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Dávid Mária

A poznañi magyar szak elsõ 10 éve5 *

1. Az alapításról
A tanszék megalapításának ötlete 1991. június 28-án Engelmayer Ákos, varsói

magyar nagykövet fejében született meg, amikor az 1956-os poznañi munkásfelkelés
35. évfordulóját ünnepelték Poznañban. Õ folyamodott ezzel a kezdeményezéssel
1991 októberében a poznani Adam Mickiewicz Egyetem rektorához, aki nyitottnak
mutatkozott a kérelem iránt, s a Neofilológiai Kar dékánjának szíves közremûkö-
désével meg is találta a befogadó közeget: az Általános és Alkalmazott Nyelvésze-
ti Tanszéket. Ennek vezetõje Jerzy Bañczerowski professzor volt, aki Magyarorszá-
gon doktorált 1964-ben finnugor nyelvészetbõl. Egy évvel késõbb, 1992. október
1-jén meg is kezdte mûködését a magyar szak.

A szak elõször a Katedra J zykoznawstwa Ogólnego i Stosowanego (Általá-
nos és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék), majd a késõbbi Instytut Lingwistyki,
illetve új nevén: Instytut J zykoznawstwa (Nyelvészeti Intézet) keretein belül –
speciális stúdiumként – illeszkedett az egyetemi rendszerbe. Eredetileg Pracownia
Hungarystyki (Magyar Mûhely) néven mûködött, Brendel János megbízott veze-
tõ irányításával. 2001. október 8-án elnyerte a Zak ad Hungarystyki (Magyar Szak-
csoport) besorolást, s kurátora Jerzy Bañczerowski, a Nyelvészeti Intézet igazga-
tója lett. A magyar szak az intézetben mûködõ három szak egyike – a nyelvészet
és az etnolingvisztika mellett.

Elõzmény: a Magyar Nyelvi Lektorátus

1934. október 21-én írták alá az elsõ lengyel–magyar államközi kulturális egyez-
ményt. Megnyílt a varsói Magyar Intézet, Budapesten pedig a Lengyel Intézet.
Ugyanebben az évben Poznañban – elõször az UAM története során – magyar nyelvi
lektorátus alakult. Kezdeményezõje Magyarország tiszteletbeli konzulja, Hidy Já-
nos (Jan Hidy) volt. Javaslatát dr. Divéky Adorján, a varsói Magyar Intézet akkori
igazgatója, a Varsói Egyetem docense támogatta, aki számos tudományos cikket írt
a lengyel–magyar kapcsolatokról.

1 2002-ben 10. tanévét zárta a magyar szak az Adam Mickiewicz Tudományegyetem (UAM) Neofilológiai
Karán.
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Az 1934/35-ös tanévben, a II. trimeszterben, 10 hallgatóval kezdte meg mûkö-
dését a Magyar Nyelvi Lektorátus. Az 1935/36-os tanévben nõtt az érdeklõdés: az
I. trimeszter 12 hallgatóval indult, a II. trimeszterben már 17 fõs volt a hallgatóság,
a III. 18 hallgatót számlált. A hallgatóság kezdõkre és haladókra volt osztva. Az I-
II. trimeszterben nyelvtant, illetve helyesírást, a haladó csoportban deklinációt, a III.
trimeszterben pedig nyelvtörténetet, etimológiát és magyar folklórt tanultak. Csak
két évig mûködött a lektorátus, mert Hidy János Debrecenben kapott munkát.

2. Oktatás
A szak fõ feladata magyarul jól tudó, a magyar kultúrában jártas, a magyar iro-

dalmat és nyelvészetet ismerõ szakemberek képzése. Hat oktató (köztük négy ma-
gyar) – egy professzor, egy adjunktus, három elõadó (wyk adowca) és a magyar-
országi lektor – látja el a szakra háruló teendõket. Három volt hallgatónk doktori
tanulmányokat folytat.

