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A magyarországi né metek irodalma é s m vé szete
az l97D,-l 990-es é vekben

t XIX század eleien Budán é s Peslen Taruói Lász|ó
Airodalomtörté né sz szerint a korabeli né met é s ma-
gyar szé pirodalomhoz hasonló szí nvonalú  né met nyel-
v  iroda]om alakult ki, amely mára szinte teljesen elfe,
lejt dött. Hogy a Monarchia id szakát vizsgálva
beszé lhetünk-e,,budapesti né met irodalomról", ehhez
hiányoznak a szüksé ges tudományos kutatások, Szí ú ó

]ános budapesti germanista olyan í rók é leté t é s mun,
kásságát tanulmányozta, akik az elS  Világháború  el tti
Magyarországon születtek é s ré szben vagy kizárólag né -
metül í rtak, Ilyen volt pé ldául Sthnidt Miklós (Nikolaus
Schmidt), aki 1874-ben Zsigmondháán, a mai románi,
ai Bánságban született é s a magyal f városban né met
nyelv  lapoknál dolgozott (Budapester Tagblatt, Neues
Kleines Journal, Neue Post). Ií odalmi m Veit é s köny-
veit Budapesten adta ki é s ott is halt meg. Lí nr Frigyes
(Friedrich Lam), aki l881-ben Szepessé gben, a mai
Szlovákiában szü]etett, Pé csett é s Gy í ött tanárké nt te,
vé kenykedett é s l955-ben Budapesten hunyt el, A szü-
leté se é s nevelteté se ré Vé n Nyugat-Magyarországhoz
{Burgenlandhoz) köt d  Nits.í i Mátyás (Mathes Nitsch)
é letm Ve köZel 40 könwet taí talmaz. Több mint 30 é vig
í rt kiváló táí cákat az európai hí r  budapesti né met
nyelv  napilapba, a Pester Lloydba, amelynek utolsó

f szerkeszt ie volt, A Magyarországi Né met Í rók é s M -
vé szek Szövetsé ge (VUdAK) é s a müncheni Südost-
deutsches Kulturwerk közös kadásában, Szabó János
szerkeszté sé ben, l993-ban Münchenben é s Budapes-
ten megielent ,,Drr Doppelpati\t" cí m  könw az l87ó-ban
Budapesten Született é s l943-ban Amsterdamban el-
hun}t Andreas lÁtzk| 1900-1932 között megjelent elbe-
szé lé seit tartalmazza,

A 70-es é vek vé gé n Mddl Antal é s Szabó János, a bu-
dapesti ELTE Germanisztikai Inté zete tanárai kezde,
mé nyezté k a magyarországi né met nyelv  í rásbelisé g
lexikonának é s a több mint 2000 kulturális ielleg  né -
met nyelv  ú jság jegyzé ké nek összeállí tását, Ezt a
proiektet erkölcsileg é s anyagilag támogatta a Magyar
Tudományos Akadé mia é s a Magyarországi Né metek
Szövetsé ge akkori vezet sé ge, ,,A koncepció szerint a
lexikon nemcsak a magyarországi né met nemzetisé gi
irodalom ilodalomtörté neti anyagát tartalmazná, ha-
nem Magyarország né met nyelv  né pessé gé nek telies
kulturális hátteré t, ,, Valamennyi né met nyelv  ú jság
felté rké pezé sre kerül, amely a XfiIl, század els  felé ,
t l máig valamit mond a magyarországi né metek iro,
dalmáról, kultú rájáról, m vel dé sé r l, kultú r, é s m -
vel dé spolitikáiáról", olvashattuk az l982 é Vi Deut-
scher Kalenderben (Né met é vkönyv) en l a pro|ekt-
r i, amely sajnos máig sem valósult meg.

