
Ré gi é s ú i barátok, kapcsolatok

A külí öIdi í  iskolai valaynint eguetemi tanulmángoh napjaink-
ban eqyre nagqobb né pszer sé qnek önendenek. A külí öIdön

töltött é vek slh tapasztalattal qazdagí tí áft a hallqatókat, é s í on,
tls szahmai kapcsolatoft is kié pülhetnek a fels Oktatósban töItött

é vek során. Dr. cerner Zsuzsanna, a Pé csi Tudományeggetem

Né met Nuelvé szeti Tanszé ké nek adjunktusa a berlini Humbold,t

E7uetemen szerezte diplomálát.

G. Zs.: Tanu]mányaimat az NDK-ban, kezdtem meg,
Közé piskolába a Pé csi Leöwey Klára Gimnázium Né -
met Nemzetisé gi tagozatára iártam. A harmadik osz-
tály után ré szt Vettem a Szegedi JóZsef Attila Tudo-
mányegyetem egyetemi el ké szí t  táboí án, Akkor
mé g ú gy gondoltam, hogy Magyaroí szágon fogok ie,
lentkezni né met-magyar szakra.

- Miké nt fogadták otthon, a családban azt a döntós , hlga
Maqaarlrszágon kí vüIi eguetemet választltt 11 t|vábbtanuláSra?

- Nekem könny  dolgom, mivel a n vé rem ekkor
már a greifswaldi egyetemre iárt, Családunkban tehát
viszonylag megszokott dolog volt, hogy a gyermek
fogia magát é s elmegy külföldre tanulni,   akkor volt
utolsó é ves, amikor é n 1982-ben elkezdtem az egyete-
met, ú gyhogy a csaiád ré szé re ez a helyzet ismer s
VoIt, A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy ha
az embet komoly szándé kkal akar germanisztikát ta-
nulni, akkor ki kell használnia a lehet sé get a né met
nyelvterületen való tanulásra, '82-ben azonban más
lehet sé g nem volt, í gy az NDK-ba jelentkeztem to-
vábbtanulásra, bár azt hiszem, amikor é n is elmen-
tem, szüleí m abban a pillanatban mé g nem igazán
tudták áté rezni, hogy ké t gyerekük van é s egyszer csak
egyedül maradnak, Nyilván Szokatlan Volt nekik é S

meg is viselte  ket, Ez számomra akkor vált világossá,
amikor karácsonykor együtt é rkeztünk haza n vé rem-
mel, szüleink pedig a peronon vártak ránk a pé csi pá-
lyaudvaron - nagyon látszott rajtuk, hogy mennyire
egyedül voltak abban a fé l é vben.

- Ón azonban nem Creifswaldban tlé gezte tanulmánqait,

hanem Berlinben .

G. Zs.,: Ez furcsamód alakult, mert miután felvé telt
nyeí tem, Magyarországról Greifswa]dba küldtek, Ami-
kor odaé rtem, kiderült, hogy csupán adminisztrációs
té vedé sr ] van szó. Ekkor Greifswaldból felhí vtam a
Berlini Magyar NagyköVetsé get, ahol kiderí tetté k,
hogy a Humboldt Egyetemen várnak rám, ott gelma-
nisztika szakra voltam felvé ve, ami kifejezetten böl-
csé szké pzé st ie]entett, tehát tanári ké pesí té ssel nem
rendelkezem most sem, Azt hiszem, Magyarországon,
az egyetemen kí vül más iskolatí pusban nem is taní t-
hatné k. Ez tulaidonké ppen egy olyasfa|ta ké pzé st je-

lentett a Berlini Humboldt Egyetemen, amiJyen akko,
riban Magyarországon nem lé tezett. Emlé kszem, amj-
kor a diplomámat honosí tanom kellett, Budapesten
azt í rí ák a szemé lyi igazolványomba, hogy ,,diplomás
germanista", amir l konkré tan senki sem tudta, hogy
micsoda. Tehát igazából ez a ,,Diplomgermanist"-

Gerner zsüzsa

megjelölé s az akkor Magyarországon megszerezhet 
vé gzettsé gekhez ké pest olyan volt, hogy nem nagyon
tudtak vele mit kezdeni.

