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A szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Isko-
la és Gimnázium adott otthont az április 6-án „Men-
tés másként? III. IROM-konferencia” néven megren-
dezett szakmai találkozónak. 
Az IROM (Az Irodalomtanítás Innovációjának Orszá-
gos Műhelye) eredetileg debreceni és szombathe-
lyi együttműködés keretében jött létre, azonban a 
konferenciára az ország számos pontjáról érkeztek 
előadók és ér-
deklődők: irodal- 
márok, oktatás-
kutatók,  gyakorló 
tanárok. Az ese-
ményen – a szak-
mai konferenciák-
tól eltérően – kö-
tetlenebb módon 
nyílt lehetőség 
beszélgetésekre, 
együttgondolko-
dásra. A bevezető-köszöntő beszédek sorában 
Gönczy Monika mutatta be az IROM-könyvek máso-
dik darabját (Mi az oka, hogy Magyarországban a iro-
dalomtanítás modernsége lábra nem tud kapni? szerk. 
Bodrogi Ferenc Máté, Finta Gábor; Szombathely, 
2013), amely többek között a tavaly ősszel Debrecen-
ben elhangzott előadásokat tartalmazza, ugyanak-
kor szépirodalmi művek is helyet kaptak benne.
A „Toldy Ferenc iPaden nyomja a textust…” című 
kerekasztal-beszélgetés során a résztvevők az iro-
dalomkönyvek szerepéről, jelenéről és jövőjéről, 

a tankönyvek „elmagazinosodásának” szüksé-
gességéről vagy korlátairól beszélgettek Bodro-
gi Ferenc Máté irányításával. A délutáni program 
mikrotanítással kezdődött: három magyartanár 
tartott órát 10-10 perces időkeretben. A tanárok 
mindegyike (köztük Czimer Györgyi, a Debreceni 
Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának 
tanára) eltérő módon, ugyanakkor a diákok ak- 

tív bevonásával 
értelmezte a mű-
vet. Ezután taná-
rok, fiatal kutatók 
és diákok elő-
adásai következ-
tek, amelyekben 
többször megje-
lent a modern in-
formatikai eszkö-
zök oktatásban 
történő felhasz-

nálásának kérdése. A szakmai programot színesí- 
tette Dinnyés József zenés műsora, a diákok által 
készített „szövegtárgyak” bemutatása, a nap végén 
pedig fiatal slammerek adták elő az oktatásról írott 
verseiket.
Az IROM következő konferenciájára november  
elején Budapesten kerül sor. További informá- 
ciók a http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/irom/ 
oldalon találhatók.

Nagy Zoltán

„Mentés másként?” 
Irodalomtanítási műhelykonferencia Szombathelyen

Diákok „szövegtárgyai”

http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/irom/


Síkfőkút

Beszélgetés kertekről – hegyek között
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet tavaszi síkfőkúti workshopjáról

Hatalmas hegyek, ködfátyolos reggelek, csillagfényes 
éjszakák, kristálytiszta vizű forrás, szélsebes mókusok 
és végtelen erdőségek, amerre csak a szem ellát. Ezek 
az apró csodák nem egy regényből származnak, ha-
nem a nemrégiben megélt valóságot hivatottak meg-
jeleníteni. A város zajától távol, a természet ölelő lágy 
karján, ott, ahol a madarak csicsergésén kívül sem- 
mi mást nem lehet hallani, van egy kis település, ahol 
az ember elmenekülhet a mindennapi rohanás elől.  

Ez a hegyek között megbúvó paradicsom Síkfőkút, 
Noszvaj település üdülőkerülete. Az Egertől mind-
össze alig húsz kilométerre fekvő falu tökéletes lehe-
tőséget biztosít arra, hogy számos kulturális progra-
mot, workshopot szervezhessenek ide.
A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kul-
túratudományi Intézete idén tavasszal is ellátogatott 
erre a káprázatosan szép vidékre. A programnak ez 
alkalommal is az egyetem Soó Rezső Kutatóháza biz-
tosított lehetőséget. Soó Rezső, a kiváló botanikus 
nevét viseli az épület, akinek nagy mértékben kö-
szönhetjük a debreceni botanikus kertet is. 
Az e félévi téma mottójául A kert megelőzi a ker-
tészt mondatot választották a szervezők, hiszen ez 
alkalommal a különféle nemzetek kertjeivel (angol, 
francia, japán) ismerkedhettünk meg, és választ kap-
hattunk arra, hogy a kert mint fogalom milyen allegó-
riaként jelenik meg a különféle kultúrák hagyomány-
világában. Mindennek megismerésére idén is több 
izgalmas program biztosított lehetőséget. Első éjsza-
ka például megnézhettük az F. H. Burnett regényé-
ből Agnieszka Holland által adaptált filmet, A titkok 
kertjét, amely hatásosan mutatta be azt, hogy gyer-

mekszemmel mennyire másként észlelhető a kert, 
mint felnőttként, s rávilágított arra, hogy a kertet ne 
csak mint a mezőgazdasági ágazat egy területét lát-
hassuk, hanem felfedezhessük azt, hogy érzelmek és 
emlékek tárházaként is fordulhatunk felé. A filmről 
szóló beszélgetést Máté Éva Gyöngy vezette. Más-
nap reggel aztán a kelet-ázsiai kertfelfogást ismerhet-
tük meg Berta Erzsébet vezetésével, Krasznahorkai 
László Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Kelet-
ről folyó című könyvének közös értelmezése alapján. 
A másik előadást, amely egy hozzánk talán közelebb 
álló tradíciót szólaltatott meg, Bódi Katalin tartotta 
Az édenkert problémája az európai gondolkodásban 
címmel. A kötetlen beszélgetés, a hallgatóságot fog-
lalkoztató kérdések megvitatása segítette a résztve-
vőket abban, hogy jobban megismerkedhessenek a 
kerttel mint jelképpel, elbeszéléselemmel, szimboli-
kus térrel. 
Aznap délután lehetőségünk nyílt még arra is, hogy 
betekintést nyerhessünk a noszvaji de la Motte kas-
tély izgalmas belső világába, valamint hogy sétálhas-
sunk az épülethez tartozó angol kertben is. Ezen felül 
megtekinthettük a közeli, jelenleg művészeti célokat 
szolgáló barlanglakásokat, és felfedezhettük azok 
minden zegét-zugát. Este, a szakmai programok vé-
geztével pedig egy kellemes, kovácsmesterséggel 
megbolondított borkóstolóval lehettünk gazdagab-
bak. Természetesen a szórakozás, a tánc és a vidám 
hangulat sem hiányozhatott erről a felejthetetlen 
hétvégéről. A szemeszterenként megrendezett 
egyetemi workshop a továbbiakban is hasonló szín-
vonalú programmal várja majd a kulturálódni vágyó 
hallgatókat és oktatókat egyaránt.

Pengő Ádám
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Mata Lénárd
A Mediterrán Európa – Neolatin kultúrák specializáció 
tanulójaként esélyt kaptam arra, hogy előfeltétel nél-
kül egy újlatin nyelvet tanulhassak. Az olasz mellett 
tettem le a voksomat, ami jó döntésnek bizonyult, mi-
vel a Debreceni Egyetem Olasz Tanszéke jó kapcsola-
tot ápol több olasz egyetemmel is. Ennek köszönhe-
tően sikeresen megpályázhattam az Erasmus prog-
ramot, melynek keretében öt hónapot tanulhattam 
a Cataniai Egyetemen. A legfontosabb dolog, amiért 
benyújtottam a pályázatom, hogy fejleszthessem az 
olasz nyelvtudásomat idegen nyelvi környezetben, 
valamint hogy első hosszabb külföldi tartózkodásom 
alkalmával jobban megismerkedjek a helyi kultúrával 
és szokásokkal. Az új környezetembe való beillesz-
kedés egészen könnyen ment, hála a fogadó egye-

Neer Beatrix
Az Erasmus ösztöndíj jóvoltából január köze-

pétől egészen május végéig élvezhettem a 
finn levegőt Jyväskyläben. A város Közép-

Finnországban helyezkedik el, Debrecen 
testvérvárosa, szintén egyetemváros. 

Sok nevezetesség ugyan nincs, de a 
természet szépsége és közelsége 

pótolhatatlan. Karnyújtásnyira fek- 
szik tőlem egy tó és az erdő, min- 

dennap látok ugrándozó móku-
sokat hazafelé jövet. Bármikor 

kisétálhatok a kikötőhöz is, ha 
nyugalomra és vízközelségre 

vágyom. Az egyetemen a ta- 
nárok türelmesek és fi- 

gyelmesek, állandóan 
csoportmunkára ösz- 

tönöznek, és arra, 
hogy mindenről fejt-

sük ki a véleményünket. Az óráim nagy része nem-
zetközi csoportban zajlik, az azerbajdzsánitól kezdve 
a kínain át a franciáig minden nemzet képviselteti 
magát.
A finnek a sztereotípiákkal ellentétben nagyon nyi-
tottak és kedvesek, érdeklődőek, de ami a legfon-
tosabb: rendkívül nyugodtak. Nehezen lehet őket 
kihozni a sodrukból. Bár télen, amikor állandó a sö-
tétség és kemény mínuszok vannak, az ő jókedvük is 
egy kicsit alábbhagy, de tavasszal szinte kivirágoznak 
és újjászületnek. Külön élmény itt télen egyetemre 
járni, amikor az emberek a befagyott tavakon járnak 
iskolába vagy munkába, nem is akárhogy, síelve, kor-
csolyázva, biciklivel. Nehéz lesz itt hagyni a várost 
most, amikor végre kiolvadtak a tavak, a padok és 
buszmegállók.