A IL Világháború t köVet  kitelepí té s é s vagyonel,
kobzás után 1954-ben jelent meg ismé t né met havilap
,,Freies Leben" cí mmel, amelyet |957 óta ,,Neue Zeitung"

cí mmel hetilapké nt adnak ki, A látszólac liberális ma,
gyar kisebbsé gpolitika sem t rt olyan kí sé rleteket,
amelyek a kisebbsé g valódi politikai é rdekvé delmé t
kí vánták megvalósí tani. A óO-as é vek vé ge, a gazdasá,
gi reform kora óta azonban mé giscsak akadt cselekvé -
si lehet sé g, az elé gtelen anyanyelvi oktatás ellené re
kialakult, sz k hazai né met é rtelmisé g számára. Sze,
ré ny irodalom iött lé tí e é s ké pz m vé szek kapcsolód,
tak be a kulturális tevé kenysé gbe,

l972. október ó-án alakult meg Budapesten a Ma-
gyarországi Né metek Demokratikus SzöVetsé gé nek ke-
reté n belül az lrodalmi Szehció. Helmut Rulofl a pé csi
né met tanszé k lektora, í rta err ll A megalakulást az a
szándé k vezé relte, hogy az elzártan irodalmi tevé keny-
sé get fol],tató magyarországi né meteknek a szekció-
ban olyan m vé szeti otthónt nyú jtson, amelyben ki,
teljesedhetnek. Mert egyiküknek sincs lehet sé ge,
hogy a valóság m vé szeti-eszté tikai ábrázolása é s
megzabolázása problé máiról az alkotási folyamat so-
rán eszmé t cseré ljen, Pedig ez az í ró szemé lyisé gfei,
leszté se számára ugyanolyan fontos mint a min sí té s
bizonyos formái, ameiyek né lkül a szándé kolt m vé szi
hatás korlátozott lesz,Bartl lóz§ef festmé nye
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Kllnt lóz§ef szobra Kaposí üreden

Az lrodalmi Szekció kezdemé nyezé sé re a Neue Zei-
tung, a magyarországi né metek hetilapja, I973-ban
meghirdette a ,,Ragadj tollat|" cí m  pályázatot, amely
az irodalomkedvel  olvasókat né metnyelv  í rásaik
beküldé sé re buzdí totta, Ez Volt a jelenkori hazai né -
met irodalom kezdete, Bebizonyosodott, hogy a ma-
gyarországi né metek köré ben mé g nem feleitetté k el
teljesen az í rást, hogy vannak olyan é lmé nyek, é rzel-
mek é s gondolatok, amelyeket papí rra kell vetni é s
nyilvánosságra kell hozni. A pályázat oly teriedelmes
anyagot eredmé nyezett, hogy 1974-ben összeállí that-
ták a ,,Tieí eWurzeln" (Mé ]y gyökerek) cí m  antológiát. A
Válogatást Áts Erika vé gezte, l977-ben ielent meg a

,,Die Holzpuppe" (A fababa) cí m  elbeszé lé skötet Georg
wittmam, Leo Koclr, Oskal Petrovan é s Ludwig Fisrú er
munkáival, Mindössze 500 pé ldányban jelent meg, é s
ezé rt szinte ismeletlen maradt a ,,Das s.hönste Erbe" (A
legszebb öröksé g) cí m  gy ltemé ny, amelyet a máso,
dik,,Ragadj tol]at!" pályáZatra bekú ldött jelenetekb l,
nyelvjárási törté netekb l, dalokból é s versekb l áIIí "
tottak össze. l979,ben, a Nemzetközi Gyermeké v al-
kalmából adta ki - a valamennyi hazai nemzetisé gi ki,
advánlt gondozó - budapesti Tankönyvkiadó, az

,,1qele-Bigele" gyermekantológiát. A Y,Och Valé ria által
szerkesztett könyv a magyarországi né met ifilisági iro-
dalom lé trehozását kí vánta el mozdí tani. Eddig
egyetlen foll,tatás a ]osef Mkhaelis ,,Zauberhut" (Yarázs-
kalap) cí m  könyve (l99l é s l995).

