
Ugye, MINK ió barátok vagyunk?
Idé n tí z é ves a Magqarorszdqí  lfjú  Né tnetek Közösóqe

Né háng  ra hlányzott ahhoz, hogy a hilencvenes é veh-
ben szülessen. ,,Nehé z szülé s volt" I negwJenftilehcen se-
gé dftezteft az induláskot. Mé g ,,|áni tanult" , amí ftor
hözel ezren ilolgoztah é rte, é s lelté k öú mühet benne.
Óvodába iárt, amikor már k ltöldön is megcsodáltáft
é letké pessé g . lsftolás kotba lé pve viszont megtorpo,nt
a feil dé sben, de sokan pr báljáh kihozní  a hulldm-
völgybií l. A magyarorszí gi né meteh gyermefte. A í í ata-
luhé , ,,A M|(é |NK", mondiáft a pátgolgat ft. Hogy mi
törté nt wle a tetvezé st 1 tí z é ves horáig? Az alábbiaft-
ból hiilerül.

l989, december 31. Úgy, mint a vllág bármely ré szé n,
Pé csett is szi]Veszteri partira ké szültek, Azonban a né -
met nemZetisé g kulturáliS központjában, a Lenau-
Házban, valami ,,lógott a leveg ben". Negyvenkilenc
magyarországi né met fiatal kí váni é ln1 a demokratizá-
lódási folyamat egyik els  ví vmányával, az egyesülé si
törvé ny adta egyesületalapí tási szabadság lehet sé gé -
vel. Pazal, hogy a nemzetisé gi ifjú ságnak a KISZ helyett
olyan alternatí vát kí náljon, amely identitásának, é rdek-
l dé si kölé nek é s igé nyeinek 1eginkább megfelel, Í gy
született meg a nyolcvanas é vek utoisó nap|án a né met
kisebbsé g eIs , é s máig legnagyobb ifjú sági szervezete,
a Magyaroí szági lfjú  Né metek KöZössé ge (MINK) vagy
né metül,,Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher" (G]U),

,,El ször a magyal nevet találtuk ki, amelynek rövidí té se
olyan |ól hangzott, hogy ezt fordí tottuk le né metre",
mesé ll Szegner István, az ,,a]apí tó atyák" egyike.

Az els  lé pé sek

A szocializmusban ugyan a vagyar Úttör k SZöVetSé -
gé n é s a Kommunista lfjú sági Szóvetsé gen (KISZ) kí -
vül nem ]é tezhetett ifjú sági szervez dé s, a nemzetisé -
gi fiatalok azonban rendszeresen tartották egymással
a kapcsolatot, A hetvenes é vekben indult el az ország-
ban az olvasótábori mozgalom, melyet a magyaror-
szági né metek általában a Moí rárs melletti Bórban tar-
tottak, Ezekbe a táborokba né met nemzetisé gi é S
NDK-s kisiskolásokat hí ltak meg, akik a né met nyelv
gyakorlása során megismerté k egymást, Ez az olvasó-
tábori mozgalorn az é vek mú lásával országos találko-
zóvá n tte ki magát, Ehhez az is hozzájárult, hogy
l983-ban a Magyarországi Né metek Demokratikus
SZöVetsé gé ben megalakult az Ifjú sági Bizottság, mely-
ben egy ifjú sági referens foglalkozott a né met nemze-
tisé g  fiatalsággal.

,,Az els  országos, né met nemzetisé gi ifjú sági tábor
a nyolcvanas é vek közepé n Sz dligeten iött lé tre hú sz
gimnazista korú  fiata] ré SZVé telé Vel, akik köZü] sokan a
MINK alapí tásakor is ott voltak, Pé ldául Radrrai Erika,
Schmidt Zoltán, Szegner lstván" - emlé kszik vissza
Schuth lános, a Neue Zeitung hetilap f szerkeszt |e,

A táborokon kí vül a Neue Zeitung é s Schuth iános
fontoS SZerepet iátszottak a nemzetiSé gi fiatalok iden-
titáskeresé sé ben, EZt Radnai Erika is meger sí ti: ,,Már
tí z é wel ezel tt rengeteg SZál kötött a Neue Zeitung-
hoz, A szerkeszt sé gben Schuth ]ánostó], Wolí ahrt ]á-
nostól é s Heinek aftótól sok é rdekes é s aktuá]is do]-
got tudtam meg a magyaIországi né metekr l,  k vol-
tak identitásom keresé sé nek els  ú tmutatói."

