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Rendhagyó életrajz? – A hágeni VADRÓZSA magyar néptáncegyüttes

Hagen – a Ruhrvidék és a Sauerland találkozásánál fekvő ipari város
– magyar miséit látogató szülők megérezték hajdanában, hogy gyermekeiknek a magyar nyelvet, kultúrát, hagyományaikat legjobban kis
gyermekközösségen belül lehet tovább adni.
1978-tól előbb pásztorjátékokat, majd egyéb egyházi ünnepekhez
fonódó népi játékokat (pl. újévi köszöntők, Balázsolás, Gergelyjárás)
tanultak meg és adtak elő vezetésemmel a cseperedő gyerekek.
1982-ben, az anyák napi ünnepségen mutattunk be először egy
hosszabb táncjátékot, ez volt a Vadrózsa néptáncegyüttes megszületésének pillanata. Ahogy egyre több rendezvényen felléptünk, műsorunk
is egyre sokoldalúbbá vált. A felnőtt csoport 1987-ben alakult arra a felkérésre, hogy a gelsenkircheni Waldstadionban, a pápa által tartott nemzetközi mise előtti műsorban fellépjen.
A fiatalok nagy része Németországban született, az idősebb csoporttagok pedig Magyarországról, vagy Erdély és a Vajdaság magyarlakta
területeiről jöttek Hagenbe. Csoportunk jelenleg 16 tagú, az egyetlen
ilyen jellegű Észak-Rajna Westfáliában (NRW) és fellépéseink – amelyeket énekes és hangszeres szólistáink színesítenek – Németország
több részére, valamint Luxemburgra, Belgiumra is kiterjednek.
Műsorainkban a különféle magyar tájegységek táncait, dalait megfelelő népviseletben mutatjuk be: tiszavidéki, zempléni, szatmári,
dunántúli, rábaközi, szilágysági, sóvidéki, mezőségi és kalocsai táncokat, de mellette a Palotást is. A táncok hitelessége érdekében magyarországi néptánctanárok segítségét is igénybe vesszük. A betanítás és a
viseletek elkészítésének (a ruhákat részben magunk varrjuk), beszerzésének költségeit fellépéseinkkel fedezzük.
Városok vagy vállalatok jubileumi ünnepségein, Folklór Fesztiválokon, Nemzetközi Találkozókon valamint egyéb ünnepélyes alkalmakkor – pl. EXPO 2000 Hannoverben, Károly-díj átadás 2001 Aachenben
(ez utóbbit a TV is közvetítette), EU bemutatkozás 2002 Papenburgban,
2008-ban a 6 hónapos Magyar Kulturális Fesztivál záróünnepségén
Geilenkirchenben, 2004- és 2009-ben Magyarország képviseletében az
NRW központi EU ünnepségén – léptünk fel.
Tudásunk bővítésére a csoporttagok tanfolyamokon, workshopokon
vesznek részt (Budapest, Hagen, Köln). Ismereteinket szívesen tovább
is adjuk, így magyar és német gyermekeknek (Hagen, Köln, Siegen),
továbbá a környékbeli városokban szervezett táncházakban (Bochum,
Dortmund, Köln) tanítjuk a magyar táncokat.
Jóllehet munkánk középpontját a néptánc képezi és így budapesti,
várdombi, veszprémi, nyírvasvári, iserlohni táncegyüttesek valamint a
GÖNCÖL és a TÉKA népzenei együttesek is vendégeink voltak,
igyekszünk a kultúra más területeit szintén hozzáférhetővé tenni a
környékbeli szórvány magyarság számára.
Irodalmi rendezvényeink során erdélyi (Marosvásárhely, Nagyvárad,
Szatmár stb.) és budapesti színművészek műsorai gazdagítottak minket.
Jubileumi évünk (2007/8) zárásaként – a mindannyiunk örömére nagysikerű – Magyar Kulturális Hét (képzőművészet, irodalom, zene, tánc)

megrendezésére nyílt lehetőségünk, neves budapesti és Hagen környéki
magyar művészek közreműködésével.
Szórakozási lehetőséget is nyújtunk az évente megrendezésre kerülő
Őszi bálunkkal, amelyre még külföldről is visszatérnek a magyarosan
mulatni kívánkozó vendégek. Ez ugyan minden tekintetben rengeteg
munkával jár, de az összetartozás érzésének öröme (mindegy, hogy honnan jöttél, a lényeg, hogy magyarnak érzed magad) érdekében mindezeket szívesen vállaljuk.
Tánccsoportunk célja a magyar hagyományok ápolása és terjesztése,
valamint a népek közötti megértés elősegítése. Mindezek elérésére
köszönettel veszünk mindenfajta segítséget, támogatást.
Tevékenységünk elismeréseként 2008-ban csoportunk vezetőjeként a
Magyar Köztársaság Lovagkeresztje kitüntetésben részesültem. E
kitüntetés továbbra is az eddigi célok szolgálatára kötelez bennünket.
www.vadrozsa.de

Münnichné Ákontz Ildikó, Hagen

Könyvbemutató az Ulmi
Magyar Kultúregyesületben
Debreczeni László:
„Egy medikus barangolásai
börtönországban”

Május 29-én fenti című könyvét mutatta be egyesületünkben dr. Debreczeni László Pécsről. Az 1956-os szabadságharcban való vezető szerepe
miatt három és fél év börtönre lett ítélve, könyvében ezeket a börtönéveket (stációkat) írja le, visszagondolva a pécsi eseményekre.
Röviden idézek a könyv előszavából: „Debreczeni László nem orvos
író, hanem író-irogató orvos. Szemlélődő, érdeklődő, szenzitív ember,
aki élményeit írásban fejezi ki. Fiatalságának egy életre szóló katartikus
élménye az 1956-os forradalom volt. Mint ötödéves orvos-tanhallgató
Pécsett egyike volt az egyetemi ifjúság vezéralakjainak. Átélte azt a csodálatos 13 napot 1956 októberében és nemcsak sodródott az eseményekkel, hanem alakította is őket. A következmény három és fél év
börtön lett, amit a hadbíróság szabott ki, mellékbüntetésként pedig kizárás az ország összes egyeteméről. Amiből a sors jóvoltábol „csak”hat
év lett.
Ebben a személyes vallomásban, amelyben élet és halál, tragédia és
komédia szövi át ama felejthetetlen 13 nap előzményeit, kronológiai
történéseit és a tragikus végkifejlet: a szabadságharc leverésének és a
megtorlás éveinek drámáját, a szerző az idősödő kor derűjével, megbocsátó humanizmusával tekint vissza saját ifjúságára, melynek megélt
történetét stációkra bontva meséli el.“
„Azokat a dolgokat kell másoknak írásban továbbhagyományozni,
amelyek megegyeznek az igazsággal és a becsülettel, különben utódaink
sem jól, sem rosszul nem emlékeznek majd tetteinkre.” (Bethlen János,
I. Apafi Mihály fejedelem történetírója)
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