A magyarországi né metek irodalmi tevé kenysé ge fi-
gyelemremé ltó dokumentuma aZ l979-ben megjelent
,,Behenntnisse - Erkenntnisse" (Vallomások - felismeré sek)
cí m  antológia, Szende Bé la szerkeszt  319 oldalon
gy itötte össze tizenegy szerz  elbeszé lé seit é s verseit,
Szende szerkesztelí e a,,|ahresrinqe" (É vgy r k) cí m 
gyú jtemé n}t (1984) é s az ,,l3tban a csönd í eI€' cí m  fordí -
tási antológiát (l988) is, Ezt köVette a ,,Tie sprlch
wiedergí une" (AZ ú ira meglelt nyelv) nyelvjárási kötet

í 1989) é s ,,Das Zweigbin" (Agacskal cí mmel ( l989) a fiatal
í rók kótete, Utóbbit a hildesheimi olms VeIlae - tulaj-
donké ppen utánnyomáské nt - ,,Nathichten aus Uhgam"
(fudósí tások Magyarországról) cí mmel szinté n kiadta
(l99l),  k gondozták egyé bké nt a ,,Bekenntnisse eines

Birkenbaumes" {Egy nyí rfa vallomásai) cí m  kötetet, a

külföldön els ké nt közreadott antológiát is (l990),
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AZ egyé ni kötetek sorát 1977-ben ceorg Fatn nyitot,
ta meg verseinek közreadásával (,Stlcfrbrünnlein"j, ezt
köVette Erika Ats |,Geí esselt ans Pfauenrad", - |98|),
Valeria Kocú  (,,Zuversi.ht - Bizalom", 1982, ,Sub rosa" ,

1989) Nelu Bradean-Ebinger (,,Budapester Resonanzen" -
Budapesti rezonanciák, l98ó) é s Nikolaus Márnai (,,Ich

pin a Schwob" -É ,n egy sváb vagyok, l989) verseskötete
valamint Ludwig Fischer (,,Auí  u}eiten Wegen" - Szé les
utakon, 1983), Georg Wittmann (,,Am Burghügel" - A
várdombon, l989) é s Martin A, Thomann |,,Die
Glaskugel" - Üveggolyó, l99 l ) elbeszé lé skötete, Engel-
bert Rittinger köteté ben (,,Mir ungis.he Schwowe", - Mi
magyar svábokl985) irodalmi né met nyelv  é s nyelv-
iárásban í rt versek, elbeszé lé sek olvashatók,

A z lrodalmi Szekció kezdett l fogva é rdeke]t volt a
fihatárokon átnyú ló együttm ködé sben, Ebben
NDK-lektorok mint aZ idé zett Helmut Rudolf pozití V
szerepet iátszottak, mé g akkor is, ha a tú l nagy elköte-
lezettsé get az NDK-hatóságok gyanakvással figyelté k,
Miután oskar Metzler 1985-ben megjelentette
,,Gespráche mit ungarndeutschen Schriftstellern" cí -
m  könyvé t, utódjának a pé csi né met tanszé ken egy-
szer en megti]tották, hogy kapcsolatba lé pjen a ma-
gyarországi né met í rókkal.

A lipcsei irodalomtudós Oskar Metzler (|927-1983)
1975 é s 1980 között dolgozott lektorké nt a Pé csi Ta-
nárké pz  F iskola Né met Tanszé ké n. Nemcsak közel-
r l figyelte a hazai né met irodalom megú iulását, ha-
nem tanácsaival, tetteivel támogatta is ezt a folyama-
tot mind az lrodalmi Szekció rendezvé nyein, mind a
pé csi hé tköznapok során. A m  magiát egy tucat be-
szé lgeté s ké pezi, melynek ré sztvev i: Josef Mikonya,
Engelbert Rittinger, Georg Fath, Ludwig Fischet Ffanz
Zeltner, Valeria Koch, ceorg Wittmann, ]osef Kanter,
Johann Herold, Nelu Brádean-Ebinget Nikolaus Már-
nai é s Erika Áts voltak, Metzler a szeré nyen .,el zetes
megjegyzé s"-nek titulált tanulmányában áttekintette
a magyarországi né metek irodalmi helyzeté t é s a kö-
tet Vé gé n található ,,Té zisek a magyarországi né metek
irodalmához" 11 pontjában összefoglalta a kutatási
té mávaI kapcsolatos né zeteit,

