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POLONISTYKA
NA UNIWERSYTECIE IM. LORANDA EOTVOSA W BUDAPESZCIE

O stanie polonistyki na Uniwersytecie L. E0tvOsa w Buda

peszcie "Biuletyn Polonistyczny" informował już niejednokrot

nie. Kilka lat temu odnotowano też fakt wyodrębnienia studiów 

polonistycznych, stanowiących dotęd część slawistyki, i utwo

rzenia Katedry Filologii Polskiej.

Katedra zatrudnia obecnie na etatach będź kontraktach 

sześciu pracowników dydaktyczno-naukowych, w tym dwóch - na 

stanowiskach docentów, dwóch - ze stopniami naukowymi doktora. 

Kierownikiem Katedry jest doc. Oanusz Bańczerowski. Niektóre 

konwersatoria prowadzę zaproszeni goście: w ubiegłym roku 

akad. byli to: prof. I. Csaplaros, doc. L. Hopp, mgr Z. Czer

ska, a także poprzedni kierownik Katedry - prof. I. Sipos 

(emerytowany).

Liczba studentów na poszczególnych latach przedstawia się 

następująco: 1 rok' - 7, TI - 4, III - 6, IV - 7, V - 10, rok 

wstępny - 10. Należy jeszcze do tego doliczyć kilka oeób ko

rzystających z urlopów dziekańskich.

Na uniwersytetach węgierskich obowięzkowe sę dwa kierun

ki studiów (zwalnia się od tego osoby pracujęce, studiujące 

zaocznie). Poloniści budapeszteńscy poza filologię polską naj

częściej studiują anglistykę, hungarystykę lub historię.

Wstępując na polonistyką studenci dysponuję już pewnę zna- 

jomościę języka polskiego, wyniesionę z zajęć roku wstępnego, 

niekiedy z domu, czasem z kursów językowych, rzadziej - z li

ceum (w Budapeszcie jest jedno liceum, w którym naucza się 

języka polskiego). Pierwszy rok studiów poświęcony jest jednak 

głównie doskonaleniu sprawności językowej. Dopiero poczęwszy



od drugiego roku prowadzone sę zajęcia z historii literatury 

polskiej. Stopień opanowania języka polskiego okazuje się mimo 

to nie zawsze wystarczający do efektywnej lektury tekstów sta

ropolskich. Duże utrudnienia powoduje, zwłaszcza w początkowym 

okresie studiów, dysproporcja w znajomości języka pomiędzy Po

lakami, którzy w Polsce zdobyli wykształcenie podstawowe i 

średnie, a Węgrami mającymi kontakt z językiem polskim od nie

dawna.

Z myślą o dostosowaniu programu studiów do sprawności ję

zykowej studentów przez kilka lat nauczano literatury w odwró

conym porządku, tj. poczynając od współczesności, kończąc na 

średniowieczu. Jednak z tego zrezygnowano, gdyż straty okazały 

się większe niż korzyści. Inne trudności wiążą się z tym, że 

cały kurs historii literatury trwa zaledwie 6 semestrów, a tak

że z dość ubogim wyposażsniem biblioteki Katedry. Wprawdzie w 

ostatnim okresie - dzięki staraniom doc. Bańczerowskiego księ

gozbiór znacznis się powiększył, wciąż jednak brakuje wielu 

tekstów, nawet takich, które mają stanowić lekturę obowiąz

kową .

Oprócz wykładów i ćwiczeń z historii literatury polsklsj 

(doc. N. Kiraly, dr 3. Snopek) prowadzi się obowiązkowe zajęcia 

z gramatyki opisowsj i historycznej Języka polskiego (doc.

0. Bańczerowski, mgr T. Barkanyi), z historii języka polskiego 

(IV rok, prof. I. Sipos), ze stylistyki i analizy tekstów lite

rackich (mgr 0. Reiman, dr 3. Snopek), z historii Polski (dr

1. Kovacs) oraz z wybranych zagadnisń kultury polskiej (V rok, 

doc. N. Kiraly, dr I. Kovacs). Poza wymienionymi wyżej zajęcia

mi obowiązkowymi prowadzi się też wykłady i seminaria fakulta

tywne. Studia kończą się pracą dyplomową, którą studenci mogą 

pisać na wybranym (ze studiowanych przez siebie) kierunku«
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Większość prac przygotowanych w ostatnich kilku latach w Ka

tedrze Filologii Polskiej dotyczy literatury i kultury (choć 

spośród przyszłorocznych absolwentów nieco więcej osób wybrało 

za temat pracy dyplomowej problemy językoznawcze). Szczególnym 

zainteresowaniem autorów cieszy się polska literatura współ

czesna. Pisano o autobiograficznym charakterze utworów Stachu

ry, kilka prac poświęcono prozie Tadeusza Nowaka, powstały roz

prawy o poezji Bursy, Herberta, Miłosza, o twórczości Gombro

wicza i Borowskiego. Dużym powodzeniem wśród ostatnich roczni

ków polonistyki węgierskiej cieszył się okres Młodej Polski, 

uderza natomiast brak prac dotyczących epoki Romantyzmu (wyję- 

tek stanowi temat "Wpływ idei mesjanlzmu na kształtowanie form 

artystycznych w poezji i publicystyce Mickiewicza"). Oeszcze 

bardziej zaskakująca Jest znikoma liczba prac komparatystycz- 

nych. Od czasu utworzenia Katedry powstały tylko trzy takie 

prace. Wszystkie dotyczę literatury dawnej. Pierwsza podejmuje 

problarm niezmiernie popularny, a mianowicie zagadnienia wzajem

nych związków twórczości B. Balźssiego i 3. Kochanowskiego; ty

tuły następnych brzmię: "Humanizm śląski początku XVII w. - 

polsko-węgierski aspekt" 1 "Rolska i węgierska powieść satyry

czna w dobie Oświecenia: Krasicki 1 Bessenyel".

