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Ki a né met, ki a magyar?

A Barátság idei els  számában sok figyelemre mé ltó
í ráson kí vül található egy cikk, ,,N/rr,reteft Budapesten -
Szerepük kiemelked  volt a hulturális é s p7litikai é letben" cí m-
mel, E cí m teljes egé szé ben megfelel a té nyeknek. A
,,Deuts(he in Budapest" cí m , mé retei szerint impozáns,
tartalmi szempontból figyelemre mé ltó könw Tí z fe-
jezeté ben kiváló tudósok, é rdemes közí rók munkái ta,
lálhatók, melyek szakszer en világí tják meg f váro-
sunk egykori né met lakósainak é rdemeit - tudomá-
nyos, m vé szeti é s gazdasági é letünkben.

Számomra ptoblé mát csupán a ,lexikon" okoz,
amelyb l - a Barátságban megielent rövid ismerteté s
szerint - ,,módunfr van tanulmánqozni azohnak a né met szár-
mazású  szemé lqisé qeftnek nóvsorát, akik hiemelkedí  szerepet

1átszottak a magqar kulturólis, illetve politikai é letben."
Tudnijllik a Lexikon cí me ,,Namhafte |]ngarndeutyhe"

(Neves magyarországi né metek). Tehát a cí m nem azt
sugallja, hogy né met származású  kiváló egyé nisé gek-
r l van szó, hanem né metekr l.

Úgy vé lem, mindenkinek alapvet  emberi joga,
hogy megállapí tsa, melyik nemzethez tartozik, melyik
nemzetet é rzi a magáé nak. Ezt pedig sok esetben nem
a származás dönti el, Nem hiszem, hogy pl, a Buda-
pestj Telefonkön5,vben található sok Sthmidt, vagy
Popouics többsé ge nem vaI]aná magát magyarnak Úgy
vé ]em Márai Sándor, Treí ort Ágoston - ha é lné nek, é s
sokan mások is -, kiké rné k maguknak, ha nem ma-
gyarnak tartanák  ket_ Pet i sem volt magyar?

A mai né met í rók Günter de Bruun é s W. Kempowsí zi,
vagy a politikus Laí Ontaine nem ]enné nek né metek?
Wa]ter Von Brauchitsch aWehrmacht egykori f parancs-
noka a második világháború ban nem lett volna né -
met?

Mit szólnának a franciák, ha Georges Eugene
Haussmanní  ( l809- i 89l ) Párizs szabályozóját, szé pí t -
jé t né metnek mondanánk?

Póth István
ny, egyetemi tanár

Remek nyelvtanulási lehet sé g

Csak egy ba1 volt: rövid volt a ké t hé t

- í gy vé lekedett egyik diákunk anól
a tizenné gy napról, amelyre  sszel
már a második alkalomma] é rkez-
lek isko|ánkba a Isó-szászországi
közé piskolások a né met diákcsere
kereté ben,

lsko|ánk, a gazdagré t' Mechalrcni-
kai Szahhözé piskola ós Gimnázium-
Partnerjsko]ánk - már hagyomá-
nyosan - a Hannoverhez köze|i kis-
városban, Holzmindenben m köd ,
Celrg vln Langen nevé l visel  ha-
sonló jelleg , Beru|sbildende Schule
m szaki gimnáziumi ré sze, Az is-
meretsé g a Máltai Szeretetszolgá-
lat egyik Magyarországon sokszor
meglorduló, [á radhald lla n höxleri
tagja, Hella Temm, asszony segí tsé -
gé Vel jött lé tí e, akit a tantestület
több tagja iS ismert, A ké t oktatási inté zmé ny szakmai
kapcsolatából barátság szöv dött, A Wesel-partí  é s a
budapesti kózé piskola megállapodásának megfeleI _
en é Vente összesen ké t alkalommal látogatják meg
egymást a ló-l9 é ves tanulók,

A diákcsere sikeres közös rendezvé ny, hiszen mindké t
fé lnek azt nyú itia, amit kí ván. A mechatronikás diákok
mintegy tí Z f s csapata mind a nyelvgyakorlás, mind az
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Együttacsapatavárban

ismeretb ví té s telü]eté n sok hasznát 1átia a ké t hé tnek,
Nem lé nyegtelen, hogy bizonyí tottan É szak-Né metor-
szág azon vidé ké n beszé lik a legszebb, könnyen megé rt-
het  né met nyelvet, A kinti fiatalok a tapasztalatok sze-
rint türelmes taní tómesternek bizonyuinak, é s jó bará-
tok is egyben. Ez különösen fontos, hiszen a vendé gek
mindig a házigazdák családjainak vendé gszereteté t é ]-
vezik. Ké t hé tre minden szül  egy gyerek helyett kett t



A gellé rthegy' ví ztátozó teteié n lé tesült ú i törté nelmt dombormí í  mell I
lehet sé günk nyflt arra, hogy meg rökí tsük Buda sokat csodált é rté kelt

vár haza, kett t szeret, Ahogy kí sé r tanárké nt láttam, a
Vendé ggyerekeknek kevé sbé  hiányzik a pesti mama,
mint a szül knek a távolban nyaraló gyermek, ,, A ma-
gyar szül knek egyé bké nt - hála a faxoknak é s e,
maileknek, amelyeket rendszeresen hazaküldhettem -
mindig volt friss hí rük gyermekeik l,

