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A Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszéke volt az első hungarológiai tanszék, 
nemcsak a Varsói Tudományegyetem történetében, hanem az egész lengyel felsőoktatás 
történetében is.  

A Varsói Tudományegyetemen már a két világháború közötti időszakban létezett magyar 
nyelvi lektorátus, a lektori feladatokat először Divéky Adorján látta el, utána pedig (1930-tól a 
második világháború kirobbanásáig) Korompay Emánuel. Az igazi magyar szak azonban 1952-
ben alakult meg, amikor a felsőoktatási miniszter  július 28-án kibocsátott rendeletével létrehozta 
a Varsói Tudományegyetem Filológiai Karán a Magyar Tanszéket. Ezzel megvalósították az 1948. 
január 31-én megkötött magyar – lengyel Kulturális Egyezmény I. cikkében foglalt egyik 
célkitűzést: „A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy elősegítik egy magyar nyelvi és 
irodalmi vagy történelmi tanszék létrejöttét az egyik lengyel egyetemen és egy lengyel nyelvi és 
irodalmi vagy történelmi tanszék megszervezését az egyik magyar egyetemen”.  

1952. október 7-én a Kari Tanács hivatalosan megválasztotta dr. Jan Reychmant, 
a Turkológiai Tanszék professzorát, a Magyar Tanszék „kurátorának”. Jan Reychman, aki 
végzettségét tekintve történész és orientalista volt, még a háború előtt kezdett érdeklődni 
Magyarország iránt. A háborús éveket éppen Magyarországon töltötte, ahol nemcsak a magyar 
nyelvet sajátította el, hanem a magyar történelem, nyelv és kultúra kutatásához is hozzálátott.  

1952-ben az első, tízegynéhány főből álló diákcsoport elkezdte tanulmányait az új szakon; a 
hallgatók között két későbbi kiváló kutató és professzor volt: Andrzej Sieroszewski és Jan Ślaski.  
A Tanszék működésének kezdetei, érthető okokból, nehezek voltak; eleinte a magyar szak csak 
egy szobával rendelkezett, a könyvállomány is szerény volt, és nem minden tantárgyhoz volt 
megfelelő tanár. Abban az időben nagy segítségnek számított a Magyar Kulturális Intézetnek a 
Divéky Adorján által létesített és a Magyar Tanszéken letétbe helyezett könyvtára. A megfelelő 
oktatók hiánya miatt a Tanszékünkön az előadások bizonyos részét a turkológia és az altajisztika 
professzorai tartották (mint például a kiváló orientalista, Marian Lewicki). A Tanszék első „tanári 
gárdája” csak két személyből állt: a szakmai felügyeletet ellátó dr. Jan Reychmanból és Jan 
Sobolewski tanársegédből. Néhány előadás tartását (magyar irodalom, magyar nyelvtan) rábízták 
dr. Csapláros Istvánra, a varsói Magyar Kulturális Intézet igazgatójára.    

Első ízben 1957-ben végeztek a hallgatók a magyar filológia szakon. Érdemes megjegyezni, 
hogy az 1956 októberében Magyarországon tartózkodó varsói magyar szakos hallgatók szemtanúi 
voltak a magyar forradalom eseményeinek.  

Az 1955/1956-os tanévben kezdte meg munkáját teljes állásban, professzor-helyettesként 
Tanszékünkön dr. Csapláros István. 1958 januárjától pedig  tanársegédként került a tanszékre 
az első diplomás hallgató, a fent említett Andrzej Sieroszewski.  

Jan Reychman professzor 1970-ig irányította a magyar filológia szakot; ez alatt a tizennyolc év 
alatt sikerült  megszerveznie a Tanszék oktatási és tudományos életét, valamint maga köré 
gyűjteni azokat a munkatársakat, akik a következő években folytatták a művét. A varsói Magyar 