A diákok magyar nyelvtudás nélkül kezdik tanulmányaikat, ezért az elsõ két
évben az intenzív nyelvoktatáson van a hangsúly. Ennek köszönhetõen a hallgatók
egyre inkább képessé válnak arra, hogy eredetiben olvassák az irodalmi mûveket és
a szakirodalmat, s hogy véleményüket világosan megfogalmazzák magyarul. Ezért
a III. évfolyamon már beindulhat a magyar nyelvû szakoktatás, azaz a nyelvészeti
és irodalom órák magyarul folynak, majd a szemináriumi munkák is magyar nyel-
ven születnek. A féléves magyarországi ösztöndíjak is nagy lendületet adnak hall-
gatóink fejlõdéséhez. A visszajelzésekbõl ítélve diákjaink jól szerepelnek a buda-
pesti ELTE Központi Magyar Nyelvi Lektorátusának óráin.

Négy évvel ezelõtt a tanrendben eltolódás történt a nem filológiai tantárgyak
rovására. Noha csökkent a történelem, mûvészettörténeti és mûvelõdéstörténeti órák
száma, ezek továbbra is a magyar szak specialitását jelentik, s nem egy esetben szü-
letnek szakdolgozatok e témakörökben.

2. 1. Tanrend (tárgy, szemeszter, óraszám)
I. évfolyam
• Bevezetés a nyelvtudományba (I. 30 óra)
• Bevezetés a finnugor nyelvtudományba (II. 30 óra)
• Magyarország történelme (I-II. 60 óra)
• Magyar nyelv (I-II. 330 óra)
• Angol/német/francia/orosz nyelv (I-II. 180 óra)
• Logika (I-II. 60 óra)
• Filozófia (I-II. 60 óra)
• Bevezetés az irodalomtudományba (I-II. 60 óra)
• Testnevelés (I-II. 60 óra)

A POZNAÑI MAGYAR SZAK ELSÕ 10 ÉVE
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II. évfolyam
• Magyar irodalom (III-IV. 60 óra)
• Magyar leíró nyelvtan (III-IV. 60 óra)
• Finn nyelv (III-IV. 60 óra)
• Magyar nyelv (III-IV. 300 óra)
• Angol/német/francia/orosz nyelv (II-IV. 240 óra)
• Informatika (III. 60 óra)
• Testnevelés (III-IV. 60 óra)

III. évfolyam
• Mai magyar kultúra és civilizáció (V-VI. 60 óra)
• Magyar mûvészettörténet (V-VI. 60 óra)
• Magyar irodalom (V-VI. 90 óra)
• Magyar leíró nyelvtan (V. 30 óra)
• Pragmalingvisztika* (VI. 30 óra)
• Fordításelmélet és -gyakorlat

(magyar–lengyel, lengyel–magyar) (V-VI. 60 óra)
• Magyar nyelv (V-VI. 240 óra)
• Angol/német/francia/orosz nyelv (V-VI. 60 óra)
• Pedagógia/Pszichológia (fakultatív) (V-VI. 60 óra)
• Az idegen nyelvek tanításának módszertana (V-VI. 60 óra)

(fakultatív)

* A pragmatika a három lengyelországi magyar szakon egyedül nálunk szerepel a tantárgyak
palettáján.

IV. évfolyam
• Magyar irodalom (VII-VIII. 90 óra)
• Fordításelmélet és -gyakorlat

(Magyar–lengyel, lengyel–magyar) (VII. 30 óra)
• Magyar nyelv (VII-VIII. 180 óra)
• Angol/német/francia/orosz nyelv (VII-VIII. 120 óra)
• Angol/német leíró nyelvtan (fakultatív) (VII-VIII. 60 óra)
• Angol/német irodalom (fakultatív) (VII-VIII. 60 óra)
• Monografikus elõadás (VII-VIII. 60 óra)
• Szakdolgozati szeminárium (VIII. 30 óra)
• Újságíró-tanfolyam (fakultatív) (VII-VIII. 60 óra)
• Menedzser-tanfolyam (fakultatív) (VIII. 30 óra)
• Az irodalomkutatás elmélete és módszertana

(az irodalmat választó hallgatók számára) (VIII. 30 óra)
• Általános nyelvészet

(a nyelvészetet választó hallgatók számára) (VII. 30 óra)

DÁVID MÁRIA
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V. évfolyam
• Nyelvtipológia

(a nyelvészetet választó hallgatók számára) (IX. 30 óra)
• Világirodalom

(az irodalmat választó hallgatók számára) (IX. 30 óra)
• Magyar nyelv (IX-X. 180 óra)
• Angol/német/francia/orosz nyelv (IX-X. 60 óra)
• Szakdolgozati szeminárium (IX-X. 60 óra)
• Menedzser-tanfolyam (fakultatív) (IX-X. 60 óra)

