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Ahatvanas évek elején
az akkor már több

mint harminc éve mûkö-
dõ hamburgi F.V.S. Alfred
Toepfer Alapítvány rendsze-
res támogatásai sorát
egy újabb, ezúttal
Gotffried Herder nevét vi-
selõ díjjal gyarapította.
Az alapító olyan közép-
és dél-európai mûvé-
szeknek, tudósoknak
szánta – és szánja ma is
– a Herder díjat, akik kü-
lönösen sokat tettek a
térségbeli országok kul-
turális egymásra találá-
sáért, illetve hazai tevé-
kenységükkel gazdagítot-
ták az európai kultúrát.
Az eredeti cél a hatvanas
évek elején, az enyhülés
kezdetén a szovjet befo-
lyási övezethez tartozó
országok kulturális fejlõ-
désének elõsegítése volt,
s bár az 1989-es fordulat után értelemszerûen válto-
zott ez a tartalom, a díj nem vált feleslegessé. A két
rendszert elválasztó fal leomlása után sem szûntek
meg ugyanis az érintett országok nézeteltérései, s ez a
mai napig így van. Igaz, más formában jelentkeznek,
de áthidalásukhoz továbbra is szükség van a mûvé-
szek, a tudósok segítségére: a kultúra az a terep, amelyen
az eltérõ nézetek is könnyedén találkozhatnak, a közeledés a leg-
egyszerûbben elérhetõ.

Egymást megismerni

Ez az együttmûködési, integrálási feladat egybeesik
mind a díj névadója, mind az alapítvány célkitûzései-
vel. Gottfried von Herder német költõ és filozófus a
„Sturm und Drang”1 irodalmi-szellemi mozgalom atyja
a XVIII. században arra buzdította kortársait, hogy is-
merjék meg más nemzetek kultúráját, és karolják fel azokat,
akik ez utóbbiak érdekében tevékenykednek. Herder
lényegében az idõn átívelõ struktúrában gondolko-
dásra bíztatott, s ez az évek-évtizedek múlásával mit
sem veszített idõszerûségébõl.

Az alapítvány 1931-ben jött létre, a kis népek közöt-
ti megértés támogatására. A célt már az alapításkor
számos kisebb-nagyobb ösztöndíjjal, különbözõ, a

tárgyba tartozó kutatás,
illetve gyakorlati feladat
felkarolásával kívánta el-
érni, s késõbb, a konti-
nens helyzetéhez igazod-
va kristályosodott ki a
mai alapgondolat: a kul-
turális sokféleség megõrzését
is biztosító európai egyesülés
támogatása.

A közelmúlt egyik ne-
ves Herder-díjazottja, Es-
terházy Péter író hívta fel
a figyelmet a tavalyi díj-
kiosztó ünnepségen az
alapító személyére, aki-
rõl általában kevesebb
szó esik. Olyan felelõs-
ségteljes polgárnak írta
le, aki nem csak magára,
nemcsak az államra, ha-
nem a szellemre is gon-
dolt, s a kultúra iránti ér-
deklõdését nem saját
mûkedvelõ versek írásá-
ban élte ki. Az 1894-es

születésû Alfred Toepfer hamburgi kereskedõ és agrár-
szakember, a Hanzaváros díszpolgára. Az õ nevét az
1931-ben általa létrehozott alapítvány eredetileg nem
viselte, azt a hálás utókor csak egy évvel halála után,
születésének századik évfordulóján, 1994-ben illesz-
tette az elnevezéshez. Hosszú élete során Toepfer
nemcsak az európaiság támogatását tartotta elenged-
hetetlennek, a természetvédelem is fontos céljai közé tar-
tozott. Az õ kezdeményezésére jött létre a német
nemzeti parkok programja, majd késõbb, 1973-ban
neki köszönhetõ az EUROPARC, a nemzeti parkok eu-
rópai szövetségének megalakulása. Hamburgban már
1936-ban létrejött egy másik, Carl Toepfer névre ke-
resztelt alapítvány, a város egyik negyedében újjáépí-
tett polgárházak megóvására. Ezeknek az épületeknek
az egyikében mûködik az Alfred Toepfer Archívum és
Könyvtár.

Aközügyek iránt elkötelezett, kortársainál sokkal
szélesebb látókörû férfiú nem érte be ennyivel,

további egyesületeket hozott létre. Ezek közül a legis-
mertebb a baseli székhelyû Johann Wolfgang von Goethe
Alapítvány, illetve a new yorki Alexander von Humboldt
Alapítvány. Az egyesületek az alapító 1993-ban bekö-
vetkezett halála után is eredeti szellemiségükben mû-
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ködnek tovább, megbecsültségük igen nagy, ami a ha-
gyományok szigorú õrzésének, és a díjak szakszerû,
pártatlan odaítélésének is köszönhetõ. A kuratóriu-
mok minden esetben nagyrabecsült és világszerte el-
ismert szaktekintélyekbõl állnak, a díjakra pályázni
nem lehet, azokra a kurátorok tesznek javaslatot. Nem
mintha nem érte volna az évek folyamán kritika is az
alapítványt. 1997-ben a német-francia megértést a
leginkább elõsegítõ személyiségek részére kiírt
Strassbourg-díj odaítélését szüneteltetni kellett,
ugyanis francia részrõl a pángermanizmus vádja érte
az alapítványt és magát az akkor már elhunyt
Toepfert. Az egyesület nem söpörte szõnyeg alá a kri-
tikát, hanem történész bizottságot hozott létre, amely
2000-ben nyilvánosságra hozta, majd könyvalakban
kiadta kutatásait. A kétkötetes munka részletesen fel-
tárja a Toepfer alapítvány múltját. Bemutatja azt az
utat, amelyen az alapítványi munka az elsõ világhábo-
rú utáni nemzeti gondolkodástól, a népi azonosság és
rokonság negyvenes évekre jellemzõ felkarolásán át a
hatvanas évekre eljutott az európai egyesülés és a né-
pek közötti megértés támogatásához.

