
,,Kötelessé günk mindent megtenni
né pcsoportunké rt..."

Dr. Knáb F,rzsé bet ielenleg a balai Mag|Jarlrszági Né met Álta-
Iánas M vel dé sí  Közplnt igazgatóia, amelt1 hé t inté zmí nut
equesí t az óv1dátóI eqé szen a qimnáziumig, Tanulmánuait a
qreif swaldí  Ernst-Mlrí tz-Arndt eguetemen vé qezte qermaniszti-
ka é s t rté nelem szakon. Pálqájának alahulása nagqmé rté kben
bizlnaí tia a külföldön szerzett tapasztalatoknah, a hé sóXbi

szakmai é letre törté ní  kedvez  kihatását. Ez a mai nemzedé keft
szátnára is megsz(vlelend  pé ldául szolqólhat _

Milqen volt annak idejón külföldi ösztöndfiasnak lenni - é s

h17aan iött eguáltaldn a qondolat, hoqu külföldi ösztöndtra je-

lenthezzen?
Közé piskolai tanulmányaimat Baján vé geztem, a

Frankel Leó Né met Tannyelv  Gimnáziumban, Mjn-
denké ppen germanisztikára szerettem volna jelent-
kezni, arra azonban nem gondoltam, hogy Né metor-
szágba kerülhetek, hiszen annak ideié n nagyon kevé s
Iehet sé g nyí lt a külföldi tanulmányokra. Akkor azon-
ban törté neteSen kií rtak egy ösztöndí i-pályáZatot,
amire é n iS je]entkeztem, Mjután elnyertem aZ ösZ-
töndí iat, igy kerültem 1976-ban aZ NDK-ba, A germa-
nisztjka mellett ú jságí Iást szerettem volna tanulni,
Úlságí rás-szak azonban abban az é vben é ppen nem
induIt, í gy lettem vé gül né met-törté nelem szakos,, A naelvé szeten belüI melgik szahterülettel vagq té mával

foglalhozott?
-- Greifswaldban Breuer plofesszar ú nal - aki tobb

tudományágra kiterjed  kutatással foglalkozott -
nyelvé szeti eszközök felhaszná]ásáva] ielenté stani ré -
tegeket Vizsgáltunk a kötött nyelvben, irodalmi szöve-
geket elemezve, A dipJomadolgozatomai is ebb l a
té mából í rtam. A magyar lí ra né metre fordí tása ké pez-
te a vizsgálat tárgyát- Az emIí tett - tulaidonké ppen
nyelvé szeti , módszerrel elemeztem é s hasonlí tottam
össze a fordí tásokat, Amikor hazajöttem Magyaror-
szágra, f leg alaktannal, szóa]aktannal foglalkoztam,
Disszertációmat a nemesnádudvari né met nyelvjárás-
ban - saiát nyelvjárásomban - felIelhet  passzí v-szer-
kezetekr l í rtam. Ez volt aztán az a terület, amivel b -
vebben, behatóbban foglalkoztam. Az egyetemen is
ezzei összefügg  tárgyakat: morfológiát (szóalaktant),
lexikológiát (Szókincstant), Valamint SZintaxist (mon-
dattant) is taní tottam egy ideig. Ekkor maradt abba az
é n tudományos pályafutásom, mert eljöttem Bajára,
ahol ezt az inté Zmé nyt kellett felé pí teni. Itt aztán nem
sok id  maradt a tudományos munkára,, ,

- l994-ben vezetett az ú tja isné t Baí ára, ahal a Magqaror-
szági Né metek Általános M vel dé si Közplntia dé n álL Soft
]uindent sikerült itt is megvalósí taniÍ : meré sz teneket is. ..