AZ NDK-bóI, kormány-megbí zásból küldött lekto-
rokkal, Jochen Hau|e-val é s Günter Clante-val, a pé csi
é s budapesti egyetemek germanistáival fol1tatott be-
szé lgeté sek é s szövegelemzé sek a m helybeszé lgeté -
sek alkalmával különösen a fiatal í rók számára voltak
fontosak, Az |977 -t l é Vente egyszer megrendezett
ké t-háromnapos m heiybeszé lgeté seken fontos sze-
repet kaptak é s kapnak a né met kisebbsé gi irodalmak,
különösen a romániai né met irodalom tapasztalatai é s
fe]ismeré sei,

Az lroda]mi Szekció megalakulásával egyid ben
Maqer É va, a Neue Zeitung munkatársa olyan m vé -
szeket kezdett bemutatni, akik a magyarországi né me-
tek soraiból iöttek é s soké t  kapcsoiatrendszert ala-
kí tottak ki a né met kultú rával.

A Magyarországi Né metek Demokratikus SZöVetsé ,
ge l979,ben szervezte meg els ké nt három soroksári
származású  hazai né met fest  - Misrí  Ádám, Lux an-



tal é s Bnrtl ]ózsef - kiá]lí tását Pé csett. E kiáJlí tás meg-
nyitója irodalmi-zenei programjáva] ünnepi esemé ny
volt, A kiáI]í tás rövid távon el]enreakciókat is kiváltott
|,A svábofr megint hangosftod,nak" ) , ezé í t nem vihetté k
Vándorkiállí táské nt magyaroí szági né met falvakba,
mint azt korábban teruezté k, A kiállí tás azonban mé r-
földk  volt é s Vé gül a Magyarországi Né metek Szövet-
sé gé n belül a Ké pz mí í !é suti SzeÉ rió megalakuláshoz ve-
zetett (l982), Elnöke az NDK-ba kivándorolt majd ha,
Zatelepü]t szí npadtervez  Korfr Auré l lett, É Vente
ké pz m vé sz-tábolt szerveztek egy NDK-bó] küldött
m vé sz ré szvé te]é vel, Többször rendeztek CSoportos
kiál]í tást a budapesti NDK_Centrumban. A tagok ha-
zai né met kiadványokat iliusztráltak. A szekció kiadta
az ,,Aure] Koch - ein ungarndeutscher Maler und
Graphiker" (Koch Auré l - egy magyarországi né met
grafikus é s fest ) (l98l) é s a ,,Bereicherung'' (cazdago-
dás) cí m  albumot ( l98ó), valamint egy információs
füzetet a szekció tagjairól, A tagok m vé szeti elké pze-
lé sei é s m veik szí nvonala tú lságosan különböz ek
voltak, í gy aztán a neves m vé szek egyre inkább
ViSSZaVonuItak, A szekció tevé kenysé ge a 80-as é vek
Vé gé re megSZ nt,

_ l990 jú niusában alakult meg a ,,Maguarlrszógi Né met
Í róh Szövetsé qe", AZ egyesület 1992 februárjában nyitott
a ké pz m vé szek í elé , ezze] lehet sé get telemtve az
í tók é s ké pz m vé SZek együttm  kö dé sé re: ,,Magqaror-
száqi Né met Í róh é s 'la vé szeft szövetsé qe" (Verband Ungarn,
deutscher Autoren und Künstler, rövidí tve: VUdAK)
kereté n belül,