Szabó Dániel
Miért pont Prága? – Tették fel sorra a kérdést ismerő-
seim elutazásom előtt. „Szülőanyám kedvenc  
városa” – ennyi volt az indok. Tudom, maga az ösz-
töndíjprogram bürokratikus része nem fenékig tejfel, 
de aki az istenek akaratából ezen túljutott, annak jö-
het a hab a tortára. Én albérlet helyett a kollégiumot 
választottam, ahol (nem túlzok) öt perccel a megér-
kezésem után már az újdonsült francia és német cim-
boráimmal kártyáztam és élveztem a cseh sörök mél-
tán híres zamatát. Az egyik legmeglepőbb felfedezé-
sem az egy főre jutó angoltudás magas száma volt. 
A legeldugottabb sarki kocsmában (akarom monda-
ni színházban) is beszél annyi angolt az öreg pultos 
nénike, hogy ne lehessen fennakadás, tehát cseh 
nyelv nélkül is biztosított a túlélés. A másik nagy 
meglepetés a helyiek jó kedve, nyíltsága és se-
gítőkészsége. Az egyetemi órák felhőtlenek, a 
tanárok kedvesek, a város egyedülálló szép-
ségéről beszélnem sem kell. Az élet egy 
leheletnyivel drágább, mint otthon, de 
még bőven kibírható. Kafka és Mozart 
Prágáját látni kell. Egy Don Giovanni 
operát/bábjátékot/utcaszínházat 
muszáj megtapasztalni. Az Óvá-
roson végig kell villamosozni. 
Egyszer át kell vergődni a Ká- 
roly-híd  tömegén. És igaza  
volt szülőanyámnak, Prá- 
ga tökéletes kedvenc vá-
rosnak. Csak ajánlani tu-
dom, télen-nyáron. 

tem tutori programjának. Ennek a keretén belül igé- 
nyelhettem egy hallgatót, aki a segítségemre volt 
a kezdeti időszakban, és akivel már a kiutazásom 
előtt felvettem a kapcsolatot. Továbbá sokat segí-
tett az AEGEE Catania diákszervezet is, amely folya-
matosan programokat szervezett az ösztöndíjasok 
számára. Ennek köszönhetően több szicíliai városba 
is sikerült eljutnom. A megszerzett élmények egy ré- 
szére valószínűleg egész életemen át emlékezni fo-
gok. Sok kedves embert ismertem meg, továbbá szert 
tehettem néhány barátra is, s úgy gondolom, a karri-
erem szempontjából szintén hasznosnak bizonyul a 
kinti tartózkodásom.



Egy álom valóra vált. Itt vagyok Törökországban, a 
mesék földjén, a világ számomra egyik legszebb he-
lyén. Nem ez az első erasmusos utam. A 2011/12-es 
tanévet tanulmányi ösztöndíjasként Kolozsváron, a 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és 
Antropológia Tanszékén töltöttem, ahol felejthetet-
len élményekkel és rengeteg tudással gazdagodtam. 
Mivel Erdélyt második otthonomnak tekintem, úgy 
terveztem, hogy később ott töltöm majd a szakmai 
gyakorlatomat is. Ám az élet és a jó szerencse úgy 
hozta, hogy decemberben mégis Törökország felé 
fordult a figyelmem. Mivel jelenleg a Debreceni Egye-
tem másodéves, magyar mester 
szakos hallgatója vagyok, ez volt 
az utolsó lehetőségem, hogy, élve 
az Erasmus program adta lehető-
séggel, eljussak álmaim országába 
és a megpróbáljam a gyakorlatban 
is alkalmazni az eddig megszerzett 
tudásomat. Az elhatározás tehát 
megszületett, ám a megvalósítás 
nem volt egészen egyszerű, mivel 
a tanszékünknek nincsenek török-
országi kapcsolatai. Rám várt tehát 
a feladat, hogy fogadóintézményt 
találjak magamnak. Nyelvtudás hi-
ányában ez nem a legegyszerűbb, 
ám rövid időn belül segítőre leltem 
egy magyar honfitársunk, Mátéffy 
Atilla személyében, aki jelenleg tur-
kológia szakos, PhD-hallgatóként 
tartózkodik Ankarában, valamint, 
nem mellesleg, egy múzeumban dolgozik a főváros-
tól 80 km-re fekvő Beypazarıban. Nem sokkal azután, 
hogy  felvettem Atillával  a kapcsolatot, meg is érke-
zett a válasz, miszerint a múzeum megnyitja előttem 
kapuit. Innen már nem volt nehéz dolgom. A szüksé-
ges dokumentumok, ajánlások és a vízum beszerzése 
után januárban reményekkel telt szívvel felszálltam a 
repülőgépre és este már Beypazarıban vacsoráztam.
Az, hogy magyar szakos hallgatóként egy múzeum-
ban végezhetem a szakmai gyakorlatomat talán 
furcsa lehet, de számomra ez minden szempontból 
a legjobb lehetőségnek bizonyul, hiszen néprajz sza-
kos is vagyok, így tehát egyszerre alkalmazhatom 
mind a két szakon szerzett ismereteimet. Jól tud- 
juk, az egyetemről kikerülve úgyis éppen ez lesz  
a legnagyobb feladat. 

A múzeum, ahol dolgozom, az első európai mintá-
ra létrehozott, ún. élő múzeum Törökországban. 
Tekintve az ország múzeumainak mai, jónak koránt 
sem mondható állapotát, mindez igazán nagy do-
lognak számít. Sajnos a gazdasági válság most itt is 
kezdi éreztetni a hatását, ami leginkább a külföldi 
látogatók számának a korábbi évekhez képest jelen-
tős csökkenésében érhető tetten. Ez és más, főként 
anyagi tényezők sajnos jelentősen változtattak a 
korábbi terveinken, melyek kivitelezésében nekem 
is jelentős szerepem lehetett volna. Itt elsősorban 
a tervezett kiállításokra gondolok. Mivel törökül 

csak itt kezdtem el tanulni, az én 
feladatom jelenleg elsősorban 
a külföldi látogatókkal történő 
kommunikáció. Ez viszont igazán 
hasznos számomra, hiszen így az 
angol nyelvtudásomat is fejleszt-
hetem, miközben a helyiektől 
törökül tanulok. Köszönthetően 
a grammatikai hasonlóságnak, a 
török nyelv elsajátítása könnyebb-
nek bizonyul, mint hittem. Hogy 
érzékeltessem, két és fél hónap 
alatt sikerült odáig jutnom, hogy 
a hétköznapi kommunikáció során 
60-70%-ban megértem, amit mon-
danak, és már magam is képes va-
gyok egyszerűbb mondatok alko-
tására. Mondanom sem kell, amint 
egy török meghallja, hogy magyar 
vagyok, és még beszélek is kicsit 

az ő nyelvén, azonnal minden sokkal gördüléke-
nyebb. A törökök valóságos testvérként tekintenek 
ránk, magyarokra. 
A múzeumban nekem is a helyi népviseletben kell 
dolgoznom, ezért a török vendégek mindig meg-
lepődnek, amikor megtudják, hogy nem helyi va-
gyok. Mi tagadás, első ránézésre ebben a viselet-
ben, orsóval a kezemben csupán a világos szemem 
az egyetlen árulkodó jele, hogy nem honfitársukkal 
van dolguk. Reményeim szerint az itt töltött idő 
jó alapként szolgál arra, hogy később visszatérve 
tovább fejleszthessem a nyelvtudásomat, és ku-
tathassam a közös kulturális, elsősorban népzenei  
és nyelvi gyökereinket.

Tóth Éva

Külföldi ösztöndíjas tapasztalatok

Próbarepülés Aladdin szőnyegén, avagy szakmai gyakorlaton Törökországban

4



A Magyar Nyelvtudományi Tanszék kutatási tevékenysége

Akinek a továbbtanulás fontolgatásakor a Debreceni 
Egyetem magyar szakára esik a választása, hasznos 
tudnia, hogy az irodalom mellett a nyelvészet egyes 
ágaival is meg kell ismerkednie tanulmányai során. 
Egyetemünk magyar nyelvészeti központja működé-
se során megannyi elismeréssel gazdagodott, méltán 
vált a magyarországi nyelvészeti kutatásokban elért 
kiemelkedő eredményei alapján a hazai nyelvtudo-
mány egyik központjává. Ennek szemléltetésére csak 
néhány díjat, elismerést sorolok a rengeteg közül az 
utóbbi időből, mint például Tóth Valéria Mestertanár 
Aranyérme (2011, Országos Tudományos Diákköri Ta-
nács), valamint Kiss Lajos-díja (2006), melyet 2008-ban 
Rácz Anita is kiérdemelt, Hoffmann Istvánt pedig 2008-
ban a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pais Dezső-díj-
jal jutalmazta, s ugyanő 2011-ben Csokonai-díjat kapott. 
A Magyar Nyelvészeti Tanszék által legtöbbet kutatott 
kérdéskörök a következők: nyelvtörténet és névtan, 
társas-kognitív nyelvészet (elsősorban szlengkutatás) 
és szövegtan, illetve stilisztika.
Először is a Nyelv- és Névtörténeti műhely munkás-
ságát, eredményeit említem meg. Az intézet munka-
társai e keretek között elsősorban a történeti hely- 
és személynévanyag feldolgozásával foglalkoznak, 
amelynek eredményei szótárakban, monográfiákban  
(a Magyar Névarchívum Kiadványai sorozat kötetei-
ként) és nagyszámú tanulmányban látnak napvilágot. 
A kutatócsoport tagjai rendszeresen szerepelnek hazai 
és nemzetközi konferenciákon. A névtörténeti kutató-
csoport folyóiratot is útjára indított Helynévtörténeti 
Tanulmányok címmel, amelynek évente egy-két száma  
jelenik meg. 