- Y é qülis hoquan sikerült ezzel a ké pesí té ssel elhelyukednie?
G. Zs.: Szerencsé m volt olyan é rtelemben, hogy

nemzetisé gi származású  ré vé n, abban, hogy megkap,
tam az ösztöndí iat, szelepe volt a Magyarországi Né -
metek DemokratikUs SzöVetsé gé nek is. Í gy segí tettek,
mivel kötelezettsé gük is Volt az állami ösztöndí i el -
í rásainak megfeleI en, hogy a ké pzettsé gemnek meg-
fe]el  állásban kerüliek foglalkoztatásra, Ez vé gül si-
keí edett a Pé csi - akkor mé g Tanárké pz  F iskolán,
ahol é ppen kerestek egy né met szakos munkatársat,
Felvé telemben a ké pzettsé gem nyilván hangsú lyozot,
tan iátszott szerepet, Valamint aZ is, hogy nemzetisé gi
ösztöndí jjal voltam az NDK-ban. Már csak azé rt is,
mert annak idejé n egyedül Pé csett volt Magyarorszá-
gon né met nemzetisé gi f iskolai oktatás-

- A Berlí ni Humboldt egqetem az akkoi NDK eqqik vezet 

egqeteme volt - 8 az egaesült Né metlrszágban is kí magaslí , eI,

ismert inté zmé na.,,Humboldtiánernek" lenni a tahulmánalk
befejezé se után is bimnqos köt dé st ielenthet- Yan-e konkré t

kapcsolata jelenleq í s az egqetemmel illetve Berlinnel?
G. Zs.: Azt kell, hogy mond|am, valóban nagy

el n}t ielentett a Humboldt Egyetemen tanulni, vala,
mint aZ is, hogy ké t é pülettel arré bb Volt aZ NDK
Todományos Akadé miája é s annak kön}T tára, Maga a
Humboldt Egyetem olyan professzorokkal rendelke-
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Zett, akik nem Csak aZ NDK-ban, hanem a germaniszti-
ka berkeiben mindenütt, pártállástói függetlenül, elis,
mertek voltak. Diplomadolgozatomat pé ldául anná]
az Arndt professzor ú rnál í rtam, aki a korai felné met
periódusnak a legkiemelked bb szaktekinté lye volt,
nem csak NDK-szerte, hanem azt lehet mondani, hogy
világviszonyIatban is,

Tulajdonké ppen lé tezik egy szervezet, a Né met Ósz-
töndí lasoh Sziivetsé ge melynek tagla vagyok. A Humboldt
Egyetemmel is van kapcsoiatom, de ez nem abból fa-
kad, hogy ott vé geztem, hanem a mostani munkahe-
lyemnek, a Pé csi Egyetem Né met Tanszé ké nek van
kapcsolata ezzel az egyetemmel, - Igazából nem tu-
dom, hogy minek tudható be az, hogy szemé iyes kap-
csolataim a Humboldt Egyetemmel megszakadtak, de
ez másokkal, akiket ismerek, é s kint vé geztek, ugyan-
í gy törté nt. Egyes tanárokkal az ember né ha mé g
összetalálkozik különböz  konferenciákon, de ez nem
mondható hivatalosnak,

- P,zt, hogq annak ideié n Berlinbe került, tehdt nem
Crei|swaldba, bdnja valamilyen szempontból?

G. Zs,: Abszolú t nem bánom. é n azt hiszem, igen ió
lehet sé gek adódtak számomra azáltal, hogy Berlinbe
kerültem, AZ biztos, hogy miután Pé csett é lek, é s mivel
Pé cs is vidé ki városnak mondható Magyarországon be-
lül; soha annyi lehet sé gem azóta pé ldául szí nházláto-
gatásra nem nyí lt, mint ami öt é ven keresziül Berlinben
megadatott, ahol vagy nyolc különböz  szí nház m so-
rából válogathattam, AZ NDK megszokottan é s legen-
dásan alacsony árai köZismertek voltak; az ember ösz-
töndí laské nt is vidáman megengedhette magának,
hogy egy hé ten akár háromszor is szí nházba |árjon,

Már emlí tettem, hogy óriási el ny volt az Akadé mia
közelsé ge é s a könyvtár is, Tehát számtalan o1yan le-
het sé g kí nálkozott, ami az NDK-n belül sehol másutt
nem voIt adott. Annak, hogy germanista bölcsé szdip-
Iomát é s nem tanári ké pesí té st szereztem, most sem
é rzem hátrányát, hogy itt a Pé cSi Egyetemen taní tha-
tok. EZ a böIcsé szké pzé s ugyanis olyan elemeket,
sú lypontokat tartalmazott, amiket talán egy tanár-
diploma megszerzé sé ve] nem biztos, hogy é rintett
volna az ember. Az, hogy csak egy szakom volt, é s
hogy csak germanisztikára iártam, lehet sé get adott
közben arra, hogy angolt é s spanyolt tanulhattam; te-
hát egy csomó olyan dolog volt, amit el nyké nt é lt
meg az ember,

- Taldn az Akadómia közelsé ge, illetve az imé nt emlí tett el -
nyök is hozzálárulhattak póldául diplomája té májdnak kiváIasz-
tásdh\z?

