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Dávid Mária 
 

A poznani Magyar Szak 
 

A Magyar Szak megalapításának ötlete 1991. jún. 28-án 
született az 1956-os poznani munkásfelkelés 35. évfordulójának 
ünnepségei után (többek között Engelmayer Ákos, akkori varsói 
magyar nagykövet, Kovács István kultúrattasé, Hegedűs B. András, az 
1956-os Intézet igazgatójának társaságában Brendel János – 
Poznanban élő magyar művészettörténész – lakásán.) Engelmayer 
Ákos folyamodott ezzel a kezdeményezéssel 1991 októberében a 
poznani Adam Mickiewicz Egyetem rektorához, Jerzy Fedorowski 
professzorhoz, aki nyitottnak mutatkozott a kérelem iránt, s a Modern 
Filológia Kar akkori dékánjának, Tadeusz Zgółka professzornak a 
szíves közreműködésével meg is találta a befogadó közeget: Katedra 
Językoznawstwa Ogólnego i Stosowanego (Általános és Alkalmazott 
Nyelvészeti Tanszék). Ennek vezetője Jerzy Bańczerowski professzor 
volt, aki Magyarországon doktorált 1964-ben finnugor nyelvészetből. 
1992. október 1-jén meg is kezdte működését a Magyar Szak.  

Az otthont adó tanszék időközben intézetté nőtte ki magát, 
jelenlegi neve: Instytut Językoznawstwa (Nyelvtudományi Intézet), és 
a Zakład Filologii Ugrofińskiej (Finnugor Filológia Szakcsoport) 
keretében biztosítja a Filologia Węgierska (Magyar Filológia), 
valamint a Filologia Fińska (Finn Filológia) önálló működését.  

 Brendel János és Jerzy Bańczerowski professzor után a szak-
csoport jelenlegi vezetője dr. hab. Koutny Ilona, akinek a szakterülete: a 
számítógépes nyelvészet, magyar mondattan, lexikográfia, pragma-
lingvisztika, valamint az interlingvisztika. A Magyar Szakon kb. 50 
hallgató tanul jelenleg az öt évfolyamon, és hat tanár tanít: dr. hab. 
Koutny Ilona (magyar nyelv, nyelvészet, szakdolgozati szeminárium), 
dr. Karolina Kaczmarek (történelem, nyelvtörténet, szaknyelv, 
fordítás), Jolanta Jarmołowicz – a mai magyar dráma (Békés Pál, 
Hamvai Kornél, Háy János, Spiró György, Tolnai Ottó stb. műveinek) 
elismert lengyel fordítója – (magyar nyelv, magyar kultúra, fordítás), 
Aleksandra Muga (irodalom), Németh Szabolcs (magyar nyelv, 
irodalom), Dávid Mária magyar nyelvi lektor – szakterülete a magyar 
mint idegen nyelv módszertana (magyar nyelv, fordítás lengyelről 
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magyarra). A magyarnyelv-oktatásban aktívan részt vesz doktoráns 
hallgatónk, Paweł Kornatowski is.  

A poznani Magyar Szak első magyar nyelvi lektora Éles Márta 
volt, akit egy év után Nagyné Fórizs Emília követett, s hat évig 
dolgozott lektorként.  Az ő utóda Dávid Mária volt, aki szintén hat 
tanéven keresztül töltötte be a lektor szerepét. Majd Németh Szabolcs 
következett, négy éven át dolgozott mint lektor, emellett az irodalom-
tanításból is kivette részét, ugyanis időközben 13 évi munka után a 
korábbi kiváló irodalomtanárunk, Gizińska Csilla családjával együtt a 
lengyel fővárosba költözött. (Távozása hatalmas veszteség volt szá-
munkra, ugyanakkor nagy nyereség a varsói  Magyar Szak számára.)  
Németh Szabolcs a lektori szerződés lejárta után az egyetemmel kötött 
megállapodás alapján továbbra is itt dolgozik a Magyar Szakon.     

