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A falusi katedrától a miniszté riumig
Beszé lgetós Kerner Annával

A miniszté ium1k dolgazóiróI az a sé ma é l az emberben, hogu ól a papí rmunhába, a sz,imokba é s adatohba beffiradt unalmas embe-

rek. Kerner Ann6 viszont ennek é pp az ellenkuffe. P,z Oklatási Miniszté ium né met kisebbsé gi Ugyeftftel |oglalkozó f tanácsostit ,,köz-

tisztvisel  svejkké nt" aposztffilják nunhatórsai. Mindennek a gqakorlati lldaldt próbólí a meqt'ogní , ez nem is coda, hí swn a Szajkr l

szárman f tanácsos asszlw! páhjáiát né mettanárké nt kezdte.

- Mi valt az els  í eladat, amit l999-ben elvé gzett?

- AZ ú j é Vet az oktatási MiniSZté Iium é s azon belül a
kisebbsé gi f osztály munkaprogramjának kidoigozá,
sával kezdtem, Az ú  j miniszté rium már telies intenzi-
tással dolgozik, sok minden átalaku]t a miniszté riu-
mon belü]. Nekünk is más irányú  a ieladatunk: na-
gyobb hangsú lyt fektetünk a szakmaiságra, arra figye-
lünk, hogy a köZoktatás különböz  területein a ki-
sebbsé geket é rint  jogszabályok, rendeletek, a szak,
ma1 szint biztosí tott legyen,

- Eddig ez nem fu11 volt?

- EZt nem mondanám í gy. Korábban ú gy né zett ki,
mintha adományozó inté zmé ny lenné nk, Nagyon sok
pályázatot hirdettünk. Volt, hogy százával é rkeztek be
a pályázatok, melyek elbí rálása, elszámoltatása ren-
geteg id t vett igé nybe, é s nem maradt energiánk a

koncepcionális munkára,
- Sokat dolqozik?

- Á]talában fé l kilenct l fé l hé tig Vacyok bent, de ha
komolyabb munka van - pé ldául az Európai Uniót
é rinr  ügyber - akkor azt hazariszerr

- Hlqaan her lt a í  városba?
- Amikor l99ó-ban Mammel Rózát nyugdí jazták, a

M vel dé si é s KöZoktatásügyi Miniszté rium Kisebb-
sé gi F osztályának né met f tanácsosi posztját nekem
ajánlották fel, Kölülbelü] fé l é vig halogattam a dön-
té st. TöbbSZör is hí Vtak a miniszté riumba, de hol é p-
pen tankönwet í rtam, hol a ké tnyelv sé get kutattam
Baranyában, l99l é s l99ó köZött a Lenau-Ház igazga-
tója iS Vo]tam. Nagyon szerettem azt a munkát is, é S
nehé z volt otthagyni, Ké t cé lt t Ztem ki magam elé ,
Egyré szt a Lenau-házat szerettem volna a Né metor,
szágon kí vül é ]  né metek kulturális központjává ten-
ni, másré SZt a magyarországi né metsé gnek visszaadni
az elvesztett nyelvi é s kulturális köt dé st, Úgy é rez,
tem, hogy az utóbbi fontosabb feladat, ezé rt döntöt-
tem a miniszté rium mellett,

* Ez pedig ú j é Ietet ielentett önnek, hiszen vidé kihé nt a fí vá,
rosba kellett jönnie.

- Borzalmasan fé ltem a f várostól. Nem is ismeftem,
CSak tú ristaké nt jártam itt, Fé ltem, hogy nem lesz társa-
ságom, É n társasági ember vagyok, Ké t é ve sikerült a

Wekerle-telepen megvennem egy házré szt, é s oda költöz-
tem. A városré sznek falusias Iellege van, Mindenki min-
denkit ismer, otthon é zem magam, Ett l függetlenül
vágyom haza, mert a falu olyan, mint egy család,
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- Ön tanárn ké nt kezdte pálaaí utását, A,zt szokták monda-

ni, hogq abbóI lesz tanárn , aki nem tudja eld,önleni, hogq mi
ahar lenni é s a vé qé n hiköt a tanársóqnál, vaga küldeté studatlt

é rez, hoqtJ a qaerekeket megtanftsa valamire. Az ön eseté ben a

né met nljelvre.