G. Zs.: A germanisztika berkeiben ebb l a szem-
pontból maidhogy nem kiVé telt ké peztem, hiszen
nem a nyelvtörté net az, amit általában dolgozati té -
mának választanak a hallgatók, A nyelVtörté nettel tu-
lajdonké ppen ú gy kerültem kapcsolatba, hogy dialek-
tológiával szeí ettem volna foglalkozni . Ez egyré szí

származásomból adódott, másré szt abból is, hogy
nemzetisóqi ösztöndú ial voltam az NDK-ban Ber]inben erre
nem volt lehet sé gem, ViSzont pont a dia]ektológia
iránti é rdekl dé sem nek, illetve Arndt professzor ú r-
nak volt köszönhet , hogy é rdekl dé sem a nyelvtörté _
net irányába fordu]t, A né met parasztháború  röpirata-
iból í í tam egy dolgozatot, melyben korabeli nye)vi je-
lensé geket vetettem össze a mai né met nyelwel, Eb-
b I egy egé szen ú jszer  munka kerekedett ki, minek
folytán Arndt professzor indí tványozta, hogy maradjak
egy aspí rantú ra kereté ben a Humboldt egyetemen,
Ehhez a Magyar Tudományos Akadé mián ke]lett felvé -
teli vizsgát tenni, ahol azzal a kiköté ssel kaptam meg
az aspjí antú rára való lehet sé get, hogy azt Magyaror-
szágon kell elvé geznem, Mivel azonban Magyarorszá-
gon a korai fe]né met nyelv kutatásához a felté telek
nem voltak meg, visszaté ré sem után l987-ben ismé t a
dialektológia felé  terel dött a figyeJmem

- A tovóbbi tudományas fokozatok tehát már Maguarorszd-
qon születtek_

G. Z§,: Igen, El szór az Akadé mián voltam aspi-
ráns, majd miután '9l tálán az Akadé miától megvon-
ták a jogot, hogy tudományos fokozatokat adhasson
ki, PhD iSkolát kezdtem az EötVös Lóránt Tudomány,
egyetemen, ahol doktori dolgozatom megvé dé sé re is
sor került, Eközben a dialektológián belül is egy olyan
telületre irányu]t a figyelmem, mely a magyarországi
né met nyelvjárások kutatásában nem volt annyira el-
terjedt; ez a nyelvszociológia, ami nem a klasszikus
é rtelemben Vett nye]V-föIdraizi kutatás, amib l aztán
a dolgozatot í rtam,

- Kinek ajánlla, í ,,oqy külföldön folqtassou tanulmánqokat
manapsáq, amiftor már jóval t bb lehet sé g ruJí lik erre, mint ti-
zenöt - hú sz é ve?

G. Zs.: É n mindenkinek ajánlanám. Azt gondolom,
hogy ha nem is a teljes, de legalább egy ré szké pzé s
erelé ig mindenkinek é rdemes külföIdre mennie, hi-
szen számos tapasztalatra lehet Szert tenni, Aki a ger-
manisztika iránt é rdekI dik, annak ezá]tal termé szete-
sen óriási e] nyt ielent, hogy spontán módon é lheti
meg a nyelvet, be tud é pülni egy anyanyelvi környe-
zetbe, ami nyilván ú gy a nyehtudás, mint a nye]vhasz-
nálat szempontjábó1 eJ nlt jelent, Másré szt olyan
szakmai kapcsolatokra is szert lehet tenni, amelyek
ké s bb igen fontosak lehetnek, Ha az ember más or-
szágok ké pzé sl rendszeré be is be tud kapcsolódni,
megismerkedik más struktú rákkal, annak csak el nye
van, A hosszas külföldi tartózkodás egyetien egy hát-
ránnyal jár - é s ezt é n is tapasztaltam; mé gpedig,
hogy nehé z otthon fenntaí tani a baIátj kapcsolatokat;
é s az ember esetleg ú gy iön haza öt é V eltelté Vel, hogy
szinte senki sincs körülötte.

35l0

(FolqtatJuk)

Becker Róbert


