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Régi és új pozíciók a magyar kultúra 
németországi megjelenésében: 1989–2009 
Masát András

A kultúra folyamatos térhódításáról, lehetséges szerepeiről, szerepvállalásairól 
(az úgynevezett cultural turnről) a külpolitikától kezdve a humán tudományo-
kig a szakirodalom egyre több anyagot kínál. A külügyi kapcsolatrendszerek-

ben rejlő szerteágazó lehetőségekről általánosságban ezért nem is szeretnék szólni, hi-
szen egyébként is konkrét áttekintésre törekszem az elmúlt húsz évről. Bevezetésként 
mégis szögezzük le, hogy 

– a külföldre irányuló kulturális stratégia, valamint az interkulturalitás folyamato-
san változó formáinak, a bi- és multikulturális dialógusoknak az alakítása, befolyá-
solása mindinkább szerves része a külpolitikának, és az országimázs elengedhetetlen 
alkotóeleme; 

– még ha különbséget teszünk is a hazai, „belföldi” kultúra (politika) és a külföldre 
irányuló kulturális stratégia között, a két irány elválaszthatatlan egymástól, és egyik a 
másik nélkül nem létezhet.

Ezeket a megjegyzéseket előre bocsátva az alábbiakban konkrétan a magyar–német 
kulturális kapcsolatokról szeretnék szólni. Olyan áttekintést kívánok adni a magyar kul-
túra németországi pozícióiról, mely az elmúlt húsz év kulturális projektjeit lényegében 
két fő esemény köré csoportosítva természetszerűleg szubjektív és töredékes lesz, de – 
reményeim szerint – alapot kínálhat általánosabb tanulságok megfogalmazására is. 

1989: rendszerváltás – paradigmaváltás. Kihívás és lehetőség

Húsz évvel ezelőtt a fal lebontásával, a két német állam koegzisztenciája, egymás mel-
letti jelenléte megszűnt. Azzal, hogy a Német Demokratikus Köztársaság (NDK) az 
úgynevezett újraegyesítéssel eltűnt a politika színpadáról – a külpolitikához hasonló-
an –, egy új magyar kulturális stratégia is szükségessé vált Németország irányába. Ez 
egyfelől egységesebb irányultságot jelenthetett azzal, hogy már nem kellett számolni 
a „szocialista testvérország”, az NDK elvárásaival, az úgynevezett „szocialista” orszá-
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gok egyik legszűkebb teret kínáló, túlideologizált, legkeményebb kultúrpolitikájával. 
Másfelől ugyanakkor egy olyan „új” – politikailag immáron egységes – Németország 
irányába kellett lépni, amelynek kulturális szerkezeti struktúrája rendkívül sokoldalú, 
színes föderalista intézményrendszerre és kifejezetten regionális kulturális tradíciókra, 
kulturális kódokra épül; a központi szándékok a szövetségi kormányban 1998 óta a kul-
túráért és a médiáért felelős államminiszter szintjén (Beauftrager für Kunst und Medien) 
nyilvánulhatnak csak meg. Ebben a szerteágazó kulturális képben persze az úgyneve-
zett „új tartományok” (azaz a volt NDK) nagyobb regionális kulturális identitást jelen-
tettek és jelentenek ma is, aminek a jelentősége egyáltalán nem elhanyagolható, sőt úgy 
gondolom, a magyar kulturális külpolitika szempontjából fontos elemeket tartalmaz. 

Miután tehát az új, egységes Németországban a tartomány szintű kultúrpolitika a 
tartószerkezet, Magyarországnak különböző (politikai-történelmi és) kulturális régi-
ókkal kell(ett) és lehet(ett) kapcsolatot, együttműködést kialakítania. Itt nemcsak arról 
van szó, hogy kölcsönös szándék esetén az egyes tartományokkal külön-külön meg 
kell kötni egy kulturális egyezménycsomagot, amelyet bizonyos időszakonként meg 
kell újítani, hanem arról is, hogy így a relatív homogén vagy inkább koncentrált ma-
gyar kulturális hátteret együttműködés esetén más és más regionális szándékoknak, 
elképzeléseknek, elvárásoknak kell megfeleltetni, illetve az együttműködésben az erre 
alkalmas területeket megtalálni. 

Nem lehetséges tehát egy átfogó állami magyar–német kulturális egyezmény, csupán 
keretekről lehet szó. Ennek alapján kötötte meg 1992-ben a Magyar Köztársaság és a Né-
metországi Szövetségi Köztársaság kormánya a baráti együttműködésről és az európai 
partnerségről szóló szerződést. A szerződés 20. és 21. cikke foglalkozik a kulturális csere 
és együttműködés teljes szabadságának és fejlesztésének biztosításával és a kulturális 
és tájékoztató központok kölcsönös létesítésével. Az alapszerződést 1994. március 1-jén 
követte a Magyar Köztársaság kormánya és a Német Szövetségi Köztársaság kormánya 
között a kulturális együttműködésről szóló egyezmény, amelyet azonban a restitúcióra 
vonatkozó 15. cikknek a német közjoggal való összeférhetetlensége miatt a német Bun-
destag még nem ratifikált.1 Sikerült viszont a német–magyar filmkoprodukciós egyez-
mény tető alá hozása, amely a jövőre nézve számos lehetőséget kínál. 

A konkrét tartalmak tehát a tartományok szintjén valósulnak meg. Az egyes tarto-
mányok és Magyarország között megkötött kulturális egyezményekkel párhuzamosan 
így jöttek létre a rendszerváltás után az úgynevezett vegyes bizottságok tartományi 
szinten (magyar–bajor, magyar–baden-württembergi stb.), amelyek figyelme az átfogó 
együttműködés elősegítése mellett a kulturális területre is kiterjed.

Ezen túlmenően vannak azonban olyan központi intézmények, melyek valóban „ál-
lami”, azaz – német szóhasználatban – a szövetségi szintű külügyi kultúrpolitika ala-
kításáért felelősek. Így elsősorban a Goethe-intézet, amelynek az egész világot lefedő 
hálózatában (83 országban működik 147 intézet) a budapesti élénk színfoltja a magyar 
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és fővárosi kulturális-tudományos kínálatának, valamint a Szövetségi Kultúra Alapít-
vány (Kulturstiftung des Bundes), amely nemzetközi, elsősorban közép- és kelet-európai 
kulturális projekteket támogat (és amelynek például a németországi magyar évad ren-
dezvényeiben kiemelkedő szerep jutott). 

Állami kultúrstratégiát megvalósító további intézmény – ha csak részben is – a 
Külügyi Intézet (Institut für Auslandsbeziehungen – IFA), amelynek külügyi tevékeny-
ségébe beletartozik művészek kiállításainak megszervezése, valamint a Zeitschrift für 
Kulturaustausch (Kultúracsere) című folyóirat kiadása; továbbá az elsősorban a tudo-
mányos kutatómunka transzferjére hivatott nagyhírű intézményrendszerek, itt első-
sorban a DAAD, amely nemcsak tudományos ösztöndíjakkal, lektorok küldésével stb. 
foglalkozik, hanem az utolsó évtizedekben művészek cseréjét is felvette programjá-
ba (lásd berlini művészprogram). Ennek köszönhetően tartózkodott például számos 
magyar író (a szomszédos országok kisebbségi területeiről is) már egy ilyen program 
alapján Németországban. 

De a kizárólagosan tudományos együttműködést szolgáló Deutsche Forschungsge-
meinschaft vagy a nagyhírű Humboldt Alapítvány (amelynek magyar ösztöndíjasai szö-
vetséget alkotnak, és folyóiratot adnak ki itthon), áttételesen bár, de szintén a kulturális 
kapcsolatokat erősítik és tágítják. Ugyanilyen áttételes, de már nem állami szintű kultu-
rális tényező a három nagy politikai párt alapítványának, a Konrad Adenauer Stiftungnak 
(CDU), a Friedrich Ebert Stiftungnak (SPD) és a Hanns Seidel Alapítványnak (CSU) ma-
gyarországi kulturális tevékenysége.

Nagyjából egy ilyen szerkezetű német intézményrendszert kell(ett) tekintetbe venni, 
nemcsak itthon, de az új magyar kulturális külpolitika kiépítésénél is. Olyan együttmű-
ködési formákat kell(ett) találni, amelyek a lehetőség szerint ezeket az intézményeket 
lefedik, azokkal kompetensen és adekvátan kommunikálni képesek. A magyar kultúra 
képviselői ugyanakkor elsősorban a helyi/regionális, tartományi intézményrendszerrel 
találkoznak, amikor németországi megjelenésre vonatkozó javaslataikat, elképzelései-
ket akarják megvalósítani.

