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Andrzej Sieroszewski 

A Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai 
Tanszékének története és jelene 

A Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszéke 
1952-ben kezdte meg működését, de a magyar nyelv felsőfokú 
tanítása és a magyar történelemről, a magyar-lengyel törté-
nelmi kapcsolatokról szóló egyetemi előadások már korábban 
kezdődtek. A két világháború között öt lengyel tudományegye-
temen (összesen hat volt) folyt a magyar nyelv tanítása, bár 
sehol sem szerepelt a kötelező tantárgyak között. Ugyanakkor 
elsősorban Varsóban és Krakkóban tartották a fent említett e-
lőadásokat. A legkiválóbb oktatók közé tartozott Dr. Divéky 
Adorján, az akkori varsói Magyar Intézet igazgatója, a debre-
ceni Tisza István Tudományegyetem későbbi tanára, valamint 
Dr. Korompay Manó, a Varsói Tudományegyetem magyar lektora, 
aki később a lengyel hadsereg tisztjeként a katyni tömeggyil-
kosság áldozata lett, 

A magyar filológiáról azonban még nem lehetett szó, 
mert a lengyel tudományegyetemek egyikén sem tartottak előa-
dásokat a magyar irodalom történetéről és a magyar nyelvtan-
ról. Hiányzott a magyar nyelvet és irodalmat ismerő lengyel 
filológus. Sokkal jobb volt a helyzet a történettudományban; 
magyar történelem és magyar-lengyel történelmi kapcsolatok 
kutatásával foglalkozott többek között Jan Dabrowski, a Ja-
gelló Tudományegyetem tanára, és Janusz Pajewski, fiatal poz-
nani történész. 

A Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszéke, 
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amely - mint említettem - 1952-ben jött létre, nemcsak az 
első magyar tanszék a lengyel tudomány és felsőoktatás törté-
netében, hanem mindmáig az egyetlen is. így, természetes mó-
don, a magyar filológusok képzésének, a magyar filológiai ku-
tatásoknak, a hungarológiának lengyelországi központja. 

Amikor majdnem negyven évvel ezelőtt megkezdte műkö-
dését, nagyon szerény anyagi körülmények között dolgozott; 
Jan Reychman professzor, kiváló turkológus és történész, a 
;anszék fő szervezője és tizennyolc éven át vezetője, nem 
volt hungarológus. A tanszék csak egy tanársegédi állással 
rendelkezett. A magyar irodalomtörténeti és kezdetben a leíró 
nyelvtani előadásokat is Dr. Csapláros István tartotta, ké-
sőbbi egyetemi tanár és a ..anszék vezetője nyolc éven át. 

A tanszéki könyvtár nagyon kicsi volt: kezdetben fő 
alapja a háború előtti varsói Magyar Intézet könyvgyűjtemé-
nye lett, amelyet a magyar állam adományozott a tanszéknek. 

Jelenleg a tanszéki könyvtár kb. harmincezer kötet-
tel és nagy folyóirat-állománnyal rendelkezik. Gyűjteményünk-
ben olyan ritkaságok lelhetők, mint pl. Bessenyei György "A-
nyai oktatás" és "A holmi" c. munkáinak első kiadásai, Pápay 
Sámuel "A magyar literatura esmérete" c. könyve, amely Veszp-
rémben jelent meg 18o8-ban, Katona István "História critica 
Regnum Hungáriáé" c. művének negyvenkét kötete, reformkori fo-
lyóiratok (pl. "Athenaeum", "Kritikai Lapok", "Társalkodó") 
egyes számai, Kisfaludy Károly "Aurorá"-jának első kötete, 
valamint a "Nyugat" több évfolyama. 

A tanszéken nyolc oktató dolgozik: négy irodalomtör-
ténész, két nyelvész, egy magyar és egy finn lektor. 