Dominuję rozprawy o charakterze interpretacyjnym, poświę

cone najczęściej jednemu autorowi będź Jednemu utworowi, brak 

jeet prac źródłowych, związanych choćby z recepcję literatury 

polskiej na Węgrzech lub - literatury węgierskiej w Polsce. Wy

jątek stanowią dwie takie próby: jedna dotyczy teatru i dramatu, 

druga filmu (oddziaływanie "polskiej szkoły filmowej" na Wę

grzech).

Z inicjatywy doc. Bańczeroweklego odbywają się na Węgrzech 

konferencje naukowe, w których udział biorą także studenci oraz
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zaproszeni goście - również z Polski. Pierwsza taka konferen

cja odbyła się 19 1 20 lutego 1976 r., kiedy doc. Bańczerowski 

był jeszcze pracownikiem Węgierskiej Akademii Nauk. Przedmio

tem obrad było nauczanie języka polskiego na Węgrzech, a mate

riały konferencji (podobnie jak następnych) ukazały się dru

kiem w osobnym tomie pt. "A lengyel nyelvoktat!s Magyar orsz£- 

gon" (Budapeszt 1976). Dwie następne konferencje miały nadal 

Językoznawczy charakter, natomiast ostatnia (10-20 III 1985 r.) 

dotyczyła już węgierskich badań nad literaturę i językiem pol

skim. Gośćmi byli: prof. M. Szymczak oraz doc. C. Rowiński, 

dyraktor "Polonicum". Referaty wygłosili uczeni z Polski: prof.

I. Csapl&ros, doc. 3. Lewandowski, doc. Cz. Kosyl, wszyscy pra

cownicy Katedry, a także naukowcy węgierscy z innych ośrodków, 

nauczyciele języka polskiego, wreszcie - studenci.

Doc. Danusz Bańczerowski, autor wielu rozpraw językoznaw

czych, pracuje obecnie nad monografię z zakresu gramatyki kon- 

trastywnej polsko-węgierskiej, a także wspólnie z T. Barkanyi 

i 3. Reiman - nad gramatykę języka polskiego dla Węgrów. Dodać 

można, że jest on również współautorem podręcznika do nauki 

języka polskiego.

Doc. Nina Kiraly przebywała w ubiegłym roku akad. na sty

pendium naukowym w Polsce (U3), zbieraJęc materiały do prac z 

zakresu teatru i dramatu polskiego.

Dr l8tvan Kovac8 złożył w wydawnictwie tom studiów i ese

jów poświęconych problematyce polsko-węgierskiej, przygotowuje 

też księżkę o legionie polskim na Węgrzech oraz rozprawę habi- 

litacyjnę.

Mgr 3udit Reiman pracuje nad rozprawę doktorekę, poświęco 

nę stylistycznym aspektom prozy Brunona Schulza.

Lektor dr 3srzy Snopek zajmuje się opracowaniem skryptu
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do historii literatury polskiej wraz z wyborem tekstów oraz 

przygotowuje (dla wydawnictwa Móra) wydanie MPolskich legend i 

podań". Pisze też w dalszym cięgu recenzje z polskich prac his

torycznoliterackich dla kwartalnika "Helikon" oraz szkice prze

znaczone dla periodyków naukowych będź czasopism literackich.

Warto też wspomnieć o współpracy Katedry z innymi ośrodka

mi. Wymienić tu należy przede wszystkim Uniwersytet Warszawski, 

który przyjmuje rokrocznie grupę studentów polonistyki z Buda

pesztu na półroczne stypendium, a także na organizowane przez 

"Polonicum" kursy języka i literatury polskiej. Z instytucji 

miejscowych wymienić trzeba Instytut Literaturoznawstwa Węgier

skiej Akademii Nauk, którego pracownicy (doc. L. Hopp, a przed

tem doc. Cs.Gy. Kiss) ściśle współpracuję z Katedrę, oraz 

Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, który udostępnia dla ce

lów dydaktycznych swoję filmotekę (w mniejszym stopniu nadaje 

się do tego biblioteka Ośrodka).

Pracownicy Katedry utrzymuję bliskie kontakty z sęsiaduję- 

cym z nię Instytutem Slawistyki.

W ubiegłym roku akad. Katedra zorganizowała dla swoich 

studentów i pracowników spotkania z prof. Helenę Cybienko z 

Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie oraz z przebywajęcym na 

stypendium w Budapeszcie polskim pisarzem Bohdanem Zadurę.

Oerzy Snopek