Nagy büszkesége a Magyar Szaknak a maga nemében 
egyedülálló Magyar–lengyel tematikus szótár (2000), amelyet Koutny 
Ilona ötletéből és irányításával Jolanta Jarmołowicz, Gizińska Csilla 
és Nagyné Fórizs Emília dolgozott ki diákok közreműködésével. 
Megfelelő, aktuális magyar–lengyel szótárak híján remek segédeszköz 
a magyartanításban. Az ellenkező irányú szótár kidolgozása ez évben 
veszi kezdetét. 

 
Az I. évfolyamon heti 10 magyaróra van, s ehhez még 1 hunga-

rológiai óra, illetve 2 történelemóra járul.  A II. évfolyamos hallga-
tóknak hetente 10 magyarórájuk van, 3 irodalom, 2 leíró nyelvtanóra, 
ezenkívül az I. szemeszterben minden héten 2 óra országismeret. A 
III. évesek számára heti 8 magyarórát, 2 órában magyar kultúrát, 2 
fordítás-, illetve 2 leíró nyelvtanórát tartunk, ehhez jön még az egyik 
félévben a nyelvtörténet. A 3. év a licenciátusi vizsgával végződik, 
mely előtt egy szakdolgozatot kell a diákoknak készíteniük.  

A IV. évfolyamos hallgatók órarendjében 6 magyaróra, 2 fordí-
tásóra, 2 monografikus előadás, szakdolgozati szeminárium, 2 magyar 
nyelvtörténet, valamint 3 irodalomóra található. Az új rendszerben 
(2010/11-től kezdve) ez már a mesterfokozat, nincs kötelező iroda-
lom- és nyelvészet óra, hanem monografikus előadások keretében 
választhatók az aktuálisan meghirdetett órák. Az V. éves hallgatók 
órarendjében az első szemeszterben 6 magyaróra és 1 szakdolgozati 
szeminárium szerepel, a másodikban a magyarórák száma 4-re 
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csökken. A bolognai rendszerben ez a mesterfokozat 2. éve, ahol 
kimondottan a szaknyelv és szakfordítás került be a programba, ill. a 
Mai Magyarország c. tárgy.  

A poznani Magyar Szak specialitását a pragmatika és a 
művészettörténet tanítása jelentette, a bolognai rendszer bevezetésével 
azonban ezek a tárgyak – sajnálatos módon – kikerültek a tanrendből, 
emiatt a jelenlegi program az eredetivel összehasonlítva mind 
tartalmában, mind az óraszámokat tekintve ösztövérebb lett. 

Mindazonáltal a magyarórák keretében továbbra is nagy 
hangsúlyt fektetünk a pragmatikára, elősorban gyakorlati 
megközelítésből. Szintén kiemelt szerepet kap a kiejtés tanítása, 
folyamatos csiszolása minden egyes évfolyamon. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy 2005-ben, József Attila születésének 100. évfordulója 
alkalmából a varsói Magyar Kulturális Intézetben – a varsói Magyar 
Szak által – rendezett szavalóversenyen Grzegorz Kapusciński V. éves 
diákunk I. díjat nyert, ebben az évben pedig az Örkény-novellamondó 
versenyen Kinga Piotrowiak IV. éves hallgatónk kapott első helyezést. 

