
Aldk otthon maradtak...
Royndniai né yneteh az ezredfordul n

A hetvenes é vek közepé n a Neue Zeitung (a maEjarlrszáqi nómetek hetilapla) munkatársaké nt - ú qunevezett szerkeszt csere kereté -

ben _ jártam lequtóbb Romániában, testvé rlapunknáI, a buharesti ,,Neuer Weq" Új ú t) cí m  napilapnál. Akklr ké t hetet töItötte,n

1tt é s beiártam szinte az egé sz országot _ Most , 1 nius els  heté ben egq his forqat cslplrttal utaztam Erdé lqbe . P,z Órdekelt leginftább ,

hogg é lnek-e mé g né metek Romániában, vagy a több, mint 80O é ve qazdag kultú rát teremt , nyelvüfret meq n , erdé Iqi, zárt sztisz

telepüIé sek valóban megszí intek é s ezzel a romdniai né metsé q - amelq a ké t viláqhdború  k zött mintega 800 000 lót szdmláIt, s

mára 80 00O,re zsuq|r1aüt vé qleq feladta lé té t az  1 é vezred ftüszöbé n?

CIuj - Klausenburq - Kolozsvár

Kolozsvár, ahogyan mi nevezzük ezt a várost, ma is Er-
dé ly szellemi központja - ez volt az els  benyomá-
sunk, mindjárt megé rkezé sünkkor, A Babes,Bolyai
Egyetemen Prof, Dr, Wolfgang \N- Brechner, az egyetem
helyettes né met rektora fogadott,

- A Babes-Bólyai Román]a 1egnagyobb állami egye-
teme é s itt három nyelven oktatnak - tájé koztatott a
rektorhelyettes, - Annak a három nemzetnek a nyel-
vé n, amely az elmú lt é vezredben meghatározta Erdé ly
törté nelmé t, azaz románul, magyarui é s né metül -
mondta,

A patinás é pú let szé les folyosóin egy-egy Csoport-
ban várakoztak a diákok - megkezd dött a vizsgaid -
szak -, mások a táblákat böngé szté k, voltak, akik az
egyetem parkjában olvastak é s napoztak, AZ egyetem
szenátusa annak ellené re, hogy a különböz  né met
csoportokban viszonylag alacsony a lé tszám (kb, tí z-
tizenké t f ], mé gis engedé lyezte m ködé süket, Í gy je,

lenleg tizenhé t különböz  szakon tanulhatnak né me-
iül a diákok, Matematikát, fizjkát é s informatikát é pp-
ú gy hallgathatnak, mint földrajZot, biológiát, törté neI-
met é S politológiát - hogy csak né hányat soroljak *,

de teí mé szetesen ú iságí rókat é s tolmácsokat js ké -
peznek,

Átmegyek a Germanisztika szakra, hogy ott is körül-
né zzek, Dr, Petru FOr,í a, román professzor fogad, Ké -
s bb ké t kollé gan je is megé rkezik. A germanisztikai
szakon é vfolyamonké nt hatvan diák tanul, s mintegy
negyven emellett mé g más nyelvet, vagy a már emlí -
tett szakok egyiké t is választhatja, Az els é ves Stefan
Ronran pé ldául a né met mellett földrajzot é s ú iság-
í rást tanul, Azt mondia, olyan világban é lünk, hogy
nem lehet tudni, melyik lesz a |ó, Nem felté tlen akar
taní tani, inkább egy román lapnál szeretné  maid tu,
dását - nyelvtudását is - kamatoztatni, A másodé ves
László Ré ka Marosvásárhelyr l iött, né met-angol sza-
kos,   taní tani akar majd szül városában, Azt mondja,
sok magyar iskolában keresnek a városban né metta-
nárt. De hal vannak a né met hallgatók? Mint Forna tanár
ú rtól megtudom, a haligatóknak csupán mintegy hú sz
százalé ka né met származású , a tóbbi román é s ma,
gyar. }    é rdekl dé sük é s igé nyUk megmaradt a né -
met nyelv iránt, é s eZ tartja é letben a szakokat is, A7

elmú lt é vtizedekben nem csupán a diákok, de a taná,
rok közü] is sokan elhagyták az országot, ezé ft az egye-
tem a Szoklaté sz-program kereté ben a ,,testvé r-egye-
temekr l" - í gy pé ldául Tübingenb l, Münsteí b ],
Würzburgból, Halleból - is hozott vendé g-el adókat
iektorokat, A magyar egyetemek közü] az ELIE-vel,
Debrecen é s Pé cs egyetemeivel állnak szoros kapcso-

