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ERASMUS-ÖSZTÖNDÍJJAL 
FINNORSZÁGBAN 
 
Vágó Nikolett, II. éves magyar 
mesterszakos hallgatónk 2011 
szeptemberétıl decemberéig ta-
nult a Debreceni Egyetem part-
nerintézményében, a Jyväskylä-i 
Egyetemen. Az alábbiakban az ı 
beszámolóját közöljük. 
 

Mivel mindenképpen ki akartam 
használni, hogy hallgatóként leg-
alább egy félévet tanuljak kül-
földön, örömmel fogadtam a deb-
receni magyar szakosok számára 
különösen kedvezı finnországi 
lehetıségeket. Erasmus-
ösztöndíjjal tanultam Debrecen 
testvérvárosa, Jyväskylä egyete-
mén. Az ottani hallgatói státuszért 
csak annyit kellett tennem, hogy 
beadtam a szükséges dokumen-
tumokat. (www.erasmus.uni-
deb.hu) Ráadásként elnyertem a 
két egyetem közti Bilaterális pályá-
zatot is, amely a kinti szálláshe-
lyem bérleti díját finanszírozta. Így 
az Erasmustól kapott havi 300€-t 
arra költhettem, amire csak akar-
tam. (Azért azt minden leendı 
ösztöndíjasnak ajánlom, hogy te-
gyen félre néhány száz eurót az 
elıre nem várható kiadásokra.) 
Egy évvel a kiutazás elıtt kell je-
lentkezni Erasmus-ösztöndíjra, 
mert közel ennyi idıbe telik, mire 
mindent megszerveznek, illetve 
Nektek is van idıtök a többi teen-
dı mellett lefoglalni a jegyeket, 
további papírokat intézni, felvenni 
a kapcsolatot a kintiekkel stb. 
Sokan riogattak kiutazásom elıtt a 
finnországi hideggel. Nos, mivel 
én az ıszi félévben mentem, 
ugyanolyan kellemes idıjárás fo-
gadott, mint amilyenbıl Debre-
cenbıl indultam, és utána is csak 
néhány fokkal volt hővösebb, mint 
itthon. 
Nem érdemes aggódni amiatt, 
hogy egyedül nem tudunk eliga-
zodni az egyetemen, megoldani a 
felmerülı problémákat, ugyanis 
minden külföldi diáknak fel kell 
vennie a kapcsolatot, még a kiuta-

zása elıtt, egy tutorral, akire az 
ottani tartózkodás teljes ideje alatt 
számítani lehet. Az én tutorom egy 
nagyon kedves és bulis finn lány 
volt. A vasútállomáson várt, és, 
mivel éjjel érkeztem, autóval vitt el 
a szállásomra. Mindent elintézett 
nekem, mire megérkeztem. 
Eleinte szokatlan volt, hogy a nap 
minden percében csak angolul 
beszéljek, illetve az, hogy a város-
ban lévı feliratok finnül és angolul 
is olvashatók, de pár héten belül 
már fel sem tőnt, és teljesen hozzá-
szoktam. Az egyetemen angolul 
hallgattam az elıadásokat, de ki-
használtam, hogy élı nyelvi kör-
nyezetben tanulhatok finnül, ezért 
felvettem egy finn nyelvórát is. 
Hihetetlenül élveztem minden 
kurzusomat, pedig nem tartozom 
az „elsı padban ülı” diákok közé. 
Az ESN (Erasmus Student Net-
work – www.esn.com) szinte min-
den másnapra szervezett progra-
mot, hogy senkinek ne legyen ideje 
unatkozni. Sok új barátot szerez-
tem, akikkel a mai napig tartom a 
kapcsolatot, és akikkel elterveztük, 
hogy meglátogatjuk egymást a 
közeljövıben. 
Mindenkinek ajánlom Jyväskylä-t, 
aki szeret új kultúrával megismer-
kedni, új ételeket megkóstolni, 
friss levegın túrázni, felszabadult 
bulikba járni, új emberekkel talál-
kozni, szemétmentes városban élni 
és hallgatóbarát egyetemre járni! 
Jyväskylä-ben ugyan nincs felhı-
karcoló, és elıször nem tőnik 
gyorsan fejlıdı városnak, ám ha 
egyetlen szóval kellene jellemez-
nem, azt mondanám: példaértékő. 
Idilli város diákok és mindenki 
más számára. 
Irány Jyväskylä! (www.jyu.fi) 
--------------------------------------------- 
ÚJABB TUDOMÁNYOS DIÁK-
SIKERÜNK 
 
2011 decemberében, a Nagyváradi 
Egyetemen rendezett Nagyváradi 
Tudományos Diákköri Konferen-
cia Humántudományi szekciójá-
ban Szamkó Eszter, III. éves ma-
gyar alapszakos hallgatónk I. he-

lyezést nyert (témavezetıje: 
Fazakas Gergely). Tovább gyara-
podott tehát a 2011-ben sikeres 
országos tudományos eredménye-
ket elérı hallgatóink száma. Mint a 
Tympanon 2011/2. számában be-
számoltunk róla, a tavalyi egri 
Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián magyar szakosaink 
három I., egy II. és egy III. helye-
zést, illetve egy különdíjat nyertek. 
--------------------------------------------- 
SZERETETTEL VÁRUNK MIN-
DEN ÉRDEKLİDİ FELVÉTELI-
ZİT ALAP- ÉS MESTERSZA-
KOS KÉPZÉSEINKRE! 
 