- É szre sem vettem, hogy mllyen gyorsan repült el az
id ! Nehé z dönté s volt, hogy az egyetemi oktatást, a tu-
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dományos tevé kenysé get abbahagyjam, é s egé szen
más doiogba kezdjek, Visszahú zott azonban a szí vem,
mert ez az é n hazám: itt születtem Nemesnádudvaron, áú sz
kilomé terre Bajátót, A fe]adai annak ideié n arról szólt,
hogy egy glmnáziumból oktatási- é s kulturális közpon-
tot kell lé tlehozni, ami nagyon komoly kihí vás volt,,, é s
kótelessé g is valaho], Úgy tartom, hogy nekünk, maqqar-
orszáqi né meteknek az a ftdtelessé günk, hlq|j ltt, ahavá a slrs
rendelt minket, mindent megteguünk - mé gpediq a ffiünk telhetí
legjobb módon - né pcslplltunké t1, Akkori dönté semet máig
sem bántam meg, Vo]tak meré Sz terveink iS, azt azon-
ban nem gondoitam, hogy ilyen gyorsan hé t intfumé ngneh
ad majd otthont a ké pzé si központ, Mé gpedig hé t olyan
inté zmé nynek, amelynek ma már neve van, é s - tú lzás
né ]kü] mondhatom - az oktatáspo]itikában nem csak
Magyarországon számí t té nyez nek, El ké szí tettünk
egy egyezmé nlt, amit 2000. december 7-é n í rt alá a Né -
met SzöVetsé gi KöZtársaság é s a Magyar KöZtáí saság
kormánya arról, hogy inté zmé nyünk diákjai a maqqar
é rettsé qí  bizonqí tváry mellett 0, né met|$záqit iS megkaphatják,
ldé n jú nius l5-é n leszaze]s olyan é rettsé gi ünnepsé g,
ahol a vé gz s diákok a ké t kormány ké pvisel it i vehe-
tik át ezeket az ú i é rettsé gi bizonyí tványokat. Ez rendkí -
vül nagy elismeré se a magyarországi né metsé gnek, hi-
szen ehhez fogható, magyarországi né met inté zmé ny-
ben mé g nem volt, Bekerült nk az ú gynevezett ,,külí öldí
né met iskolók" sorába, Azt gondoIom, ez vitathatatlanu]
nagy elismeré se a szakmai munkánknak, s ké tsé gtele-
nül ú i távlatokat nyit meg, Ha meggondoljuk, hogy ez
az ország - remé lem most már belátható id n belül -
az Európai Unió tagja lesz, akkor a közoktatásban is bi-
Zonyos Változtatásokra van szüksé g, Az, hogy nekünk
külön tanteí Veink vannak, melyek ötvöZik a magyar
programot a né mettel, é s ezt a ké t kormány szaké rt i is
ióváhag],ták, illetve, hogy saiát é rettsé gi vizsgaszabály-
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zatunk Van, amit eifogadnak Né metországban is -, eZ
már egy ,,szelet" Európa, fu általunk mutatott ú t szerin-
tem jó irány, s egyben követhet  pé lda lesz majd más
inté zmé nyek számára is. Meggy z dé sem, hogy a ma-
gyarországi né metsé g összeköt  frnpocs ezekben a folyama-
tokban, Ez a program, a közös é rettsé gi, valamint az in,
té Zmé ny nemzetközi elismertsé ge is, egyfajta hidat,
öSSzekötteté st telemt aZ európai foiyamatokban,

- Maradt-e valamtfé le kapcsolata a qreifswaldi eqyetemmel?

- Egykoti é vfolyamtársakkal állok teljesen magán-
ielleg  kapcsolatban,  k most Berlinben é lnek, ahol
meglátogattam óket - s  k is felkerestek engem Ba-
ján, Egykori egyetemi oktatóimmal, é s magávai az
egyetemmel megsz ntek a szakmai kapcsolatok, in-
kább a baráti szálak é lnek a mai napig is

- lgazgatóké nt, pedagóguské nt, ajdnlla-e a mai fiataloknak,
diákjainah, hoqlj külföldi ösztöndí í ra jelentkezzenek?

- Mindenhinek ajánlonr, Els sorban azé rt, mert igazán
magas szí nvonalon csak anyanyelvi területen lehet
egy nyelvet megtanulni, Másré szt ma már a bezártság
a fiatalok gondolkodásmódiára is kihat, Í gy aztán nem

ké pesek rugalmasan é rvelni, gondolkodni, az egé sz
gondolkodási rendszerük más lesz, Látva rohanó é s
globalizálódó világunkat, é szre kell vennünk, hogy ma
már olyan szakemberekre van szüksé g, akik különböz 
szí ntereken egyszerre tudnak hel}tállni, Ezt a mi diák-
iainknak is mindig mondom, é s szerencsé re nagyon
sok diákunk van Né metországban, É ppen ezen az ú j
tagozatunkon, a né met külügyminiszté rium támoga-
tásával, ké t- vagy akár három különböZ  ösztöndí iat iS