- Általános iskolás koromban orvos szerettem vol-
na lenni, gimnazjstaké nt el ször ré gé sz. Vé gü] tanár
lettem. Egy Szomorú  eset adta meg a löké st. Barátn -
met baleset é rte, é S a tanárunk engem ké rt meg, hogy
segí tsek neki az anyag pótlásában, Segí tsé gemme1 si-
került letennie a különbözeti vizsgát, é s ez volt az a
pont, amikor eldöntöttem, hogy tanárságra adom a

feiem,
- A hetvenes é vekben elé q gqenqe volt a né met lktatás Ma,

gqarorszáqon. Miben lótta a leqnaggobb problé mtit?

- Nagy baj volt, hogy a né metet csatlakozó-órában
- tehát vagy nagyon korán, vagy dé lután - lehetett ok-
tatni. Semilyen motivációja nem volt a ,gyerekeknek,
sokszor csak testileg voltak jelen, Nem voitak szemlé l-
tet eszközök, Ezt a tanárnak magának kellett elké szi
tenie, Sok mú lott a tanár szemé lyisé gé n, A tantestüle-
ten belü1 a nemzetisé gi tanál a perifé riára szorult.
Ezen kí vül a gyerekek otthon nem kaptak nemzetisé gi
nevelé st, nem beszé ]tek velük né metül, A nemzetisé gi
oktatáSt mé gsem é reztem szé lmalomharcnak, l98l-



ben ú ttör ie voltam a ké tnyelv  általános iskolai ok-
tatás bevezeté sé nek. Bólyban családról családra iár-
tam, hogy összeszedjek egy osztálynyi gyereket. Nem
volt tankönyv, nekem kellett a semmib l összeállí tani
a tananyagot, de sikerült bevezetni, é s máig iól mú kö-
dik.

- Nehé z volt ltthagani az ishllát?

- Igen, Egy darabig fé l munkaid ben taní tottam, a
másik felé ben a Lenau Házban voltam. De aztán ráiöt-
tem, hogy ú j munkám, a pedagógusok továbbké pzé ,
sé nek, átké pzé sé nek szervezé se teljes embert kí ván,
í gy abbahagytam a taní tást. A Lenau Házban a tanár,
ké pzé sen kí vú l a fiata]okat é s az id seket hoztam
össze, hogy a gyerekek megismerkedjenek a ré gi szo-
kásokkal, a hagyományokkal

- Gqakorlatias emberké nt nem áII fenn az a veszé Iy, hogq

most elté ved a bürokrácia ú tveszt ben?

- Egyik kollé gám ,,köztisztvisela Svej["-nek nevez. Sze-
retem a jogszabályok tengeí é ben pragmatikusan
megtalálni azt a megoldást, mellyel a kí semú er a leqjob-
ban jár- Bel lem igazi bürokrata sohasem lesz. Amí g a

tanár a helyi, pillanatnyi problé mára koncentrál, ad-
dig a miniszté riumban az egé sz országra kell figyelni,
é s koncepciózusan a iöv re kell koncentrálni, A mi-
niszté riumban állandó dönté ské nyszerben van az em-
ber, Itt semmi sem oldódik meg magától.

- Mit tart ké t é ves tué ftenasé ge legnaguobb eredmé nyé nek?