Mint arról már szóltam, a Tár-
sas-kognitív Nyelvészeti Kutató-
csoport mindezidáig főképpen 
a szlengkutatás területén jelen- 
tetett meg monográfiákat. A cso- 
port minden évben előadássoroza- 
tot szervez a témában, amelyen 
meghívott és helyi előadók egyaránt 
szerepet vállalnak, s a rendezvény-
nek a DAB-székház ad otthont. 
A szövegtani és stilisztikai kérdéssel 
foglalkozó kutatók rendszeresen 
szerveznek stilisztikai vagy szöveg-

tani konferenciákat, illetve a tan-
szék folyóiratot is működtet ehhez 
kapcsolódóan Officina Textologica 
címmel.
A tanszék kutatómunkájához kap-
csolódóan csak egy-egy kiadványt 
említek meg (a teljesség igénye 
nélkül), hiszen csak az utóbbi 
években is rengeteg színvonalas 
tanulmány, monográfia jelent meg 
elismert tanáraink közreműködése 
nyomán. A nyelvtörténeti-névtani 
témakör kapcsán mindenképpen 
megemlítendő a Helynévtörténeti 
Tanulmányok legújabb számainak elkészülése Hoff-
mann István tanszékvezető és Tóth Valéria szerkeszté-
sében. A szlengkutatás irányán belül Kis Tamás A ma-
gyar szlengkutatás bibliográfájának 2011-ben megjelent 
második, bővített kiadását érdemes szóba hozni, a sti-
lisztikai tárgyú kutatások eredményeinek szemlélteté-
sére pedig egy 2012-es (Szikszainé Nagy Irma által szer-
kesztett) kiadványt, mely A stilisztikai-retorikai alakza-
tok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe  
címet viseli.  
Hogy a tanszék életének hétköznapibb, kevésbé 
tudományos oldalát is bemutassam, röviden meg- 
említeném az általuk szervezett tanulmányi kirándulá-
sokat, melyek általában valamilyen országos rendez-
vényhez kapcsolódóan szerveződnek. Néhány éve 
az OSZK-ban megrendezett nyelvemlék-kiállításon, 
melynek címe Magyar nyelvemlékek volt, egy busznyi 
debreceni hallgató vehetett részt tanulmányi kirándu-
lás keretein belül, a magyarosok kikapcsolódásának 
oly sokszor helyszínéül szolgáló Síkfőkúton megren-
dezett doktori konferenciákra pedig nyelvészeink 
évente elutaznak, rendre tanítványok kíséretében. 
A korábbi évek (egyébként nagyon népszerű) 
nyelvjárásgyűjtő útjai mostanában háttérbe szo-
rultak ugyan, de a rövid távú tervek között szerepel  
egy olyan „nyelvemlék-kirándulás” meg szerve zése, 
amelyen fontosabb nyelvemlékeink (szórványemlé-
keink) színhelyeit látogatnánk végig (például Veszp-
rém, Tihany).

Baráth Nóra
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Diploma után – pályakövetés

Juhász Anett

A magyar szak befejezése után pontosan 
hová kerültél?
Novemberben felvettek a budapes-
ti Stúdió Galériába, amelyet a Fiatal 
Képzőművészek Stúdiója Egyesület 
működtet. Ebben a galériában dolgo- 
zom mint pályázatíró, programszer-
vező és elsősorban a gazdasági és pénzügyekért fe-
lelős munkatárs.
Milyen előnyeid származtak a magyar szakos végzett-
ségedből?
Ma már tudom, hogy az egyetemi szervezetekben 
való tevékenységem miatt kaptam meg ezt az állást. 
A magyar szaknak köszönhetem, hogy bekerültem a 
Nyári Egyetemre, és hogy tagja lehettem a Külügyi 
Bizottságnak, ezek révén pedig sok hasznos tapasz-
talatot szereztem a munka gyakorlati oldalát illetően.
Hogyan hasznosítod a magyar szakon megszerzett tu-
dásodat jelenlegi munkahelyeden?
Mivel egy képzőművészeti egyesületnél szerzett fi-
zetésből nem könnyű megélni, ezért másodállásban 
külföldieknek magyar nyelvet tanítok, így itt nagyon 
sokat profitálok a magyar szakból, különösen A ma-
gyar mint idegen nyelv kurzusból. Pestet is nagyon 
megszerettem, de azt is büszkén vállalom, hogy deb-
receni egyetemista voltam. 
Van-e kapcsolatod szorosabban véve az irodalommal, 
vagy jó, ha sikerül esténként elolvasni pár oldalt? 
Kifejezetten az irodalmi közélettel sajnos nincs sok 
kapcsolatom. Teljesen leköt a kortárs képzőművésze-
ti közélet, persze így a művészetekkel megmaradt a 
napi érintkezés. Pesten rengeteg a kulturális prog-
ram is, és nagyon élvezem ezt a változatos, nyüzsgő 
közeget. 
Melyek a távlati terveid?
Tény, hogy nem a jelenlegi munkahelyemről szeret-
nék nyugdíjba menni. Nagyon tetszik a gazdasági 
munkakör, ezért akár az is elképzelhető, hogy ezen 
a területen maradok. De erről még korai beszél-
ni, most örülök, hogy olyan helyen dolgozhatok,  
amit szeretek is. 

Gesztelyi Hermina

Barna Péter

Hogyan kerültél a Debreceni Egyetem 
magyar szakára?
Különösebb tervem nem volt a jövőt 
illetően. Azt tudtam, hogy érdekel az 
irodalom, az újságírás, és minden, ami 
kultúra. Aztán az egyetemi éveim alatt 
világossá vált, hogy nem a tanítás az el-

sődleges célom, hanem a kulturális újságírás. 
A magyar szak befejezése után hogyan jutottál el a je-
lenlegi munkahelyedre?
Jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériumában 
dolgozom, a Kultúráért Felelős Államtitkárságon va-
gyok sajtóreferens. Másodéves koromban jelent meg 
az első cikkem, majd egyre szélesebb körben publi-
káltam, aztán egy pályázatnak köszönhetően beju-
tottam a Fiatal Európa Szerkesztőségbe. A program 
végén beválasztottak a legjobb tudósítók közé, így 
Brüsszelbe is kimehettem. Ennek is köszönhetem, 
hogy később az Index hírportál debreceni gyakornoka 
lettem. Végül pályáztam a minisztériumba, és az ön-
életrajzom alapján elnyertem az állást.
A jelenlegi munkahelyeden előnyt jelent-e a magyar sza-
kos végzettség?
Igen, hatalmas előnyt. A bölcsészkaron megszerzett 
tudás integrálható, és talán ez a legnagyobb előnye. A  
mi erősségünk, hogy jól írunk, könnyen kommuniká-
lunk, kreatívak vagyunk és látjuk az összefüggéseket. 
Munkám során nekem ezek a tulajdonságok segíte-
nek a legtöbbet. Minden nap kulturális, jogi szöve-
gekkel dolgozom, olyan írásos anyagokkal, melyekről 
– némi iróniával – kijelenthető, hogy hétköznapi em-
ber nem feltétlenül érti meg. Az én feladatom, hogy 
közérthetővé tegyem őket mindenki számára. 
Hogyan élnek benned az egyetemen eltöltött évek?
A mai napig nagyon erősen él bennem a debreceni 
identitás és büszke vagyok, hogy a Debreceni Egye-
temen végeztem. Nálunk az oktatók nem csupán 
hallgatóként tekintenek tanítványaikra, hanem kol-
légákként. Sok tanárommal ápolok rendkívül jó kap-
csolatot a mai napig. Ha az öt év alatt biztatásra, báto-
rításra volt szükségem, tőlük megkaptam. 
Van valamilyen álommunkád, távolabbi célod? 
Eddig nagyrészt az íráskészségemet és a nyitottságo-
mat kamatoztattam. A jövőben szeretném ezeken kí-
vül a beszédkészségem is „használni”. Nagyon érde-
kel például a rádiózás, szívesen kipróbálnám  magam 
a médiának azon a területén is.



Oktatói portrék

Dr. Rácz Anita
A tanári pályára gyerekkora óta tudatosan ké-
szül, mindig is ezzel akart foglalkozni, habár rövid 
kitérőként a villamosvezetői, illetve a katonai kar-
rier is felsejlett előtte. A magyar szakot elsősor-
ban az irodalom miatt választotta, ám már első 
egyetemi hónapjai alatt kialakult benne a nyelvé-
szet iránti lelkesedés, ami aztán nem is változott 
már meg. 

A tanítás legnagyobb pozitívumai számára a sikeres 
kommunikáció a hallgatókkal, az interaktivitás, valamint 
a különböző emberek érdeklődési köreinek felfedezése. 
Szabadidejében legszívesebben olvas – kedvencei szé-
les skálán mozognak Máraitól egészen Dosztojevsz-
kijig, de csupán egy írót nem tud kiemelni, a nemzeti 
irodalmak közül viszont az orosz áll legközelebb hozzá. 
Zenében is sok kedvenccel bír, főleg a jazzes vonalat 
szereti, ezek mellett pedig szívesen utazik, valaha futni, 
manapság pilatesezni jár. Érdekli a technológia világa, 
figyelemmel követ minden elektronikai újdonságot. A 
Loki iránti rajongása közismert, s immár húsz éve tart 
rendületlenül, sállal, mezzel, rendszeres meccsre járás-
sal. Kedvencei főleg az „első aranygeneráció” nagyjai, 
Sándor Tamás vagy épp Dombi Tibor. 
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Dr. Bódi Katalin
Jövőkoncepciója korán kialakult, boltos néni-
ként vagy tanárnéniként képzelte el pályafutá-
sát. Francia-magyar két tannyelvű gimnázium-
ba járt, franciatanárnak készült, így kezdetben 
a magyar csupán szükségszerű következmény 
volt, ám később csupa meglepetés- és élmény-
szerű esemény hatására módosult a prioritás.
A tanításban az örömszerzés igénye a legfon-
tosabb számára, mind a hallgatók, mind saját maga 
számára, és szeret meglepetést okozni a látszólag 
unalmasabb témák érdekessé tételével. Fontosnak 
tartja nem elfelejteni, milyen volt diáknak lenni, és az 
egyetemi tanárai, az általuk megismert minták is ha-
tással vannak tanítási módszereire. 
Kevés szabadidejét gyermekei nevelése tölti ki, de 
sokat olvas, és ha több ideje lenne, sűrűbben járna 
múzeumba, kiállításokra. A zenében dalszöveg-cent-
rikus, kedvenc zenekarai a Depeche Mode és a Pál Ut-
cai Fiúk. Tévét ritkán néz idő hiányában, viszont nagy 
sorozatrajongó, a Vészhelyzetet, a Született felesé-
geket és a Jóbarátokat nézi legszívesebben.