]atban,

A Né vnet F rurnban

kí sé r nk. wilfried Eckhardt
Schreiber a Romániai Né metek De-
mokratikus Fórumának kultulá]is
felel se, földraizot taní t az egyete-
men, é s dé lutáni programké nt a
városné zé s után e]kí sé r minket a
\é met Fdrumba, Í gv nevezlk tövi-
den azt az egé sz országot behálózó
SZervezetet, ameiyet aZ RMDSZ-
s.,eI SZinle egy id ben a romániai
né mete< dldpí rottak Erdé lyi eInö-
kük a kolozsvári egyetemi klinika
igazgatója, Dr. Klaus-Jürgen POrr,

aki napi munká|a után, rendszerint
dé lután é rkezik az irodába é s estig
mé g ott doJgozik toVább. Jöttünkre
egy kiS csapat ül már a nagyterem-Kolozsvár központiában
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Dr. Klaus lürgen Porí wtlfried Eckhardt schreiber Dr. Pettu Forna

ben, Ké rik, beszé lgessünk, mesé ljek a magyarországi
né metekr ]. Sorjáznak a ké rdé sek, milyen most Buda-
pest, a kirakatok, a VáCi utca? Kinek itt, kinek ott van
rokona, A kolozsvári né metek is amolyan tarka gyüle-
kezet, vannak ,, slakosok", de temesvári, nagyszebeni
né metek is szé p számmal.

Apa é s fia ül egymás mel]ett,  k is ,,otthon marad_
tak", Christian Keli 30 é ves, vegyes házasságból szüle-
tett, é desanyja román, apja né met, Minden rendezvé -
nyen ott vannak, mindenki ismeri  ket, A fiú  is román
lányt Vett el felesé gül é s bár igen ió szakké pzettsé ge
van - elektromé rnök é s számí tógé pes szakember -
járt is Né metországban a nagyszüleiné l é s barátainál,
mé gis visszament a szül városába,

._ É n né met származású  vagyok, akár csak apám,
Tudia, ott kint sem fené kig teiföl minden, Sok a mun-
kané lküli, nem mindenki talália meg a helyé t, csak
nem Valliák be, É n itthon maí adtam a családommal,
a Keulok már csak ilyenek - nevet apjára é s mindenki
velük mosolyog, Olyanok  k valóban, mint a kapitány
a hajón, ,. A 75 é Ves Eugen wunder arlól beszé l, hogy
ú szta meg é lve az 1945 utáni elhurcolást a SZoVietUni-
óba, A tizennyolc é s negyr'enöt é v közötti munkaké ,
pes né met lakosságot vitté k el, sokan nem té rtek már
vissza,., Több helyen, a lágerekben magyarországi né -
metekkel iS együtt Voltak. A legszörny bb talán mé gis
az volt, hogy egy é ]eten át hordozta magában az é lmé ,
nyeit, é s nem beszé lhetett róluk, csak sz k családi
körben, akkor iS Suttogva. l990, a fordulat é ve óta le-
het egyáitalán beszé dté ma Romániában eZ aZ etnikai
diszkrimináció, Ma meg már nem nagyon van kinek
mesé lni, , ,

,,A beteqeitnmet az anaanaelvükön beszé lek. . ."

Kissé  fáradtan megé rkezik az elnök, Dr. Porr is, Kiké r-
dezi az irodavezet t a nap esemé nyeir l, jnté z, telefo-
nál, aztán mé giscsak kameránk elé  ül. A könfiárt vá-
lasztiuk, tele né metnyelv  könyvekkel, ú tságokkal, fo-
lyóiratokkal, A szomszé d nagyteremben az egybegy l-
tek mé g folytatják a beszé lgeté st.