A 2012/13-as tanévben sem csök-
ken az államilag finanszírozott 
magyar tanári és diszciplináris 
mesterszakos helyeink száma, és 
a magyar szakos alapképzésben is 
30–35 tandíjmentes hellyel szá-
molhatnak a leendı I. évesek!  
 
A magyar szakos alap- és mester-
képzéseink, valamint hungaroló-
gia mesterképzésünk jelentısége: 
A magyar nyelv, irodalom és mő-
velıdés a nemzeti kulturális örök-
ségünk alapja; megtartása és gon-
dozása nemzeti stratégiai feladat. 
Kulturális hagyományainkat kor-
szerő módon gondozó, kutató és 
oktató, itthon és külföldön forgal-
mazó magyar, illetve hungarológia 
szakosokra mindig szükség lesz. 
 

Képzéseink célja: 
Szövegek, színházi elıadások, 
képzımővészeti alkotások, az 
épített környezet, filmek és televí-
ziós mősorok interpretációs mód-
szereinek megismerése, az elit- és 
populáris kultúra termékeinek és 
folyamatainak megértése. 
A magyar alap- és mesterszakon 
szerzett kreatív értelmezési- és 
íráskészség, valamint tudásanyag, 
továbbá a magyar kultúra hazai és 
külföldi forgalmazási technikáinak 
elsajátítása kitőnıen felkészít a 
legtágabb értelemben vett értelmi-
ségi létre: 
– az irodalom-, a nyelvtudomány 
és a hungarológia mővelésére 
– a tanári pályára 



– a kulturális élet számos területén, 
így újságíróként, szerkesztıként, 
kritikusként, kultúra- és tudo-
mányszervezıként nélkülözhetet-
len alaptudás megszerzésére 
– jól konvertálható a humán és 
üzleti szférában is: hallgatóink 
alkalmassá válnak különféle szö-
vegek összevetésére és értelmezé-
sére, szakmai jelentések, magyará-
zatok igényes megfogalmazására. 
 
Magyar szakos alapképzésünkrıl: 
● Egyszerre nyújtunk irodalom-, 
mővelıdés- és nyelvtörténeti átte-
kintést, illetve elméleti alapozást. 
● Az I. éves alapozást követıen 
több képzési lehetıséget kínálunk: 
irodalom-, nyelvtudományi és 
kulturális asszisztens specializáció; 
illetve tanárjelöltként számos mi-
nor szak közül lehet választani. 
● A képzéseinkbe beépített társ-
mővészeti kurzusok keretében 
(drámaelemzési és mővészetelmé-
leti órák) kedvezményes belépıje-
gyet biztosítunk a legjelentısebb 
debreceni kulturális intézmények-
be, amelyekkel szoros szakmai 
kapcsolatokat ápolunk. 
● Hallgatóink szakmai munkáját a 
juttatásokkal is járó tehetségkutató 
mőhelyeink segítik. 
● Megteremtjük hallgatóinknak a 
tudományos konferenciákon való 
szereplés és részvétel lehetıségét. 
● Publikálási lehetıséget biztosí-
tunk a részben vagy egészében 
hallgatóink és/vagy oktatóink 
által szerkesztett kötetekben és 
folyóiratokban. 
 
Mesterképzéseinkrıl: 
● A magyar diszciplináris mester-
szakunkon szerzett tudással és 
képességgel hallgatóinknak jó 
eséllyel lehet a kultúra és tudo-
mány mővelésének, a kulturális és 
tudományos élet szervezésének 
versenyébe belépni. 
Hallgatóink már a képzés idején 
közvetlenül is bekapcsolódhatnak 
a szakunk mőhelyeiben folyó tu-
dományos és kulturális munkákba: 
kutatásokba, szövegkiadásokba, 
folyóirat-szerkesztésbe és konfe-
renciaszervezésbe. 
A diszciplináris képzés második 
évében irodalom- vagy nyelvtu-

