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A Dunai Svábok Központi Múzeuma – Ulm – által adományozott kiállítás megnyitójáról, 2012. június 
29. 

 

Az ulmi Dunai Svábok Központi Múzeuma DZM kiállítást adományozott a magyarországi németeknek, a 
mintegy 300 éve kezdődött Közép-Kelet-európai kirajzás megemlékezésére. A kiállítás idekerüléséről már 
hónapok óta szó volt, elsősorban Dietrich Diebel barátunk dolgozott rajta, mivel jól illeszkedett a mi 300 
éves évfordulónkhoz. A kiállítás anyagának kutatását és összeállítását a DZM 2004-ben fejezte be. Már 
akkor több változat és példány is készült belőle, és ebből kölcsön is adtak különböző magyar időszakos 
kiállításokra. A mostani példány azonban véglegesen Magyarországon marad. Budafok az első állomása, 
majd megy körbe a hazai német lakta vidékekre. Mivel az ulmi múzeum igazgatója a megnyitóra tervezte 
ideutazását, ezt az eredetileg tervezett időpontban tartottuk meg. Helyszínként felmerült a Záborszky 
pince, esetleg a Seybold Garab pince, végül maradtunk a Haggenmacher udvarnál, ami mára Art Quarter 
Budapest-re nemesedett. 

A megnyitó a Haggenmacher udvaron odalenn, a Blaskapelle Südofen térzenéjével indult, akik készséggel 
álltak rendelkezésre. A megnyitót a harmadik emeleten lévő kiállító helyiségben Diebel Dietrich barátunk 
vezette, részt vett Tircsi Richárd, a NEFMI részéről, Latorczay Csaba h. államtitkárt képviselve. Az 
üdvözléseken és a kiállítás hátterének ismertetésén túl felolvasták az ulmi múzeum igazgatójának levelét, 
aki végül mégsem tudott ideutazni, majd Tircsi Richárd nyitotta meg a kiállítást. 

A kiállítás tíz darab 90 cm x 166 cm-es tematikus tablóból áll, melyeket minden második után magyar 
nyelvű fordításokat tartalmazó keskenyebb tablók követik. A kiállítás elejére pedig egy Savoyai Jenőre 
emlékező molinó került. A megnyitót élénk érdeklődés jellemezte, helyből mintegy 50 fő volt jelen, itt 
volt az MTI és a Német Kisebbségi Önkormányzat lapja, a Neue Zeitung tudósítója. A megnyitó után a 
Blaskapelle odafenn az előtérben játszott tovább megteremtve a megfelelő hangulatot. 

A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és este 6 között látogatható, július 18.-ig, a Haggenmacher udvarban – 
Nagytétényi út 50. -. 
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