Magyar részről a már említett tartományi szintű kulturális egyezmények kidolgozása 
és a külügyi képviselet (nagykövetség, főkonzulátusok) mellett elsősorban két külföldi 
kulturális intézet, a stuttgarti és a berlini válhattak az új magyar–német kulturális kap-
csolatok tartóoszlopává. Már önmagában az a tény, hogy az újraegyesítés után mind-
két intézmény megmaradt, azaz napjainkig a magyar állam (Balasssi Intézet) külföldön 
egyedül német földön tart fenn egy országban két ilyen intézményt, jelzi és jelezhette 
ezen kapcsolatok fontosságát. Különösen akkor, amikor a stuttgarti főkonzulátus meg-
szűnt, így az ottani kulturális intézményre a külügyi stratégia nagyobb része hárul(t).

Itt természetesen eredendően egy „nyugati” és egy „keleti” intézményről volt szó. Amíg 
a stuttgarti kezdettől fogva szerves részének tekinthette a regionális érdekeltséget és ér-
deklődést azáltal, hogy a Magyarországról 1945 után kitelepített svábok (Donauschwaben) 
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Stuttgart környékén telepedtek le, addig a berlini Magyar Kultúra Háza az NDK főváro-
sában állami szinten az NDK kultúrpolitikájához képest a jóval liberálisabb magyar szel-
lemiséget, színességet tudta vagy próbálta az ottani állampolgárok számára bemutatni. 
Itt nem szabad elfelejteni azt a tényt sem, hogy az NDK-ban a „testvérország” iránti ideo-
lógiai alapú kulturális érdeklődésnek pozitív hozadéka is volt azáltal, hogy a „szocialista 
realista” tartalmú irodalom mellett a klasszikus magyar irodalom jelentős művei jelen-
hettek meg és kerül(het)tek „NDK”-fordításban a német nyelvű könyvpiacra. És habár 
ez az út sajnos inkább csak elméleti szinten létezett, mégis a hatvanas, hetvenes években, 
egészen a nyolcvanas évek kezdetéig az NDK-ban a lakosok számához képest aránylag 
széles tömegek ismerkedtek, ismerkedhettek meg a magyar kultúrával, elsősorban az 
irodalommal, valamint a magyar klasszikus és popzenével. 

Ezt a képet természetesen több tényező is árnyalta. Magyarország Nyugat felé mint 
az úgynevezett „gulyáskommunizmus” országa, viszonylagos jólétéről vált ismertté, 
és a „legvidámabb barakk” képet mutatta, így nem utolsósorban a családi Balaton-
találkákkal a két Németország számára is egyfajta kompország volt, ebbeli szerepét, 
jelentőségét máig érzékelhetjük a magyar–német kapcsolatokban.

1989-ben ez a – mindkét német államban – kedvező Magyarország-kép a határnyi-
tással még pozitívabbra változott. Kohl kancellár Németországban napjainkra már las-
sanként feledésbe merülő mondata2, miszerint a berlini falból az első követ a magya-
rok verték ki, jól mutatja, hogy a német újraegyesítés után a magyar külpolitika és a 
magyar kulturális stratégia olyan környezettel, befogadókészséggel, érdeklődéssel szá-
molhatott, amely a szükséges átstrukturálódást lehetővé tette, sőt igényelte, és amely 
ezt követően még jó pár évig segített a magyar–német kulturális kapcsolatok kiszélesí-
tésében, erősítésében. A két kulturális intézetnek ebben kellett részt vennie: a stuttgarti 
intézet már nem csak regionális kulturális hidat kellett hogy képezzen Magyarország-
ra, Berlinben pedig már nem a keletnémet kultúrpolitika alternatíváját kellett kínálni, 
hanem mindkét intézetben az európai együvé tartozás, az európai újraegyesülés kul-
turális kontextusát megteremteni, azaz – külpolitikai szemszögből – az európai uniós 
tagság kulturális érvrendszerét kibontakoztatni. Ehhez Berlinben még hozzájárult az 
is, hogy a város lett az egyesült Németország fővárosa; ez nemcsak az ország politikai 
centrumát helyezte át „Nyugatról”, hanem fokozatosan, máig sem befejezett folyamat-
ban a németországi kulturális orientálódás erővonalait is átrajzolta. Az ottani intézet-
nek így aztán nemcsak a volt NDK-s közönség kiszélesítése, a korábbi Nyugat-Berlin 
bevonása lett a cél, hanem az új berlini országos intézmények irányába képviselendő 
kultúrdiplomácia gyakorlati megvalósítása is. Mindezt egy olyan városban, amelyben 
a két volt országrész szociális, kulturális, mentalitásbeli ellentétei, feszültségei nemcsak 
a régiók vonatkozásában, hanem utcára lebontottan is érezhetők/érzékelhetők voltak. 

Ebben a – mondhatni geográfiai – összefüggésben a berlini stratégiának volt egy 
másik alapvető eleme is: az 1990-es évek közepétől elkezdődött az a per, amelyben a 
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magyar állam az egykori történelmi jelentőségű berlini Collegium Hungaricum telkét 
visszaperelte az NDK helyi jogutódjától, Berlin városától. A telket, amelyen a legutóbbi 
NDK-s időkben csak a Humboldt Egyetem óvodájának egyik barakkja állt, nemsokára 
visszakapta a magyar állam, így hamarosan gondolkodni lehetett azon, hogy az inté-
zet az NDK-s időkben az Alexanderplatz közelében lévő, egyik nagy panel lakótömb 
földszintjén kialakított helyéről a történelmi helyre, a Dorotheenstr. 13. alá „vissza-
költözhet”, azaz ott a lebombázott palota helyén új épületet, új székhelyet építhetne.  
Ez nemcsak azt jelenthette, hogy a 2002 óta már Collegium Hungaricum nevet felvett 
intézet a jövőben a világörökség részét képező berlini múzeumi negyed – benne töb-
bek között a Pergamon Múzeummal – szomszédja lehet, hanem mint a régi időkben, 
a Humboldt Egyetem szomszédsága révén az egyetemi ifjúsággal mint potenciális kö-
zönséggel is sokkal jobban számolhat, az Unter den Linden közelségéről, szó szerinti 
beláthatóságáról nem is szólva. Ezen a kézzelfogható nyereségen túl azonban szim-
bolikus jelentősége is volt annak, hogy a berlini magyar kulturális intézet a második 
világháború előtti berlini s németországi magyar kulturális és tudományos jelenlét, az 
akkori, Gragger Róbert alapította Collegium Hungaricum történelmi helyszínére visz-
szatérhet. 1997-re kapta vissza a magyar állam a történelmi telket; így 1998-ban került 
elérhető közelségbe ez a lehetőség. 

A fentebb elmondottak értelmében megállapíthatjuk, hogy 1989-et követően az új 
magyar kulturális periódus a nehézségek ellenére jó kiindulási pozícióból és egy érzé-
kelhető politikai-kulturális „bónusszal” kezdődhetett Németországban. Úgy gondolom, 
hogy ez a szakasz a frankfurti könyvvásárig tartott (hogy azzal aztán le is záruljon).

Frankfurt ’99

1989 után éppen tíz év múlva került sor arra a frankfurti könyvvásárra, amelyen a 
vendégország, azaz a központi bemutató ország Magyarország volt.3 Ez a német nyel-
vű, de európai jelentőségű könyvvásár a nemzeti kultúra egyik legfontosabb szegmen-
sének, az irodalomnak a seregszemléje. Mivel az irodalom – Magyarországon talán kü-
lönös súllyal – a nemzeti és kulturális identitás egyik legfőbb médiuma, letéteményese, 
a nemzeti irodalmi kánon színre vitele, bemutatása ezen a nagyon fontos fórumon 
roppant erőfeszítést igényelt, és közben jelentős politikai/kultúrpolitikai harcokat/csa-
tározásokat váltott ki. Az utóbbiakról nem ez a megfelelő hely beszámolni, ugyanígy a 
szervezésről, a felelős csapat többszöri váltásáról stb. sem; sokkal fontosabb felmérni, 
hogy mit jelentett ez a lehetőség a magyar–német kulturális kapcsolatokban, mit értünk 
el Frankfurtban, és milyen kultúrpolitikai tanulságokkal szolgálhat(ott) a könyvvásár. 
Már itt meg kell említenünk, hogy a könyvvásáron Magyarország nemcsak könyveit, 
irodalmát mutatta be, hanem értelemszerűen az egész magyar kultúrára kívánt kite-
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kintést nyújtani. A 3.0-s csarnok Frankfurtban mintegy 5300 négyzetméteres területével 
egyfajta információs centrumként is működött, amely a magyar irodalmon és a nemzeti 
könyvkiadás történetén túl a magyar művészetbe és tudományosságba is bepillantást 
kínált, például azáltal, hogy tizenkét kiemelkedő magyar tudós és művész szobra volt 
látható; így a zenét Bartók Béla, az irodalmat József Attila, az orvostudományt Sem-
melweis Ignác képviselte. Az úgynevezett „zeneszoba” mellett külön hangverseny-
program készült; a frankfurti filmmúzeum pedig már 1999 májusától elkezdett magyar 
filmeket válogatni. A magyar képzőművészetet a Schirn Kunsthalléban ismerhették meg 
a látogatók: az Esterházy-gyűjteményt a Szépművészeti Múzeum, Rippl-Rónai képeit 
pedig a Nemzeti Galéria bocsátotta rendelkezésre. 