Major Bianka 

Imre Mihály 1978-ban írta első tanulmányát Szenci 
Molnár Albertről, majd pályája során a régi magyar 
irodalom szinte mindegyik területét érintette. Mun-
kásságát az idén Tarnai Andor-díjjal jutalmazták, ta-
valy pedig az utóbbi évtized írásaiból jelent meg egy 
kötete. Ez alkalomból kérdeztük.

Miért kapta tanár úr a Tarnai-díjat?
Úgy van a szabályzatban, hogy a díj nem egy-
két írásért jár, hanem úgymond az életművet 
jutalmazzák; nyilván ez egy életkornak is szól, 
és a teljesítménynek.
Tarnai Andorral személyesen is megismer-
kedett, mit jelentett ez Önnek fiatal kutató-
ként?
Nem „szabályosan” indultam, sokáig gim-
náziumban tanítottam, onnan kerültem a fel-
sőoktatásba. Tarnaival 1981-ben, vagy talán ’82-ben 
ismerkedtem meg, amikor megnyertem egy pályáza-
tot, melyhez ő írt bírálatot. Tarnai a munkám kiadása 
mellett állt, de különböző okok miatt félretettem ezt 
a tanulmányt. Akkor már érdekelt a toposzkutatás, 
és láttam, hogy ebben Tarnai tudja a legtöbbet. Min-

dig segítette a fiatalokat, és nagyon nagy erényé-
nek tartottam, hogy a legkevésbé sem irigykedett 
a sikereikre. Nekem roppant imponáló volt erős te-
oretikus képessége és gondolkodásának rendkívüli 
filologikuma. Ez a kettő látszólag elüt egymástól, de 
összetartozásukat éppen Tarnai művei tették szá-
momra teljesen biztossá. 
Tavaly jelent meg új tanulmánykötete, melyben Szőnyi 

Benjámint is érinti, akiről nyertes pályamunká-
ját írta. Miért tér vissza egy-egy témához?
Ezt a kérdést én is többször felteszem ma-
gamnak. Szőnyi megkapott, mert hódme- 
zővásárhelyi volt, de aztán a „karrierérdekek” 
más irányba tereltek. Szenci rám telepedett, 
aztán azt is félretettem a toposzokért. Ezek a 
témák bennem maradtak és bár egyike-másika 
néha pangott, de nem mondtam le róluk. 

 Van-e vége a kutatói pályának?
A rómaiak hét életkorról beszéltek, aminek az öreg-
kor a vége; de nagyon remélem, hogy az életkor előre-
haladtával a bennem lévő ambíció nem csökken majd.

Móré Tünde



Társas-kognitív nyelvészet – mindenkinek

Fehér Krisztina a társas-kognitív nyelvészet alapjait 
bemutató, Bevezetés a társas-kognitív nyelvészet-
be című előadás-sorozata, illetve a 2012. évi tavaszi  
társas-kognitív nyelvészeti rendezvényei után idén 
tavasszal, immár hagyományosan újabb program-
sorozatot szervezett a 2010-ben alapított Társas-
Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport és a DAB Nyelv-
tudományi Munkabizottsága. A hétfő délutánon-
ként megtartott alkalmak ebben az évben is nyilvá-
nosak voltak, a DAB Székházban minden érdeklődő 
szabadon meghallgathatta 
őket. Az előadások a tava-
lyi évhez hasonlóan több 
különböző téma köré cso-
portosultak, és olyan ne-
ves kutatók tartották őket, 
mint Kálmán László, Szabó 
Tamás Péter, Békés Vera, 
Tompa Tamás, Wéber Ka- 
talin, Gyarmathy Zsófia és 
Nemes László. Mi kapcsol-
ta össze ezeket a nyelvi  
szabályokhoz, a nyelvelsa- 
játításhoz, a moralitáshoz 
vagy éppen az agykutatás-
hoz kapcsolódó előadá-
sokat? Nem más, mint a  
szervező kutatócsoport 
társas-kognitív nyelvszem-
lélete.
A Debreceni Egyetem Ma-
gyar Nyelvtudományi Tan-
székének oktatóiból és hall-
gatóiból alakult kutatócsoport szemlélete a „társas” 
és a „kognitív” kulcsszavakra épül, azaz az emberek 
közösségét és a nyelv elmebeli szerveződését emeli a 
középpontba. A változást és a változó (relatív) nyelvet 
vizsgálja, amely közvetlen kapcsolatban áll a nyelvet 
használó egyénekkel és közösségekkel. A társas-kog-
nitív megközelítés szorosan kapcsolódik a labovi szo-
ciolingvisztikához, a kognitív nyelvészethez, illetve fel-
használja a filozófia, a pszichológia, az etológia és egyéb 
kognitív tudományok eredményeit is. A szemlélet em-
berközelisége, illetve az interdiszciplináris keret miatt a 
kutatócsoport előadás-sorozata nem kizárólag a nyel- 
vészek számára lehetett izgalmas, hanem minden- 

kinek, aki bármilyen szempontból érdeklődött a  
nyelv iránt.
Az előadások ebben az évben is népszerűek voltak, 
rendre sok résztvevővel zajlottak. Ezen kívül a kitűnő 
Nyelv és Tudomány internetes portál (nyest.hu) heten-
te jelentetett meg összefoglalót, kedvcsinálót az el-
hangzottakról, valamint a Friss rádióban is jelent meg 
egy interjú Fehér Krisztinával, a kutatócsoport egyik 
alapító tagjával a programsorozat előtt. A Facebook 
közösségi oldalon is többen érdeklődtek az előadások 

iránt, illetve a kutatócsoport 
hírlevelét is sokan olvasták, 
és Fehér Krisztinával beszél-
getve megtudtam, hogy az 
előadásokon készült video-
felvételek is sikert arattak. A 
kutatócsoport több vissza-
jelzést kapott azzal kapcso-
latban, hogy az interneten 
elérhető videók mennyire 
hasznosak voltak az érdek-
lődők számára, hiszen így az 
ország bármelyik pontján, 
bármikor megtekinthették 
őket. Mindazon érdeklődők, 
akik személyesen lemarad-
tak az alkalmakról, jelenleg 
is láthatják az előadásokat 
a kutatócsoport webolda-
lán (http://mnytud.arts.klte.
hu/tkny/index.php), illetve 
megtalálhatják a videókat a 
csoport Facebook oldalán is.

A három előadás-sorozat teremtette hagyományt a 
Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport a követke-
ző évben sem kívánja megtörni, és már az előadókra 
nézve is felmerültek ötletek. Az elmúlt két évhez ha-
sonlóan olyan kutatókat terveznek meghívni, akik va-
lamilyen formában kapcsolódnak a fentebb részlete-
zett nyelvszemlélethez. A lehetséges előadók között 
ezúttal sem csak nyelvészek, hanem például filozófu-
sok, pszichológusok neve is előkerült. A kutatócsoport 
hírlevelére feliratkozók egész biztosan kapnak majd 
értesítést a következő rendezvényekről is.

Ládi Zsuzsa
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1. Kálmán László (MTA Nyelvtudományi Intézet;  MTA–
ELTE Elméleti Nyelvészeti Kihelyezett Tanszék): Mi a 
szabályos, és mi a szabálytalan? (2013. február 25.)
2. Szabó Tamás Péter (MTA Nyelvtudományi Intézet): 
Szabály, vélemény vagy hagyomány? Nyelvi értékítéle-
tek nyomában (2013. március 4.)
3. Békés Vera (MTA Filozófiai Intézet; EKF Filozófia Tan-
szék): Réger Zita hagyatéka (2013. március 11.)
4. Tompa Tamás (ME Preventív Medicina Tanszék; 
Department of Neuroscience, Medical University of 
South Carolina, Charleston): Van képünk hozzá? Avagy 
mire KÉPes a posztmodern idegtudomány társas kör-
nyezetben (2013. március 18.)
5. Wéber Katalin (PTE, Idegen Nyelvi Titkárság): Igévé 
vált tettek. Az igeragozás megjelenése a magyar gyer-
meknyelvben (2013. március 25.)
6. Gyarmathy Zsófia (Applied Logic Laboratory, Buda-
pest): A bizonytalanság két arca: hiány és variáció a fo-
nológiában (2013. április 8.)
7. Nemes László (DE DEOEC Magatartástudományi In-
tézet): A moralitás fogalma társas-intuícionista megkö-
zelítésben (2013. április 15.)

nyest.hu
http://mnytud.arts.klte.hu/tkny/index.php
http://mnytud.arts.klte.hu/tkny/index.php


2012 őszén indult be a hungarológia mesterszak – az első év tapasztalatainak jártunk utána

A Hungarológia mesterszakról
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Dr. Maticsák Sándor, tanszékvezető, Finnugor Nyelv-
tudományi Tanszék:
A hungarológia képzés viszonylag új konstrukció ná-
lunk. A tantervben szerepelnek magyar irodalmi, nyel-
vészeti, történelmi, illetve néprajzi tárgyak egyaránt. A 
hungarológia szak bázisát elsősorban a magyar szakos 
hallgatók adják, de örömmel várunk minden bölcsész-
hallgatót, aki a magyarságtudomány iránt érdeklődik. 
A szak egyik fő képzési iránya a magyar mint idegen 
nyelv, diákjainkat arra tanítjuk meg, hogy képesek le-
gyenek anyanyelvünket kívülről látni. Ez nem egyszerű 
feladat, mert a magyar az agglutináló nyelvek csoport-
jába tartozik, bonyolult nyelvtani szabályok jellemzik, 
amelyek elsajátítása meglehetősen nehéz. Kiemelt 
partnerünk a külföldiek oktatásával foglalkozó Nyári 
Egyetem, amely remek tapasztalatszerzés hallgatóink 
számára. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink 
külföldön is tanulhassanak, képzésüket elsősorban 
Erasmus-ösztöndíjakkal igyekszünk teljesebbé tenni.