Tanszék akkori legnagyobb  sikerei közé  tartozik a tanszéki dolgozók (Jan Reychman, Csapláros 
István, Andrzej Sieroszewski, Antoni Krawczykiewicz) jelentős részvétele az új, korszerű és 
terjedelmes magyar – lengyel szótár elkészítésében. A szerkesztési munkálatokkal Jan Reychman 
professzort bízták meg; a mintegy 140 000 címszót tartalmazó szótár első ízben 1968-ban jelent 
meg. Ezenkívül 1961-ben kadták  Csapláros Istvánnak a „Sprawy polskie w literaturze węgierskiej 
epoki Oświecenia” („A lengyel ügyek a magyar irodalomban a felvilágosodás korában”) című 
habilitációs dolgozatát, 1967-ben pedig megjelent az Andrzej Sieroszewski és Jan Ślaski által 
összeállított, a Lengyelországban 1918-tól 1960-ig kiadott magyar művek fordításainak 
bibliográfiája. Szintén nagyon értékes kiadvány volt a lengyel – magyar irodalmi és kulturális 
kapcsolatokról szóló, 1969-ben közreadott tanulmánykötet. Sokat publikált maga  Jan Reychman 
professzor is. Érdemes még megjegyezni, hogy a Magyar Tanszék működésének első tizennyolc 
éve alatt az egyik munkatársa (Csapláros István) elnyerte a habilitált doktor tudományos 
fokozatot, két munkatársa pedig (Andrzej Sieroszewski és Antoni Krawczykiewicz)  doktori címet 
szerzett.  

1970-től 1978-ig a Magyar Tanszék működését Csapláros István professzor irányította. Abban 
az időszakban tovább fejlődött az együttműködés különböző külföldi intézményekkel (például 
Magyarországon és más európai országokban működő magyar tanszékekkel). A varsói 
hungarológusok számos nemzetközi konferencián és kongresszuson vettek részt – többek között 
a Szlavisták Nemzetközi Kongresszusán (Varsó 1973), a Nemzetközi Finnugor Kongresszuson 
(Budapest 1975) és a Magyar Nyelvészek Nemzetközi Kongresszusán (Nyíregyháza 1977). A 
varsói Tanszék szintén szervezett néhány tudományos ülésszakot  –  megalapításának huszadik 
évfordulója alkalmából,  lengyel – finn ülésszakot,  II. Rákóczi Ferencnek, Ady Endrének, Jókai 
Mórnak, valamint Vörösmarty Mihálynak és Adam Mickiewicznek szentelt konferenciákat. 
Gyorsan és eredményesen haladtak előre az irodalomtörténeti kutatások és munkálatok, 
amelyekkel a tanszékvezető, Csapláros István professzor, dr. Andrzej Sieroszewski (aki 1976-ban 
elnyerte a habilitált doktori tudományos fokozatot) és két tanársegéd: Elżbieta Cygielska és Jerzy 
Jakubiuk foglalkozott. Dr. Antoni Krawczykiewicz a finnugor nyelvészet probémái iránt 
érdeklődött. A Tanszékünkön a hetvenes években végzett tudományos munka legfontosabb 
eredményei közé tartozik minden bizonnyal az 1821-1917 és 1961-1972 között  
Lengyelországban kiadott magyar művek fordításainak bibliográfiája (1976), Csapláros 
professzornak a Magyarországon 1977-ben megjelent, „A felvilágosodástól a felszabadulásig” 
című könyve, Andrzej Sieroszewski professzornak az 1976-ban „Węgierska i polska powieśc 
historyczna w dobie romantyzmu” („A magyar és a lengyel történelmi regény a romantizmus 
korában”) című habilitációs disszertációja, valamint két tanulmánykötet, amelyek közül az egyik a 
lengyel – magyar irodalmi, a másik a lengyel – magyar történelmi kapcsolatokat mutatta be (1978-
ban és 1979-ben adták közre).  