Mire törekedtek a kormányzati szervek és a szervezők? Milyen célokkal indult a 
könyvvásár? A cél nyilvánvalóan a magyar irodalom német nyelven hozzáférhető kí-
nálatának növelése és kiszélesítése volt. A közvetlen előkészületek – vezetői cserékkel, 
koncepcióvitákkal tarkítva – mintegy három évig tartottak, de ennél sokkal fontosabb, 
hogy a „befogadó talaj” elő volt készítve. Egyrészt a DAAD-nak a magyarok számára 
is már korábban elindított berlini művészprogramja által, amelynek keretében Mészöly 
Miklós, majd legnevesebb íróink, költőink egyéves alkotói ösztöndíjban részesültek, 
és kapcsolatot alakíthattak ki német kiadókkal, könyvterjesztőkkel, fordítókkal (ez a 
program lényeges részét képezte); így számolhattunk a kortárs magyar irodalom egy-
fajta (el)ismertségével. Felnőtt egy új generáció, amely a „keleti”, relatív bezártságot 
már inkább csak nyelvi bezártságnak élte meg. Ebben a generációban nemcsak művé-
szeink, hanem a fordítók is egyre fontosabb szerephez jutottak. 

Másrészt a német nyelvterület, azaz a németre való lefordít(tat)ás hagyományo-
san az első és legszükségesebb lépcső a külföldön való ismertséghez, ugródeszka a 
világhírnévhez. Számos nagynevű előd – a 19. századi fordítótól, Kertbeny Károlytól 
a Collegium Hungaricum első igazgatóján, Gragger Róberten vagy az irodalmár és me-
cénás Hatvany Lajoson keresztül egészen Keresztury Dezsőig (de említhetjük például 
Déry Tibort és Balázs Bélát is) – tudta, hogy a német nyelv nemcsak lehetőség az euró-
pai áramlatokba való bekapcsolódásra, hanem „piacképessé” is teszi a lefordított írókat 
és költőket. „Nekünk ma Berlin a mi Párizsunk: egy város, amelynek még eddig nem 
volt szerepe a magyar művelődés történetében. A Spree a mi Szajnánk” – írta Komlós 
Aladár 1923-ban.4 Ez a főképp a két világháború közti intenzív szakasz, amelyben a 
magyar színészek, filmcsillagok is jelentős szerepet kaptak, szakad meg 1933-ban, il-
letve a második világháborúban, majd ezt követően a kettészakadt Németországban. 
A régi pozíciók 1999-re újra megerősödtek: ismét szélesebb az az út, amelyen mind 
intenzívebb az átjárás a két irodalom között. Ez a fent említett, megváltozott politi-
kai- intézményi keretek és a tradíciók mellett ismét az új keletű írói kapcsolatoknak is 
köszönhető. Nézzünk néhány példát: későbbi Nobel-díjasunk, Kertész Imre 1997-ben a 
lipcsei könyvvásár nagydíját kapja meg az európai megértés érdekében kifejtett irodal-
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mi munkásságáért (Literaturpreis für europäische Verständigung), ugyanabban az évben 
Kossuth-díjas lesz, és szintén 1997-ben elnyeri a német kultúra külföldi terjesztéséért a 
Német Nyelvészeti és Költészeti Akadémia fődíját, a Friedrich Gundolf-díjat. Hasonló-
képpen magyar–német–európai egy másik „közvetítő”, Konrád György: 1990–93-ig a 
nemzetközi PEN Club elnöke, 1991-ben a Német Könyvterjesztők Béke Díját veheti át 
Frankfurtban, 1997-ben a Berlin-brandenburgi Művészeti Akadémia őt választja meg 
elnökévé, és ebben a funkcióban, amelyet 2003-ig tölt be, sokat tehet és tesz a két ország 
irodalmának, művészetének kölcsönös megismertetéséért. Esterházy Péter 1999-ben az 
év embere (Magyar Hírlap), az Osztrák Állami Díj kitüntetettje, 1999. október 12-én az 
osztrák Zsolnay kiadónál megjelent novelláskötetéről (Thomas Mann mampft Kebab am 
Fuße des Holstentors) a neves Frankfurter Allgemeine Zeitung ír kritikát, aznap ő tartja 
a könyvvásár egyik megnyitó beszédét – németül (helyenként magyarul, hogy a két 
nyelv különbözősége, irodalmi-retorikai kódoltsága is érzékelhető legyen). A fiatalabb 
generáció, így például Darvasi László és Garaczi László, Krasznahorkai László is meg-
jelenik már addigra egy-egy művel a német könyvpiacon. 

A közvetlen előkészületekhez tartozik az is, hogy már 1997-ben pályázatot hirdet-
tek támogatásra érdemes fordítók és a magyar irodalmat idegen nyelven megjelentető 
kiadók támogatására. Mindkét irány rendkívül fontos. Ma, amikor irodalmunk (és a 
zene) a legkelendőbb kulturális exportcikkünk, mindinkább bebizonyosodik, milyen 
nagy jelentősége van egyrészt a fordítások minőségének, a fordító személyének, más-
felől a kiadó marketingjének és a kiadói támogatásnak. Ez utóbbi vonatkozásban be-
bizonyosodott, hogy nem az a megoldás, hogy magyar kiadók jelentessenek meg ide-
gen nyelven műveket, mert ezek egyszerűen nagyon nehezen kerülnek be az európai 
könyvkiadás áramlatába: a célország kiadói kell hogy megjelentessék kínálatukban a 
lefordított szerzőt. A magas színvonalú műfordítás és annak marketingje kulcsfontos-
ságú a mai kulturális kapcsolatokban; ez a frankfurti könyvvásár óta egyértelműbb és 
aktuálisabb üzenet, mint korábban bármikor. A frankfurti könyvvásárról – vagy annak 
kapcsán – készült tanulmányok5 is erről tanúskodnak. nyolcvan kiadó 120 szerző ezer 
új kiadás volt a vásár mérlege. 

A könyvvásárnak köszönhetően tehát ugrásszerűen megnőtt az idegen nyelvű ma-
gyar könyvek száma, és ennek megfelelően az eladott könyvek száma is. Ha megnéz-
zük, hogy mely magyar szerzők új művei jelentek meg idegen nyelven a frankfurti 
könyvvásáron, a névsor több mint imponáló.6 Az illusztris névsor jelzi ugyanakkor a 
könyvvásár adta lehetőség dimenzióját is. A könyvvásár után a német nyelvű kulturá-
lis piac vonatkozásában irodalmunk lett az egyes számú exportcikkünk. Ezt nevezhet-
nénk önmagában paradoxonnak: hiszen korábban úgy gondolhattuk, hogy a kultúra 
egyéb ágai, így elsősorban a zene lesz a könnyebben meghódítható terület, hiszen – vé-
lekedhettünk – nyelvünk szerkezetében, nyelvi megoldásaiban nehezen visszaadható 
indogermán nyelven oly módon, hogy abból „versenyképes, Európa piacán kelendő” 
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kulturális portéka keletkezhessen. Erre Esterházy is tett beszédében célzást. Bebizo-
nyosodott azonban, hogy ha a fordítás minősége megfelelő, ha a mű egy nagy eladá-
si/kiadási hálózatban kap bemutatkozási lehetőséget, nemcsak hogy eladható, hanem 
egyenesen sikerre számíthat. A könyvvásáron már nemcsak a ismert írók (Kertész, Es-
terházy, Nádas, Mészöly, Konrád) válhattak még ismertebbé Németországban,7 hanem 
megerősödhettek a középgeneráció németországi pozíciói is, és számos olyan író mu-
tatkozhatott be, aki a nagy könyvkiadók figyelmét magára vonhatta vagy/és a DAAD-
ösztöndíj jóvoltából a könyvvásárt követően alkotói évet tölthetett Berlinben. 

Külön szenzációja volt a könyvvásárnak Márai Sándor műveinek újrafelfedezése.8 
A gyertyák csonkig égnek című regény újra lefordított német kiadása (Die Glut címmel) 
igazi szenzáció lett. Itt is a fordítói teljesítmény (Christina Viragh), a könyvkiadói aka-
rat (Piper Verlag) és az egyedülálló alkalom heteken át tartó német könyvpiaci sikert 
hozott, s ez aztán nemcsak Márai többi művére hatott ki, hanem az egész magyar iroda-
lom „újrafelfedezése” iránti kiadói szándékokat is erősítette. Így vált lehetővé például 
Szerb Antal Utas és holdvilág című regényének németországi újramegjelenése. 

