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A krakkói Jagelló Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke 

A Magyar Filológiai Tanszéken jelenleg (2009/2010) párhuza-
mosan folyik az osztatlan ötéves képzés (a IV–V. évfolyamon), vala-
mint az I–III. évfolyamon a bolognai háromciklusú képzés (3 + 2 + 3). 
A hagyományos rendszerben több mint 1300, a bolognaiban 1250 órát 
szánunk a magyar nyelv megismerésére, a II. évfolyamtól kezdve a 
szaktárgyakat is magyar nyelven hallgatják a diákok. A kötelező má-
sodik finnugor nyelv az észt, amelyet a minisztérium által a program-
minimumokban előírt óraszámban oktatunk 4 + 4 féléven keresztül. A 
magyar szak nem bomlik szakirányokra, de a hallgatók gyakran két-
szakosak. A hagyományos filológusképzéstől a tantárgyi programok-
ban térünk el. A nyelvészet terén a mai magyar nyelv rendszerére, az 
irodalom- és művelődéstörténetben pedig a XX–XXI. századra kon-
centrálunk, különös tekintettel az 1950, valamint az 1989 utáni kor-
szakokra. A munkaerőpiac igényeihez igazodva a nyelvi képzést szá-
mos kötelezően választható szaknyelvi elemmel gazdagítjuk: üzleti 
nyelv, vendéglátás–idegenforgalom, technika, informatika és távköz-
lés, szleng, kultúra (film- és színházművészet, könyvkiadás), az Euró-
pai Unió szóhasználata, egészségügy, jogi szaknyelv. A magyar filo-
lógiai oktatás elindításának gondolata a Jagelló Egyetemen már a 
nyolcvanas évek elején kikristályosodott, de az első hallgatók csak az 
1989/90. tanévben kezdhették meg a tanulást. A felvételi keretlétszám 
10 fő volt, mindenekelőtt helyhiány és az oktatói gárda alacsony lét-
száma miatt. Stanisław Stachowski professzor urat, a kiváló nyelvészt 
és a magyar ügyek barátját nevezték ki vezetőnek az Orientalisztika 
Tanszékről. Az oktatók közül mindenekelőtt dr. Kamocki Etelkát és 
Dósa Mártát kell megemlítenünk. Tanszékünk az elmúlt húsz év alatt 
szerteágazó nemzetközi kapcsolatokat alakított ki, ami pozitívan befo-
lyásolja tudományos fejlődését, illetve az oktatás színvonalának fo-
lyamatos emelését. Kezdettől fogva együttműködött budapesti, debre-
ceni és pécsi egyetemi központokkal, meghívta az ottani felsőoktatási 
intézmények oktatóit Krakkóba. 1995-ben Józef Bubak professzort 
bízták meg a tanszékvezetői feladatok ellátásával. Professzor úr több 
évig tanított magyar egyetemeken, hungarológiai körökben számos 
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kapcsolata volt. Éppen ebben az időben kezdett a Tanszék együttmű-
ködni a krakkói Boglári Szövetséggel és a tarnówi Bem József Len-
gyel–Magyar Baráti Társasággal. Sok értékes tervet, pl. lengyel és 
magyar versantológia kiadását a Magyar Köztársaság egykori főkon-
zuljának, Puskás Ferencnek a segítségével sikerült megvalósítanunk. 
Puskás főkonzul úr utódai is igen szívélyes kapcsolatot tartottak fenn 
Tanszékünkkel. Kovács István professzor történelmi előadásokat tar-
tott hallgatóinknak, Nagyiványi Zoltán pedig mindig szívesen támo-
gatta rendezvényeinket, azokon örömmel vett részt. A Nápolyi Egye-
tem Magyar Filológiai Tanszékével való együttműködés elindítása 
Amedeo Di Francesco professzor nevéhez fűződik, aki többször is 
tartott előadássorozatot hallgatóinknak a magyar irodalomról Krakkó-
ban. Az 1998/1999. tanévben sajnos nem ünnepelhettük vidáman a 
tanszék fennállásának 10. évfordulóját. Márciusban elhunyt tanszék-
vezető professzorunk, Józef Bubak. Helyére Marek Stachowski nyel-
vészprofesszor került, aki igyekezett folytatni az édesapja által ponto-
san tíz évvel korábban elkezdett művet. 2002 októberétől Nagy László 
Kálmán irodalomtörténész a Magyar Filológiai Tanszék vezetője, az 
oktatók száma hosszú évek óta változatlanul 10 fő. (A tíz oktató közül 
négy már a mi tanszékünkön végzett: dr. Piotr Kowalczyk, dr. 
Grzegorz Bubak, Lidia Żołnierek magiszter, Németh Mihály magisz-
ter.) A 2008/2009. tanévben még velünk dolgozott Ralf-Peter Ritter 
professzor a Frankfurti Johann Wolfgang Goethe Egyetemről. Az ő 
helyét szintén külföldi vezető oktatóval töltöttük be dr. habil Domon-
kosi Ágnes személyében. Doktori tudományos fokozattal három ad-
junktus rendelkezik, Piotr Kowalczyk, Tátrai Szilárd és Grzegorz 
Bubak. Ígéretesen indul legfiatalabb kollégánk, Michał Németh tanár-
segéd tudományos pályafutása. A nyelvoktatást kiválóan felkészült 
nyelvtanárok végzik. Az észt nyelv tanára Aarne Puu, neves költő és 
műfordító. A magyar nyelv oktatása kezdettől fogva a tanterv fontos 
részét képezte. Az elmúlt évek alatt az órák mennyisége az egyes év-
folyamokon szisztematikusan emelkedett, ez lehetőséget adott a hall-
gatóknak, hogy egyre intenzívebben használják a tanult nyelvet. A 
lengyel kolléganők – Małgorzata Stós és Lidia Żołnierek – munkáját 
hagyományosan magyar anyanyelvi lektorok segítik, az elmúlt két 
évtizedben Dósa Márta, Kálmán Judit, Galambos Csaba, Tallér Mária 
és Nagyné Fórizs Emília.  