1978-ban dr. habil. Andrzej Sieroszewski lett az új tanszékvezető, aki a magyar szakot 
(szünetekkel) 2003-ig irányította. Sieroszewski professzor (Jan Reychman és Csapláros István 
mellett) a lengyelországi hungarológia egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Tudományos és  oktatói 
munkásságával jelentősen hozzájárult nemcsak a varsói Magyar Filológiai Tanszéknek, hanem az 
országunkban végzett összes hungarológiai kutatásoknak a fejlődéséhez, a magyar nyelvnek, 
kultúrának és irodalomnak a lengyelek körében való népszerűsítéséhez. Csaknem az egész felnőtt 
életét a Tanszékünkön töltötte: eleinte, 1952-től 1957-ig hallgatóként, azután, 1958-tól pedig 



munkatársként. Bár 2003-ban nyugdíjba vonult, nem hagyta el a Tanszéket, a 2011/2012-es tanév 
végéig tartott előadásokat a magyar szakosok fiatal nemzedékei számára. A több mint ötvenéves 
tudományos pályafutásának a legnagyobb eredménye a mintegy száz címet számláló publikációs 
lista. Ezenkívül Sieroszewski professzor két doktori disszertációnak és körülbelül hetven 
magiszteri szakdolgozatnak volt a témavezetője.  

Andrzej Sieroszewski professzor nemcsak a Magyar Tanszéket vezette hosszú évekig, hanem 
a Varsói Tudományegyetem két karán is fontos szerepet játszott: két alkalommal volt 
dékánhelyettes a Ruszisztika és Alkalmazott Nyelvészet Karán (1977-81) és a Neofilológiai Karon 
(1984-87), amelynek a működését dékánként is irányította az 1990-1996 években. 1991-ben 
megkapta „a Varsói Egyetem professzora” címet.  

Andrzej Sieroszewski professzor  2012. július 25-én, Varsóban hunyt el.  
1991-től 1997-ig  Tanszékünket dr. Elżbieta Cygielska vezette, aki még a hetvenes években 

kezdte meg  pályafutását  intézményünkben és a mai napig  itt dolgozik. Tudományos 
kutatásaiban elsősorban a magyar – lengyel irodalmi kapcsolatokkal és kölcsönös hatásokkal 
foglalkozik. Ezenkívül a magyar írók műveinek egyik legelismertebb fordítója és népszerűsítője 
Lengyelországban.   

Tíz évvel ezelőtt, 2002. novemberében ünnepelte a Varsói Tudományegyetem Magyar 
Tanszéke  fennállásának ötvenedik évfordulóját.  

A varsói magyar szak utóbbi évtizede szintén gazdag volt különböző eseményekben. Ebben 
az időszakban  három személy látta el a tanszékvezetői teendőket: Andrzej Sieroszewski 
professzor (2003-ig), Elżbieta Artowicz professzor (2003-2009) és Bożenna Bojar professzor 
(2009-től). 

Tanszékünk életének a 2002-2012 közötti időszak legjelentősebb eseményei közé tartozik 
elsősorban egy habilitáció és hét doktori cím megvédése; a habilitált doktor tudományos 
fokozatot dr. Elżbieta Artowicz  2004-ben nyerte el (disszertációjában a régi magyar nyelvtanok 
elemzésével foglalkozott). A szóban forgó időszakban a Magyar Tanszék néhány nemzetközi 
tudományos konferenciát szervezett. Intézményünk munkatársainak és doktoranduszainak kutató 
munkáját bizonyítja a különböző publikációk nagy száma. Közülük mindenekelőtt a 
terjedelmesebb művek figyelemre méltóak, mint például az információtudomány szakos 
hallgatóknak szánt nyelvészeti tankönyv Bożenna Bojar professzor tollából, Elzbieta Artowicz 
professzor fent említett, 2003-ban közreadott habilitációs munkája, a 2010 novemberében 
megrendezett tudományos konferencia anyagát tartalmazó, Bojar professzor által szerkesztett 
tanulmánykötet, valamint  Tanszékünk két oktatójának, dr. Gizińska Csillának és dr. Elżbieta 
Szawerdonak a doktori disszertációja (dr. Gizińska könyvében a magyar drámák 1945 és 1989 
között Lengyelországban színpadra állított adaptációit tárgyalja, dr. Szawerdo pedig két irodalmi 
folyóiratnak, a magyar „Nyugat”-nak és a lengyel „Wiadomości Literackie”-nek az 
összehasonlításával foglalkozik).  

 
2007-ben a Magyar Filológiai Tanszéken létrejött a finn tagozat  (finn nyelvi lektorátus 1964-

től működik). Ugyanakkor kezdődött el az észt nyelv tanítása is.   
Jelenleg százhatvannyolc diák tanul nálunk: száz a magyar, hatvannyolc pedig a finn szakon. 