Frankfurt és a Magyarország-kép
A frankfurti könyvvásár természetszerűleg az országimázsról is szólt, arról, hogy mi-
lyen Magyarország-képet tud közvetíteni a látogatók, a fogadó ország felé. Sikerül-e 
egy az Európai Unióba törekvő modern és éppen kulturális tradícióiban „nyugati”, 
európai országnak bemutatkoznunk, vagy maradunk a rokonszenves, enyhén vállon 
veregetett ország, Piroschka, gulyás és a csárdás hazája? A német lapok már címeikben 
is megcélozták a klisére való apellálás és az új kép közötti közvetítő szerepet: Mehr als 
Puszta und Piroschka, Weit mehr als Piroschka. Valóban, ez a kettős orientálódás nyomon 
követhető – egyébként érthető módon – az egész magyar–német kapcsolatrendszerben. 
Végül is mindkét fél, az üzenő (magyar) és a befogadó (német) is referencia-háttérként 
bizonyos klisékre épít; így van ez mindenhol. A magyarkép meghatározott, hagyomá-
nyos elemeit Ernst Moritz Arndt útleírásától a herderi jóslaton keresztül egészen az 
Ich denke oft an Piroschka című filmig bármilyen új stratégiának figyelembe kell vennie. 
A frankfurti könyvvásáron sem volt ez másképp, ezek nem iktathatók ki teljesen.  
Elmondhatjuk azonban, hogy a rendszerváltás utáni Magyarország frankfurti bemu-
tatkozása sikerült, kulturális kapcsolataink az új politikai és intézményi kontextusban 
megerősödtek; irodalmi pozícióink pedig nemzetközileg is kiemelkedő szinten és in-
tenzitással járultak hozzá az új Magyarország-kép németországi alakításához.
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Frankfurt után és az évad előtt: „Mi is normális ország 
lettünk, vagy ezt már említettem?”  
(Esterházy Péter frankfurti beszéde, 1999)

Esterházy Frankfurtban, amikor Magyarországról mint irodalmi országról szólt, a 
nyelv börtönét említette. A nyelvi kiszolgáltatottság az indogermánokkal szemben a 
beszéd egyik vezető gondolata volt. Ez azonban már Frankfurt előtt sem volt külö-
nösebben érezhető, hiszen épp az volt a szembetűnő, hogy már voltak Németország-
ban magasan jegyzett kortárs íróink, és a középgeneráció sem volt ismeretlen a német 
könyvpiacon. Frankfurt után pedig olyan figyelem terelődött a magyar irodalomra és 
az egész magyar kultúrára, amely tartós és szilárd pozíciót ígért. Maradjunk egy ideig 
még a személyes írói elismertségnél, illetve az abból táplálkozó kulturális kapcsolatok-
nál: Konrád György 2003-ig a Berlin-brandenburgi Művészeti Akadémia elnöke, 2001-
ben Aachen város Karl-díját kapja meg mint „az európai igazságosság és kibékülés 
hídépítője” (Brückenbauer für Gerechtigkeit und Versöhnung in Europa). 2002-ben Kertész 
Imrének ítélik – első magyar íróként – a legértékesebb nemzetközi irodalmi díjat, a No-
bel-díjat, elsősorban az 1996-ban németre újra lefordított (szintén Christina Viragh for-
dításában!) Sorstalanság című regényéért. Itt is hosszú folyamatról lehet beszélni: már 
1990 óta lehetett Kertészt németül is olvasni (aki korábban fordítóként is dolgozott); a 
könyvvásár évében Nádas és Esterházy mellett hét kötettel volt jelen a német könyvpi-
acon. Nobel-díja 2002-ben ismét ráirányítja a figyelmet a magyar irodalomra (és annak 
belső erővonalaira), és újabb lökést ad a magyar nyelvű írók és költők iránti megkü-
lönböztetett figyelemnek. 2004-ben Esterházy veheti át Frankfurtban a Német Könyv-
kereskedők Béke Díját (Friedenspreis des deutschen Buchhandels), a laudációt Michael 
Naumann kulturális államminiszter tartja. A középgeneráció – Darvasi, Garaczi, Parti-
Nagy – pedig Berlinben a DAAD művészi ösztöndíja és a kiadók jóvoltából végképp 
ismertté és elismertté válik. A nyelv börtönéből tehát „németül” sikerül a kiszabadulás; 
és bár – napjainkra mindinkább – ismét érezhető a valóban jó, minőségi fordítók hiá-
nya, irodalmunk legkiválóbbjai a német könyvpiacon érezhető és állandó jelenlétükkel 
a magyar kultúra elsődleges és megbízható zászlóvivői. Ehhez járult még egyre érez-
hetőbb jelenlétünk a lipcsei könyvvásáron, és ebben a sorban említendő a Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztivál 2004-ben, amelynek díszvendége Németország volt, és 
amelyet Günther Grass Nobel-díjas író is megtisztelt jelenlétével. 

A kultúra más szegmenseiben azonban az ezredforduló környékén nem ilyen rózsás a 
kép. A 2000-es Expón, Hannoverben kulturális bemutatóink voltak ugyan, s 2001 máju-
sában megnyílt a magyar–bajor kapcsolatok ezer évét bemutató Korona és kereszt kiállítás, 
és még számos helyen és alkalomból jelenhettek meg Magyarország kulturális életének 
kiválóságai. Mégis: az induláskor, 1989-ban kapott politikai bónusz eltűnik. Már nem egy 
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„keleti blokk”-tól éppen megszabaduló, a németek irányában sokat tett nemzetről van 
szó; és az akkori történelmi paradigmaváltás kulturális erőtere is már egészen más képet 
mutat. Valóban normális ország lettünk, amelyre nem irányul már különleges figyelem: 
Magyarország egy átrendeződött és gazdasági bajoktól sem mentes Európa mindinkább 
szerves része, 2004-től EU-tag. Az ebből adódó lehetőségeket a kultúrában is adekvát 
stratégiával és ügyes, hatékony menedzseléssel lehet csak kiaknázni. Németországban 
ehhez még hozzájárult az is, hogy az újraegyesítés után az ország elsősorban saját szo-
ciális és kulturális problémáinak megoldására koncentrált. Ez különösen vonatkozott az 
új fővárosra, Berlinre, ahol eltérő történelmi és szociokulturális tradíciók csapódtak le 
abban a politikai-kulturális folyamatban, melynek során az NDK fővárosából és a kü-
lönleges státussal bíró Nyugat-Berlinből a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa lett. 
Ha csak a Bonnból átköltöző és újonnan letelepedő, vagy a volt Kelet-Berlinben átépí-
tendő új nagykövetségek számát nézzük, a külföld is tudatában volt ennek a lényeges 
és jelentős geopolitikai átrendeződésnek. Európa egyik nagyhatalmáról van szó, amely-
nek politikai-gazdasági lehetőségei különösen Közép-Európában jelentősen megnőttek. 
A kulturális élet is Közép-Európa központjához méltóan egyre inkább dinamizálódott 
ez idő tájt Berlinben, nemcsak az átköltöző német országos állami intézmények révén, 
hanem a külföldi jelenlét miatt is: majd mindegyik követségnek van kulturális részlege, 
vagy legalább kulturális attaséja/titkára, és több országnak, ahogy Magyarországnak is, 
külön kulturális intézete, amely országa kulturális külpolitikáját kívánja ismertté tenni, 
illetve megvalósítani a kialakuló kulturális térben. 

A kulturális piac tehát egyre dinamikusabb (és harsányabb) részvételt követel; csak 
jó stratégiával és kiszámítható pénzügyi háttérrel lehet a kialakult versenyhelyzetben 
részt venni. Frankfurt után hét évvel aktuálissá vált egy olyan újabb nagyszabású ma-
gyar kulturális megjelenés, amelynek impulzusai a magyar kultúra egészének német-
országi befogadását segítik, és hosszabb távú kapcsolatokat alapozhatnak meg. 

2006–2007: Németországi Magyar Kulturális Évad – 
Ungarischer Akzent (Magyar Hangsúly/Akcentus)

Az ötlet – emlékezetem szerint – a berlini Collegium Hungaricumban született: mie-
lőbb döntést kell hozni arról, hogy a visszakapott dorotheenstrassei telken a magyar 
kultúrintézet új épületet kap, és ezt az eseményt, a kezdettől, az alapkőletételtől az 
átadásig egy olyan kulturális programsorba kell illeszteni, amely a meglévő kapcso-
latokat nemcsak Berlin vonatkozásában, de országos szinten is megerősíti, és újakat 
épít ki. Az a lehetőség, hogy a magyar kultúra nagy múltú berlini intézete megszaba-
dulhat az NDK-s időkre emlékeztető panel lakótömbbe beágyazott, 1973 óta meglévő 
berlini bérleménytől, egyedülálló alkalmat jelentett arra, hogy a Collegium Hungaricum 
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a panelépület posztszocialista „diszkrét bája” helyett a történelmi helyen, egy korsze-
rű épületben kapjon helyet, és végre tartalom és forma egységében tudjon aktuális 
kultúrdiplomáciai feladatainak eleget tenni. Az érvelés arra is kitért, hogy az új épület 
– a Brandenburger Tor közvetlen szomszédságában lévő, új nagykövetségi épülethez 
méltó külsővel – jelezheti azt is, hogy Magyarország németországi képviseleteinek kül-
ső megjelenésével is a kapcsolatok kiemelt szerepét hangsúlyozza. Ezenkívül az új Ber-
linben egy ilyen esemény, amely a közös berlini és magyar tudományos és kulturális 
hagyományra építve modern tartalmakat kíván közvetíteni, kitűnő kiindulási pontot 
nyújthat egy olyan kulturális stratégiának, amely a főváros folyamatosan alakuló kul-
turális erőterében szerepet kér, és a modern Berlin (és Németország) kulturális dialó-
gusainak aktív résztvevője lehet. 