A SZöVetSé g cé ljai közt SZerepe]tek. az irodalom é s
m vé szet támogatása ré vé n a magyarországi né met-
sé g identitástudatának er sí té se; a né met nyelv 
í rásbelisé g, a Kárpát-medence irodalmi é s m vé szeti
hagyományainak megismeré se, dokumentálása é s
publikálása; a magyarországi né metsé g mú ltiának, le-
ipnenek es iövöjene< irodaImi, m vé szi esz,<özökkeI
törté n  feldolgozása; valamint együttm ködé s a né -
met nyelvterüieten tevé kenyked , illetve a né met ki-
sebbsé gi í ró- é s m vé sz-szövetsé gekkel.

Ennek jegyé ben a szövetsé g 1990-ben tagja ]ett a
,Bundestlerband DeuLscher Autlren" elnevezé s , a né met,
oSZtrák é S svájci í rószervezetek alkotta egyesüié snek,
amelyhez romániai, izraeli é s oroszországi né met í ró-
szervezetek is csat]akoztak, Ez a berlini szé khely  szö-
vetsé g a szellemi é rté kek nyugat é S kelet köZótti
áramlását szolgáila, amely lé tfontosságú  í róink szá-
mára, hogy saiátos elszigeteltsé gükb l kitörhessenek,

I]yen együttm ködé s eredmé nyeké nt adta ki a
dortmundi Rheinisch-Westfálische Auslandsgesell,
schaft 1990-ben az els  né met nyelvterüieten megie-
lent magyarországi né met antológiát,,Bekentnisse
eines Birkenbaumes" {Egy nyí rfa vallomásai) cí mmei,
C ncz Arpád magyar államf  a könyv el szavában rá-
mutatott: ,§itka, htteles tanú ú izonqságróI van szó, egy né p-
csoport kulturális önreflexiójáról, amelyet a magqarországi né -
metek saját maguk állí tottaft ijssze származásukróL hlvatartl-
z,ásukról é s hazájuhról." 199l -ben jelent meg az Olms ki-
adó gondozásában a ,,Das Zweiglein" (Az ágacska) cí -
m  kötet, meiy a háború  után született fiatal í rók m -

Veit taltalmazza, Michael Reí s, a stuttgaí ti ,,lnstitut für
Auslandsbeziehungen" (Külföldi Kapcsolatok Inté Ze-
te) f titkáIa bevezet |é ben aláhú zta:,,,,_a mé g fiatal
magyarországj né met í Iók e tanú bizonyságai, melyek
fantáziát szakszer sé ggel oivasztanak egybe, nem a
nyelv ismeí eté b l fakadnak, hanem az azzal való kú z-
delemb l, s abból a kí vánságból, hogy ismé t felfedez-
zé k az anyanyelvet, é s azt fí agmentumokból (töredé -
kekb l) ú |ból m a]kotássá állí tsák össze, visszaadják
azt a költ i rangot, amely megilleti.''

f fgyanebben az é vben ie|ent -neg a müncheni
lJiudortdeut.chet KuIturwerk-keI ecyüttmí iködé s-
ben a,,Die ungarndeutsche Literatul deí  siebziger und
achtziger ]ahre", amelyet a magyarországi né met iroda-
lom legjobb ismer je, az l995-ben elhunyt Szabó |ános
szerkeSztett. A dokumentumkötet bemutatia a magyar-
országi né met iroda]om fejl dé si aspektusait, A doku-
mentációt követ  bibliográfia Valamennyi olyan mun-
kát é S kí itikai fogadtatásukat iS tartaimazza, melyek a
hetvenes, nyolcvanas é vekben irodalmi igé nyesé ggel
né met nyelven születettek Magyarországon,