A poznani Magyar Szakon mindig igyekeztünk méltóképpen 
megülni a jeles napokat, s mint lektor ezeknek a szervezését a kezem-
be vettem. A múlt évben például minden évfolyam közösen ünnepelte 
a karácsonyi ünnepkört, nagyszabású program keretében. Az V. 
évesek műsort vezettek, a IV. évesek Szent Miklós legendáját adták 
elő három rövid jelenetben, a III. évesek egy régi szokást, a Mikulás-
járást mutatták be (a gyerekeket riogató, félelmetes Mikulás-figurát és 
segítőtársát, a krampuszt megelevenítve). Az I. évesek énekelve 
betlehemeztek (a dalolás remek módja a kiejtés javításának), a II. 
évesek lucáztak (a lucázó rigmust mindenkinek megtanítva). Jelmez, 
díszlet volt elegendő, egyrészt Budapestről magam szállítottam, 
másrészt a diákok is igen szívesen hoztak kellékeket. Díszleteket is 
készítettünk a hallgatók közreműködésével (pl. egy jókora kandallót 
kartondobozokból, kéménnyel, „lángokkal” ellátva). A műsor végén 
közösen regöltünk a diós-mákos beiglivel és más finomságokkal 
gazdagon megterített asztalok mellett. Meghívtuk a finn szakosokat is, 
igazán emelkedett, ünnepi hangulatot sikerült varázsolni.   

Ebben az évben farsangi batyubált rendeztünk, melyre meghív-
tuk a poznani Piroska táncegyüttes néhány táncosát is, hogy a műsor 
után magyar táncház is legyen. Az I. évesek előadták a fánk történetét, 
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a II. évesek egy medvetáncoltató jelenetet, a IV. évesek a Gyáva 
legény c. székely népköltést dramatizálták nagy sikerrel. Egyik igen 
tehetséges V. éves hallgatónk remek plakátot készített, és a farsangi 
népi hagyományoknak megfelelően a leggyakoribb állatfigurákat is 
segített megjeleníteni művészi színvonalú álarcokkal. Volt sok nyelvi 
játék, eszperente, aszparanta stb., nyelvtörők, farsangi dalok. Itt meg 
kell említenem Paweł Kornatowski nevét, aki minden egyes ünnepi 
program előtt felbecsülhetetlen segítséget nyújt az egyes 
műsorszámok, dalok, rigmusok kiváló lengyel fordításával (a 
legtöbbször olyan mesteri módon, hogy lengyelül is kiválóan 
énekelhetők az illető dalok, megfelelő szótagszámmal, ritmussal, 
rímekbe szedve). Számos vendégünk volt, akik nem értettek magya-
rul, és jólesően vették, hogy mindent megosztottunk velük lengyel 
nyelven is. A fordításokat kivetítettük, így nem kellett bajlódni az 
egyes anyagok másolásával, és még a papírral is takarékoskodhattunk.  

Március 15-ét a napján ünnepeltük. Dicséret illeti a hallgatókat, 
mert illendően megadták a módját az ünneplésnek az öltözékükkel is. 
Előzőleg minden diák megvarrta a maga kokárdáját a saját 
csoportjában (énekóra keretében, amelyek során számos Kossuth-
nótát megtanulhattak). A IV. éves hallgatók az I. és a III. évesekkel 
együtt  egy hosszabb jelenetet adtak elő (Petőfi naplójából). Mint 
mindig, ennek is minden szava ki volt vetítve, hogy a meghívott 
vendégek is követni tudják. A II. évesek Vasvári Pál és egy – az 
európai forradalmak elől folyton menekülő – angol úr jelenetét adták 
elő. (Ehhez sikerült a poznani Operettszínházból néhány kelléket, pl. 
cilindert, utazó pelerint szerezni, ami által még hitelessebbé vált a 
játék.) Az összes ismert Kossuth-nótát elénekeltük közösen, a Gábor 
Áron rézágyúját is, a Hej, Dunáról fúj a szél  c. dalt egy, a népek 
tavaszára utaló versszakkal együtt. Megismerték az ExperiDance 
Együttes előadásában az Ezeregyév c. DVD-ről a Tanítás c. 
verbunkost, ill. a Huszártáncot, a Magyar Néptánc története c. DVD-
ről a Verbunkost, a Kossuth Rádió korábbi szignálját, és egy erdélyi 
roma együttes előadásában is egy fergeteges toborzó táncot.  

Mindent összevéve, hihetetlen nagy csapatépítő erejük van 
ezeknek az ünnepi műsoroknak, és igen gazdag kulturális hozadékuk.   

 