A MINK ié trehozása már l988 Vé gé n fe]Vet dött,
Különösen Schuth ]ános Szolgalmazta a megalaku-
lást, de a Magyarországi Né metek Szövetsé ge határo-
zottan ellenezte az alapí tást, ,,Mindennek hátteré ben
az állt, hogy a Szövetsé g hatalmának csorbulását látta
a MINK-ben, amit el akartak kerülni" - mondja Schuth
János.

A M|NK megalakulásához az utolsó löké st egy, a
Né pszabadságban közölt pályázati felhí vás adta,
amely ifjú sági egyesületeknek l00,000 Ft-os támoga-
tás elnyeré sé re kí ná]t lehet sé get, Az alakuló gy lé s
el tt gondosan e]ké Szí tetté k az alapszabályt, a Neue
Zeitungban hí rt adtak a tervezett ülé Sr l é s meghí vták
az országos táborokban megismelt fiatalokat, akik
azon a nevezetes szilveszteren lé trehozták a MlNk-et,
A Szeruezet elnöksé gé be tí Z tagot Vá]asztottak, A
NilINK els  e]nöke a solymári Radnai Erika, az EL]'E
né met szakának akkor másodé ves ha]lgatója ]ett.

Az alapszabály szerint a MINK,,alapsejtjeit" a baráti
körök (Freundeskreis) alkotják, melyek közül az els t
Szegner István alapí totta Berkenyé n l990. ianuár 2l,
é n. Ezután sorra alakultak a baráti körök (a második
Vé mé nden] mé ghozzá ú gy, hogy az elnöksé g faluról
falura jánla ismertette a MlNk cé ljait é s lehet sé geit
a né met nemzetisé g  fiatalokkal,
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A MINK a küJföldi egyesületek közül els ké nt a ,,Né ,
met lfiú ság Európában", majd az,,Európai Né pcso-
portok Ifiú sága" (]EV) nev  szervezetekkel vette fe] a
kapcsolatot, s ezekt ] sok segí tsé get kapott, Az
együttm ködé s ké s bb annyira szorossá é S gyümöl-
csöZ Vé  Vált, hogy Szegner lstvánt a lEV alelnöké vé
választották,

Az e]s  elnökn , Radnai Erika tevé kenysé ge legna-
gyobb eredmé nyé nek egy nemzetközj szeminárium
megszervezé sé t tekinti: ,,i99l-ben a kisebbsé g- é s if-
iú ságpolitikai ké rdé sekkel foglalkozó KöZé p-Európai
Találkozó eInevezé s  - Budapesten é s Pé csett tartott
- szemináriumunk volt eInöksé gem egyik legnagyobb
teliesí tmé nye. Nagyon nehé z feladat volt az anyagi
hátté r biztosí tása, a ré SZtVeV k é s az eJ adók meghí -
vása, de igen jól sikerült minden,"

A szeruezeten belüli kapcsolattartásnak é s informá-
cióáramlásnak fontos közvetí t je mé g ma is a Neue
Zeitung, amelyben l990 óta a MiNK heti egy oldallal
jelentkezik,

Guorsuló feil dé s

A közössé g fejl dé se 1993'tól fokozatosan felgyorsult.
Szegner István elnöksé ge idejé n a hivatali munkát é S
a pé nzügyek kezelé sé t ellátó ügyvezet  fjzetett alkal-
mazott lett, a baráti körók száma rohamosan emelke-
dett, a SZerVeZet Budapesten iS megnyitotta irodáját
é s a Tolna megyei GyöIkönyben l994_ben sor került a
MlNK els  nagy országos találkozójára is, amelyen
több száz né met kisebbsé gi fiatal vett ré szt,