]óné hány magyar gyerek az iskolai akció kereté ben
ekkor járt é ]eté ben e] ször a határon tú l, i]letve uta,
zott - tanári kí sé rettel ilyen messze, 1200 km-í e. A
kinti diákoknak pedig, akik a kellemes é szakné met
környé kr l mé g Münchenig is ritkán iutnak el, hatal-
mas é lmé nyt jelent ké tmil]iós iüktet  f városunk, Egy
né met diák sem bánta meg, hogy nem a párhuzamo-
san kí nált - szinté n iskolai szervezé s  - görög vagy
londoni programot VálaSztotta, Nemzetközisé gnek mi
sem voltunk hí ján, hiszen velünk egy id ben egy své d
csapatot is fogadott a ho]zmindeni iskola, Í gy lesz ez a
hí rek szerint idé n nyáron is,

Most a né met diákok é rkeztek el ször. október kö-
zepé n, egy hé tre beiekóstoltak az övé ké né l szigorú bb
magyar iskolarendszerbe. Ré szt vehettek a Mechatro-
nika Napok változatos rendezvé nyein, é s közösen ú jra
felfedeztük a Duna-parti f város szé psé geit, (A GeI-
lé rthegyi ví ztározóhoz mé g a pestiek is ritkán mennek
fel,) Együtt látogattunk eJ többek között a Nemzetí  Mú -
zeumba, GödöIlí re, Szentendré re- Nagy siker volt az Orsnág-
házis, ahol el í e szervezett né met vezeté st kaptunk. A
paiináS é pület, a maga szé psé gé vel hatalmas é lmé ny
a hú szezres kisvárosbó] é rkez  né met diákoknak is-

Most is nagy izgalommal ké szülünk a nyáí ra - jú ni-
uS köZepé í e - tervezett látogatásra, TavaLy nagyon jól
é rezté k magukat az akkori magyar cseregyerekek, Szé p
programokkal kedveskedtek a né met vendé glátók.
Kel]emes meglepeté s volt a közé pkori jelleget a mo-
dernsé ggel ügyesen ötvöz  kisváros, Hanrelir, A vo]t
piacté ré n a vasárnapi, bájos gyermekszí nházi eI -
adást láthattunk, amely az egyik nálunk is taní tott,
köZismert né met mondához, a ,.Rattenftinqerhez" (,,Ha-

melni patkányfogó"), kapcsoló-
dott, Tetszé st aratott Münchhgusen
báró szül házának meglátogatása
js, ahol hála a helybé li mesemon-
dóknak, né hány ke]lemes óra ere-
ié ig, mindenki visszaté rhetett gyer-
mekkorába,

A programban termé szetesen a
szakmai ismeretek b ví té sé re is ju-
tott id , A fiú knak nagyon tetszett a
kinti iskola irigylé sre mé ltóan fel-
szerelt, hatalmas M szaki Központ-
ja is, ahol nagy örömmel ]áttam: a
mieink é le]mesek, é s több szem-
pontból ügyesebbnek bizonyultak a
helybeli diákoknál, Lelkesen í rtak
pé ldául programot a kinti CNC gé p-
re is, vé gigpróbálgatva a berendezé -
seket, É szre sem vetté k, mennyit
feil dött közben a szókjncsük, Kj-
tört az ováció akkor is, amikor felüI-

hettek a szerelé si gyakorlatokon használt matuzsálem-
korú  tragacsra, aminek már semmi sem ártott,,, Kide-
rü]t: ezeket a pé ldányokat iskolai bemutatók cé liára
mentetté k meg a roncstelepr l-

Mostani kiutazásunkra is szí nvonalas programot
í gé rtek a kinti iskola szervez  tanárai é s Vezet sé ge
Azt csiripelik a verebek, hogy eJmegyünk a leghí re-
sebb komputermú zeumba, Paderbornba is,,, Ráadásu]
é ppen kintlé tünk alatt nyitja meg kapuit a hannoverj
Vi]ágkiállí tás, . .

A diákcseré re bármely, né metül elé g iól beszé l  é s
é rdekl d  diákunk benevezhet, felté ve, hogy mé ltó-
ké ppen ké pviseli iskolánkat, s   is vendé gül tudja
majd látni kinti barátiát, A programokra é rkez  né met
gyerekeket az egé sz iskola várja. Cesztus é rté k , de
számunkra is fontos, nem feledkezünk meg arról sem,
hoey ké t hé tig né met zászló lobogjon a magyar mel-
lett aZ iskola bejáratán.

Vé gezetül álljon itt né hány mechatronikás diák vé -
lemé nye a diákcseré r ],

.,A né met vendé gek nagyon kedvesek voltak, é s a
programokon nemcsak  k, hanem mi is iól é reztük
magunkat, Nagyon iól megé í tettük egymást."

,,Akiket fogadtunk, f leg l8-19 é vesek voltak, Az é r-
kezé sükt l fé ltem egy kicsit, Azután ke]]emesen csa-
lódtam, AZ iskola által szervezett programok változa-
tosak é s é rdekesek voltak. Anyu is jól bí rta,"

..Nekem szemé ly Szerint nagyon jót tett, mert sokat
tanultam, Az volt a rossz, hogy csak ké t hé tig marad-
tak, A társaság nagyon 1ó Volt, Megé rt ek Voltak, ren,
desen viseikedtek, de ugyanakkor nagyon é rdekl d ek
is voltak,"

,,Nekem elnyerte a tetszé semet, A nyelvtanulás
szempontjából hasznos volt, ]ó szórakozási ]ehet sé -
geket is reitett magában, de els  a tanu]ás, lin szí ve-
sen vállalnám iöv re is,"

Tóth zsuzsanna
ngelvszaftos kí sé ótanár
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