Miután az elvi jóváhagyás megszületett, és hosszasabb periódus után az új Collegium 
Hungaricum felépítésének pénzügyi konstrukciójáról is döntött a minisztérium (a NKÖM, 
aztán az OKM), kezdetét vehette a felkészülés egy koncentrált kulturális megjelenésre is, 
amelyet hasonló külföldi jelenlétek mintájára Németországi Magyar Kulturális Évadnak 
hívhatunk, azzal a döntő különbséggel, hogy ez az évad csaknem másfél évig tartott, há-
rom szakaszban, három különböző hangsúllyal/tematikával, és itt is kurátori cserékkel. 

A Collegium Hungaricum alapkőletételétől a futball-világbajnokságig
2006. március 9-én a Collegium Hungaricum alapkőletételével indult az évad, amely az 
Ungarischer Akzent címet kapta. Ez a német elnevezés azért volt találó, mert egyrészt utal 
a németek által azonnal felismerhető magyar akcentusra. Másrészt – és ez a második 
jelentés még fontosabb – az évad koncepciója eleve arra épült, hogy a német–magyar 
kapcsolatok a múltban annyira szorosak voltak, hogy nem egyfajta bemutatás/bemutat-
kozás kell (lásd a nagy-britanniai Magyar Magic című évadot), hanem arra van szükség, 
hogy a fennálló és már kialakult képek (és klisék) Magyarországról módosulhassanak, 
kiegészülhessenek, azaz újabb hangsúlyokat kaphassanak; arra, hogy bemutathassuk – 
mint a könyvvásár óta már oly sokszor – hogy Magyarország több, mint Piroska, puszta, 
paprika. Az évad időbeli elhúzása azonban ellentétes volt a hagyományokkal, hiszen 
addig éppen a helyileg és időben is koncentrált programsorozat volt az évad lényege. 

A Collegium Hungaricum épületének előtérbe helyezése igényelte a másfél éves pe-
riódust. A magyar kulturális kormányzat fel kívánta hívni ugyanis a figyelmet egyik 
legnagyobb külföldi (nem véletlenül németországi) kulturális beruházására, a figye-
lemmel együtt pedig egyben az újjáépülő dinamikus német fővárosban az új épület 
pozicionálását kívánta szolgálni. A régi épület idején – a szükségből erényt kovácsolva 
– nagyon sok rendezvény házon kívül, német partnerekkel együtt valósult meg. Most 
az építkezés beindulása a magyar és a német kultúra berlini képviselőinek azt a lehe-
tőséget jelezte/közvetítette, hogy a jövőben – a partneri kapcsolatok megtartásán és 
elmélyítésén túlmenően – már egy új és méltó helyszínnel bővülhet azoknak a berlini 
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intézményeknek a száma, amelyek nemcsak egy nemzeti kultúra bemutatását szolgál-
ják, hanem Berlin kulturális életét is befolyásol(hat)ják, alakít(hat)ják; azaz az eddigi 
berlini kulturális életben való aktív részvétel9 most egy jól pozicionált, jól bevezetett 
Collegium Hungaricum épületében történhet. 

Az első szakaszban a két ország államfőjének védnöksége alatt zajló rendezvénysoro-
zat így elsősorban Berlinre koncentrált. Már az első három nap izgalmas zenei, irodalmi 
rendezvényeket hozott: az alapkőletétel után a szövetségi kancellária hivatalában indul-
hatott a magyar meseévad, majd a Brandenbuger Tor, a Pariser Platz, tehát Berlin központi 
helyszínei, fényfestéssel hívták fel a figyelmet a berlini Művészeti Akadémia új épületében 
zajló megnyitóra, majd a nagykövetség épületében lévő kiállításra és fogadásra. 

2006 ősze: 1956 és az esseni Lichtwochen jegyében
A második szakasz erőteljesen kitágította az évad hatósugarát: két központi téma köré 
szerveződtek a programok, és mindkettő túlmutatott Berlinen. Az egyik az 1956-os 
magyar forradalom ötvenedik évfordulójának méltó megünneplése volt Németország 
egész területén, a másik témát pedig az Európa kulturális fővárosa cím adta lehetőség 
kínálta olyan előkészítő programok kialakításával, melyek elsősorban Észak-Rajna-
Vesztfália irányában Pécs és a modern Magyarország művészeti arculatát kívánták köz-
vetíteni. Az 1956-ra emlékező programsorozat valóban átfogta egész Németországot. 
Mivel elsősorban történelmi-politikai eseményről emlékeztünk, a magyar külpolitika 
intézményeinek, természetesen a nagykövetségnek, főkonzulátusoknak kiemelt szerep 
jutott. Ugyanakkor az 1956-os forradalommal kapcsolatosan az emlékezetkultúra min-
den területe, így a tudományos, az irodalmi, zenei, képzőművészeti megemlékezések 
megtalálták méltó helyüket az évad kínálta kulturális struktúrában és keretben, azaz az 
évad ezen része a külügyi-diplomáciai célok és az évad kulturális stratégiájának közös 
megvalósításához egyedülálló lehetőséget kínált.

A számtalan megemlékező rendezvényben erőteljesen érvényre juthatott az a törekvés 
is, hogy a német partnerek bevonásával közös – politikai-tudományos-személyes – visz-
szaemlékezések szülessenek, s így nemzetközi kontextusban rajzolódjanak ki a magyar–
német kapcsolatok különleges tartalmai. Különösen éppen az 1956-os megemlékezések 
esetében legtöbbször már nem is a magyar szervezőknek kellett partnereket felkeresniük: 
a német társintézmények keresték a kooperáció formáit, lehetőségeit a történelmi emlé-
kezéskultúra jegyében. Így alakulhattak ki „közösen” koordinált, több helyszínt megjárt 
programok (könyvbemutatók, fotókiállítások 1956-ról, írók emlékezései Nádas Péterrel 
vagy Dalos Györggyel), másrészt viszont a helyi regionális partnereknek köszönhetően a 
regionális színfoltokat, jellegzetességeket felmutató programsorok, amelyek német ren-
dezvényként magyar témát, súlypontot kínáltak. Ez utóbbiak azáltal, hogy a német kul-
turális infrastruktúrába beágyazottan tudtak újabb és újabb célcsoportokat megnyerni, 
véleményem szerint a jelen és a jövő irányát, a kulturális dialógusok formáit is markán-
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san jelezték. Berlint, Hamburgot és Brémát is beleértve (mint tartományjogú városokat), 
11 tartományban tartottak nagyszabású rendezvényeket 1956 jegyében, vagy mutatták 
be – kihasználva a figyelmet – a modern magyar kortárs művészetet. Ez utóbbi elvezet a 
2006-os év másik témájához, de maradjunk még az 1956-os megemlékezéseknél. 

Ízelítőül említsünk meg néhány központi kulturális eseményt az 1956-os rendezvé-
nyek kapcsán. Ezek egyrészt a berlini és stuttgarti kulturális intézet, valamint a kultu-
rális minisztérium, a Balassi Intézet közötti együttműködés eredményeképpen jöttek 
létre, de ugyanilyen fontos volt a magyar külképviseletek és a Külügyminisztérium 
szerepe. A berlini magyar nagykövetség, a müncheni főkonzulátus, a tiszteltbeli kon-
zulok az egyes tartományokban, de a német–magyar társaságok, a németországi ma-
gyar szervezetek (Bund der Ungarischen Organisationen in Deutschland) helyi egyesületei, 
a testvérvárosok, mind-mind nélkülözhetetlen szerepet játszottak abban, hogy az egész 
országra kiterjedő megemlékezéseket, ünnepségeket méltó keretben rendezzék meg. 
A tudományos megemlékezéseknél pedig az egyetemek magyar/finnugor tanszékei, 
azok magyar lektorai vállaltak feladatokat. 