dományi szakirányt lehet válasz-
tani, hogy hallgatóink jobban el 
tudjanak mélyülni valamelyik 
tudományban. 
A diszciplináris képzésben végzett 
hallgatóink jó eséllyel folytathatják 
tanulmányaikat rendkívül sikeres 
nyelv-, illetve irodalomtudomá-
nyi doktori iskoláinkban. 
● Magyar tanári mesterszakos 
képzésünk kielégíti a középiskolai 
magyar szakos oktatók iránti igé-
nyeket. Mivel néhány éven belül 
komoly tanárhiány várható, nem-
csak nélkülözhetetlennek, hanem 
különösen perspektivikusnak 
gondoljuk e hivatást. Képzésünk 
segíti a közép- és általános iskolai 
oktatásra való felkészülést. 
● Hungarológiai mesterszakunk 
lehetıséget kínál arra, hogy hallga-
tóink magas szinten rendelkezze-
nek interdiszciplináris tudással a 
történelmi Magyarország irodalmi, 
nyelvi, történelmi, néprajzi és mő-
vészeti örökségérıl. 
E hagyomány értelmezése, kutatá-
sa és továbbadása nélkülözhetetlen 
feladat. Az általános magyarság-
tudományi képzésünk kínálta 
összetett tudásanyag kitőnıen 
alkalmazható és keresett a hazai és 
a nemzetközi kulturális szférában. 
Képzésünk lehetıvé teszi, hogy 
végzett hallgatóink színvonalasan 
közvetítsék a magyar kultúrát 
Európa és a világ más országainak 
tudásközpontjai felé. 
--------------------------------------------- 
A MAGYAR IRODALOM- ÉS 
KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉ-
ZET 2011. ÉVI JUHÁSZ GÉZA-
DÍJAS HALLGATÓI 
 
A Magyar Irodalom- és Kultúratu-
dományi Intézet minden évben 
megjutalmazza a legtehetségesebb, 
legtöbb szakmai eredményt felmu-
tató hallgatóit. Egykori professzo-
runk, Juhász Géza emlékére alapí-
tott díjat idén Áfra János és Korpa 
Tamás, II. évfolyam magyar disz-
ciplináris MA-hallgatók kapták. 
A díjjal a hallgatók kiváló tanul-
mányi eredményeit és eddigi 
szakmai teljesítményét ismertük el. 
Áfra Jánost az Országos Tudomá-
nyos Diákkör Esztétika tagozatában 
III. helyezést elnyert dolgozata, a 
Hatvani István Szakkollégiumban, 

az Alföld Stúdióban és a József 
Attila Körben folytatott tudomá-
nyos és vezetıi tevékenysége, a 
Szkholion, a Prae és a Kulter szer-
kesztıjeként, az Alföld tördelı-
szerkesztıjeként végzett munkája, 
valamint az Alföldben, a Debrece-
ni Disputában, a Studia 
Litterariában, a Szkholionban és 
máshol megjelent tanulmányai és 
kritikái, valamint szépírói tevé-
kenysége miatt jutalmaztuk. 
Korpa Tamást az Országos Tudo-
mányos Diákkör Kortárs magyar 
irodalom tagozatában I. helyezést 
elnyert dolgozata, a Hatvani István 
Szakkollégiumban, az Alföld Stú-
dióban és a József Attila Körben 
folytatott tevékenysége, a 
Szkholion és az Új Hegyvidék 
szerkesztıjeként végzett munkája, 
az Alföldben, a Hitelben, a Kor-
társban, a Magyar Naplóban és 
máshol megjelent tanulmányai és 
kritikái, valamint szépírói tevé-
kenysége miatt díjaztuk. 
A Magyar Irodalom- és Kultúratu-
dományi Intézet oktatói és munka-
társai mindkettejüknek további 
sikeres elımenetelt kívánnak! 
--------------------------------------------- 
EMLÉKLEZÉS BARTA JÁNOS-
RA, EGYKORI PROFESSZO-
RUNKRA (1901–1988) 
 

2012. február elején ünnepélyes 
keretek között emlékeztünk meg 
Barta János akadémikusról, egyko-
ri irodalomprofesszorunkról. Az 
emlékbeszédet Görömbei András, 
az irodalmi intézet egyetemi taná-
ra tartotta. Ezt követıen Kulcsár 
Szabó Ernı, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem egyetemi taná-
ra mutatta be kollégánk, Imre 
László professzor tavaly megjelent 
könyvét (A magyar szellemtörténet 
válaszútjai, feltételei és következmé-
nyei. Barta János pályája és a szellem-
történet, Pécs, 2011). A rendezvény 
a Juhász Géza-díjjal jutalmazott két 
hallgatónk, Áfra János és Korpa 
Tamás köszöntésével zárult. A 
laudációkat a témavezetık, Berta 
Erzsébet egyetemi adjunktus, va-
lamint Oláh Szabolcs egyetemi 
docens tartották. 
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