I995-re a MINK törté neté nek egyik csú cspontjához
é rkezett, Ekkor raitolt ugyanis a baden-wü rttembergi
,,Donauschwábische Kulturstiftung" által flnanszí ro-
Zott G|U-]uniol projekt, amely a né met nemzetisé g 
általános iskolás gyerekek oktatását szolgálja. A
M]NK lengeteg rendezvé nyt (nyári táborok, el szil-
VeSZter) szervezett, i]letve szervez a kisiskoiásoknak,
,,A pí ogramokat lebonyolí tó MINK-esek id t é s fárad-
ságot nem kí mé Ive dolgoztak a gyerekekkel, fizetsé g
né lkül" - mondja Potápi Rita, a MlNK akkori ügyveze-
t ie,,,I99ó,ra a MINK Magyarolszág é s Közé p-Európa
egyik legiobban szervezett, sok külföldi é s belfö]di
kapcsolattal, ké t fizetett f munkatárssa1 é s ké t irodá-
val rendelkez  igazi ifjú sági szervezeté vé  vá]t, Saját
oktatási köZpontunk iS lett, Ugyanis né metországi Se-
gí tsé gge] lé rehoztuk Bekent4é n a GJU-Házat, oktatási
központunkat," - sorolja Szegner István az eredmé -
nyeket,

l99ó,tól azonban megjelentek az els  válságjelen-
sé gek a MINK-ben, Ennek egyik okát Schuth János a
hirte]en megnöVekedett tagságban látja, amelyet sze_
rinte a MINK nem tudott megemé Szteni. l996-ra közel
hatvan baí áti kör alakult é s ezernyolcszáz tagja lett a
szervezetnek Egy ilyen nagyságú  egyesülethez megfe-
lel  számú  vezet  kell, é s erre a MlNk akkori vezet -
sé ge kevé S figyelmet fordí tott. ,,Sikerülhetett Volna
jobban az utánpótláské pzé s" - mondja Szegner lStVán
utalva arra, hogy a már harmincon tú Ii alapí tók után
nem jöttek - vagy ha igen, kevesen - olyanok, akik
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igazi Vezet i ké pessé gekkel rendelkeznek, A VisSZa-
esé s okait elemezve Potápi Rita az l997-98-as elnök-
sé get is kritizálja: ,.Hiába lett a tagság egyre nagyobb,
a vezet sé g é s az elnöksé g közti táVolság egyre n tt, A
MlNK Vezet i nem látogatták a baráti köröket, akik í gy
ú gy é rezté k, hogy nem tór dnek velük, Sokan e]vesz,
tetté k ekkor a ]elkesedé süket,"

schuth János további hibaké nt emlí tj a budapesti
1Ioda megszünteté Sé t, amelyet anyagi okok miatt kel-
]ett bezárni, .,Magyarország Budapest_centrikus or-
szág. Hiába é l a magyarországj né metsé g nagy ré sze
dé Ien, a f városban mé gis kötelez  lenne jelen lenni,"

Hullárnvölgqben

l998-ban Schmidt Zoltán elnöksé ge alatt a MlNK elha-
tározta, hogy a baráti köí ök haté konyságának növelé se
é s a komolytalan ,,alapseltek" kisz ré se é rdeké ben szer-
Vezeti Változtatást hajt vé gre, l999. április 30-ig az
egyes baráti köröknek önálló egyesüietté  kel] átalakul-
niuk, melyeknek a MINK gy jt szervezete lenne, A ha-
tározat mögött az a szándé k rellik, hogy a mennyisé g
után a min sé gnek kell el té rbe kerüinie, Ezzel az in-
té zkedé ssei meglehet sen nagy gátat emeltek a barátj
körök elé , ugyanis egy egyesület alapí tása jogi, gazda-
sági ismereteket é s megfelel  számú  tagot követel,

Kimmel K(jsztina, a jelenlegi elnök ál]í tása szerint
április 30-ig a korábbi hatvanból csupán tí z baráti kör
alakult egyesüIetté . Szegneí  István, egykori e]nök is
helyesii a szerkezeti VáltoztatáSt: ,,Úi id k, ú i utakat
igé nyelnek. Ki kell próbálni, A felel ssé g ké rdé se min-
denké pp felveti ezt a szüksé gszer sé get,"

Egyes baráti körök viszont nem -artenek egyet a tú l-
Zottan magas kor]áttal, ,,Ahhoz, hogy cé ljainkat é s
programjainkat megvalósí tsuk nem kell, hogy egyesü-
1etté  alakullunk. Ha az egyesületté  válás a MINK_
tagság felté tele, akkor mi nem leszünk benne" -
mondta az egyik baráti kör vezet je. Ebb l is látszik,
hogy a tagság köré ben Vitatott a MINK egy é ve kidol-
gozott reformterve,

yita a vezeté sr 

További vita forrása az elnöksé g munkálának megí té lé -
se, A,,t zvonalból" visszavonuit Szegner István pé ldául
egyenesen í gy fogalmaz: ,,A MINK gyenge pontja az ál_
talános felel tlensé g, az áldozatválla]ást nem ismer 
Vezet ré teg é S az emiatt kialakuló é rdektelensé g."