A rendezvénysorozatban kiemelkedő szerepet kaptak a történészkonferenciák, ilyen 
volt például például Berlinben a Berlin-brandenburgi Tudományos Akadémia házá-
ban a magyar–német történészkonferencia a Collegium Hungaricum mellett három 
német társintézménnyel (Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, Stiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur és a Bipolar); hasonlóképpen Münchenben és Stuttgart-
ban; Brémában Zeitzeugengespräch (Tanúk beszélgetése) címmel az ottani Nagy Imre 
téren és az új tanácsházában tartottak megemlékezést. Fontos könyvbemutatók álltak 
a rendezvények középpontjában: így Rainer M. János németül is megjelent könyvét 
Nagy Imréről, valamint Paul Lendvai könyvét 1956-ról a szerzők jelenlétében mutatták 
be. Fotókiállítások is segítették az emlékezést, ilyen volt az a különleges rendezvény, 
amely már címében is az addig jobbára ismeretlen képek eredetére utalt: Versteckt, 
beschlagnahmt, als Beweismaterial beigefügt… (Elrejtve, lefoglalva, bizonyítékként mellé-
kelve). Az összeállítást, amely a Nemzeti Múzeum és a Collegium Hungaricum együtt-
működésének eredményeképpen jött létre, Berlin után a frankfurti Paulskirchében a 
magyar kulturális miniszter és a frankfurti főpolgármester jelenlétében mutatták be, s 
később Drezdában is nagy sikerrel szerepelt. Központi szerepet játszott az 56-os Intézet 
filmje Ein heißer Herbst im Kalten Krieg – Ungarn 1956 címmel, amely a megemléke-
zések számos színhelyén vezette be vagy zárta a rendezvényeket; sőt – a Collegium 
Hungaricum Berlin és a türingiai partnerintézmény (Landeszentrale für politische Bildung 
Thüringen) együttműködésének köszönhetően a film az iskolákba is eljutott.10 

Az évad 2006. őszi rendezvényeinek másik vonulata az esseni úgynevezett fényhe-
tek rendezvényhez kapcsolódott, és az Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi tartomány 
felé forduló stratégiai irányt tükrözi. Az 57. Esseni Fényhetek (2006. október 29.–2007. 
január 6.) vendége Magyarország volt. Ez egyrészt regionális központi rendezvény-
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be helyezte a magyar témájú eseményeket, amelyek itt is látványos fényfestéssel kez-
dődtek. Másrészt lehetőséget kínált arra, hogy a 2010-es két európai kulturális főváros 
Essen (s vele a Ruhr vidék) és magyar partnere, Pécs jobban megismerje egymást, és 
közös programokat, illetve stratégiát dolgozhasson ki. A pécsi bemutatkozás, például 
a Jelenkor folyóirat két jeles írójának fellépése, a Bóbita bábegyüttes és a Zsolnay Por-
celánmanufaktúra bemutatkozása mellett az esseni rendezvénysorozat nagymértékben 
klasszikus zenei és dzsesszkoncertekre épült, ezek közül a fényhetek lezáró aktusaként 
a Budapesti Fesztiválzenekar és Schiff András fellépése átnyúlt 2007 januárjába. 

Míg az 1956-ra emlékező rendezvények a politikai-történelmi perspektívát erősítet-
ték, addig az esseni jelenlét és az egyes szövetségi tartományokban tartott más jellegű 
rendezvények elsősorban a modern Magyarország képét kívánták közvetíteni. Ilyen 
volt a lipcsei euro-scene programsorban fellépő Pintér Béla társulata a Roncsolt kópia 
színházi előadással és a dessaui Licht und Form kiállítás a magyar modern építészetről 
és fotográfiáról 1927-től 1950-ig, Hamburgban a Keller Quartett szereplése, a berlini 
Literarisches Colloqiumban a DAAD és a Collegium Hungaricum közös rendezvényeként a 
DAAD-ösztöndíjat nyert írók berlini élményeiről összeállított sikerkönyv, a Berlin, meine 
Liebe. Schließen Sie bitte die Augen bemutatója, a regensburgi dzsessznapok, a müncheni 
Open Art Magyarországgal mint vendégországgal, ugyanott a Szabó István-filmhét, és 
még folytathatnánk a sort. Külön vonulatot jelentettek az olyan rendezvénysorok, ame-
lyek nagyjaink emlékéhez kötődtek: Liszt-, Kurtág-rendezvények s a 2005-ről áthúzódó 
ünnepségsorozat József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából, ennek egyik 
fontos mozzanata volt 2006 szeptemberében Janet Brooks Gerloff József Attila költemé-
nyeire festett képeinek kiállítása Würzburg-Schweinfurtban.

Időközben beindult egy olyan programsorozat is, melynek jelentőségét nem győz-
zük eléggé hangsúlyozni. A Kulturstiftung des Bundes – az évadtól időben is és koncepci-
ójában is függetlenül – 2005 szeptemberében Bipolar címmel pályázatokat hirdetett meg 
német–magyar kulturális projektek létrehozására. A Bipolar német szövetségi, azaz ál-
lami forrásból hárommillió euróból(!) gazdálkodhatott; a kiírás értelmében német és 
magyar művészek, művészcsoportok (tehát nem intézmények!) egymásra találását, kö-
zös munkáját kívánta elősegíteni, a közös produktumot megjelentetni, kiállítani, publi-
kálni, valamint – és ez legalább ilyen fontos – hosszú távú együttműködést beindítani. 
A beadási határidő 2006 márciusa volt, a német–magyar zsűri 2006 júliusában hirdet-
te ki a sikeres pályázatokat. Így a magyar kulturális és diplomáciai intézményhálózat 
mellett, tőlük teljesen függetlenül létrejött egy olyan, német–magyar és hangsúlyozot-
tan nem hivatalos, nem intézményekre építő kapcsolatrendszer, amely kezdetben az 
évadtól teljesen elhatárolódva szintén német–magyar művészeti projekteket akart lét-
rehozni. Ez a magánkezdeményezésekre építő művészeti háló ugyanakkor az időbeli 
– de semmiképp sem tervezett – egybeesés miatt végül is – a függetlenség fenntartása 
mellett – az évad kínálatát is jelentős mértékben megnövelte. Az évad több rendezvé-
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nye 2006 és 2007 folyamán velük közös kivitelezésben valósulhatott meg, de éppen a 
hivatalos intézményektől való tudatos távoltartás eredményeképpen ezek inkább önál-
ló produktumokkal jelentkeztek úgy, hogy ugyanakkor az évad programjaiként is meg-
jelenhettek. Ilyen volt például a Németek Magyarországon – magyarok Németországban. 
Európai életutak című kiállítás, amelyet a Donauschwäbisches Zentralmuseumban rendez-
tek, a Ligeti György emlékére szervezett zeneszerzői verseny stb. 

2007: a befejező szakasz; új Collegium Hungaricum és a regionális 
évadstratégia 
A harmadik és egyben befejező szakasz a Collegium Hungaricum új épületének bok-
rétaünnepével kezdődött májusban, és a terveknek megfelelően november végéig, 
december elejéig tartott. Már az előző szakaszokban szoros volt a német partnerin-
tézményekkel való együttműködés, a helyi kulturális infrastruktúrába való beépülés.  
Ezt jóval határozottabban és koncentráltabban juttatta kifejezésre a 2007-es szakasz, 
amely már mottójában is erre utalt: Ungarn – fünf Positionen (Magyarország – öt pozí-
ció). Az évad harmadik szakasza ugyanis eleve „csak” öt régióban, öt központi témával 
kívánt magyar „hangsúlyokat”, azaz új Magyarország-képeket közvetíteni. 

Baden-Württembergben – Karlsruhéban – a kultúra és innováció témával nagysza-
bású Kempelen-kiállítást rendeztünk. Türingiában a Szentek és Boldogok címszóval a 
szociálisan érzékeny Magyarországot kívántuk szociális és vallásos tematikájú kortárs 
programokkal bemutatni, de középpontban a („német”) Szent Erzsébet-év állt, illetve a 
központi nagy kiállítás Eisenachban Ohne Hort címmel, ami a kincsek/e világi javak és 
a helynélküliség témát egyaránt sugallta. Észak-Rajna-Vesztfáliában a 2010-es Európa 
kulturális fővárosa szereplést szem előtt tartva Pécs és a Ruhr-vidék kulturális prog-
ramjainak szorosabbá fűzését célozta meg több, hosszú távú közös projekt beindítá-
sával és az esseni fesztiválokon való jelenléttel. Schleswig-Holsteinben – Hamburgban 
– Hagyomány és modernitás címmel „hallható Magyarország” volt a mottója az itteni 
jelenlétnek, és ez elsősorban a Schleswig-Holstein Zenei Fesztiválon való „hangsúlyos” 
részvételt jelentette; Európa egyik legrangosabb zenei fesztiváljának Magyarország 
volt a díszvendége. E pozíció ezen a nagyszabású rendezvénysorozaton – véleményem 
szerint – az egyik legnagyobb eredménye volt a magyar kultúrdiplomáciának, amely 
sokat köszönhetett személy szerint a berlini nagykövet, dr. Peisch Sándor személyes 
közbenjárásának. A fesztivál ugyanis gyakorlatilag az egész régióra kiterjedt, többek 
között ösztöndíjas lehetőségeket kínálva fiatal magyar zenei tehetségeknek, ezenkí-
vül számos városban és kisvárosban irodalmi, képzőművészeti keretprogramokkal, 
amelyek ismét bemutatkozási alkalmat teremtettek a magyar művészeknek. Berlinben 
Új színek – új kontúrok mottóval design- (lásd a Designmai című programot) és kortárs 
építészeti kiállítás, Forgách Péter Dunai exodus kiállítása a berlini Zsidó Múzeumban 
és természetesen a Collegium Hungaricum új épületének átadása volt a középpontban. 
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Az építésre a kulturális kormányzat 2003-ban írt ki nyílt pályázatot. A győztes Schweger 
Assoziierte Gesamtplanung GmbH által javasolt tervek alapján impozáns, ötemeletes 
épület emelkedett német kivitelezésben, 3184 négyzetméteres alapterületen. Környe-
zetéhez, a tradíciókhoz és a feladatokhoz egyaránt méltó helyszínt kapott a magyar 
kultúra. Az épület átadása valóban berlini esemény lett: Esterházy Péter és a Keller 
Vonósnégyes megnyitójával, Palya Bea koncertjével, másnap pedig Kertész Imre felol-
vasóestjén, majd Joschka Fischer és Hiller István részvételével rendezett kerekasztal-
beszélgetésen ismerhették meg a berlini és magyar meghívott neves személyiségek, a 
berlini partnerintézmények képviselői és az érdeklődők az új Collegium Hungaricumot. 