- Azt, hogy az óvodától a közé piskoláig sikerült ki-
alakí tani a né met nemzetisé gi oktatás szé les kereteit.
Amit mé g szeretné k elé rni, hogy egyes iskolákban el,
s t l negyedikig bevezessük az egyryelví . né met lktatást.
(Ké s bb a gyerekek már fokozatosan tanulhatnák ma-
gyarul is a tantáí gyakat,) Í gy olyan stabil né met nyelv-
tudásra tehetnek szert, amelyet nem felejtenek el, En-
nek a jogi fe]té telei adottak, de a gyakorló pedagógu-
sok é s a szül k szemlé leté t mé g meg kel] változtatni,
Cé lunk az is, hogy a baiai nemzetisé gi gimnáziumban
a diákok egyes tantárgyakat a né met, másokat a ma-
gyar követelmé nyrendszet szerint tanuljanak, Ez egy
mindké t országban elfogadott é rettsé git eredmé nyez-
ne, mellyel a gyerekek bármely EU-ország egyetemé n
külön felvé teli né lkü1 is továbbtanulhatnak.

Tolerancia é s tudásszomi
|nterl  Koml sí né  Dr. Knipf Erzsé bettel

Komlósiné  Dr. Knipf Ensé bet í ogadóóráián mindig várahoznia kell az embernek. Nem azé rt, mert itkán van |tt az ELIE né met

tanszé ké nek nyelvé szeti tanszé kvuetfie, hanem mert mindig sokan klnzultáInak vele. Yalaki tanársegé dké nt ké i ki vé Iemé ngé t,

mások a szakdolqozatukróI beszé Inek vele, meoint másoh a vizsgára ké szülé shez ké rnek tanácsoftat. A tandrn  ma lizsqázta|ás é s

tanártovdbbké pzí s után tart í oqadóórát.

- Naall1n kimerül?

- lgen. Ha tizenhat-hú sz egyetemistát vé gighallgat az
ember, akik egy-egy té mát különböz  szempontok
alapján világí tanak meg, akkor abba beie lehet fárad-
ni,

- É s , ha a hallgatók í elké sziiletlenil iönnek be a ví zsgára . . ,?

- Azt tiszteletlensé gnek tartom els sorban az
anyaggal, másodsorban a vizsgáztatóva| szemben,
Tudják mib l lesz a vizsga, azt is, hogy mikor, é s van
felké szülé si id  is. Ennek ellené re sokan hazardí roz-
nak, Abban a hitben é lnek, hogy erre a tudásra nem
lesz szüksé gük.

- EEJetemi tanárké nt a szorgalmi vagy a vizsgaid szahot
Szereti j\bban?

- Eeyé rtelm , hogy a szorgalmi idószakot, mert sze,
retek taní tani, Szeletem azt, ha vannak óráim. F leg
szemináriumaim, amikor szemé lyes kontaktust tudok
kialakí tani a hallgatókkal. A vizsgákat azé rt nem szere-
tem, mert akkor é n vagyok a mumus, aki egytól ötig je-
gyeket oSZt. Egy szóbeli vizsgán egyé bké nt sem lehet
a valós tudást felmé rni. ]in sem tudtam szóbelin ki-
hozni magamból a maximumot, Egy szemináriumi
dolgozat már pontosabb ké pet nyú it arról, hogy mit
tud a hallgató,

- Szorgalmas diák volt eggetemi é vei alatt?

- Próbáltam eleget tenni az elvárásoknak, Tisztel-

tem a tanáraimat, Egyré szt nem akartam, hogy csa-
lódianak, másí é szt óriási tudásszomj volt bennem.
Manapság ez nem igen jellemz . A mostani hallgatók
tu száza|é kában Van motiváltság a germanisztika
iránt, Kilencven százalé kuk csak diplomát akar kapni.
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- MiftOr döntötte eI, hogy a né met nyelv kutatásánah szenteli
óleté t?