Fehér Éva:
Te magyar szakosként kerültél a hungarológia mester-
szakra. Érzed bármilyen előnyét korábbi tanulmányaid-
nak?
Mindenképpen. A nyelvészeti képzés szerintem ki-
hagyhatatlan, a többieken látom, mennyire nehéz 
bepótolni ezeket a stúdiumokat. Ám mivel sok tudo-
mányterületet fednek le az óráink, számos kurzuson 
én érzek hátrányt, például történelmi tárgyakból. De 
nem volt kérdés, hogy ide jöjjek.
Vannak terveid a diploma megszerzése után?
El tudom képzelni magam magyar mint idegen nyelvi 
tanárként is, ám mivel mindig is érdekelt a dolog elmé-
leti része, PhD-képzésen is szívesen maradnék. Mivel 
nálunk még ilyen nincsen, így alaposan utána kell jár-
nom, melyik doktori iskolához tudok csatlakozni. De 
mindig tudjuk, kihez fordulhatunk segítségért.
Hasznosnak tartod a hungarológiát munkalehetőség 
szempontjából?
Abszolút. Számos opció közül választhatunk, még 
az Egyesült Államokban is akad igény a tudásunk-
ra, ha a keleti parti magyar populációt nézzük. A 
„lektorkodásban” az a jó, hogy az ember nemcsak a 
nyelvet taníthatja, hanem a kultúrát is terjesztheti egy 
idegen országban, az eltérő körülmények pedig hatal-
mas esélyt biztosítanak a tapasztalatszerzése.

Tarjányi Gréta:
Miért választottad éppen a hungarológiát? Úgy tudom, 
rajtad kívül még két hallgató jár erre a képzésre.
Sajnos, ez a szak még nem eléggé ismert. Én egy cso-
porttársamtól hallottam róla még Budapesten. A BA-t 
cseh szakon végeztem, úgyhogy kicsit szerencsém 
volt, hogy ezzel a képzettséggel is felvételi tudtam 
nyerni ide. A cseh nyelvet továbbra is szeretem, jelen-
leg magánúton tanulom. Így a mesterképzésben azt 
tanulhatom, ami igazán érdekel, vagyis a magyar mint 
idegen nyelvi tanári pálya. Az elmúlt egy évben széle-
sedett a látóköröm, és az a célom, hogy a külföldiek-
nek is átadhassam ezt.
Van valami terved a jövőre nézve, szeretnél esetleg 
anyanyelvi lektorként dolgozni külföldön?
Szívesen kipróbálnám magam Csehországban, lek-
torként például, de ezt az időre bízom. Ahogy az  
élet hozza, úgy lesz.

Molnár Dániel:
Honnan érkeztél a hungarológiára? Volt valamilyen „elő-
képzettséged”?
2011-ben végeztem itt történelem szakon, majd fel-
vételt nyertem a Digitális Bölcsészet MA-ra, amely 
szintén abban az évben indult először, majd 2012-ben 
hungarológiára is jelentkeztem. A szak egy meghatá-
rozó része történelmi ismeretekre épül, ezek nekem 
kedveznek, de szerencsére mivel a tanáraink na- 
gyon sokat foglalkoznak velünk, nem kell a hiányos-
ságaink miatt aggódnunk. Kevesen vagyunk a szakon, 
és rendszeresen kikérik a véleményünket a szakkal 
kapcsolatos kérdésekben, ezt pedig nagyon értéke-
lem.
Mit gondolsz, mi az, amin még érdemes lenne változtat-
ni a képzésen belül, hogy gördülékenyebb legyen?
Többször van más szakon tanulókkal közös óránk, és 
ilyenkor előfordul, hogy eltűnünk a tömegben. A kom- 
munikáció ezek között a kurzusok között nem a legtö-
kéletesebb. Talán ezen lehetne korrigálni kicsit, de ezt 
leszámítva maximálisan elégedett vagyok a képzéssel.

Éliás Alexandra
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Tanítási gyakorlat után
Tanár szakos hallgatókkal beszélgettünk a képzésről és a gyakorló tanítás során  

szerzett tapasztalataikról
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Asbóth Balázs
történelem-magyar tanári MA

Inkább középiskolában tanítana, élvezte 
az általánost is, de ott más nyelvezetet, 
humort kell használni, korban sem áll 
olyan közel egymáshoz tanár és diák. Az 
általános iskolai gyakorlaton egy olyan 
vezetőtanárhoz került, aki megkövete-
li a fegyelmet, precizitást, elvárta, hogy 

pontosan készüljön az órákra, módszertanilag is. A 
légkör nem volt sokkalta más, mint a gimnáziumban, 
de több volt a játékos művelet és a rajz. A középisko-
lásoknak történelmet tanított, számukra könnyebb 
volt élvezetesebbé tenni az órát. „A történelem elő-
adásszerűbb, én pedig szeretek mesélni. A diákok is 
ügyesek voltak, így jó volt a légkör.
Mind a történelem, mind a magyar tanszékkel elége-
dett, hasznosítható tudásra tett szert. A pedagógiai 
kurzusokon megtanult elméleti szempontok olykor 
evidenciaként hatottak, s bár a pszichológia órákon 
szintén van, ami megfogja az embert, mégis többen 
tapasztalták: nem feltétlenül alkalmazzák az így elsa-
játított ismereteket. Ez nem abból fakad, hogy nem 
készültek föl jól elméletben, ám rengeteg minden 
elsősorban gyakorlat során alakul ki az emberben. 
A gyakorlat jó volt, de csak a képzés végén van, Ba-
lázs szerint érdemes lenne hamarabb kipróbálni  
a tanítást. 

Bancsi Árpád István
történelem-magyar tanári MA 

„Mindenkinek talán az az álma, hogy elit-
gimnáziumba jusson be, ott öregedjen 
meg. Én, látva, hogy milyen lehetősé-
gek vannak egy kezdőtanár előtt, nem 
vagyok olyan naiv ebben a kérdésben.” 
Árpád azt tanácsolná a leendő végzős ta-
nárjelölteknek is, hogy az első öt évben 

ne válogassanak. Menjek el bátran egy határ menti kis 
falu általános iskolájába, vagy akár szakmunkáskép-
zőbe is tanítani. Egyrészt azért, hogy gyűljön a gya-
korlatuk, ugyanis sok jobb szakközépiskolában vagy 
gimnáziumban minimum 3-5 év gyakorlati tapaszta-

lat az elvárás. Másrészt úgy gondolja – és ez szerin-
te elvárható lenne más tanárjelöltektől is –, hogy a 
tanári pályára úgy tekintsenek, mint ami nem csak 
arról szól, hogy okos, ügyes és érdeklődő gyereke- 
ket szeretnénk tanítani. Az álmunk persze legtöb-
bünknek ez, de ne felejtsük el, hogy sokkal nagyobb 
kihívás hátrányos helyzetből jövő, tanulási nehézsé-
gekkel küzdő, motiválatlan gyerekekkel foglalkozni, 
holott nekik is a tudásunk legjavát kell nyújtanunk. Az 
e diákokkal átélt tapasztalatok nem minden tekintet-
ben lesznek pozitívak, de mindenképpen hasznosak 
és szükségesek. Biztos abban, hogy ezek birtokában 
sokan „máshogy fogják látni nemcsak szakmai pályá-
jukat, lehetőségeiket, hanem az egész életüket is”.

Kövér Mónika
német-magyar tanári MA 

Mónika amellett, hogy erősnek tartja 
a debreceni tanárképzést, a szakmód-
szertanos tárgyak óraszámát növelné. 
Kimondottan hasznosnak tartja Czimer 
Györgyi óráját: „Hogy az ő szavaival él-
jek, fontos, hogy elrepüljön az a bizo-
nyos pillangó, és ne döglött pillangó 
legyen.” Azaz a megtartott órából épül- 
jenek a diákok, azt tudják mondani: va-
lamit megértettek, a szöveg kinyílt számukra, ér- 
tékekkel gazdagodva térjenek haza. Nem pedig 
azt, hogy a tanár valamit beadagolt, vagy éppen „szét-
cincálta” a verset. Emellett fontos a pszichológia és a 
didaktika is, azonban ezeken az órákon inkább az el-
méleti részeket kérték számon, amit nehezebb beépí-
teni a tanári mindennapokba.
Szintén pozitívnak látja a többi tanárjelölt lelkesedé-
sét. Például ha felvetődik egy probléma, azt közösen 
vitatják meg, mindenki gondolkozik rajta. Ráadásul 
összetartó csapattá kovácsolódtak, próbálják egy-
mást segíteni, hogy mindenki jó órát tartson. Vannak 
kritikus hozzászólások is, amelyek az élesben történő 
tanításra készítenek föl. Mónikánál ilyen módon: „Az 
első miniórámon picit bátortalannak éreztem a gyere-
keket, ennek ellenére sajnáltam, hogy letelt a 15 perc. 
Nagy élmény volt.”