A régi Collegium Hungaricum Berlinben Az új Collegium Hungaricum épületét „fényfestik”

Az évad ezzel lezárult. Annak ellenére, hogy a kurátori cserék, a nem kellően vagy nem 
idejében tisztázott kompetencia- és koordinálási kérdések, a pénzügyi bizonytalanság 
nem segítették az erők optimális összefogását, a következő jelentős eredmények szület-
tek (fontossági sorrend nélkül):
• Az évad az előző magyar évadokhoz képest időben szokatlanul hosszú, térben pe-

dig szerteágazó volt: 170 német városba jutott el a magyar kultúra, 220 programmal 
2006-ban és kétszáz programmal 2007-ben, ötszáz magyar művésszel 2006-ban és 
ezerrel 2007-ben. Ennél az örvendetes jelenségnél természetesen félő volt, hogy a 
figyelem elaprózódik, ellankad, a pénzügyi eszközök is az idő teltével és a földrajzi 
távolságok okán kimerülnek, szétforgácsolódnak. A területi és tematikus hangsúly-
ok végeredményben azonban szerencsésen koncentrálták a magyar jelenlétet: így 
a kulturális üzenet azokra a helyekre is eljutott, ahol korábban sohasem, vagy leg-
alábbis ilyen szinten és intenzitással még nem találkozott a két kultúra. Így tudtunk 
olyan tartományokban is szilárd kulturális pozíciókat kiépíteni, mint Észak-Rajna-
Vesztfália, Schleswig-Holstein és Bréma, ahol korábban kevés és alkalomszerű volt 
csak a magyar kulturális jelenlét. Számos új helyszínen alakult ki olyan kulturális 
erőtér, mely a két kultúra további találkozásának, dialógusának akar és tud helyet 
adni – azaz fenntartható és hosszú távú kapcsolatok keretéül szolgál.
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• A magyar kultúra Berlinben, egy hagyományokkal teli, történelmi telken olyan új 
helyszínt kapott, mely modern, a „német–magyar” Bauhaus-hagyományokat is 
felelevenítő épületével a megújult német fővárosban méltó környezetben, méltó 
módon tud egy modern Magyarország-képet közvetíteni. Az épületnek, amelyben 
kiállítóterem, egy úgynevezett multifunkcionális – azaz filmek vetítésére, színhá-
zi fellépések és előadások tartására egyaránt alkalmas – terem, könyvtár, továbbá 
irodák, valamint kávézó, étterem és vendéglakások kaptak helyet, olyan adottsá-
gai vannak, amely Magyarország kulturális pozícióját nemcsak megerősítheti, 
hanem tovább is építheti azzal, hogy alkalmas helyszínt kínál a magyar–német és 
multikulturális találkozásokhoz. Amikor pedig – a hagyományok szellemében – a 
berlini Humboldt Egyetemen meglévő hungarológiai tanszék munkáját is segíti a 
magyar szellemi élet kiválóságainak meghívásával, valamint szemináriumi helyisé-
gek rendelkezésre bocsátásával, szinergikus hatás érvényesülhet a tudomány és a 
kultúra vonatkozásában. Az új épület a három fő eseménnyel (alapkőletétel, bokré-
taünnep és átadás) az évad keretéül szolgált, és berlini pozicionálása nagy sikerrel 
valósult meg. 

• Az 1956-os eseményekre való emlékezés az ország európai pozíciói szempontjából is 
fontos feladat, illetve lehetőség volt. Az évad keretében külpolitika és kulturális po-
litika egymást erősítve – itt is a szinergikus hatás érvényesülésével – kiválóan tudott 
együttműködni a méltó németországi megemlékezések érdekében. Szintén az évad 
keretei között került sor a Szent Erzsébet-év, a Bartók születésének 125. évfordulója 
alkalmából meghirdetett 2006-os Bartók-év és a 2007-es Kodály-év megünneplésére. 
A jövőbeli ilyen irányú kapcsolatokat is megalapoztuk: a 2011-es Liszt-bicentenárium 
előkészítése történt meg bonni és weimari fesztiválokkal, illetve a korábban beindult 
együttműködés Pécs és a Ruhr-vidék között is számos szállal erősödött.

•  A középgeneráció, illetve a nagy nevek mellett mindenhol meg tudott jelenni tehet-
séges képviselőkkel az ifjú generáció is, megteremtve ezzel a hosszú távú kapcsola-
tok személyi feltételeit.

• Abban a hosszú folyamatban, amelyben a hagyományos, azaz a klisék, a sztereo-
típiák Magyarország-képe átalakul, illetve átalakítjuk, sikerült a modern „hang-
súlyokkal” – úgy vélem – döntő fordulatot elérni: korszerű keretekben, korszerű 
tartalmakat közvetítve a kulturális paradigmaváltás új pozícióit jelöltük ki. Ebben 
az összefüggésben érdekes és fontos jelenség, hogy amíg a frankfurti könyvvásár 
után az irodalom és annak transzferje állt a középpontban, 2006/2007-ben „hallha-
tó” évadról, „hangok évadjáról” beszélhettünk: a 420 program csaknem fele zenei 
rendezvény volt. Ez jelzi, hogy az irodalom mellett zenei életünk jelentheti (ismét) a 
kulturális áttörés fő tartalmát. 

• Bebizonyosodott, hogy a pénzügyi kényszer által is indukált, már korábban is alkal-
mazott stratégia, amely partneri viszony kialakításával a helyi infrastruktúrát hasz-
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nálja, és dialógusok eredményeképpen hoz létre közös kulturális produktumokat, 
mind hatásában, mind pedig pénzügyi vonatkozásaiban összehasonlíthatatlanul 
kedvezőbb, mint az idejétmúlt prezentáció.

Kitekintés: Pécs EKF – 2010 és a jövő 

Az évad után 2009-ben a határnyitás huszadik évfordulója kínál lehetőséget magyar–
német kulturális találkozásokra. Ezeket a politikai ünnepléseket, megemlékezéseket, 
történelmi visszapillantásokat elsősorban természetesen a két ország magas külügyi 
képviselőinek szintjén, valamint történész, politológus szakemberek körében rendez-
ték meg. Mindamellett a közvetlen kulturális kapcsolatokat is segítik a figyelem irá-
nyultságával, a rendezvények kulturális hátterével, és hídként szolgálnak a küszöbön 
álló újabb nagyszabású magyar–német találkozáshoz, Pécs és a Ruhr vidék, Európa két 
2010-es kulturális fővárosa közös szerepléséhez. 

Folyamatosan zajlanak az előkészítő programok; Pécs már ebben az évben mérvadó 
rendezvénysorral jelentkezik, ebben a német kapcsolatot Jürgen Habermas fellépésé-
től kezdve a Robert Busch kulturális menedzserképzésen keresztül a dortmundi fesz-
tiválon és a berlini Észak-Rajna-Vesztfália Nyári Ünnepségen (NRW Sommerfest) való 
bemutatkozás jól mutatja. A stuttgarti Kulturális Intézet szintén kiemelt témájának te-
kintette-tekinti Pécs bemutatását Baden-Württemberg tartományban. 

