
 

Koloman Brenner

Ungarndeutsch
Derekasan kihalni  –
jegyzé meg a frank keser�n.

a program a tervek
szerint halad

bár az a pár pillanat
míg a barátok körében
német szó uralja
a beszélgetést és keserédesen omlik szét szájban
valószín világot varázsol el�
s egyszerre mélyebben ülnek a gerincben
a csigolyák

legalább
nevetünk közben

Szép munka volt,
s végül mindenki
magyar mennyországba jut

Seregély Ágnes fordítása



…ungarisch fortsetzen?

„A nyelvvesztés folyamata akkor állítható meg, vagy akkor lehet a né-

met nyelvet „újraéleszteni” (persze valószín�leg nem az eredeti német 

tájszólásokat), amennyiben a német közösség akarata és a magyar ál-

lam és intézményrendszerének támogatása is megvan. Hogy így lesz-e, 

az a következ� években eld�l.” (Koloman Brenner)

„Aligha lehet a magyarországi kisebbségek helyzetér�l egységesen 

értekezni, mert szinte ahányan voltak, annyiféle volt a helyzetük. Az 

egyetlen közös vonás talán – bár itt sem egységes a kép – az el�re-

haladott asszimiláció, illetve a nyelvi gettó volt. Magyarországon – el-

lentétben a szomszédos országokkal – legalábbis a XIX. század végét�l 

kezdve nem volt többnyelv�ségi hagyomány vagy gyakorlat, és nincs ma 

sem.” (Kaltenbach Jen�)

„Úgy tartjuk, minden irodalmi m� gy�zelem az id� és a halandóság fe-

lett, én mégis úgy hiszem, a schvab szövegek gy�zelmei jelent�sebb 

gy�zelmek, mint sok német nyelv� szövegéi, melyek a magyarországi 

német kultúra mulandóságát látva kétségbeesett igyekezettel írják me-

rev sablonokba, stabil, de nagyban reduktív reprezentációkká ennek a 

kultúrának a tartalmait. Jelent�sebbek, akár szándékuk ellenére is, a 

trilógia utolsó darabjának, a diariomnak minden keser�sége, rezignált-

sága ellenére is.” (Propszt Eszter)

„Koch sz�kszavú, nyelvileg pontosan megformált mondatai nagy m�-

gondról vallanak, versei hosszan csiszolt ékszerek, melyekb�l újabb és 

újabb jelentések csillannak fel. Elejtett félszavaiban éppúgy ott a vallá-

sos, mint a szerelmes vonulat. Majdnem önirónia tehát, ahogy a rébu-

szai között el�villan egy-egy valódi szójáték.” (Jenei Miklós)
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