Kimmel Krisztina nem é rt egyet a korábbi vezet 
vé ]ekedé sé vel. ,,Fé l é Ve Vettem át a MlNK Vezeté sé t a
nehé z átalakulás id szakában, amikor senki sem vál-
lalta az elnöksé get, Tanulmányaim é s munkám mel-
]ett sZinte m jnden szabadid met a MINK,re áldozom,

Kimmel Krisztina elnökké  választásával a MINK
köZpontia Pé csr l Szekszárdra kö]töZött, Az ú j vezet 
fé l é ves tevé kenysé ge eredmé nyeké nt könyveli el a
körlevé l bevezeté sé t, mely egy havonta megielen ,
né gy oldalas információs hí rlevé l a baráti körök ré sz-
letes tájé koztatásá ra, A MlNK-nek Web-oldala is van
az lnterneten,



A MINK Volt é s ielenlegi vezet i a kisebb né Zetelté -
ré sekt l eltekintve abban egyeté rtenek, hogy a közeli
iöV  nagyon nehé znek í gé rkezik, ,,Rövid távon nem va-
gyok bizakodó" - mondja Szegner István,

Kjmmel Krisztina, akinek elnöksé gé b l mé g másfé 1
é V Van hátla, azt Szeretné , ha mandátumának lelártáig
megtalálná a vezeté sre a]kalmas fiatalokat i]letve ki-
nevel dne az a vezet ré teg, amely önáIlóan tovább
tudná felleszteni a MINK-et.

Mit hoz a jövfl

,,Tí z é v az é vezred vé gé n. Egy magyarországi né met if-
jú sági szervezet mú Jtja é s jelene," A MINK ezze] a cí m-
mel tervezi megtartani l999, december 29-é n
H gyé szen szemináriumma] egybekötött-tí zé ves
születé snapi partiiát, A Szervez k között zömmel olya-
nokat talá]ni, akik alapí tói voltak, vagy nagyon ré góta
tagjai a szervezetnek, Utolsó fellé pé süknek szánják ezt
az esemé nyt,

Radnai Erika gondolatai akár a decemberi ünnepsé g
záró mondatai is lehetné nek, ú travalóul a MINK követ-
kez  tí z é vé re: ,fi MINK legnagyobb eredmé nyé nek azt
tartom, hogy ezerné l több liatai elgondolkodott azon:
mit ielent számára a származás, Több, mint ezren a ma-
gyarországi né met kisebbsé ghez tartozónak vallják ma-
gukat, Több, mint ezer fjatal fontosnak tartia, hogy
rendszeresen találkozzé k, együtt gondo]kodjé k, együtt
töltse szabadidejé t, Azt gondolom, sikerült e]é rnünk,
hogy egymáshoz é s összetartozónak vaIlhassuk magun-
kat, Sok mindent kell mé g tanulnunk é s ké rdeznünk az
el ttünk iáró generációktó1, hiszen az elmú lt é ltizedek
törté nelmi esemé nyei nem tetté k lehet vé , hogy sze-
mé lyesen é s magától é rtet d  termé szetessé ggel meg-
tanuljuk, ami el tte családjainkban é vszázadokon ke-
resztü] hagyományozódott, A falu- é s városhatárokon
tú l é ]  összetartozás azonban mit sem é rne, ha család-
jainkban, szül helyünkön nem igyekezné nk a mé g meg-
lé v  é ft é keinket meg rizni,"

Karácsony Zoltán

Egyetemisták, f iskolások...