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A hungarológiai tanulmányok iránti érdeklődés folyamatosan 
növekszik, ami valamilyen mértékben biztosan a Magyar Köztársa-
ságnak az Európai Unióba való belépésével is kapcsolatban áll. Az 
érdeklődés egyik jele a felvételizők magas száma: több mint négysze-
res túljelentkezésről van szó. A jelentkezők Lengyelország különféle 
területeiről származnak, gyakran nagyon távoliakról, ami azt igazolja, 
hogy nemcsak az ország déli részének lakóihoz áll közel a Magyaror-
szág iránti érdeklődés. Általában a legjobbak jutnak be, akik valódi 
tudást akarnak szerezni, alaposan meg akarják ismerni a magyar nyel-
vet és kultúrát. A hallgatók jelentős százaléka más szakon is folytat 
tanulmányokat. A különböző filológiák vagy más diszciplínák párosí-
tásával komoly mértékben növekszik annak az esélye, hogy végzettje-
ink versenyképes pozícióhoz jutnak a meglehetősen feszült munka-
erőpiacon. Bár Tanszékünk a nagy hagyományú Jagelló Egyetem fia-
tal oktatási egységeihez tartozik, az elmúlt húsz év alatt hungarológiai 
tanulmányokat kezdett, és indexet kapott több mint 270 hallgató. Ha a 
jelenlegi öt évfolyam hallgatóinak számát levonjuk, láthatjuk, hogy 
1989 és 2004 között kétszáz fő kezdte meg tanulmányait, akiknek 
több mint fele, kb. 120 hallgató szerezte meg a „magyar filológia ma-
gisztere” diplomát. Azt, hogy a Tanszék már „túlvan az érettségin”, 
igazolja az első nemzetközi tudományos konferencia megszervezése, 
melyet Balassi Bálint életművének szenteltünk, a legnagyobb magyar 
reneszánsz költő születésének 450. évfordulója alkalmából. A tanács-
kozás 2004 áprilisában zajlott, a Nápolyi Kelet-Európa Intézet Magyar 
Filológiai Tanszéke volt a társszervező. A kétnapos tudományos ren-
dezvényen Budapestről, Debrecenből, Egerből, Nápolyból, Poznańból, 
Varsóból és természetesen Krakkóból vettek részt oktatók. Különféle 
tudományterületeket reprezentáltak: történelmet, irodalmat és műve-
lődéstörténetet, nyelvészetet, érdekes előadások széles skáláját bemu-
tatva. A konferencia válogatott anyagának megjelentetése nemcsak a mi 
könyvtárunkat gazdagítja, hanem további kutatások folytatására ösz-
tönzi hallgatóinkat. A második tudományos tanácskozást – a Magyar 
Nyelv Éve, Ralf-Peter Ritter professzor 70. születésnapja, valamint a 
Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából szerveztük – 2009 
májusában bonyolítottuk le. A Nyelvek és kultúrák az oktatásban és a 
kutatásban című kétnapos konferencia résztvevői magyar, lengyel, 
német, finn és görög egyetemekről érkeztek. A Magyar Filológiai 
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Tanszék dolgozói számos hazai és külföldi tudományos konferencián 
vettek részt, többek között Amszterdamban, Bécsben, Berlinben, Deb-
recenben, Nápolyban, Poznańban és Varsóban.  

Nagyon örülünk a varsói és poznani testvér-hungarológiákkal 
való egyre szorosabb együttműködésnek. Nemcsak az oktatók, hanem 
a hallgatók is szívesen részt vesznek különböző tudományos és kultu-
rális rendezvényeken, többek között a Kolostorok és keresztény írás-
beliség a szláv országokban c. konferencián, valamint a varsói József 
Attila-emlékkonferencia diák szekciójában (egy hallgatónk Budapest-
re is meghívást kapott), a krakkói Transpoetica: Węgry című városi 
rendezvényen, amelyen a magyar líra reprezentatív verseit szavalták 
magyar nyelven (a lengyel fordításokat színészek adták elő), illetve 
megzenésített magyar költeményeket énekeltek. De említésre méltó a 
Balassi-évforduló kapcsán a költő verseiből összeállított és a 
wieliczkai Sóbánya rendezvénytermében bemutatott műsor is, és per-
sze az idei Örkény István Prózamondó Versenyen való szereplés. 
Vagy a hagyományos karácsonyi ünnepség a diákok által készített 
ötletes, vidám, magyar nyelvű előadással. A hallgatók 2006-ban reak-
tiválták a Hungarológiai Tudományos Diákkört (Koło Naukowe 
Hungarystów). A Tanszéken 2004-től regionális ECL-vizsgaszervező 
központ is működik.  