Végzõs hallgatóink többsége magyar nyelven írja a szakdolgozatát – fõleg ami
az irodalmi és nyelvészeti témaköröket illeti. Ezek a dolgozatok hozzájárulnak a
magyar–lengyel irodalmi, történelmi és kulturális kapcsolatok feltárásához, valamint
a két nyelv kontrasztív vizsgálatához és lexikográfiájához. (Érdekességként megem-
lítjük, hogy a szakdolgozatoknak több mint egynegyede irodalmi tematikájú, csak-
nem egynegyedük szótár, a többi pedig megoszlik a történelem, mûvészettörténet,
mûvelõdéstörténet és a nyelvészet között).

2.2. A tanszék hallgatóinak létszáma

Az elõször kétévenként induló szakra rendszeresen közel 20 hallgató nyert fel-
vételt (az elsõ csoport létszáma ezt jóval meghaladta), a 2001/2002. tanévtõl kezd-
ve szakunk évenként indít új évfolyamot. A tízéves mûködés alatt három évfolyam
fejezte be tanulmányait, összesen 54 hallgató. Az alábbiakban megadjuk, hogy a
felvettekbõl hányan fejezték be a tanulmányaikat:

az 1992/1993-ban felvett 43 fõbõl 27;
az 1994/1995-ban felvett 16 fõbõl 13;
az 1996/1997-ben felvett 16 fõbõl 14;
az 1998/1999-ben felvett 16 fõbõl mind a 14 V. éves hallgatónak jó esélye van

arra, hogy sikeresen befejezze idén az egyetemi tanulmányait;
a 2000/01-ben felvett 26 fõbõl 14 fõ tanul a III. évfolyamon;
a 2001/02-ben felvett 17 fõbõl 16 fõ tanul a II. éven;
2002/2003-ban 16 fõ nyert felvételt, jelenleg közülük 13 fõ tanul az I. éven.

2.3. A poznañi magyar szakos hallgatók elhelyezkedése, magyartudásuk
hasznosítása

Néhányan közülük Magyarországon kaptak munkát, mások fordítanak, tolmá-
csolnak, idegenvezetést vállalnak, illetve kereskedelmi cégeknél dolgoznak.

A POZNAÑI MAGYAR SZAK ELSÕ 10 ÉVE
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Az 1996/97-es tanévben végzettek elhelyezkedésérõl:
1992/93-ban indult a legelsõ évfolyam, amelyre több mint 210 jelentkezõ akadt,

ugyanis az utóvizsga-idõszakban, szeptemberben hirdették meg a magyar szakra való
jelentkezés lehetõségét. Végül is 43 fõ nyert felvételt, közülük 12 fõ már az elsõ
évben lemorzsolódott. A maradék 31-bõl csak 4 fõ hagyta abba tanulmányait.

A 27 végzett hallgatóból 6 fõnek van szorosabb kapcsolata a magyar nyelvvel:
1 fõ egy nem régóta mûködõ utazási iroda munkatársa a lengyel fõvárosban;
2 fõ magyar kapcsolatokkal rendelkezõ lengyelországi cégnél helyezkedett el;
3 fõ egy-egy magyar cég lengyelországi képviseleténél dolgozik.

Az 1998/99-es tanévben végzettek elhelyezkedésérõl:
A 13 fõs hallgatóságból 8 fõ hasznosítja a magyar szakon szerzett ismereteit:
• 1 fõ a poznañi magyar szak doktorandusza;
• 1 fõ a Nyelvészeti Intézet könyvtárosa (hasznos segítséget nyújt a magyar

szakos hallgatóknak);
• 5 fõ egy-egy lengyel, 1 fõ pedig egy lengyel–magyar–osztrák cégnél dolgo-

zik Magyarországon.

A 2000/2001-es tanévben végzettek elhelyezkedésérõl:
Sajnos, Lengyelországban egyre nagyobb méreteket ölt a munkanélküliség,

ennek következtében igen nehéz friss diplomásainknak megfelelõ munkát találni-
uk. (Ketten a helyi közgazdasági egyetemen végeznek posztgraduális szakot – re-
mélve, hogy ezen ismeretek birtokában javulnak majd esélyeik a munkaerõpiacon.)