kaphatnak a vé gz sök - egyetemí e, f iskolára - bár-
hová Né metországba. Ez a löV | Mi é rettsé giig ké pez-
zük a gyerekeket, Ezután szerintem, aki teheti, küIön-
böz  európai egyetemeken kell, hogy diplomákat sze-
rezzen, Ne feleitsük el, hogy hazánknak, ha az Európai
Unió tagja lesz, olyan é rtelmisé gi elitre ]esz szüksé ge,
amely ré szben küIfö]dön szerezte szaktudását,
Amennyiben a saját gyermekemr l lenne szó, biztos,
hogy azt aiánlanám neki: menjen külföId,re, swrezzen ott

dipllmát, naid utána szóIes llitókörrel é s sok ismerettel, töké le-

tes nqelvtud,tissal té rlen vissza Magaarlrszágra.
B. R.

Pé cs-Greifswald-Pé cs
Ahi figqelemmel kí sóri a maqyarországi né met mé diát| hiemel-
ten a Maquar Televí zió Pótsi rujrzett é s Nemzetisé gi stú dióiá-
nak né wet ngelv , ,,IJnser Bildschirm" (A mi ké pernv nk) cí -
mí í  addsait, az iól ismeri Dr. Gerner É vát, ezen addsok f szer-
hesztí lé t is - Azt azonú an kevesen tudhatí áh róla hooa tanulmá-
wJait equklr ftülí öIdi ösztöndí iashé nt Greifswald,ban, az NDK-
ban vé gezte. Dr. Cerner É vát euftr  az é vekr  ké rdutük.

- Honnan jött aZ indí ttatis egg külföldi Ösztdndú  mEpdladzlsára?

- l979,ben é rettsé giztem a Pé csi Leöwey Klára Gim-
názium né met nemzetisé gi tagozatán, A iehet sé geket,
amelyek abban az id ben egy magyarországi, né met
szármaÁsú , iskoláskorú , s egyetemistává váló fiataI sá-
mára idehaza rendelkezé sre á]ltak, sorra kihasználtam,
Egy bátaszé ki né met nemzetisé gi családban születtem,
majd Pé csre költöztünk, mert szüleim ú gy gondolták,
jobb, ha a gyerekek nem lesznek majd kollé gisták, Szüle-
im a hú gomat é s engem az irodalmi né met nyelvre akar-
tak taní ttatni, EZt a bátaszé ki iskolában meg is kezdtük.
ké sób pé csett, a Bánk Donát utcai Általános lskolába
iártam, ahonnan már egyenes ú t Vezetett számomra a
gimnázium né met tagozatára, Amikor az é rettsé gire ké -
szültem, egy ú gynevezett nemzetisé gi ösztöndí ií a ielent-
keztem az NDK-ba. Annak idejé n erre a Magyarolszág é s
a Né met Demokratikus KöZtársaság között fenná]ló kor-
mányközi egyezmé ny é rtelmé ben nyí h lehet sé g,

- A felvé teli vizsgánál volt mód arra, hoqy megválassza azt

az eguetelí et, ahol tanulmáryait Í Olutatni hí vánta?
, AZ NDK döntötte e], hogy az adott é vben a hallga-

tók közül ki, hová megy, É n l979 szeptemberé ben kerül-
tem ki a Greifswaldi Ernst-Moritz-Arndt Egyetemí e,
Nem voltam igazán boldog, mert el ször csak azt lát-
tam, hogy nagyon messze Van. Ami a várost illeti, be-

igazolódtak roSSZ Sejté seim. Greifswald a Keleti-tenget
a Greifswaldi-öböl partján fekv  - akkoriban szürke,
egyhangú  é s barátságtalan - város volt. Volt Viszont bi-
zonyos törté ne]mi hangulata, ami miatt mé giscsak bol-
dog voltam, hogy ide kerültem. Greifswald hanzaváros
volt, a nyersté gJás gótikus é pí té szet (a Backteingotik),
egyik fellegvára: közé pkori polgárházakkal, szé p templo-
mokkal é s a törté nelmi ielent sé g  egyetemmel, AZ
Ernst-Moritz-Alndt Universitát Volt az egykori NDK leg-
ré gibb, közé pkori gyökerekkel rendelkez  egyeteme.
Nem akarok megbántani senkit, de pé ldául a lipcsei,
annak ideié n a ,,vörös egyetem" hí ré ben állt, ami
Creifswaldra egyáltalán nem voll igaz,

- Ha az eguetemet nem is lehetett szabadon választani, gon-

dolom azé rt a szakot Ön 1el lhette meq?