Bulyáki Alexandra



Irodalmi alkotókörök  – a DEIK

A Debreceni Egyetem Irodalmi Kör (DEIK) létreho-
zásának ötlete 2008 őszén pattant ki irodalmi ér-
deklődéssel is bíró elsőéves történelem alapszakos 
hallgatók fejéből. 2009 márciusában alakult meg hi-
vatalosan a kör, amelynek népszerűsítésére, megis-
mertetésére több meghökkentő és figyelemfelkeltő 
reklámkampányt is indítottak. (Például szórólapot 
osztottak, amelyen az szerepelt: „DEIK: Diós-Epres 
Ízű Kondom is lehetne.”) Később is rendeztek ha-
sonló akciókat, mint például a Tóga-napot, amelyen 
a tagok tógába öltözve népszerűsítették körüket és 
az irodalmat.
Az irodalmi kör havi rendszerességgel tart műhely-
munkákat, ahol az íráskészségüket fejleszteni vágyó 
fiatalok nemcsak felolvashatják írásaikat és meg-
hallgathatják a többiek véleményét műveikről, ha-
nem különböző izgalmas 
témakiírásokra (pl. „a lovak 
mindenhol ott vannak”, 
„Isten a bevásárlóközpont- 
ban”, vagy „a fantom, aki-
vel nem szeretnél szembe-
sülni”) is komponálhatnak 
szöveget. A műhely minden 
tekintetben nyitott, helyszí-
ne jelenleg egy a hármas kol-
légiumban található kávézó. 
A műhelyre nem kötelező 
írást vinni, azokat is szívesen 
látják, akik csak meg szeret-
nék hallgatni a többieket. A 
következő lépcsőfok a DEIK-tagság, az e körbe tarto-
zók már az évenkénti DEIK közgyűlésen indulhatnak 
pozícióért is. A DEIK mára igen színes társaság lett: 
magyar, történelem, pszichológia, informatika és 
anglisztika szakosok, szabad bölcsészek, gimnazis-
ták, sőt fizikusok is akadnak közöttük. 
2009 szeptemberében elindult a DEIK online iro-
dalmi folyóirata, az Amúgy (amugy.hu), amely a je-
lenlegi formáját 2012 tavaszán nyerte el. A lap nem 
folyamatosan frissül, hanem negyedévente egy 

műsoros lapszámbemutató keretében mutatko-
zik be. Külön rovatba kerülnek a műhelytémákra 
írt és a témán kívüli alkotások, valamint folyamato-
san indultak újabb és újabb rovatok. A folyóiratnak 
már a kezdetektől volt logója, szerkesztője, illet-
ve lapszámbemutatói is, melyeken meghívottak is 
szerepeltek. Az első vendégek egyetemi tanárok 
voltak, akik irodalmi témájú előadásokkal járultak  
hozzá a rendezvény szakmai színvonalának növeke-
déséhez. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a többi 
művészeti-irodalmi lappal történő kapcsolat kiépí-
tése. Többek között A Vörös Postakocsi, a Debre-
ceni Disputa, a Spanyolnátha, a Katapult és a Műút 
folyóiratok stábját látták vendégül. A DEIK azonban 
nemcsak a műhelymunkákból és lapszámbemutató 
estekből áll. 2010-ben, miután igény volt rá, megala-

kult a színházi szekció, 
a DEIK Teátrum, amely 
többször állt már elő 
külön előadással vagy 
performansszal. Rendsze-
res nyári írótáboruk, a ti- 
szacsegei DEIK napok 
minden nyáron várja az  
érdeklődőket, ahol a pi- 
henés mellett a szak-
mai előadások sem hiá- 
nyoznak. Immár 5. al-
kalommal rendezték meg 
tavasszal a Nagyerdőn 
az Irodalmi vetélkedő és 

kalandjáték nevű izgalmas eseményüket, amelyet 
hagyományosan szabadtéri sütés-főzés zár. A DEIK 
teljes nevén csoportként a Facebookon is megtalál-
ható, és mindenkit hívogat, aki verset, prózát, drá-
mát, bábjátékot, egyebet ír vagy szeretne írni. Azo-
kat is, akiket egyszerűen csak érdekel az irodalom, és 
szívesen vesz részt erről folyó diskurzusokban, vagy 
szeret játszani, zenélni, énekelni – egy eleven baráti 
közösség tagjává válni.

Somogyi Tibor
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amugy.hu
http://www.amugy.hu
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Szakhét

A TEK-szakhéttel párhuzamosan idén is sok progra-
mot rendeztek a magyaros szakhét keretében – az 
egyik fő változás ezúttal az volt, hogy a magyar sza-
kos szervezők az olaszosokkal karöltve kínáltak prog-
ramokat az érdeklődő hallgatóknak.
Az első napon ebben az évben is találkozhattunk a Fi-
atal Írók Szövetsége (FISZ) és a József Attila Kör (JAK) 
tagjaival: a két írószervezet társrendezésében előbb 
egy író-olvasó találkozón vehettünk részt Gerevich 
András költővel, majd ezt követően a KULTOK II. After 
kerekasztal-beszélgetés zajlott, ahol a néhány héttel 
korábbi KULTOK II. konferencián az online kulturális 
felületekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket gon-
dolták tovább. Este fél nyolctól a Debreceni Egyete-
mi Színház (DESZ) szervezésében a Dekameron ke-
rettörténetének játékos felolvasásán vehettek részt 
az olasz reneszánsz irodalom és a színház kedvelői. 
Külön érdekessége volt a felolvasásnak, hogy a lá-
togatók végigvonultak az alagsoron, s így mintegy 
maguk is bevonódhattak és szereplőivé válhattak az 
előadásnak. Az itt uralkodó atmoszféra (szagok, lát-
vány) pedig meglepő erővel biztosította a pestisjár-
vány illúzióját. A második nap az előző szerves folyta-
tását is jelentette: a Dekameron című Pasolini-filmet 
vetítették, majd Puskán István vezetésével Debrecen 
emlékhelyeit kutathatták fel a hallgatók (leginkább a 
Pásti utcán).
Szerdán ismételten komoly szakmai programok-
ra került sor: elsőként az ál-TDK konferencián, ahol 
olyan aktuális (sajnos még kevéssé kutatott) témák 
merültek fel, mint a kortárs költők nevelése, az al-
koholszennyezett területek nyelvészeti vizsgálata, 
a  férfiak elnyomásának problematikája, a szóviccek 
kialakulása és végül egy a férfi mosdó falán megje-

lent szöveg intermediális kritikai elemzése. A szigorú 
tudományos konferencia után a hallgatók a DEIK já-
tékos vetélkedőjébe kapcsolódhattak be, ami igény-
be vette a Nagyerdőben barangolók műveltségi és 
fizikai felkészültségét egyaránt. Természetesen a 
megmérettetés után kulturált borozással, főzéssel, 
beszélgetéssel zárult a nap, amelynek végén már 
mindenki nyertesnek érezhette magát. Mindeköz-
ben a főépületben Puskás Katalin tartott előadást, 
valamint az Olaszországból hazatérők mesélték el 
erasmusos tapasztalataikat.
Az utolsó napon a már hagyománnyá vált tanár-diák 
focimeccseken szurkolhattak és játszhattak a sport 
iránt érdeklődők. Majd nyolc órai kezdéssel a szak-
esten koronázták meg a magyar és olasz szakosok 
az egész heti közös „munkát”. Imre László tanár úr 
sokak számára emlékezetes megnyitó beszéde után 
az est egyik üde színfoltját jelentette a BA-FA mono-
gráfia bemutatása Baranyai Norbert és Fazakas Ger-
gely tolmácsolásában. Ezenkívül egy hallgatói slam-
duó (Berki Teofil és Asbóth Balázs) is fellépett, akik 
hűen összefoglalták a magyar szak legemlékezete-
sebb (már-már ikonikussá vált) mozzanatait a Pet- tő 
változatainak nyomán. Természetesen ezúttal sem 
maradhatott el a tombolasorsolás, ahol értékes nye-
remények találtak gazdára. A „kötelező” programok 
ezúttal egy rövid koncerttel értek véget: Bodnár Ale-
xandra és Nyéki Zolán igyekezett ráhangolni a jelenlé-
vőket a további mulatozásra. A hallgatók és oktatók 
pedig elégedetten értelmezhették újra a menza terü-
letét, és immáron retrospektív távlatból tekinthettek 
vissza az elmúlt tanévre.