l992 szeptemberé ben lelent meg a ,,VUdAK-
Könlvek" sorozat els  köteí e, ,,sturml\Ile Zeiten" í yiha-
ros id k) ]osef Micí iaelis irodalmi nyelven é s nyelvjá-
rásban í rt versejvel, e lbeszé lé seivel, Ezt követte
Valeria Korli verseskötete, a ,,Wandlung" (Változás,
l993), majd egy Válogatás losef Mikanaa é letm vé b l
,lriihen auf dem Essigbaum" (Varjú k az ecetfán, 1994)
cí mmel, Mindhárom kiadást a düsse]dorfi Hernann
Niermann Alapí tváng támogatta, A Vaskú tról el Zött é s
]é nában é lö Stefan Rdils elbeszé lé skötete,,Da.,htrií ume.'
(Tet álmok, l99ó), a kitelepí té s em{é ké ve alka]mából
jelent meg, Robert BerÉ er verseskötete, a ,,Faltertanz''
(Pjlletánc) l997-ben köVette.

l992-ben Misch Ádám volt egyik kezdemé nyez je
az í rók é s ké pz m vé szek együttm ködé sé nek a Ma-

Matzon Ákos retieí ie (Acrtl, papí r)
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Budahelyt Ttbor,,Fatskota" .í lní í  té rplagztlkáia

gyarországi Né met Í rók é s M vé szek SzöVetsé gé n be-
lül, A Ké pz m vé sz-Szekció elnökeké nt fáradhatatla-
nul szervezett sikeres bel- é s külföldi kiállí tásokat, A
szekció már l992-ben Ié szt vett a ,,Hatáí talanul"
(Grenzenlos) cí mme1 BeIlinben megí endezett magyal
mí í vé szbem utatón

Irülönösen eredmé nves az esslingeni,.Künsllergilde'- -

Á.ve1 t tvtú vé szcé h1 kiaiaku |t e€yütlm ködé s, melynek
kezdeté t Koch Valé ria felolvasó-kötú tja é s Misch kiálií -
tása jelentette l992 októberé ben Münchenben, Stutt-
gartban é s Esslingenben, (A felolvasó-körú t további ál-
lomása a kölni Í rószövetsé g szervezé sé ben Köln é s
Düsseldorf volt,) Három í rót é s tizenhárom ké pz m -
Vé sZt Vettek fel a Künstletgildé be, öt ké pz m vé szt pe-
dig többször is meghí ltak a Künstlergilde é Vi kiállí tása-
ira Regensburgba é s Esslingenbe, A három soroksári
m vé sz - Badl, Lux, Mjsch - kiál]í tássoí ozata {Stutt-
gart, Düsse]dorf, Nürtingen é S Berlin), Va]amint több
ecyé ni kállí tás megfelel  alapot szolgáltattak ké t na-
gyobb elké pzelé s megvalósí tására.

A Millecentenárium alkalmábói l99ó-ban a VUdAK
háromszáz számozott pé ldányban kiadta König Ró-
bert ,,DOrf drunt an der D|hau" í Lent a Dunánál] cí m 
huszonké t eredeti grafikát tartalmazó mappáját,
amely - egy törté neti dokumentumokat tartalmazó
kí sé r füzettel kiegé szí tve - illusztlálja a magyarorszá-
gi né metek törté neté t. E mappa Volt az alapja az azo-
nos cí m  kiállí tás-Sorozatnak js Stuttgaí t (Esslingen),
Szekszárd, Bóly, Sopron, Budakeszi, Budapest é s Pé cs
á1lomásokkal.

A ,Határtalanul" kiállí tás-sorozat, tizenöt m vé sz al-
kotásaival, szinté n l99ó-ban indult Münchenben a
Haus des Deutschen ostens kiállí tótermeiben, követ-
kez  állomásail a Barije-Galerie é s a Magyar
Kultilrinté zet Stuttgart, a gerlingeni !árosháza, az
esslingeni Ré gi Városháza, a budapesti Né met Nagy-
köVetsé g é s a pé csi Lenau-ház voltak,

A VUdAK Ké pz m vé sz-Szekcióia 18 tagja csaknem
70 m vel szerepelt az 1997, októberé ben, a pápai