- Az egyetemen é n nem akartam bölcsé sz szakos ger-
manista lenni, Mivel a ké s bbiekben tanárké nt szeret-
tem volna elhelyezkedni, a tanárké pz  szaka 1ártam, Ez
akkor ú gy m ködött, hogy egy f -szakot é s egy másod-
szakot kellett választani, fu utóbbiból az ember har-
madé vben államvizsgázott, é s az utolsó é vben már csak
a f -szakot tanulta. Né met nyeJv é s irodalom volt a f -,
é s a törté nelem lett a másodszakom. Sainos a
greifswaldi kis egyetem volt, ezé rt nem is igen nyí lt le-
het sé gem a másod-szakok közül válogatni,

- Az NDK-rdn az államközi megáIlapodások ártelmé ben

é vente sok magyarországi diáh folytatott fí tskolai, illetve egge-

temi tanulmáwtrokat . Sok maqyar diák volt C,reifswaldban is?

- Abban az é vben hárman kezdtünk é s - a lipcseiek-
kel, vagy a berliniekkel összehasonlí tva, ahol nagy kül-
földi csoportok voltak - csupa né met köZött ketten ma-
radtunk magyarok, A követelmé ny számunkra is ugyan-
az volt, mint a né metekkel szemben. A greifswaldi egye-
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temen jó volt a szí nvonal, bár a háború  utáni bizon],ta-
lan é vekben sok neves pí ofesszor hagyta eI a várost, fu
é n id mben ké t nagyon nagy né v fé m|elezte a
greifSWaldi germaniSztikát: az irodalomtudományok te-
lé n Gertz professzot aki mé g boldog bé keid kb l át-
származott id S egyetemi tanár Volt. Komo]y tudomá-
nyos munkák szerz je volt. aki e]ismerten kimagasló
szemé lyisé ge a né met irodalomtöfté netben, A nyelvé -
szetben, abban az id ben Wolfgang spiMl(,k nyelytörté -
né sz professzo1 az Althochdeutsches Dekameron í az Ófelné -
met dekameron) szerz je hasonlóan e]ismert szaktekin-
té Jy volt. Creifswaldban nagyon er s vo]t a nyelvtörté -
net, nekem pedig - a lexikológiával ötvözve - ez lett a
specializációs szakterüIetem,

- Sokan , akik az NDK-ban iártak böIcsé sz szah\kra , er el-
1es ideológiai iránljultsáqra panaszk\dtak, . .

- Az ideoiógiai áramlatok engem kikerültek az egye,
temen. A törté nelem szak e tekintetben nem volt azon-
ban szerencsé s választás. Az ókort, az  skort é s a közé p-
kort nagyon jó professzorok taní tották, de sainos a né -
met- é S a vllágtörté nelemnek e korszakait ké t é V alatt
abszo]váltuk, majd az l8ól_es é vr l szóló ei adásokkal
elkezd dött, az orosz jobbágyfe]szabadí tástól a mun-
kásmozgaiom kibontakozásáig terjed  id szak, ré szle-
tekbe men  ismerteté se, AZtán Szinte szóról szóra jöt-
tek a deké tumok.. , Na, azt már áthatotta az NDK-ra é r-
Vé nyes po]itikai né Zet, A magyar törté ne]met meg, ugye
csak é rint legesen vettük, ami gondot okozott, mert az
ember haza akart iönni, é s itt akart tevé kenykedni,

A greifswaldi germanisztikából azonban a mai napig
profitá]ok, Tanulmányaimat követ en itthon í rtam meg
a doktori dolgozatot. Kint az egyetem ugyan kutató1
ösztöndí jasnak jelölt, ám a magyar miniszté rium nem
adott további három é vre ösztöndí iat, Diplomadolgoza-
tomat Entwicklunq einer einheitlichen d,eutsthen Orthoqraphie in
detn 18_ ]ahrhundeft (Az egysé ges né met helyesí rás kiala-
kulása a XVIIl, században) cí mmel nyú jtottam be, Ide-
haza, sokak megelé gedé sé re, nyelltörté netet é s lexiko-
Iógiát taní tottam a pé csi ]anus Pannonius Tudomány-
egyetem Né met Tanszé ké n, amihez a hátteret minden-
ké ppen a greifswaldi é vek nyú itották,