Nyikos Mónika



„Hangszálakat és színeket feszítünk ki reggelente”
Balogh Péter (II. BA)

Péter 17 évesen kezdett el verseket írni. A legtöbb 
tinédzserhez hasonlóan korai műveiben elsősorban 
a társadalmat kritizálta, majd az első barátnője 
magával hozta a szerelmes alkotásait is. Ezek még 
kifejezetten terápiás céllal születtek, és bár ma már 
tisztában van azzal, mi tetszene az embereknek, 
elsősorban önmagának ír. Műveiben a nők, az 
exbarátnők hagyta nyomok még mindig nagyon 
jelentősek. („A volt barátnőimmel olyan, mintha bőr 
alatt vezetékek kapcsolnának össze minket.”) Hisz 
az ihletben, amely olykor az órái alatt is megszállja, 

és ilyenkor kénytelen néhány 
pillanatra elszakítani figyelmét a 
tananyagtól, de úgy tartja, hogy 
az órák által szélesedik látóköre. 
Hangsúlyozta, úgy érzi, jó helyen 
jár, hiszen a Debreceni Egyetem 
magyar szakos közösségében több 
segítője is akad, akik tanácsokkal 
látják el, és különösen örül annak, 
hogy Borbély Szilárd is oktatói 
közé tartozik. Bár nem kedveli a 
kifejezést, a költő szerinte az, aki 
másképpen látja a világot, mint az  

átlagemberek, és aki valamiféle művészlélekkel 
rendelkezik, ami miatt „elvontnak” tűnik mások 
szemében. 
Szabadidejében versesköteteket és filozófiai mű-
veket olvas, de a portré készítésének idején éppen 
a kötelező olvasmányokra kellett koncentrálnia, 
így legfrissebb olvasásélménye Kemény Zsigmond 
Özvegy és leánya című regénye volt. Nem szeret 
felolvasni, de szereti meghallgatni a verseket a köl-
tők előadásában, és szeretné, ha az unokái majd 
büszkék lennének rá. 
Versei nemrég a Vörös Postakocsi Online-on és a 
KULTer.hu-n jelentek meg:  

http://www.avorospostakocsi.hu/2013/04/08/zart-
egitestek-es-mas-versek/
http://kulter.hu/2012/12/balogh-peter-verse/
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Megrepedt táv

Asztalos Dórának

kiköltözni egymásból
ott hagyni bútorokat

eltolt távok között
értetlenül guggolni

 s várni, hogy a sose-múlók
heget vágjanak

metszetben
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A ruha teszi az embert?
Nagy Nikolett (III. BA)

Mindannyiunknak van szenvedélye, ám ritka, hogy 
ezek közül többet is a profizmus útjára tereljünk. Ám 
Nagy Nikolett éppen ezt teszi. A magyar szak végzése 
mellett ugyanis romantikus–fantasy művek írásával és 
cosplayjel is foglalkozik. A cosplay az angol costume 
play kifejezésből származik, a Conokhoz (con= „fan 
convention”, rajongói találkozók) köthető, és azt je-
lenti, hogy kiválasztasz magadnak egy adott karak-
tert, akinek a viseletét magadra öltve tulajdonképpen 
a bőrébe bújsz. Niki nem pusztán magára ölti ezeket 
a ruhákat, de ő is készíti el, majd egy-egy találkozón 
megrendezett verseny alkalmá-
val be is mutatja azokat. Nem 
csupán a ruhák megvarrásáról 
van szó, hanem a – Niki szerint 
nagyobb élvezetet is jelentő 
– kiegészítők elkészítéséről is. 
Ez rengeteg munkát jelent, hi-
szen legutóbbi győzelméhez 
a négy általa készített kard is 
nagyban hozzájárult. De nem- 
csak a verseny jelent élve-
zetet, elmondása szerint a 
conok hangulatát is az össze-
tartozás érzése határozza meg. 
Mindemellett az írás is je-
lentős szerepet játszik az 
életében. Már 13 éves korában 
regényírásba kezdett, idén júli- 
usban pedig megjelenik első 
könyve is. Ez valószínűleg még csak a kezdet, hiszen 
az Életfogytig című művét az Időtlenek sorozat első da-
rabjának szánja. Nikolett bár úgy érzi, a magyar szak 
alapírásmódján nem változtatott, a műveit azért kifor-
rottabbnak érzi, és saját írásmódjának megértéséhez 
is közelebb került. Könnyedséggel telve beszélt arról, 
hogyan teljesít az élet mindezen területein, ami jelzi, 
hogy ha valamit élvezetből csinál az ember, akkor az 
egyetlen percig sem jelent terhet számára.

Farkas Evelin

Fotó: Jakab Tamás
 http://jakabtamasphoto.hu

http://www.avorospostakocsi.hu/2013/04/08/zart-egitestek-es-mas-versek/
http://www.avorospostakocsi.hu/2013/04/08/zart-egitestek-es-mas-versek/
http://kulter.hu/2012/12/balogh-peter-verse/
http://jakabtamasphoto.hu


Oktatói könyvajánló

Margaret Mazzantini: Újjászületés 
(ford. Todero Anna)
Cartaphilus, 2012
 
Egy kedves orvosismerősöm adta kölcsön 
ezt a könyvet nekem, mondván, milyen 
nagy hatással volt rá. Kíváncsi volt, hogy ő 
és a „profi” (legalábbis ő így gondol rám) 
értékítélete egybeesik-e. Elolvastam, és 
azt mondtam neki, hogy szakmai szem-
pontból nem igazán értékes szövegről 
van szó, inkább a lektűr felé hajlik, de ha-

tást rám is gyakorolt, és ez mindenképpen érdeme. 
Azért tudom tehát igényesebb olvasók, irodalmárok, 
magyar szakos hallgatók figyelmébe ajánlani a köny-
vet, mert két, számomra eddig távoli dolgot nagyon 
közel hozott: a délszláv háborúk emléke ugyanis 
már nagyon elhalványult bennünk, magyarokban, és 
ennek a regénynek a Szarajevója most újra nagyon 
élővé teszi ezt az elfojtott kollektív tudást. A másik, 
hogy nagyon erős empátiát ébreszt a szöveg azok 
iránt a nők iránt, akiknek nem lehet saját gyereke, de 
mindent megtennének érte, hogy legyen. A meddő-
ség tragédiája és az etnikai tisztogatás szörnyűségei 
nagyon is összefonódnak a regényben, hogy hogyan, 
azt már nem árulom el.

Takács Miklós

Szabó Tamás Péter: „Kirakunk táblákat, hogy csú-
nyán beszélni tilos” – A javítás mint gyakorlat és mint 
téma diákok és tanáraik metanyelvében (link)
Gramma Nyelvi Iroda, 2012

Szabó Tamás Péter doktori disszertációjának könyv-
be szerkesztett változata általános iskolai és kö-
zépiskolai diákokkal, illetve tanárokkal készített 
interjúinak és kérdőíves vizsgálatainak eredménye-
it dolgozza fel társasnyelvészeti szemlélettel. A 
szöveg olvasmányos stílusban boncolgatja tanulók 
és tanáraik nyelvét, a nyelvi javítások természetét 
és a szabályok ideológiákként való értelmezését.  
Számos interjúrészlet világít rá a diákok és tanárok 
sztenderdhez való viszonyára, illetve arra, hogy az 
egyes ideológiák csak társas konstrukciókként értel-
mezhetők. A társasnyelvészet számára is nagy jelen-
tőségű könyv a nyelvészek mellett a pedagógusok és 
a laikus olvasók számára is számos érdekes tanulság-
gal szolgálhat.

Verécze Viktória

Linn Ullmann: Szemem fénye 
(ford. Petrikovics Edit)
Scolar, 2012

Mélységesen igazságtalan, hogy Linn 
Ullmannról szólván szinte mindig meg-
említődik: ő Ingmar Bergman és Liv Ull-
mann lánya. Mintha saját jogán nem len-
ne elég jó és érdekes. Pedig az, s mégis, 
nem lehet szabadulni az érzéstől, hogy 
a könyveit, így a legújabb Szemem fé-
nyét is jellemző szikár és csontig hato-
ló éleslátás családi vonás. E látásmód 
ezúttal titkokkal, elfojtásokkal terhes 
családtörténetet bont ki izgalmas történetszövésben, 
s hétköznapi természetességgel képes megérzékíteni 
életfordulók sorskérdéseit.

Debreczeni Attila

Sirokai Mátyás: A beat tanúinak könyve
Libri, 2013

A cím kissé csalóka: Sirokai Mátyás második verses-
kötetében ugyanis nem az ötvenes-hatvanas évek 
beatköltészetének folytatójaként lép fel, fegyelme-
zett, a vallomásos alanyiság helyett inkább a sze-
mélytelenség beszédmódjaival kísérletező verseinek 
központi metaforája mégis a beat mint ütem, pulzá-
lás, szívdobbanás. A könyv azt példázza, hogy miként 
válhat a fizika területéről származó összefüggés – a 
hang nem más, mint mozgás – egy, a kortárs magyar 
líra közegében mindenképpen újszerűnek nevezhe-
tő poétikai vállalkozás kiindulópontjává. Az olvasást 
különös meditációs gyakorlatként működtető ver-
sek olyan utakról adnak hírt, melyek során a legkü-
lönfélébb világok között létesül átjárás: az utazás-el-
beszélések éppúgy játékba hozzák a sci-fi irodalmat 
és a tajga népeinek totemizmusát, mint A 
Gyűrűk ura és a Biblia szövegvilágát. A beat 
tanúinak könyvét tehát nemcsak Esterhá-
zy Marcell gyönyörű borítófotója teszi az 
utóbbi idők egyik legizgalmasabb szépiro-
dalmi kiadványává. 