A díjazottak

Ez utóbbi, vagyis a mai súlypont pontosan leolvasha-
tó a régebbi és a legújabb díjazottak névsorából. A
Herder díjat hagyományosan a Bécsi Egyetemen ad-
ják át, évrõl évre változatlan maga a ceremónia, a ta-
láros testület, a kuratórium jelenléte, a beszédek sor-
rendje. Ugyanilyen külsõségek között az elsõk egyike-
ként vehette át a díjat annak idején Kodály Zoltán és
Németh László, késõbb, sok neves magyar sorában
Csóori Sándor, Konrád György, Bak Imre festõ, tavaly
Fried István irodalomprofesszor, legújabban két éve
Kertész Imre, tavaly Esterházy Péter, 2003-ban pedig
Manherz Károly.

Évrõl évre összesen hét közép-európai részesül a ti-
zenötezer euróval dotált díjban. Az idei 40. díjkiosztá-
son Bulgáriából a 66 éves Vaszil Gjuzelev történész a
Balkán múltjának kutatásával érdemelte ki a díjat.
Drago Jançar szlovén író egyebek között a jugoszláv-
karintiai közös múlt emlékeinek irodalmi feldolgozá-
sával keltette fel a kurátorok érdeklõdését. Alesz
Rasanau fehérorosz költõ saját írói tevékenységén túl
szûkebb hazája korai költészetének feltárásával is fog-
lalkozott, következetes – és a szovjet hatalom idején
emiatt üldözött – szószólója a fehérorosz irodalmi
nyelv megõrzésének. A román Ana-Maria Zahariade

építész, a mûemlékvédelem hazai élharcosa, építé-
szetelméleti munkásságában egyebek között Bukarest
történelmi épületeinek megóvásáért száll síkra. Érde-
me a román építészet és több kortárs építész nemzet-
közi ismertséghez segítése. Ludvík Václavek cseh iro-
dalomtudós a csehországi német és zsidó irodalom
kutatásának szentelte munkássága nagy részét, s
olyan korban érte el tanításainak kötetbe foglalását
és kiadását, valamint szimpóziumok szervezését,
amely nemigen kedvezett az ilyen nemzetközi nyitás-
nak. A lengyel Stanislaw Mossakowski mûvészettörténe-
ti tanulmányai osztrák, olasz és persze hazai irányza-
tokról és konkrét alkotásokról összehasonlítási lehe-
tõséget is nyújtanak. Kutatási területe a középkortól
máig terjed.

Ami Manherz Károly professzor idei kitüntetését il-
leti, a laudáció germanisztikai tudományos kuta-

tásainak határokon és népcsoportokon átnyúló jelle-
gét emelte ki, megjegyezve, hogy fõ törekvése mindig
a közép-kelet-európai térségbeli népek, a magyaror-
szági németek nyelvjárásának és kultúrájának kultúr-
morfológiailag megalapozott vizsgálata volt. Külön ki-
tért a méltatás a kulturális és tudományos cserék so-
kaságára, amely Manherz professzor tevékenységének
köszönhetõ. A pilisvörösvári születésû kitüntetett,
vendégprofesszorként adott elõ Marburgban” München-
ben, Augsburgban, számos tisztséget visel hazai és oszt-
rák alapítványokban. A Germanisztikai Intézet igazga-
tója, az ELTE Bölcsészkarának dékánja. A Barátság
1994/9-10. számában mutatta be, egyben nyelvjárási
kutatásainak egyik legszebb „termékét” a „Mosonszent-
jánosi Kódex”-et (Sankt Johanner Kodex) is. Nevéhez fû-
zõdik a hazai németség néprajzát, szokásvilágát, kis-
mesterségeit bemutató sorozatok elindítása 1975-
ben. Legutóbb a tizenkilencedik kötet jelent meg, is-
mét gazdag tartalommal.

A Herder-díj hagyományaként a kitüntettek egy-egy
ösztöndíjast is megjelölhetnek, akik tíz hónapon ke-
resztül szabadon választott ausztriai egyetemen foly-
tathatják tanulmányaikat. Manherz ösztöndíjasa Hor-
váth Katalin doktorandusz, aki germanisztikával foglal-
kozik.

Szászi Júlia

JEGYZETEK
1 Sturm und Drang. A fiatal Goethe nemzedékének forron-

gó, nyugtalan, ellentmondásokkal teli kora, amely a szabá-
lyok, kötöttségek, a hideg ész ellen fordulva a természet, az
érzelmek, a szenvedélyeke s a lángelme jogát hirdeti.
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