Ketten doktoranduszok a poznañi magyar szakon.

3. Kutatás (a szak dolgozói szerinti megosztásban)
Brendel János elõadó, mûvészettörténész. A poznani Alkotószövetségek

Egyeztetõ Bizottságának elnöke, a (Lengyel) Mûvészettörténészek Szövetségének
vezetõségi tagja, a Határszéli Alapítvány – Sejny programbizottságának a tagja.
Szakterülete: a magyar avantgárd képzõmûvészet. Feladata a magyar szakon: a
magyar történelem, mûvészettörténet, a mai magyar kultúra oktatása. Számtalan
magyar képzõmûvészeti, illetve 1956-os kiállítást szervezett. A 1956-os forradalom
emlékének ápolásáért Göncz Árpád köztársasági elnök 1993-ban Nagy Imre emlék-
plakettet adományozott számára, kiemelkedõ kulturális tevékenységéért pedig 1998-
ban köztársasági elnöki aranyéremben részesítette.

Koutny Ilona egyetemi adjunktus, nyelvész, jelenleg a habilitációján dolgozik.
Szakterülete: számítógépes nyelvészet, lexikográfia, interlingvisztika (1998-ban
létrehozta az interlingvisztika posztraduális képzést), valamint pragmalingvisztika

DÁVID MÁRIA
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(2002-ben a SIT által szervezett nyári egyetemen – Brattleboro, Vermont, USA –
eszperantó nyelvet és interkulturális kommunikációt tanított). Az elmúlt 9 évben,
mióta a magyar szakon dolgozik, közel 50 nyelvészeti cikk született a tollából. Fel-
adata: nyelvészet (pragmalingvisztika, magyar leíró nyelvtan, szakdolgozatot író
hallgatók irányítása, monografikus elõadások), gyakorlati nyelvoktatás.

Giziñska Csilla elõadó (adjunktusi kinevezés elõtt). Szakterülete: a magyar és
a lengyel színház. 2003 januárjában védte meg doktori disszertációját, melynek címe:
Magyar dráma lengyel színpadon, 1945–1989. Feladata: a magyar irodalom okta-
tása és gyakorlati nyelvoktatás.

Jolanta Jarmo  owicz elõadó, mûfordító. Szakterülete: mûfordítás, mai magyar
drámák fordítása (Szentmihályi Szabó Péter, Spiró György, Békés Pál, Háy János
stb.). A 2003 júniusában megjelenõ „A magyar dráma antológiája” kötetben há-
rom drámafordítása is szerepel (Hamvai Kornél: Hóhérok hava (Miesi c katów),
Tolnai Ottó: Könyökkanyar (Zakr t mierci) és Spiró György: Kvartett (Kwartet)
c. darabja). Feladata: gyakorlati nyelvoktatás, fordításelmélet és -gyakorlat, ma-
gyar leíró nyelvtan.

Dávid Mária magyar nyelvi lektor (1999-tõl). Szakterülete: a magyar mint ide-
gen nyelv módszertana. Jelenleg doktori disszertációján dolgozik e témában. Tovább
folytatja tankönyvírói munkáját budapesti szerzõtársaival együtt, ennek eredménye-
ként két újabb magyar nyelvkönyv jelent meg a határon túli (muravidéki) kéttan-
nyelvû általános iskolák 6. és 7. osztályai számára, a 6 részes sorozat utolsó kötete
pedig kiadás elõtt áll. Rövid távú tervei közt szerepel egy magyar nyelvkönyv meg-
írása lengyelek számára. Ennek egy része már el is készült, egy lengyel kiadó
(Wiedza Powszechna) el is fogadta. Feladata: gyakorlati nyelvoktatás.

Doktoranduszaink és kutatási területük:
Joanna Urbañska – mûvészettörténet;
Karolina Kaczmarek – történelem;
Robert Bielicki – nyelvészet.
Feladatuk a magyar szakon: gyakorlati nyelvoktatás (magyar, illetve finn).
Grzesik Ryszard (óraadó elõadó, 1994-tõl) történész. Feladata: speciális kol-

légium (történelem).
A tanszék korábbi története során értékes munkát végeztek még:
Nagyné Fórizs Emília magyar nyelvi lektor (1993–1999). Itt-tartózkodása so-

rán lektori munkája mellett elvégezte a lengyel szakot. Feladata: gyakorlati nyelv-
oktatás.;

Éles Márta magyar nyelvi lektor (1992/1993). Feladata: gyakorlati nyelvoktatás.;
Giziñski Jaros  aw (óraadó elõadó, 1994–2000) újságíró, szerkesztõ. Felada-

ta: magyar történelem, mûvelõdéstörténet oktatása, újságírói szeminárium.

