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Kelet NYIT - Keleti Nyelveket Ismertető tanfolyamok 

 

A Lakitelek Népfőiskola kihelyezett tagozataként, a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és 

Képzésért Alapítvány támogatásával 2013-2019 között „Kelet NYIT - Keleti Nyelveket Ismertető 

tanfolyamok” néven ritka nyelveket ismertető tanfolyamok működtek Budapesten. A tanfolyam 

2013-ban indult „Hét nyelven beszélünk” néven. A nyelvi program egy év szünet után, 2015-ben 

folytatódott, új formában és helyszínen, már „Keleti NYIT” néven. A program felépítése sok 

tekintetben megegyezett a korábbival, viszont nagy előrelépésnek számított, hogy sikerült 

bővíteni a nyelvek listáját. 2015-től kezdődően a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 

biztosított helyszínt a tanfolyamok számára. A nyelvtanulás mellett az órák fontos eleme volt az 

országismereti rész, amelyet prezentációkkal, audió és videó anyagok bemutatásával tettek 

színesebbé az előadók. Az oktatás tantermi keretek között folyt, ahol minden szükséges eszköz 

rendelkezésére állt, beleértve projektort és vetítővásznat is. 

A 4 hónapon át tartó, 32 órás kezdő nyelvi és országismereti képzésekre kiscsoportos 

foglalkozások keretében került sor. Heti egy alkalommal 120 perces duplaórában tanulhattak a 

diákok a nyelvcsoportokban. A tanfolyamok évről-évre az ősz második felében indultak újra és a 

szüneteteket is beleértve március végéig tartottak. 

2016-ban újabb előrelépés következett, ugyanis sikerült tovább bővíteni a tanulható nyelvek 

választékát. Ennek értelmében már 10 tanfolyamot hirdettünk meg az alábbi nyelvekből: azeri, 

baskír, belarusz, grúz, kazah, kirgiz, tatár, türkmén, ujgur és üzbég.  

A képzés fő célja az volt, hogy az érdeklődők számára elérhetővé tegyük olyan nyelvek 

tanulását is, melyek kevésbé ismertek és talán szokatlanul hatnak a magyar fül számára. De 

mindezek ellenére érdeklődésre számot tarthatnak, és tanulásuk hasznos lehet. Ezen nyelvek közös 

jellemzője, hogy Magyarországon nincs lehetőség sem egyetemi szak, sem nyelviskolai képzés 

keretében a tanulásukra. Az alapozó képzés ízelítőt kínált az oktatott nyelvekből és nemzeti 

kultúrákból. A program egyediségét az adta, hogy a hallgatók anyanyelvi oktatók segítségével 

ismerkedhettek az célországok nyelveivel és kultúráival.  

A tanfolyamok országismereti és alapozó nyelvi képzésből álltak. Az oktatás befejeztével a 

hallgatók modulzáró vizsgát tettek. A korábbi években a program zárásaként a résztvevők egy 

hosszú hétvége keretében ismerkedhettek meg egymással és a többi ország kultúrájával, 

színvonalas prezentációk segítségével a lakiteleki Népfőiskolán. Az utóbbi években pedig egy 

kulturális esttel zárultak a tanfolyamok. Az est helyszíne hagyományosan a Polgárok Háza volt, 

időpontja pedig többnyire április hónap második felére esett. Az eseményen résztvevők a 
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tanfolyamon szereplő nyelvekkel/országokkal közelebbről is megismerkedhettek. A tanfolyamok 

diákjai prezentációkkal és kulturális előadásokkal adtak számot a 16 hetes képzés alatt elsajátított 

ismeretekről. Az eddigi évek során a kulturális program keretében az adott nyelven íródott versek 

szavalásával, vagy azok fordításaival, esetleg magyar versek célnyelvű fordításával szórakoztatták 

a közösséget. További példákkal élve: az esteken résztvevők megismerkedhettek belarusz 

népdalokkal, azeri és grúz nyelven íródott versekkel, üzbég mesével, ujgur tánccal, kazah 

népzenével és néptánccal, illetve a diákok előadásában igazi kazah népi hangszerek is 

megszólaltak és bemutattak eredeti népi viseleteket is.      

A 2017-es évben újabb szünet következett, majd 2018-tól ismét folytatódtak a képzések. 

Azeri, kezdő és – első alkalommal – haladó belarusz, grúz, kazah tanfolyam várta a diákokat. 

A tanfolyamok oktatói kivétel nélkül anyanyelvi beszélők voltak. Erre nagy hangsúlyt 

fektettünk, hiszen így tudták hitelesen képviselni és bemutatni saját kultúrájukat/hazájukat. 

