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 Varsóban három helyen lehet hivatalosan magyarul tanulni: két 
éves kortól 14–16 éves korig a Divéky Adorján Hétvégi 
Magyariskolában, a Magyar Kulturális Intézetben működő 
tanfolyamokon és a Varsói Egyetem Magyar Tanszékén. 
Természetesen a fenti helyek mindegyike más-más célkitűzéssel, más 
eszközökkel, más értékelési rendszerrel, más-más körülmények 
között működik.  
 A Dr. Dürr Sándor által kezdeményezett, több mint tíz éve 
folyamatosan működő Divéky Adorján Hétvégi Magyariskola 
akkreditáció nélküli, honismereti szakkör jellegű, kéthetenként 
nyitvatartó iskola, amelybe főleg vegyes családokból származó 
óvodáskorú, kisiskolás és 10-13 év körüli gyerekek járnak. Az iskolát 
a Lengyelországi Magyar Egyesület, a varsói Magyar Nagykövetség és 
a varsói Magyar Kulturális Intézet működteti ill. támogatja. Az iskola 
minden tanuló számára ingyenes, és  az ott tanító tanárok (főleg a 
Varsói Egyetem MagyarTanszékén tanító lektorok) is társadalmi 
munkában végzik munkájukat. A kéthetenkénti három órás 
foglalkozások természetesen nem pótolhatják a magyarországi  napi 
öt-hat órás általános iskolát, de nem is az a céljuk. Magyar dalok, 
versek, a fontosabb történelmi események megismertetése, egy-egy 
magyar író bemutatása, a magyar nemzeti ünnepek közös 
megünneplése, a magyarságtudat megőrzése, a magyar nyelv ápolása a 
cél.  Amíg a gyerekek játszanak és tanulnak, addig a szülők vagy egy 
jót beszélgetnek egymással, vagy időnként a „szülők iskolájában” 
meghallgatnak egy-egy történelmi, néprajzi vagy irodalmi előadást. 
Közös, általában magyar vonatkozású kirándulásokat, anyáknapi, 
karácsonyi, Mikulás ünnepséget, ünnepélyes évnyitót, évzárót is 
szoktunk szervezni. Nagyon jól sikerült a Timár Mihály és Szabóky 
Zsófi vezette táncház is, aminek októberben lesz a folytatása.  



A varsói Magyar Kulturális Intézet ad otthont az iskolának, és amióta 
büfé is van az intézetben, azóta a magyaros ételek, italok is „erősítik 
a magyarságudatot”, magyaros ízek, illatok is belengik az iskolát. 
 A régi álom, hogy a varsói Kossuth Líceumban (Kossuth Liceum 
tényleg létezik Varsóban!) is legyen magyar nyelvoktatás, sajnos csak 
egy rövid ideig vált valóvá, ma – tudomásom szerint - , varsói 
középiskolában nem tanítanak magyart sehol. Pedig magának a magyar 
Parlament elnökének: Szabad Györgynek a részvételével történt meg 
a névadás 1994-ben. Ha a Kossuth Líceumban lenne magyar tanítás, 
óvodás kortól egyetemig minden szinten lehetne valamilyen módon 
magyart tanulni.  
  

A Magyar Kulturális Intézetbe bárki beíratkozhat 
nyelvtanfolyamra. Ide a legkülönbözőbb korú, foglalkozású, nyelvi 
indíttatású emberek szoktak járni. Vannak, akik meg sem állnak a 
Hungarisztikáig.  
  

A Varsói Egyetem Magyar Tanszékét 1952-ben alapították. Ez a 
legrégibb tanszék egész Lengyelországban. Csapláros István,  és Jan 
Reichman professzor nevét föltétlenül meg kell említenünk, ők voltak 
a tanszék alapítói. A negyven ezer kötetet számláló tanszéki 
könyvtár alapjait is ők rakták le. Ez az intézmény a több mint ötven 
év alatt olyan híres tudósokat, műfordítókat adott a lengyel szellemi 
életnek, mint Andrzej Sieroszewski, Jan Ślaski, Alicja Mazurkiewicz, 
Elżbieta Cygielska, Elżbieta Sobolewska, Teresa Worowska, Anna 
Górecka és mások. Tudomásunk szerint a Varsói Egyetem az egyetlen 
a világon, ahol esti tagozaton is el lehet végezni a magyar filológia 
szakot. Ez részben új lehetőség azok számára, akik anyagi áldozatot 
is hajlandóak hozni azért, hogy megszerezzék a magyar filológusi 
diplomát. Másrészt a mai gazdasági helyzet, a tanszékek, intézetek 
önálló pénzügyi elszámolási kényszere is ezt az utat írja elő 
számunkra. Néhány éve nemcsak magyar szakon végezhetnek 
hallgatóink, hanem a finn szakágat is választhatják. A bolognai 
rendszer nálunk is érezteti hatását, nem egyszerű az átállás. A 
három ciklusú oktatást a jövő évtől kezdődően vezetjük be a 



tanszékünkön is. A tanszék irányítását jelenleg Bożenna Bojar 
nyelvész professzorasszony végzi, helyettese Dr. Gizińska Csilla 
irodalomtörténész. A tanszéken összesen 20 tanár tanít a két 
szakágon (hungarisztika, finnisztika). Örömmel tapasztaljuk, hogy 
egyre több doktorandusz segíti a tanszék munkáját, publikál, vesz 
részt konferenciákon, támogatja az internetes tanszéki folyóirat: a 
Magyazin megjelenését. 
  A viszonylag kis tanszékek (135 diák tanul a Hungarisztikán és 
82 fő a Finnisztikán) előnye a családias hangulat; mindenki mindenkit 
ismer, tanár-diák egyaránt. Ebből következően nagyon hangulatosak a 
közös ünnepségeink (finn-magyar karácsony, március 15-i műsor, 
szavaló, prózamondó versenyek (Radnóti, Örkény). Ugyancsak nagy 
előnye a tanszékünknek, hogy szinte mindenki el tud menni 
ösztöndíjasként Magyarországra legalább egyszer egy szemeszterre, 
de van, aki kétszer-háromszor is sikerrel pályázik az ELTÉ-n ill. a 
Balassi Intézetben. Ösztöndíjas hallgatóink nyelvileg megerősödve, 
élményekkel gazdagodva térnek vissza hozzánk.  
 Nagy kihívásoknak néz elébe a tanszék: át kell állnia teljesen a 
számítógépes rendszerre, új követelmények szerint kell a 
tantárgyleírásokat elvégeznie, módosítania kell a tananyagot, hogy 
jobban megfeleljen az új követelményeknek,  index nélkül kell majd 
adminisztrálni a tanulmányi eredményeket, és bizony  mindez egyre 
nagyobb terhet jelent a tanárok számára. Ami viszont bizalommal 
tölti el a Magyar Tanszék tanárait az az, hogy két év múlva 1000 
négyzetméteres tanszékünk lesz!   