A POZNAÑI MAGYAR SZAK ELSÕ 10 ÉVE
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4. Publikációk
A fiatal szakon kutatómunka és szerkesztõi tevékenység is folyik. Hároméves

megfeszített, közös munka eredményeként jelent meg:
• Ilona Koutny – Jolanta Jarmo owicz – Csilla Giziñska – Emília Fórizs: Ma-

gyar–lengyel tematikus szótár, PRODRUK, Poznañ, 2000 – a KBN támogatásával
(az OTKA-nak felel meg). A 28 ezer lexikai egységet magában foglaló, felépítésé-
ben újszerû szótár nagy hiányt pótol a magyar–lengyel szótárírásban, hiszen az utób-
bi 30 évben nem jelent meg új szótár. A lexikográfiai munka interkulturális és kont-
rasztív kutatásokat igényelt. Hallgatóink is hozzájárultak bizonyos részfeladatok
kidolgozásával. A lektorálás lehetõséget adott a varsói és krakkói magyar szakon
dolgozó kollégák bevonására.

A Bibliotheca Hungarica sorozatban, melynek sorozatszerkesztõje Brendel
János, három kötet jelent meg:

• Polskim piórem o w gierskim pa dzierniku. 1996. Szerk.: Molnár I. / Molnár
D. István. Instytut Lingwistyki, Pracownia Hungarystyki UAM, Wydawnictwo WiS,
Poznañ, 1996 (Lengyel tollal a magyar októberrõl, 1996 – Antológia az 1956-os
forradalom 40. évfordulójára);

• Kiss Gy. Csaba: Dziennik polski 1980–82. Instytut Lingwistyki, Filologia
Wêgierska, UAM Wydawnictwo WiS, Poznañ, 2000. (Lengyel napló, 1980–1982.
A Szolidaritás szakszervezet megalapításának 20. évfordulójára);

• Karolina Kaczmarek: Prawda i k amstwo – Prymas W gier. 2002. Instytut
Jêzykoznawstwa, Filologia Wêgierska, UAM, Fronda, Wydawnictwo WiS, Poznañ,
Warszawa (Igazság és hazugság – Magyarország bíborosa. Mindszenty József szü-
letésének 110. évfordulójára – A kötet Karolina Kaczmarek szakdolgozatának át-
dolgozott változata.)

5. Konferenciák
Szakunk nevéhez két konferencia fûzõdik:
• „Magyarország ezer éve Európában”, melynek megrendezésére 1996-ban

került sor Poznañban a varsói Magyar Kulturális Intézet közremûködésével;
• 1999-ben a poznani Magyar Szak kezdeményezésére gyûlt egybe elõször a

„Lengyel–Magyar Fórum”, melynek kifejezett célja volt a lengyelországi magyar
szakok és a magyarországi lengyel szakok munkatársai közötti együttmûködés elõ-
mozdítása.

DÁVID MÁRIA
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6. A tanszékre látogató neves politikusok, tudósok, mûvészek
• Göncz Árpád köztársasági elnök – 1992, 1996

• Petneki Áron professzor (Miskolc) – 1994

• Molnár D. István professzor (Debrecen) – 1998

• Camilla Mondral fordító – 1999

• Tischler János történész – 2000

• Kiss Gy. Csaba professzor (ELTE, Zágrábi Egyetem) – 2001

• Lantos Erzsébet beszédmûvész – 2002

• Hoppál Mihály néprajzkutató – 2002

Végezetül hadd említsük meg: a poznañi magyar szakon jó munkahelyi légkör
uralkodik. Kollégáink szívesen térnek be a szaknak helyet adó egyetlen kis szobá-
ba, hogy megtapasztalják a magyaros vendégszeretetet.

A POZNAÑI MAGYAR SZAK ELSÕ 10 ÉVE