Tanszékünk élén Bożenna Bojar professzor áll, dr. Gizińska Csilla pedig tanszékvezető-helyettes. 
A tizenkét fős oktatói testületben három professzor (Bożenna Bojar, Körmendy Adrienne, Kiss 



Gy. Csaba), nyolc doktor (Gizińska Csilla, Anna Buncler, Elżbieta Cygielska, Anna Grzeszak, 
Magdalena Roguska, Łukasz Sommer, Elżbieta Szawerdo és Török Katalin) és egy magiszter 
(Sirkka Ojaniemi) tevékenykedik. Hét nyelvi lektor (Gedeon Márta, Joós Katalin, Kozak Ildikó, 
Joanna Elantkowska, Mariola Gąsiorowska-Siudzińska, Emmi Pollari, Svetlana Kass) munkájának 
köszönhetően fejlődnek hallgatóink nyelvi kompetenciái. A tanítási teendőket három megbízott 
előadó is segíti: Alexandra Dusza, Alicja Walicka és Joanna Więcławska. Tanszékünk hét 
doktorandusza (Agnieszka Adamczyk, Marcin Grad, Zuzanna Kurlikowska, Szymon Pawlas, 
Małgorzata Taranek, Joanna Wilczak, Małgorzata Wilińska) szintén részt vesz az oktatási és 
tudományos életében.  

Ez alatt a hatvan év alatt többszáz hallgató végezte el tanulmányait a Magyar Tanszéken. 
Csak 1973 júniusától, amikoris kezdték lajstromba  venni a Tanszék által kiállított diplomákat, 
háromszázötven magiszteri diplomát adtak ki a varsói magyar szakon. Végzett hallgatóink egy 
része a tudományos pályát választotta – mint például Jan Ślaski professzor (aki a magyar és a 
lengyel filológia elvégzése után a lengyel – magyar – olasz irodalmi és kulturális kapcsolatokat 
vizsgálta a reneszánsz és a barokk korában), a Groeningeni Egyetem professzora – Jolanta 
Jastrzębska, Aleksander-Marek Sadowski professzor Németországban tanít, Jolanta Jarmołowicz 
pedig a poznani magyar szak tanára.  

Hallgatóink közül számos jeles műfordító került ki, mint többek között Elżbieta Cygielska, 
Teresa Worowska, Anna Górecka, Elżbieta Sobolewska, Jolanta Jarmołowicz, Szczepan 
Woronowicz. Varsói hungarológusok dolgoztak vagy jelenleg is dolgoznak a lengyel diplomácia 
szolgálatában – mint például Rafał Wiśniewski, a Lengyel Köztársaság volt magyarországi 
nagykövete. Sőt, Tanszékünk egyik híres végzett diákja, Michał Listkiewicz, néhány évig a Lengyel 
Futballszövetség elnöke volt.  

A varsói Magyar Filológiai Tanszék tovább fejlődik. Munkatársai és diákjai egyaránt  részt 
vesznek a külföldi (elsősorban magyar és finn) tudományos és oktatási intézmények által nyújtott 
és szervezett, különböző ösztöndíj programokban, tovább- és részképzéseken. A Tanszék 
sikeresen együttműködik a budapesti Balassi Bálint Intézettel, valamint (az Erasmus program 
keretében) számos (főleg magyar és finn) felsőoktatási intézménnyel – partnereink sorába 
tartoznak például: a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem, valamint a Pécsi, Szegedi, Nyitrai, Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Turku és Tartu 
Egyetem. Szoros és intenzív kapcsolatokat tartunk fenn a két lengyelországi finnugor oktatási és 
kutatási központtal: a krakkói Jagelló Egyetem Magyar Tanszékével és a poznańi Adam 
Mickiewicz Tudományegyetem Finnugor Tanszékével.   Befejezésül érdemes még megjegyezni, 
hogy Tanszékünk tudományos életében fontos szerepet játszik a könyvtár, amely 40 000 kötetével 
Lengyelország legnagyobb hungarikum-gyűjteménye.          

  