- Összesen nyolc é vig tanultam germanisztikát.
El ször né gy é vet a Pé csi Tanárké pz  F iskola
né met-magyar szakán, majd ú iabb né gy é Vet Szege,
den. Már Pé csett kialakult bennem, hogy ezzel a tudo-
mánnyal akarok foglalkozni, de a kutatásokat szegedi
tanulmányaim alatt kezdtem el. Szegedr l elindulva
már biztos voltam benne, hogy nem közé piskolai ta,
nárké nt szeretné k dolgozni, hanem egyetemen,

- Gond,olom, a családi hátté r nagqban befoly,isolta azt, hogq

a é met huelvet váIaszt1tta munkájául-

- otthon, Gdlán megkaptam a né met kultú ra alap-
jait, de a magyar é s á dé lszláv kultú rát is megismer-
tem. fudtam, hogy a velem egykorr1, de más nemzeti-
sé g  fiatalok hogyan é lnek é s gondolkodnak. A más-
ság é zé se é s elismeré se is telmé szetes volt számom-
ra. Az apukám nagyon ügyelt arra, hogy otthon né me-
tü| beszé ljünk, é s hogy a né met hagyományokat, az
iroda]mat megismeriem, Akkoriban ezt nem igen sze-
rettemi nagyon szigorrlnak tartottam aZ apámat.

- Eqq három futizeddel korábbi Neue Zeitunglt í ellapozva
olvastam egy bajai Frankel Leós gimnazista tikkeit, akit Kltipí
Ensé betneh hí vtak. Honnan jött az ötlet , hOgU a Neue Zeitunq-
ban publikáljon?

- A né mettanárok szóltak, hogy lehet az ú lságba í r-
ni, Nekem mindig kedvem volt az ilyesmihez, hát í r-
tam. Persze nagyon büszke voltam, amikor láttam a
nevem a lapban, Ké s bb, amikor a gyerekeim szület-
tek, í rtam egy öt ré szból áIló sorozatot ,,Az anyanyelv
szerepe a gyermeknevelé sben" cí mmel, Ez az alapja
annak a pszicholingvisztikának, amit most taní tok,

- Kapcsllata a magyarorstági né met mé diával tovább b -

vült, amikor a pé csi rádiónál dolgozott-

- sunde Bé la volt a né met szakon a tanárom, é s  
hí vott a rádióhoz, El ször csak bemondó voltam, azu-
tán m sort is szerkesztettem. Nagyon szerettem Iádi-
ózni, de csak hobbi szinten, mert egyé bké nt lengeteg
id t vett volna igé nybe. Nem szerettem pé ldául falura
menni é s ott aZ embereket ké rdezgetni, Ráadásul utá,
na az anyagot mé g meg is kellett vágni. A vé gé n már
csak a iegyzeteimet oivastam fel a rádióban.

- Ha iól tudlm a pé csi egaetemen dialekt,Iógiát kutatott.

- Igen, de nem a klasszikus é rtelemben vett dialek-
tológiát, hanem a beszé lt nyelvet é s a nyelvhasznála,
tot_ Ez azé rt nehé z, mert aki ezt kutatni akarja, annak
az egé sz rendszernyelvé szetet ismernie kell. Ezen kÉ
vül a szociolingvisztikában| é s a pragmalingvisztiká,
ban'is otthon kell lennie_ Pé csett a nyelvé szet min-
den szintié t taní tottam, rengeteg szakirodaImat olvas,
tam,

- A kilencvenes fueft elejé n mé diakutatással is foglalkozott.
- Erb Mária kollé gan mmel a Magyarországon fog,

ható né met nyelv  té vé adók né zettsé gé t kutattuk, A
magyarországi né met anyanyelv  emberek a m hol-
das programok vé telé vel egyre több né met m sort
né ztek. Sokakat meglepeté s é rt, mert nem Voltak bir-
tokában annak a szókincsnek, amit ott használtak. A
hí rm sorokat, a politikai m sorokat egyáltalán nem
é rtetté k, ezé rt inkább a szeré nyebb szókincs , roman-
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tikus filmeket né zté k. A fiatalabb korosztály viszont
sokat profitáIt. Ismerek olyan gyerekeket, akik a té vé -
b l tanulták meg a né met ,,ifiú sági nyelvet",

- Hé t é vvel eul t ú jabb munkahelge lett.