Viszont többségük nem volt képzett oktató, mivel a szóban forgó nyelvek esetében nem volt 

megoldható diplomás nyelvtanárok alkalmazása. Ezt igyekezett ellensúlyozni az a tény, hogy 

anyanyelvi beszélőként, tőlük első kézből kaphattunk ízelítőt az adott kultúrákat illetően. 

Természetesen amennyiben adódott lehetőség, képzett tanárokat kértünk fel az oktatásra. Így 

oktatóink között szerepelt az ELTE belarusz nyelvi lektora Larisza Sztankevics és Petkevics Olga 

a BGE nyelvtanára is. Egyébiránt többnyire itt tanuló diákok, PhD hallgatók, fiatal diplomás 

munkavállalók vagy évtizedekkel ezelőtt áttelepült és itt élő személyek tartották a tanfolyamokat. 

Az oktatók nagy részével évek óta dolgoztunk együtt. Kivétel nélkül, mindenkinek volt korábbról 

tanítási tapasztalata. A válogatás során erre is igyekeztünk nagy figyelmet fordítani. 

A hallgatók összetétele igen változatos volt. A nyelvkurzusokkal elsősorban a diákokat 

céloztuk meg. Mégpedig azokat, akik tanulmányaik során vagy a jövőbeli terveik miatt 

hasznosítani tudják a tanfolyamon megszerzett tudást. Ezzel együtt olyanok is látogatták a 

képzéseket, akiknek a munkájukban volt hasznos a nyelv- és országismeret. Továbbá akadtak 

olyan érdeklődők is, akik turisztikai célállomásnak szemelték ki az adott térséget vagy országot 

és emiatt jártak a tanfolyamra. A tanfolyamokon minden érdeklődőt szívesen fogadtunk. 

Az eltelt évek alatt összesen 29 tanfolyam indult, nagyjából 300 érdeklődővel. Közülük 250 

főnél több diák regisztrált valamelyik tanfolyamra és kezdte el nyelvi képzésünket. 

A program hosszú távú célja az volt, hogy a tanfolyamokat látogató diákokból egy közösség 

formálódjon. Illetve – lehetőségeikhez mérten – a tanfolyamok zárása után, egyéni vagy csoportos 

formában, magánúton is folytassák a megkezdett tanulmányaikat. Erre több példa is akadt mind a 

belarusz, kazah és a türkmén csoport esetében. A hallgatók közül sokan a Lakitelek Népfőiskola 

egyéb kapcsolódó programjainak is aktív résztvevőjévé váltak. 
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Keleti Nyitás műfordítói és országismereti táborok 

 

A Lakitelek Népfőiskola (megújult és bővített formában Hungarikum Liget) és a Kelet- és Közép-

Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány évek óta szervezi – immáron hagyományosnak 

tekinthető – műfordítói, országismereti táborait. Az elmúlt években a Keleti Nyitás műfordítói 

program keretében belarusz-magyar és magyar-belarusz országismereti tábornak, kazah-magyar 

országismereti tábornak, koreai-magyar országismereti tábornak, mongol-magyar műfordítói 

tábornak, mongol-magyar országismereti tábornak, végül, de nem utolsó sorban orosz-magyar és 

magyar-orosz műfordítói tábornak adott otthont a lakiteleki Népfőiskola. Ezenfelül a 2018-as évig 

Csehov Drámapedagógiai táborral is kiegészült a Népfőiskola kínálata.  

A műfordítói és országismereti táborokban az adott célország nyelvét jól ismerő magyar 

egyetemisták, továbbá külföldi egyetemek magyar nyelvet hallgató diákjai közösen fejleszthetik 

tovább nyelvtudásukat, és szerezhetnek újabb ismereteket egymás országát és kultúráját illetően. 

A Lakitelek Népfőiskola az imént felsorolt táborok mindegyikébe évről-évre várja a korábbi 

diákok és új érdeklődők jelentkezését. 

A programok célja hogy a diákokból kialakuljon egy olyan szakmai kör, akik tanulmányaik 

vagy foglalkozásuk mellett szívesen foglalkoznak – akár magasabb szinten is – szépirodalmi 

szövegek fordításával. A Hungarikum Liget táborainak jövőbeni szervezésével is ehhez a 

munkához szeretnénk hozzájárulni az említett nyelvek esetében. A cél megvalósulását a táborok 

évről-évre történő, megszakítás nélküli indításával kívánjuk biztosítani.  