.- Ma Örr a magqarországi né met módia területé n, a Ma-
gaar Televí zió Pé csi Stú dióia Né met Szerkeszt sé qé nek vezetffe-
ké nt dolgozik, Sí került,e a ké pesí té sé nek meqí elel  további peda-
qóqiai quak|rlatra is szert tennie?
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- fu NDK-ban tanár szakon a gyakorlati ké pzé s igen
er s volt. Egy vé gz s hallgatónak szakonké nt ötven
órát kellett igazoltan taní tania ahhoz, hogy diplomát
kaphasson, Professzoraimtól vé gül sikerült engedé lyt
szeleznem arra, hogy engedé lyezzé k, hogy itthon vé -
gezzem el a gyakorlatot. Egy fé lóven át a pé csi Leöwey
k]ára Gimnáziumban, voit iskolámban voltam ötöd-
é ves gyakorló tanár, Greifswaldba ezután már csak az
államvizsgára utaztam ki. Miután lediplomáztam, egy
é Vig taní tottam a pé csi Kodály Zoltán Gimnáziumban,
ahol nagyon megszerettem az emberileg kiváló közös-
sé get. A Kodály GjmnáZium akkoriban - a maival szö-
ges ellenté tben - peremvárosi iskolának számí tott,
ahol a diákok heti ké t órában idegen nyelvké nt tanul-
ták a né metet, é s alig jutottak tú I az alapfogalmakon.
É ppen hogy csak a ,,der, die, das"-t tanulták meg. Úgy
é reztem, ha nem találok egy olyan né met közeget,
ahol lé tezni tudok, akkor ott az intenzí v feleité s vár
rám- A vé letlen ú gy hozta, hogy Wofari János ekkor tá-
vozott a té vé  pé csi né met szerkeszt sé gé t l, s é n je-
lentkeztem erre az á]lásra. A té vé  vezet sé ge - né mi
hezitáIás után, mert n  voltam,  k pedig fé rfit Vártak a
posztra - vé gül álJást kí náltak nekem, é s azóta is itt
dolgozom,

- A greifswaldi tanulmánulftat - ú gq gondolom - 1ól tudla
hasznosí tani a hazai né met mé diaberkekben is.

- Mindenké ppen, hiszen a té vé nek egy olyan fel-
adata is Van, hogy nyelvileg is pé ldát mutasson, A ri-
portalanyok különfé le emberek, s ré szükr l sok min-
den megengedhet  é S te]jeS mé rté kben tolerálható
is, ám a saltóban dolgozókra ez nem é rvé nyes, Az em-
ber, ha egy bizonyos nyelvi szintet nem üt meg, ne
men jen mé diához dolgozni!

A Greifswaldban, sz kebb szakterületen elsaiátí tott
tudásom, pé ldául a nyelvtörté net is nagyon jóJ hasz,
nosí tható. A riportalanyokat, pé ldául akik általában
azt állí tiák magukról, hogy ,,svábok", é s ,,svábul" be-
szé lnek, iól esik felvilágosí tani arról, hogy ha a nyelv-
lárásuk, amit beszé lnek, er sen diphtongál, egé szen
biztos, hogy nem sváb, hanem bajor

- Mihé nt tekint vissza a Greifswaldban eltöItött idí re, ma-
radtak-e köt dé sei?

Greifswald nekem sokat adott, í gy utólag igen
kedvez en é rté kelem a kintlé tet, Mond|uk, azt beval-
lom, hogy jó törté nelemtanáí  nem lettem Greifswald-
ban, Azt gondolom azonban, hogy a germanisztika
szempontjából mindenké ppen megé rte. Nagy el ny a
né met közössé gben eltöltött id , Ami a kapcsolatokat
illeti, né gy é s fé l é ven keresztül ugyanazzal az egyete-
mista lánnyal laktam egy szobában,   már az egyete,
mi é vek alatt megházasodott, a lányuk ott szü]etett, a
kollé giumban, s é n dajkáJtam is b sé gesen, Ezzel a
csa]áddal jóban vagyok a mai napig, de másokról már
nem tudok, Nagyon fállalom, hogy Greifswaldban az-
óta sem iártam, hogy'84 nyarán összecsomagoltam
é s a diplomámmal hazautaztam,

A greifswaldi é vek összessé gé ben jók voltak, s az a
vé lemé nyem, hogy ilyen ösztöndí |akra mind a mai na-
pig szüksé g van!

R. B.