1 9 5 2 óta a tanszék sok változáson ment át: négy kü-
lönböző karon működött (többek között hat évig az Orosz és 
Szláv Filológiai Karon!), néhányszor változott a tanrend tar-
talma és struktúrája. Jelenleg a Modern Filológiai Karnak a 
része, az angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál és 
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orientalisztikai tanszékekkel és intézetekkel együtt. 
A Magyar Filológiai Tanszék tevékenységének - mint 

minden egyetemi tanszéknek - két alapvető ága van: az okta-
tás és a tudományos kutatás. Az oktatásról szólva azzal kell 
kezdenem, hogy a lengyel felsőoktatási rendszer alapja a 
hallgatók egyszakos képzése. A tanulmányi idő - rendes, nap-
pali tagozaton - öt év. A tanulás a magiszteri (diploma) dol-
gozat elkészítésével és a magiszteri vizsgával fejeződik be. 
Az abszolvens magiszteri címet kap. 

Jóllehet tanszékünk a filológiai kar része, oktatá-
sunk folyamata és célja valamelyest eltér a nagy, mint pl. 
az angol vagy a francia szakon folyó oktatásétól. Egyrészt a-
zért, mert a magyar szakra való jelentkezésnél nem kötelező 
a magyar nyelv ismerete, másrészt pedig azért, mert mi nem 
képzünk tanárokat, ami e szempontból fontosabb. 

Tanrendünkben természetesen a filológiai tárgyakra 
esik a legnagyobb hangsúly, de igyekszünk, hogy abszolvense-
ink egyúttal a lehető legszélesebb értelemben vett magyar 
kérdések szakértői legyenek. Hogy egyrészt minél gazdagabb, 
általános filológiai műveltséggel, másrészt pedig Magyaror-
szág múltjáról és jelenéről, elsősorban a magyar nyelvről, 
irodalomról és kultúráról alapos tudással rendelkezzenek. 

A tanrendben szereplő tárgyak két csoportba sorolha-
tók: az egyik az általános jellegűeket öleli fel, a másik a 
szaktárgyakat. Az elsőben olyan tárgyak vannak, mint pl. fi-
lozófiatörténet, latin nyelv (azok számára, akik nem tanultak 
a középiskolában), egy nyugat-európai nyelv. A szaktárgyak 
között a legfontosabb helyet természetesen a magyar nyelv fog 
lalja el, amely mindvégig szerepel a tanrendben, elég magas 
óraszámmal (összesen I080 óra). 

Ezenkívül a mindenki számára kötelező nyelvészeti tár 
gyak közé tartozik a magyar leíró nyelvtan, az általános 
nyelvtudomány alapjai, a finnugor nyelvészet kérdései és a 
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finn nyelv. A mindenki számára kötelező irodalomtudományi 
t árgyak a következők .-a magyar irodalom története és a mai ma-
gyar irodalom (összesen 48o óra), bevezetés az irodalomtudo-
mányba, a világirodalom válogatott kérdései. A tanrend köte-
lező részében még a következő magyar tárgyakat találjuk: Ma-
gyarország történetét, a magyar kultúra (művészet, néprajz) 
történetét és a mai Magyarországról szóló ismereteket. Tanren-
dünkben fontos helyet foglal a két évig tartó műfordítói sze-
minárium, amely közvetlen kapcsolatban van abszolvenseink 
sajátos, nem pedagógiai profiljával. Van még egy fontc-s tan-
tárgyunk - bevezetés a filológiai kutatásokba - amely segít-
séget nyújt a jövendő kutatóknak. 

A negyedik évfolyamon kezdődik az irodalomtudományi 
és nyelvészeti szakosítás. A jövendő nyelvészek tanrendjében 
szerepel a magyar történeti nyelvtan^ az irodalomtudományi 
csoportban pedig az irodalomtudomány válogatott kérdései. 
Mindkét csoportban szerepelnek a tanrendben speciális kollé-
giumok és szemináriumok. 

A felvázolt oktatási folyamat "eredménye" a magyar 
filológia magisztere, vagyis olyan ember, aki tud magyarul, 
tisztában van a magyar nyelv szerkezetével, ismeri a magyar 
történelmet és irodalmat, a mai Magyarország alapvető problé-
máit, rendelkezik általános filológiai műveltséggel és lega-
lább még egy idegen nyelven ír, olvas és beszél. 

1952 óta majdnem százkilencven hallgató végezte el a 
magyar szakot. Abszolvenseink a magyar tudással rendelkező 
könyvtárosok, Ujságirók, különböző kulturális intézmények dol-
gozói, kiadói lektorok, tolmácsok, műfordítók, kritikusok, tu-
dományos kutatók. 