É ppen hé t é ve t nt fel a MINK mellett mé g egy né met
hkebbsé gi ifi sági szervezet, a Magvarolszági Né met
Eggetemistáft Szövetsé ge (Yerband l)ngarnáeutschet
Studentenschaft|, amelg a iöv  ftisebbsé gí  é rtelmisé ge,
illetve vezet ré tege ké pzé sé t teftinti legfontosabb fel-
ailatánaft. Hogg mié rt nem a li{lNK-en belül, lagg az,
zal hözösen m h dih, hkzen tagsága sní zfuú sz f'tí s,
prcgramiainaft száma csefté lg (mindössze ftánm), rá-
adlí sul a M|NK is é ppen erre a ráegre számí t? A szet-
vezet máius els  hé ttté gé ié n tartott tanátshozása után
elnöhé neh, Spannenberger Norbertneh ezt a hé tdé st is
feltettüh.

- Mié rt hTtároztáh eI, h1ga meqalakí tják a Magqarországi Né -
met Eg t! etemisták szöv etsé q é t?

- É rthet , ha egy szeré ny lé tszámú  kisebbsé g össze
akarja fogni majdani é rteJmisé gé t, aZ egyetemet é S f -
iskolát vé gz ket, hiszen  k alkotják majd a |öv ben a
kisebbsé g vezet ré tegé t. A magyarországi né metekné l
a háború  el tt ezt a Szerepet a ,,Süeviú t" töltötte be,
mé ghozzá sikerrel, mivel  k adták több magyarországi
né met szervezet Vezet it, SZöVetSé günk ezt a hagyo-
mányt kí ván ja ú iiáé leszteni,

- Nem lett volna jobb a Ml.guar|rszági lí iú  Né metek Kijzös-
sé qé n beIüI lé trehozni az eqlJetemista ftatallk szervezeté t? A
MINK ú 4qis vezet  gondakkal küzd.

- Nem tudom, Technikailag jobb lett volna, mert
gyorsabban jndulhattunk volna. Nagyon sajnálom,
hogy nem dolgozunk együtt, de ezt a MINK vezet i
nem látták be.

- Miluen mlst a kapsalatuh a MINK-É el?

- Azt hiszem, hogy korrekt a viszonyunk, hiszen
meghí vjuk  ket a rendezvé nyeinkre. Remé lem, hogy a
jöv ben szorosabban tudunk együttm ködni,

- Miluen a szewezet í elé pí té se , s mí  pllemzi a tevé kenusé qé t?

- Százhú sz bejegyzett tagunk van. Az elnöksé g kü-
lönböz  id közönké nt tart megbeszé lé st, de a legfon-
tosabb, hogy é Vente ké t hé tvé gi tanácskozást szerve,
zünk, Ezeken neg),ven,ötven egyetemista VesZ ré szt,
é s egy-egy tudományos té mát dolgozunk fel, Fé l é ve a
gelmanisztika magyarországi oktatáSát elemeztük,
legutóbb pedig a magyarországi né met mé dia állt a

közé ppontban, A iöv ben - kutatási cé ljal - kirándu-
lásokat fogunk szervezni Erdé lybe é s Szepessé gbe, az
ottani né met kisebbsé g megismeré sé re, Remé lem, ha
el tudunk mé lyedni a né met kisebbsé g é s a többsé g
Viszonyát taglaló té mákban, ha  szinte Vitákban ki
tudjuk fejteni álláspontunkat, akkor tagjaink az egye-
temi tanulmányokon tú lmutató, korszer  tudásra is
szeí t tesznek.

, Ön Münchenben é l. Hoqqan lehet egq maqyarorszáqi né ,

met sze^}ezetet M ünchenb  iránq(tani?

- A ké rdé s jogos, Ugyan é n vagyok a szervezet elnö-
ke, de az jrányí tás nemcsak az elnök, hanem az elnök-
sé g feladata is, En leginkább a munka irányát adom
meg, a megvalósí tás az üglvezet  é s az elnöksé g más
tagjainak is a feladata. Egyé bké nt a modern kommu-
nikációs rendszerben a földraIzi távo]ság egyre kisebb
5zerepet iálSl'k

- A mlstani ülé sen Heinek ottó, a Maql)arorszáqi Né metek

Orszógos Önkormánvzatának elnöke í elajánlotta, hoqq szene,
zetük ré szt vehet bizotlságainak munkálában. É lnek Önök ezzel

a lehet sé qqel?

- Heinek ú r alánlatának nagyon örültünk, Az elnök-
sé gnek meg kell tárgyalnia, hogy technikailag hogyan
tudnánk ezt megoldani, BiZtoS Vagyok benne, hogy si-
kerülni fog.

(K. z.\
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