- Talán ha ezren vagyunk itt né metek Ko]ozsváron,

a Né met Fórumnak ezerháromszáz tagja van, mert
szlmpatizánsok is belé phetnek, É n ú gy becsülöm,
hogy ma Romániában mé g mintegy nyolcvan-kilenc-
venezer né met é l, ennek fele itt, Erdé lyben, a másik
Iegnagyobb csopolt a Bánátban, a többiek Szat-
márban, egy kis csapat É szak-Bukovinában é s Buka-
restben, A né metek elvándorlása következté ben a fal-
vak elné ptelenedtek, illetve általában az id sek ma-
radtak, a gyerekek é s unokák elmentek. A városokban,
mint itt is, vannak fiata]ok é s szervezeteik is m köd-
nek, Nagyon fontosak  k nekünk é s ezé rt örü]ünk an-
nak, hogy a né metek a legkemé nyebb Causescu-
id kben is meg rizté k iskolarendszerüket, Elismerem,
ez egy kiváltság volt számunkra, hiszen mindenütt né -
metüI folyhatott a taní tás, Nem volt töré s é s ez aZ is-
kolarendszer segí tett meg rizni a nyelvünket, s kultú -
ránkat is egy olyan korszakban, amelyben mindenki-
nek egyformán rosszul ment a sora, Gazdasági cs d
volt, hiánygazdálkodás, nem tudtunk é lelmiszert vá-
sárolni a boltokban, benzint a kutaknál é s í gy tovább,
Ez az ellehetetlenülé s mindenkit egyformán sú jtott,
városokban é s falvakban egyaránt - magyarázza Dr,
Porr,

  maga otthon tanult meg né metül, é desanyjával
mai is í gy beszé l, Románul az orvosi egyetemen, ma-
gyarul pedig ha]lás után, no meg a szomszé doktól ta-
nult meg beszé lni,

- Minden páciensemmel az anyanyelvé n beszé lek,
í gy mindjárt más a kapcsolat köZöttünk, nagyobb a bi-
zalom é s ez az orvos-beteg viszonyban igencsak fon-
tos - teszi hoZZá,

  is fáradt, el ttünk pedig mé g hosszú  ú t áll, hát
elbú csú zunk, Megí gé ri, hogy legközelebb , ú tban Né -
metország felé  - megáll Budapesten é s találkozunk,

A DIALOG - Egyesületben

Számomra nagy é lmé ny volt mé g egy találkozás az
interetnjkai DlALoG Egyesület elnöké vel, a Dacia Ki-
adó szerkeszt jé vel, Dana Prelipcean lyal, Persze ide is
kí sé r nk l-iozott el, miután e] vettem a Né met Fórum-
ban a Barátságot, mert többen is beszé ltek magyarul.
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l992-ben a]akult meg a DIALÓG, amikor a marosvá-
sárhelyi vé res esemé nyek után a 330 000 lakosú  Ko-
lozsvár é rte]misé gi ré tegé b l többen ú gy gondolták,
hogy ilyen etnikai összet zé snek soha többé  nem sza,
bad megtörté nnie- Különösen nem Kolozsvárott, ahol
románok, magyarok, né metek, cigányok, zsidók, tatá-
rok, olaszok, örmé nyek é s szerbek é lnek együtt,

A kis irodában egy í róasztal szé kkel, szekré ny az ira-
toknak é s egy titkárn - Ahogy a Né met Fórumban, az
elnök é s helyettesei itt is munkáiuk mellett, tiszte]et-
beli megbí zatásból dolgoznak, Az elnöknek ugyanis
van magyar, Dr. Schreiber szemé Iyé ben pedig né met
é s mé g egy roma elnökhe|yettese is

Dana Prelipceanu

DIALoG-ot lapozgatva megegyezünk, hogy kapcsolat-
ban maradunk egymással, mé g közös nemzetközi
migrációs vagy más programunk is lehet. Hálás va-
gyok a né met alelnóknek, hogy megismertetett egy er-
dé lyi interetnikai egyesülettel, ké s bb ugyanis ilyen-
nel már nem találkoztam,

Cisnadí oara - Mí chelsberg - Kisdisznód

Keressé k csak a postást, az majd mesé i a faluról ,
ajánlották, amikor beé rtünk Kisdisznódra, a ma l400
lakosú  egykori szász faluba, mintegy tizenöt kilomé -
terre Nagyszebent l, Százhuszonöt szász é l mé g itt,
közülük negyven a gyerek, EZ igen ió arány! A postáS,
Michael Reinhold Henning é s a tiszteletes, Dietrich
Bind,er is togad minket, Els  utunk Erdé ly egyik legré -
gebbi vártemplomába vezet, Binder tiszteletes ú r