A baden-württembergi tudományos, kutatási és kulturális minisztérium államtitkára Fellbachban 
a pécsi európai kulturális főváros programokat ismerteti 2008. november 5-én
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Egy hároméves program keretében rendezték meg a 2008-as többhetes Pécs 2010 
rendezvénysorozatot, így idén többek között a Zsolnay kerámia- és porcelánkiállítást 
Fellbachban (Pécs testvérvárosában), a Kispál és a Borz pécsi együttes fellépését a 
nagyszabású stuttgarti Kultúrák nyári fesztiválján, csakúgy, mint a Villány Vonósnégyes 
bemutatkozását a kultúrintézetben és a pécsi (uránvárosi) és berlini élettörténeteket 
párhuzamosan bemutató Lakások, lakosok című fotókiállítást. Ezek a bemutató progra-
mok tulajdonképpen már a kiválasztást megelőző verseny óta folynak, Berlinben pél-
dául még a címre pályázó összes magyar várost és pályázatukat bemutathattuk, ké-
sőbb pedig Pécs számos lehetőséget kapott, hogy Németországban az érdeklődőknek 
beszámolhasson terveiről. A Ruhr-vidékkel együtt elnyert Európa Kulturális Fővárosa 
2010 cím ugyanis újabb óriási lehetőség a magyar–német kulturális kapcsolatok tar-
tós dinamizálására, modernizálására; és természetesen európai és regionális szinten 
is jelentős kultúrpolitikai pozíciók elnyerését teszi lehetővé. Még ezen a dimenzión 
is túlmutat az a körülmény, hogy az EKF-tandembe bekapcsolódott Isztambul (mint 
nem EU-tagország képviselője) is. Ez Pécset különleges és „látható” török múltjával 
különleges helyzetbe hozta; az előkészületekben, így az évad során is Pécs mint Essen 
és Isztambul kulturális metszéspontja szerepel. Nem hallgathatjuk el, hogy félő: pon-
tosan ezek az európai, illetve német–magyar dimenziójú óriási lehetőségek nagyrészt 
kihasználatlanul maradnak. Az előkészületi fázisban a folyamatos vezetőváltások, a 
kompetenciaviták (melyek persze a belső, városi – és országos – politikai és kulturá-
lis csatározások lecsapódásai voltak) a tervezés lelassulását, a pénzügyi háttér szét-
aprózását, szétforgácsolódását eredményezték. Mindamellett remélhetjük, hogy Pécs 
és a Ruhr-vidék együttműködése – mint eddig is – új pozíciókat hoz a magyar kul-
túra németországi megjele n(ít)ésében. Ebből a szempontból különösen nagy fontos-
ságú lesz a Szene: Ungarn in NRW rendezvény 2010 májusában. Ezen a nagyszabású 
kulturális fesztiválon Észak-Rajna-Vesztfáliában Ausztria után Magyarország lesz a 
vendégország. Ily módon reményeink szerint tovább szélesedik a történelmi idők óta 
meglévő kulturális híd Magyarország és Németország között. Többek között részvéte-
lünkkel a 2010-es karlsruhei Európai Kultúrnapok rendezvényen is, amelyre a magyar 
fővárost és az európai kulturális fővárost, Pécset hívták meg Budapest/Pécs zwischen den 
Zeiten und Welten (Budapest/Pécs – korok és világok között) címmel Karlsruhéba, vagy 
ugyanott a Kunst Unternehmen projekttel, amelyben tíz budapesti és karlsruhei művész 
vesz részt, és amely szintén nemcsak a megnövekedett érdeklődésről, hanem a megúju-
ló együttműködési formákról is tanúskodik. 

Reménykedhetünk tehát abban, hogy a Németország 2007-es EU-elnökségétől a 
2011-es magyar EU-elnökségig vezető szakaszban az említett történelmi-kulturális 
híd egyre erősebb és korszerűbb lesz, hiszen számos oldalról épül. Mint láttuk, a kül-
politikai célok és a külföldi kulturális stratégia koordinálása, azaz a diplomáciai és a 
kulturális intézményrendszer együttműködése, valamint a testvérvárosi szervezetektől 
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kezdve a németországi magyar egyesületeken keresztül egészen a tudományos kap-
csolatokig nyúló érintkezési pontok folyamatosan újabb és újabb impulzusokat adnak. 
A politikai és történelmi kapcsolatok kultúr- és tudománypolitikai vetületét jól mu-
tatja a budapesti Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem tevékenysége is, amelyet 2001-
ben, az ulmi egyezménnyel alapítottak. A Német Szövetségi Köztársaság, Bajorország és 
Baden-Württemberg tartomány, valamint Ausztria és – részben – Svájc tudományos és 
pénzügyi partnersége révén Magyarországon alakulhatott meg a második világháború 
után az első német nyelvű felsőoktatási intézmény a német nyelvű országok területén 
kívül. Az egyetem létében és programjaiban jól jelzi a magyar–német kapcsolatok kü-
lönlegességét és az abban rejlő további lehetőségeket. 

Magyarország kulturális újrapozícionálása Németországban tehát folyamatosan 
zajlik. Ehhez azonban óriási erőfeszítésekre, jóakaratra, fogadókészségre van szükség 
mindkét oldalról. Az elmúlt húsz évben a magyar kultúra Németországban nem pa-
naszkodhatott ezek hiányáról. De nem szabad abba az illúzióba ringatni magunkat, 
hogy ezek a (politikai és) kulturális kapcsolatok bejáratott pályák, és csak „pályafenntar-
tási” munkálatokkal e kapcsolatok megtarthatók, fejleszthetők. Az EU-tagsággal a kul-
turális külpolitika helyzete nem lett könnyebb: az unión belüli lét több lehetőséget kínál, 
ugyanakkor a megnövekedett konkurenciával is számolnia kell a kulturális külpoliti-
kának. Németország kulturális szerepe tovább nő Közép-Európában; a térség országai 
a diplomácia céljaival összhangban a kulturális kapcsolódások lehetőségeit is keresik 
Németországban, hiszen e kulturális kapcsolatok gazdasági, politikai vagy éppen tu-
risztikai11 hozadéka egyre jelentősebb, kézzelfoghatóbb. Már régóta európai kulturális 
térben mozgunk, kulturális tevékenységünkben ennek a térnek az alakulását befolyá-
solhatjuk adottságainknak megfelelő mértékben és módon. Ha a modern EU-tag Ma-
gyarország országképét akarjuk közvetíteni (amely persze nem függetlenítheti magát 
a belpolitikától és a hazai kulturális viszonyoktól – bármennyire is üdvös lenne néha), 
akkor bizony ott kell lennünk az európai kulturális terek kialakításánál, folyamatos 
megújulásánál. Ehhez nekünk továbbra is elsősorban Németországon keresztül vezet 
az út. Ezért hosszú távú, egyben rugalmas stratégiára van szükség, mely folyamatosan 
megújuló, innovatív kínálattal – mint hangsúlyoztuk – a tartományokban már meglévő 
kapcsolatokra épít. Németországban a politikai bónuszunk természetszerű elvesztése 
új együttműködési hálók kiépítését, a kulturális dialógusok egyre újabb formáit igényli. 
Nemzeti kultúránknak, identitásunknak a magyar–német dimenzióban való megjelení-
tése olyan stratégiát és olyan projekteket feltételez, amelyek a Németországon belül is 
meglévő európai találkozásokra épülnek. Az európaiság itt értelmezésemben elsősorban 
a regionális kulturális kódokra épülő multikulturális dialógusokat, tágabb értelemben 
pedig a nagyobb regionális, komplex projektekben való részvételt jelenti. Ilyen lehet-
ne például egy átfogó Duna-stratégiát megvalósító fejlesztési koncepció, amelyben a 
gazdasági-politikai-szociális célkitűzések nem választhatók el a kulturális kapcsolódá-
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sok, a kulturális együttműködés stratégiájától. Hosszabb távon csak ilyen, közösen ki-
épített kulturális erőtérben történhet meg az igazi kulturális transzfer, csak így és ilyen 
struktúrákban születhetnek egymást gazdagító, a magyar és a német kultúrát egyaránt 
reprezentáló, egymás iránt nyitott, közös produktumok. Ez mindannyiunk érdeke. 
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1989–2009

 
If we take a look at the position of the Hungarian culture in Germany in the past 20 
years, then the continuous re-positioning process can be tied to three central series of 
events. These are as follows: the Frankfurt book fair; the Ungarischer Akzent, the Hun-
garian season in Germany and the opening of the Collegium Hungaricum in Berlin; and 
the programs, or the preparations of these programs related to title of the European 
cultural capital gained together by Pécs and Essen, as well as the Ruhr region. How-
ever, the links will be permanent only if we possess a long-term cultural strategy, which 
is aware of the significance of the Hungarian-German cultural relations and the politi-
cal, economic, and touristic benefits deriving from them. The role of Germany in our 
regions is becoming more and more prominent and we should take advantage of the 
huge opportunities in the Hungarian-German cultural contacts despite the diversified 
foreign political context. This is primarily the way we can be present in a continuously 
changing European (political) and cultural sphere. For this the simple, that is, one-
way presentation of the national culture and identity (our values and interests) is not 
enough; instead, we should concentrate on regional cultural dialogues – in harmony 
with the capabilities of our country.