Balajthy Ágnes
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Hallgatói könyvajánló

Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia
Palatinus, 2010

A mai, ifjabb generáció nevében bátran 
mondhatom, hogy ez a könyv szüleink 
fiatalságába repít minket, a ’60-as és ’70-
es évek világába, ahol még élt a punk és 
a rock’nroll, amikor a nyári pénzkereseti 
és szórakozási lehetőséget még az épí-
tőtábor jelentette, amikor a Balaton volt 
a legfelkapottabb nyaralóhely, nem a 

horvát tengerpart és nem nyugati vagy távol-keleti au-
tóval közlekedtek, hanem Trabanttal. Ez a kultkönyv 
szelíd nosztalgiával tekint a korszakra, nem politizál, 
nem háborog, csak emlékezik. Szörnyűségek és szív-
szorító történetek így is akadnak benne bőven. A 
könyv egy utazásról szól, amely a gyermekkorból a 
felnőtté válás irányába tart. Rokonságban áll Salinger 
Zabhegyezőjével és a Beat-korszak nagyja, Jack  
Kerouac Úton című regényével is. Közben pedig te-
kinthetünk rá akár népmesei szempontból is, hiszen 
olyan elemeket is tartalmaz, mint szerencsepróbálás 
vagy a kisebbik fiú kalandozása. Mindent megtalál-
hatunk benne, ami egy vidéki fiút érint, amikor a fő-
városba kerül. A gyermekkor falusi életformája ele-
venedik meg a szemünk előtt, az összetartó család, a 
hagymaszag, a pangó közösségi ház, a szénakazlak és 
a bogyósgyümölcsföldek.  Majd egy olyan kamaszfiú 
szemével látjuk a világot – az első szám első személyű 
elbeszélőnek köszönhetően –, aki bekerült a nagyvá-
rosi forgatagba, Jimi Hendrix szeretne lenni, és egy-
re jobban érdeklik a lányok. A történet kiteljesedése 
pedig a fiatal felnőtt külföldi útja lehetne, ami azon-
ban egyáltalán nem a tökéletes boldogság helyszíne, 
hanem a csalódásé, ami után talpra kell állni, és újra 
rátalálni a ritmusra. Valahol mindannyiunk útja ez, az 
identitáskeresés és felnőtté válás leírásának valamely 
mozzanatában mindenki magára ismerhet. Talán ezért 
is szerepel a bogyósgyümölcskertész fia név nélkül, 
mert akármelyikünk lehet. Mindenesetre egy biztos; 
önmagunkat csak akkor találhatjuk meg igazán, ha 
mozgásban maradunk és nem állunk meg túl hosszan 
az élet dolgain töprengeni. Mindenkinek jó szívvel aján-
lom ezt a derűs-borongós novellaciklust. „Na most ilye-
nekről szól ez a könyv. És lehet rajta nevetni, még az em-
ber könnye is kicsordul tőle. Vagy azért, mert sírni kell.”

Novák Sára (I. MA)

José Saramago: Alentejo. Egy évszázad 
regénye (ford. Pál Ferenc), Európa, 2012

José Saramago, portugál regényíró könyve 
eredetileg 1980-ban látott napvilágot,  re-
gényciklusának első darabjaként. A több-
kötetes vállalkozás a portugál történelem 
jeles eseményeit kívánja bemutatni, miköz-
ben a szöveg felülírja a történelmi regények-
kel kapcsolatos elvárásainkat. Bár a könyv-
ben élettörténetek, emberi sorsok válnak 
elbeszéltté, ezek a sorsok nem egyediek: 
Alentejo kietlen vidékén élő Mau-Tempo család (a név 
jelentése: rossz idő) tagjai generációkon keresztül 
ismétlik elődeik, valamint a többi napszámos család 
nyomorúságát. A nemzedékek életét átívelő történet 
belesimul a táj történetébe. Ahogyan az emberi lé- 
tezés alárendelődik a portugál vidék zord körül- 
ményeinek, úgy az időfolyamatok is térta-
pasztalatokká válnak.
A múlt örökségei – mint a nehéz mezőgazdasági 
munka, éhezés, szerelmi vágy, alkoholizmus, öngyil-
kosság, őrület, kínvallatás, mélyszegénység, küzde-
lem a jobb életkörülményekért, fizikai fájdalom és 
testi leépülés – súlyos teherként nehezednek az egy-
mást követő nemzedékek vállaira. Az alentejói világ-
rend zárt rendszer, amelyben a szenvedés a genetikai 
tulajdonságokhoz hasonlóan öröklődik az utódok kö-
zött. Noha a négy generáció minden tagjának meg-
van a maga személyes keresztje, véleményem szerint 
egyik életút sem értelmezhető a közösségi sors kere-
tei nélkül. 
A portugál uradalom vallási-morális törvényei kö-
zel állandóak. Közvetítői, Agamedes atya, Contente 
hadnagy és a birtok urai a rend fenntartásának ré-
szeként tekintenek a napszámosok szenvedése- 
ire. Ellensúlyozó erőt csak a szerelmesek szo-
ros érzelmi kötelékei jelentenek. Az alentejói kö- 
zös sors, hagyomány, kultúra biblikus hang- 
vételű, portugál népköltészetet megidéző nyelvén 
olvassuk a történeteket, így a regényben minden 
nyelvi forma autentikus része az uradalom világának. 
A narráció is azt az illúziót kelti, hogy ez az egyetlen 
nyelv, melyen a történet elmondható. A regény ma-
gas esztétikai igénnyel íródott, magával sodró, va-
rázslatos olvasmány.

Papp Sára Írisz (II. BA)
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Hírek

A Debrecenben rendezett XXXI. OTDK Humán Tudo-
mányi Szekcióján a magyar szakos hallgatók szép sze-
repléssel öregbítették intézeteink hírnevét:
I. helyezést ért el: Bátori István (témavezető: Tóth 
Valéria); Ivancsó Mária (tv. Fazakas Gergely); Porczió 
Veronika (tv. Oláh Szabolcs)
II. helyezést ért el: Farkas Evelin (tv. Bényei Péter); 
Posta Anna (tv. Imre Mihály)
III. helyezést ért el: Szép Szilvia (tv. Bódi Katalin)
Különdíjas lett: Gesztelyi Hermina Ágnes (tv. Fazakas 
Gergely)
Bemutatta dolgozatát és színvonalas előadással kép-
viselte a szakot: Bancsi Árpád István (tv. Baranyai 
Norbert – Takács Miklós), Baranyi Gergely (tv. Takács 
Miklós), Bűdi Regina (tv. Maticsák Sándor), Kovács 
Emese (tv. Fehér Krisztina – Lapis József), Ládi Zsu-
zsa (tv. Fehér Krisztina), Nagy Máté András (tv. Tóth 
Valéria), Nyikos Mónika (tv. Takács Miklós), Veisz Bet-
tina (tv. Borbély Szilárd)
2012-ben a Magyar Irodalom- és Kultúratudomá-
nyi Intézet Juhász Géza-díját végzős hallgatónk, 
Porczió Veronika vehette át.

A Csokonai Universitas Könyvtár sorozata bővült a kö-
vetkező könyvekkel: Fazakas Gergely Tamás: Siralmas 
imádság és nemzeti önszemlélet. A lamentációs és pe-
nitenciás sírás a 17. század második felének magyar re-
formátus imádságoskönyveiben; Bodrogi Ferenc Máté:  
Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve. Egy önreprezen-
táció diszkurzív háttere; Száraz Orsolya: Paolo Segneri 
(1624-1694) és magyarországi recepciója.

Idén több oktatónkat is kitüntetésben részesítettek a 
következő díjakkal: Dr. Imre Mihály Tarnai Andor-díjat 
kapott, Dr. Bitskey István pedig Fraknói Vilmos-díjat 
vehetett át a Pázmánnyal kapcsolatos kutatásaiért. Az 
Akadémikusok gyűlése 31 levelező tagot választott a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává, köz-
tük professor emeritusainkat, Dr. Bitskey Istvánt és Dr. 
Imre Lászlót.

Megjelent az Alföld könyvek sorozatban az Alföld 
Stúdió kritikusi műhely legújabb generációjának an-
tológiája Otthonos idegenség címmel, több volt hall-
gatónk és PhD-hallgatónk tanulmányával, Dr. Lapis 
József és Dr. Fodor Péter szerkesztésében.

Impresszum 
Kiadja: Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet; 

Magyar és Finnugor Nyelvtudományi Intézet
Felelős kiadó: Dr. Debreczeni Attila, egyetemi tanár és Dr. Hoffmann István, egyetemi tanár 

Felelős szerkesztő: Dr. Fazakas Gergely Tamás; Főszerkesztő: Dr. Lapis József
Szerkesztő munkatársak: Baráth Nóra, Bulyáki Alexandra, Éliás Alexandra, Farkas Evelin, 

Nagy Nikolett, Ország Borbála, Pengő Ádám
Tördelő: Lovas Anett Csilla; Logó és a 3. oldali ábra: Nagy Nikolett

További információ, korábbi számok:
http://irodalom.arts.unideb.hu; http://mnytud.arts.unideb.hu
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A 2013/14-es tanévtől kezdődően megváltozik a tanár-
képzés rendje a felsőoktatásban, így a bölcsészképzés-
ben is. Az elmúlt években kétszintes – úgynevezett bo-
lognai – rendszerben zajlott az oktatás: a három éves 
BA képzés lezárulta után a hallgató eldönthette, hogy 
a kétszakos tanári MA képzésben, vagy pedig az egy-
szakos diszciplináris MA képzésben folytatja a tanulmá-
nyait. Az MA képzés időtartama két év, a BA képzést 
követően külön felvételi után kerülnek be a hallgatók.
A BA-MA képzés a következő tanévtől kezdődően is 
megmarad, ám a tanárképzés már egy ettől különvá-
ló, osztatlan rendszerben történik majd. A tanári pá-
lyára készülőknek már erre a képzési formára kellett 
jelentkezniük az idén is, s ez így lesz a továbbiakban is. 

Az általános iskolai tanárképzés időtartama öt év (4+1 
év: négy év szakmai képzés, majd egy év pedagógiai 
képzés és gyakorlat), míg a középiskolai tanárképzés 
időtartama hat év lesz (5+1 év: öt év szakmai képzés, 
majd egy év pedagógiai képzés és gyakorlat). Az osz-
tatlan tanárképzés fontos sajátsága, hogy visszatér a 
kétszakos rendszer is: a tanári pályára készülők szak-
párra (magyar-történelem; magyar-angol stb.) adhat-
ják majd be a jelentkezésüket. Az általános, illetve a 
középiskolai tanárképzés rendszere viszont intézmé-
nyileg nem különül már el: mind a két képzési formát el 
lehet majd végezni az egyetemeken is, így a Debreceni 
Egyetem Bölcsészettudományi szakjain.

Dr. Bényei Péter

4+1, 5+1: visszatért az osztatlan tanárképzés a felsőoktatásba

http://irodalom.arts.unideb.hu
http://mnytud.arts.unideb.hu/
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