
 

 

Német kisebbség 5 kontinensen 

 

„5x Németország szerte a világban - a migráció tükrében“ – Jörg Müller fotókiállítása a Goethe Intézettel 

kooperációban.  

A nagysikerű vándorkiállítás németországi turnéja után első útja Pécsre vezetett, mely helyszín után 

a világ számos országába utazik tovább, többek között a jövő évben Dél-Amerikába is. Jörg Müller 

legújabb fotókiállításához olyan helyszínekre látogatott el, ahol olyan közösségek élnek, akik 

leszármazottai az utóbbi évszázadokban hagyták el hazájukat, Németországot.  

A kiállítás német kivándorlók leszármazottainak mindennapi életét mutatja be öt nagyon különböző 

helyen, miközben bepillantást enged abba, hogy ezek az emberek hogyan élik meg a mai napig német 

kulturális örökségüket német ünnepek és fesztiválok rendezésével, anyanyelven tartott 

istentiszteletekkel, valamint azzal, hogy az iskolában őseik nyelvét tanulják. Az itt kiállított képek 

egyszersmind azt is bizonyítják, hogy a német kivándorlók leszármazottai sikeresen integrálódtak a 

mindenkori helyi környezetbe, sőt az eredetileg zord mezőgazdasági adottságok ellenére is sikerült 

gazdasági fellendülést elérniük, és most felvértezve tekintenek a jövőbe. A kiállítás ezen kívül azt is 

világossá teszi, hogy a migráció, a nyelvi és kulturális sokszínűség nem új keletű jelenség, miközben 

azokról a múltbeli német kivándorlási hullámokról is megemlékezik, amelyek során a kivándorlók 

háború, éhínség, gazdasági nehézségek vagy éppen vallási üldözés miatt hagyták hátra hazájukat. A 

fotóprojekt meggyőződéssel áll ki az együttélés mellett, miközben tükröt tart jelen társadalmunk 

migrációs kihívásai elé is. 

A hamburgi fotográfus Jörg Müller öt kontinensen tett felfedezőútja során nyomára akadt a német 

nyelvnek és kultúrának. Utazásai során beszédes fényképeken ragadta meg német gyökerű emberek 

életét, mindennapjait Litkowkaban /Oroszország/, Felsővisóban /Románia/, Pomerodeben /Brazília/, 

Manitoba-Kolóniában /Mexikó/ és Wartburgban /Dél-Afrika/.  

A kiállítás 2022 augusztus 23.-tól november 11.-ig látogatható Pécsett a Vasváry Házban (7621 Pécs, 

Király utca 19). 

A kiállítást szívesen ajánljuk német nyelvet tanító iskolák figyelmébe, mivel a kiállításhoz módszertani 

anyag is készült, amely jól beépíthető a tanórákba is. További információk és a módszertani anyagok 

elérhetőek a következő weboldalon keresztül: 5xDeutschland in aller Welt - Goethe-Institut 

Kiállítás nyelve: magyar/ német 

Nyitvatartás: 

hétfő: zárva 

kedd: előzetes bejelentkezéssel 

szerda:  10:00-17:00 

csütörtök:   10:00-17:00 

péntek:    10:00-17:00 

szombat:    10:00-17:00 

vasárnap: előzetes bejelentkezéssel  

Bejelentkezés: szakacs.maria@jpm.hu vagy +36 30 539 80 90 (munkanapokon 10:00 - 16:00) 

További infromációk:  

https://www.jpm.hu/hirek/2022-08-16-fotok-ot-foldreszrol-fokuszban-a-nemetorszagi-migracio 

https://www.goethe.de/de/spr/eng/dmi/5xd.html
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