Somogyi,Galé riában megrendezett jubileumi kiállí tá-
son. Olyan alkotók  k, akik a hazai né met kisebbsé ghez
tartozónak vallják magukat é s m vé szi eszközeikke1 sze-
retné nek hozzáiárulni e kisebbsé g kulturális felemelke-
dé sé hez, A m vé szek különböz  stí lusirányzatokat kö-
vetnek, elté r  m vé szi eszmé ket ké pviselnek é s valósí -
tanak meg. Ezek iránt - a kiállí tásokon, katalógusokon,
Vagy a magyarorcZági né met té Vé program, aZ,,Unser
Bildschirm" König Róberttel, Hock Ferenccel, Lux An-
tallal, Bartl Józseffel, Szily Gé zával, Misch Ádámmal é s
Trischler Ferenccei ké szí tett portré filmjein keresztül -
egyre fogé konyabb az é rdekl d  közönsé g,

A magyarországi né met iroda]om bekerüIt a tan-
könyvekbe é s egyetemi diplomamunkák té májává
vált, A könyveket olvassák, a verseket é s elbeszé lé se-
ket versenyeken el adják,

Meg kell azonban jegyezni, hogy az utóbbi é vekben
az irodalmi tevé kenysé g alábbhagyott, Több í ró é s tá-
mogató (ceoí g Wittmann, claus Klotz, Szabó János
germanista, Valeria Koch) halála sú lyos Vesztesé get
okozott a kicsiny alkotó közössé gnek, Az ú j gazdasági
é s a szakmai kihí vások - ú gy t nik - nem ösztönzik az
í ráskedvet,, ,

Az l997-ben Pápán megtartott VUdAK-közgy lé s
határozata szellemé ben fiatalokat kí ván bevonni az
irodalmi"ké pzóm vé szeti tevé kenysé gbe, Meghirdette
pályázatát fiatal í rók számára. ,,Irodalmi Kávé ház" el-
nevezé ssel háromhavonta találkozót szervez a pé csi
Lenau-házban. Ezen az í rók é s a pé csi egyetem né met
tanszé ké nek germanistái verseket, elbeszé lé seket ele-
meznek,

A VUdAK,könlvek sorozat ötödik köteteké nt jelent
meg Robert Becker önálló Verseskötete a,,FallertanZ"
(Pilletánc), Becker Verseskötete az l999-es Frankfurti
Köni,wásáron is ré sztvesz, Ugyanott mutatkozik be
Koch Valé ria né metnyelv  ,,Stiefkind der Sprache" (A
nyelv mostohagyermeke) cí m  könyve is, Josef
Michaelis pedig a lipcsei könlwásáron lé p fel
,,Zauberhut" cí mí  gyermekköteté vel.

i Ké pz m  vé sz-szekció kilenc tagja Vett ré szt az
lJl.lqoá é vi Budapesti Art Expón a M csarnok'oan,
Öten (Bartl, Budahelyi, Lux, Matzon, Nadler) ré szt
Vettek a KöImendi-Csák Kortárs Magyar Gy jtemé ny
kiállí tás-sorozatán a bé csi UNO-központban illetve a
Gy ri M csarnok KortáIs Galé ria é s Ké ptáIban, Meg-
jelent az Adam Misch é letm vót bemutató replezen-
tatí v ké tnyelv  album é s az |997 -ben elhunyt Sirnsau
lldikó é letm vé t bemutató katalógus, Ede Halbauer
Munkácsy-dí jat kapott, Ákos Matzon pedig elnyerte az
amerikai Pollock,Krasnek Alapí tvány l0,000 dollátos
ösztöndí ját. Iános wagner ,,Fekete é g" cí mí í  alkotása
ré sztvett a Künstlergilde iubileumi kiállí tásán
Esslingenben é s Regensburgban,

Ez é v augusztusában a pesti Vigadóban fog bemu-
tatkozni a VUdAK Ké pz m vé szeti Szekciója.
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