- I992-t l Pé cs mellett aZ ELrE né met szakán is tanÉ
tok, Ez nagy változáSt ielentett az é letemben, l992 már-
ciusában kandidátusi vé dé semen jelen voltak Maní eru
Károly professzor é s HessÉ y Regina docens az ELTE-r l,
é s  k hí vtak a né met tanszé ke, Erre a kihí vásra az em-
ber nem mondhat nemet. Másré szt kell a szakmai fel-
frissüIé s, hogy más környezetben is taní tson,

- Egg kis faluban , Carán született , egy hisvárosban , Baján
járt ginnáziumba, maid Pé cs é s Budapest következen. HoI é ní
igaz,fu ltthon magát?

- Pé csett lehet a legjobban é lni, Kellemes, ember-
lé pté k  város. Budapest nagyon é rdekes é s izgalmas,
de itt, egy zajos, zsú folt városban é lni, erre nem vol-
tam felké szí tve. Falun akkor tudné k dolgozni, ha egy
nagyobb város közelé ben lenné k.

- Hogyan sikerüIt guermekeií ek átadni a né met identitást?
Gyermekeimmel otthon né metül beszé ltem, Fé riem

ugyan magyar, de semmi kifogása nem vo]t ez ellen,
Bár egyik gyerek sem választotta pályáiának a né met
nyelvet, de azt szokták mondani, hogy  k fé lig né me-
tek, é s nagyon jól is beszé lnek né metüL

- Mi az, amire budapesti munháia sorón a legbüszké bb?

- Sikerült elé rni, hogy a tanárok oktathassák kuta-
tásaik eredmé nyeit, amelyek közül a hallgatók kivá-
laszthatiák a nekik tetsz t, Igen sok pályázatot nyer-
tem, Pé ldául pé nzt é s technikai segí tsé get kaptunk
egy né met akadé miai pályázaton. ,,A né met ngelv helqe a
ftilenuenes é vek másoáik felé neh Maqqarorszlgán" cí mmel
vé gzünk kutatásokat. A pályamunkát a magyarországi
né metek nyeIvé re sz kí tettük. Ké rd í ves felmé ré seket
ké szí tünk aZ ország egyes ré gióiban, AZt a felté telezé ,
sú nket szeretné nk bebizonyí tani, hogy a presztí zsvesz-
tett é s nagyré szt elfeleltett né met dialektusok helyett
a magyarországi né metek egy köznyelvet kezdenek ki-
alakí tani, ezzel is hangsrllyozva hí d szerepüket Ma-
gyarország nyugati integrációs folyamatában. Dé l-
Magyarországon már befejeztük a felmé ré st, most a
Dunántú li-közé phegysé g, Sopron é s környé ke vala-
mint Budapest környé ke következik. Egy másik pályá-
Zaton aZ ELTE né met szakán indult nemzetisé gi prog-
ramot próbáliUk továbbí eileszLeni,

- Melyek voltaft eddigi munkdjában azok a tulajdonságok,
melqeknek a legtöbb hasznát vette?

* Ez nehé z ké rdé s,.. Talán a nyitottság é s a toleran,
cia. Tolerancia a svábokkal szemben, akik nem nyilat-
koznak meg szí vesen egy felmé ré sen, de egy nem
svábbal szemben is, aki é rtetlenül áll, é s ké rdezi, hogy
mit lehet ezen kutatni, A másik nagyon fontos tulaj-
donságom talán az, hogy hajt valami, hogy lehet mé g
tenni valamit, hogy nem szabad feladni,..,

Karácsony zoltán
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