A ;anszék tudományos munkájában kezdettől fogva a leg-
nagyobb hangsúly az újabbkori magyar-lengyel irodalmi kapcsola-
tok feldolgozására esik, E kutatások eredményeit a ;anszék 
gondozásában megjelent három kötet (1969, 1978, 1979), számos 
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monográfia, lengyel, magyar és más külföldi folyóiratok ha-
sábjain megjelent tanulmányok és cikkek tartalmazzák. A tan-
szék dolgozóinak 1952-1978 között megjelent tudományos munkái-
nak bibliográfiája kb. száz tételt sorol fel. A legfontosab-
bak közé tartoznak: Csapláros István "A lengyel kérdés a fel-
világosodás korának magyar irodalmában" (Sprawy polskie w li-
teraturze w^gierskiej epoki Oswiecenia, 1961), "A felvilágo-
sodástól a felszabadulásig" (1977) és "Fejezetek a magyar-
lengyel irodalmi kapcsolatok történetéből" (1983) c. kötetei, 
Andrzej Sieroszewski "Benyovszky Móric, az irodalmi legenda 
hőse" (Maurycy Beniowski w literackiej legendzie, 197o) és 
"A magyar és a lengyel történelmi regény a romantika korában" 
(W^gierska i polska powieác historyczna w dobié romantyzmu, 
1976) c. munkái, valamint Elzbieta Cygielska-Guttman "Tomcsá-
nyi János, a lengyel irodalom magyar népszerűsítője és fordí-
tója" (János Tomcsányi 1873-1935. Popularyzator i tlumacz li-
teratury polskiej na Wggrzech, 1988) c. könyve. A tudományos 
kutatás hasznos segítő eszköze a magyar irodalom lengyel for-
dításainak és kritikai irodalmának háromrészes bibliográfiá-
ja (1967, 1976, 198o). 

Jelenleg a tanszéken dolgozó irodalomtörténészek el-
sősorban a magyar irodalmi szecesszió, a népi írók mozgalmá-
nak, valamint a szomszéd országokban fejlődő magyar irodalom 
egyes kérdéseivel foglalkoznak. 

Sokkal szerényebb a '.anszék teljesítménye a nyelvésze-
ti kutatásokban. Itt csak Jan Reychman a magyar és lengyel 
nyelv kapcsolatairól szóló tanulmányait meg Antoni Krawczykie-
wicz néhány finnugor témájú munkáját meg lehet említeni. Csak 
az utóbbi időben indult meg nálunk a magyar és lengyel nyelv 
kontrasztív kutatása. 

Ezenkívül Jan Rj_ych_man, Csapláros István és Andrzej 
Sieroszewski időnként foglalkoztak Magyarország történetének, a 
magyar kultúra- és eszmetörténet és középeurópai problematika 
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egyes kérdéseivel is. 
Kutatásaik eredményeiről a tanszék munkatársai sok-

szor szóltak nemzetközi tudományos konferenciákon, többek kö-
zött a finnugor kongresszusokon, a Nemzetközi Magyar Filoló-
giai Társaság budapesti és bécsi kongresszusain. 

A tanszék több évtizedes tudományos fejlődésének fon-
tos, sokatmondó bizonyítékai a munkatársai által megszerzett tu-
dományos címek és fokozatok. Majdnem negyven év alatt egy e-
gyetemi rendkívüli tanári cím (Csapláros István), két habili-
tált doktori (Csapláros István, Andrzej Sieroszewski) és három 
doktori fokozat (Elzbieta Cygielska-Guttman, Antoni Krawczykie-
wicz, Andrzej Sieroszewski) jelzi ezt a fejlődést. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a tanszék tudományos 
fejlődése gyorsabb és intenzívebb lehetne, de a fent említett 
számok jól tükrözik a lengyel felsőoktatás és tudomány nagyon 
rossz anyagi helyzetét. Ez a helyzet erősen befolyásolja az 
egyetemek és más felsőoktatási intézmények tudományos és okta-
tói munkáját. Ez a megállapítás természetesen vonatkozik a Var-
sói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékére is. 