- Termé szetesen ciVil szervezet Vagyunk, ké tszázhet,
ven tagunk van, f ké nt é rtelmisé giek, egyetemisták,
nyugdí jasok, de mindenkit szí vesen látunk. Program-
jainkat alapí tványok támogatják, igazál:ól a konlliktu-
sok megel zé sé re összpontosí tunk, Bemutatkozó es-
teket szervezünk a különböz  nemzetiSé gek é S etniku-
mok számára, Volt olyan programunk, amelynek kere-
té ben csak Erdé lyben tizenót el adáSt tartottunk - a
Babes-Bolyaitól kezdve a legkülönböz bb oktatási in-
té zmé nyekig - a magyarok, a románok é s a né metek
törté nelmé r l- Azt szeretné nk elé rni, hogy az ií t é l 
emberek megismerjé k egymást, Ezután az el adásso,
rozat után sok egyetemista lé pett be a DlALoG,ba,
Erre nagyon büszké k vagyunk, Egé sz Európában van,
nak barátaink, tiszte]etbeli elnökünk Doina c\rnea
asszony, ismert román emberijogi harcos, de 1ó bará-
tunk Göna Árpád magyar köztársasági einök is - so,
rolia.

A brüsszeli ,.Pro Europa", é s a ,,Soros Alapí tvány"
segí tsé gé vel Sz]ovákiáva], Litvániával, Lengyelország-
gal, Ukrajnával közös pro|ekteket dolgoznak ki- A biza-
lom lé gköré t szeretné k kié pí teni a KáIpát-medencé -
ben. A Ford Alapí tvány egy lengyel projektet támogat.
Lapluk is jelenik meg, román nyelven, hogy mindenki
egyformán é rtse. l993,ban Szabad Cyörgyné l iárt a
magyar Országházban, a magyarok is ré szt vesznek
né hány projekt megvalósí tásában, A Barátságot, é S a
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megmutatia a temp]omot körülvev  falat, amely mé g
a XIIl, századból származik. A szászok ll, Gé za király
szavára telepedtek le a vé geken é s é pí tetté k ezeket az
egé szen egyedülálló szakrális é s vé delmi cé lokat
együttesen szolgáló vártemplomokat,,Broostól Drdas-
i4", ahogy errefelé  mondják, vagyis Szászvárostól HOml,
róddarócig - Mintegy 250 vártemplomot tartanak szá-
mon, a kisdisznódit l989-ben restaurálták, igen jó ál-
lapotban Van, A templom berendezé se is nagyon ré gi
é s egyedülállóan szé p, Állí tólag Hrltai Gáspár is volt
itt tiszteletes, aki egyé bké nt a három kilomé terre fek-
v  szomszé d faluban Nagydisznódon tevé kenykedett.
A né met evangé likus gyülekezetnek most sZáZhuSZon-
öt tagja van, a faluban né met iskola m ködik, de
összevont osztályokkal, í gy a lányok a Henning csa-
ládból is Nagyszebenbe járnak iskolába, mások vi-
szont a közeli - né metül Heltau -
Nagydisznódra,

- Ki ne gondolt volna arra, hogy
elmenjen - ké rdez vissza Michael
Henning - tán mé g bolondnak is
né ztek, hogy itthon maradtam, Va-
lóságos diuat volt az elvándorlás. El-
mentek a szüleim, a testvé rem,
mé g l990-ben, Szegé ny apám egy
é v mú lva meghatt, É desa nyá m
gyökeret vert, a bátyámnak is van
munkája, szova] iól vannak, Min-
den é vben meglátogatiuk egymást,
Amí g nyitva vannak a határok, ad-
dig nincs is baj. Né zze, é n fiatal va-
gyok, haminchárom é ves, de er -
sek a gyökereim. A gyerekeim iól
beszé lnek né metül, iók a tanáraik,
mi szatellit antennával minden né -
met adót tudunk fogni, jól é rezzú k
itt magunkat, mié rt menné nk el?

Baitai László felVé telei

Voltam osztá l}talá lkozón, persze Né metországban,
mert már alig Van itthon közülünk valakj. Hát, mit
mondiak? Soknak nincs is állása, Itthon meg beköl-
töznek az idegenek az üres szász házakba, mert a tu-
laidonosuknak már nem kell, Mások, az ügyesebbek,
akik már ré gebben Né metországban é lnek, itt is vesz-
nek egy házat, ú gymond az  sáazában, aztán é vente
itt töltenek né hány hetet vagy hónapot, Mi í gy dön-
töttünk é S nincs mit szé gyenkeznem, láttam az osz-
tá|ytalálkozón is, Engem mé g ráadásul Michaelnek is
hí vnak, ez meg itt Michelsberg, ez az é n otthonom -
mutat vé gig a házsoron mosolyogva, aztán meginvitál
minket egy kávé ra a postahivatal kertjé ben felállí tott
asztalhoz_

|Folatatiuk) 
Mayer É va

Házsot kisdisznódon

Az evangellküs vártemplom belseie
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