A táborok hálózata első lépésben 2015-ben bővült és alakult át Keleti Nyitás műfordítói és 

országismereti programmá. Az elmúlt években szervezett táborok időpontjai: 

I. Keleti Nyitás műfordítói és országismereti tábor:  2015. augusztus 9. - augusztus 16. 

II. Keleti Nyitás műfordítói és országismereti tábor:  2016. szeptember 4. - szeptember 11. 

III. Keleti Nyitás műfordítói és országismereti tábor: 2017. augusztus 28. - szeptember 3. 

IV. Keleti Nyitás műfordítói és országismereti tábor:  2018. augusztus 27. - szeptember 2. 

V. Keleti Nyitás műfordítói és országismereti tábor: 2019. augusztus 25. - szeptember 1. 

VI. Keleti Nyitás műfordítói és országismereti tábor: 2020. augusztus 23. - augusztus 30. 

VII. Keleti Nyitás műfordítói és országismereti tábor: 2021. augusztus 23. - augusztus 29. 

VIII. Keleti Nyitás műfordítói és országismereti tábor:  2022. augusztus 22. - augusztus 28. 

A 2019-es esztendőben tovább bővítettük a táborok hálózatát, azóta koreai-magyar 

országismereti tábor is fogadja az érdeklődőket. Az előzetes várakozások szerint a programra nagy 

érdeklődés mutatkozott, terveink között szerepel koreai-magyar műfordítói tábor indítása is.  
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2020-ban a járványveszély miatt nem volt lehetőségünk minden tervezett tábor elindítására. 

2021-ben a biztonságot szem előtt tartva, a világjárvány okán és a beutazási nehézségek miatt 

szintén nem indítottuk el minden képzésünket. A korlátozások elsősorban a külföldi egyetemekről 

érkező diákok fogadását érintette, de a Kárpát-medence tekintetében is korlátozott számban 

fogadtunk pályázókat a határokon túlról. Mindezek ellenére a 2021-es évben indult összes 

táborunk közel maximális létszámmal működött. Néhány tábor esetben túljelentkezéssel is 

számolnunk kellett és a létszámkeret bővítése is szükségessé vált. A 2022-es évben ismét csak 

magyarországi és Magyarországon élő külföldi hallgatókat fogadtunk nyári programjainkon. 

 

Orosz-magyar és Magyar-orosz műfordítói tábor 

 

A Keleti Nyitás műfordítói és országismereti programon belül az orosz táborok nyúlnak vissza a 

legrégebbi időkre, hiszen a Lakitelek Népfőiskola orosz-magyar és magyar-orosz műfordítói 

táboroknak már 2012 óta ad otthont. A táborok szakmai vezetője – a kezdetektől fogva – Dr. 

Goretity József (egyetemi docens, intézetigazgató, DE BTK Szláv Filológiai Intézet). A táborok 

munkáját a saját területükön kiemelkedő szakemberek segítik. Az eddigi oktatók közül néhány 

nevet kiemelve: Dr. Szűcs Olga (DE Szlavisztikai Intézet egyetemi docense és a Tolsztoj Társaság 

elnöke), M. Nagy Miklós (műfordító, esszéista, író, a Helikon Kiadó irodalmi vezetője és 

igazgatója), Oxana Jakimenko (irodalmár, műfordító) és Victoria Popinej (nyelvész, műfordító), 

akik a Szentpétervári Állami Egyetem, Finnugor Tanszékének oktatói. Mellettük minden évben 

érkeznek a táborba további magyarországi és oroszországi vendégoktatók egyaránt.  

Az orosz-magyar műfordítói táborba az orosz nyelvet jól ismerő fiatalokat várják. A 

jelentkezők többsége szlavisztika szakos (orosz nyelvű szakirány) hallgató az ország nagyobb 

egyetemeiről. A műhelyekben a diákok változatos előadásokat hallhatnak az orosz és magyar 

kultúra különböző ágairól, elsősorban az orosz és magyar irodalomról, valamint műhelymunka 

keretében megismerkedhetnek a műfordítás rejtelmeivel. Néhány előadást kiemelve, az elmúlt 

évek táborainak kínálatából: Kortárs orosz irodalom, Kortárs orosz filmművészet, Kortárs magyar 

irodalom, Kortárs magyar filmművészet, Orosz vizuális kultúra, Kortárs orosz színház, Orosz 

stilisztika, Hogyan igazodjunk el a kortárs orosz irodalomban, Orosz irodalom magyarul – a 

könyvkiadó szemével, Orosz kultúra és mentalitás, Orosz internetes irodalom, Oroszország 

társadalmi-gazdasági helyzete, Orosz stilisztika, Fordításelmélet. 

A műhelymunka eredményeként évről-évre válogatás jelenik meg a programban résztvevő 

diákok színvonalas műfordításaiból. Az Antológia Kiadó gondozásában összesen két kötet jelent 

meg. 2013-ban a Visszatérés a Szojuzba - Válogatás az orosz minimalista prózából című, míg 

http://kancellaria.unideb.hu/hu/etk?action=show&id=41301
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2014-ben az Idegen partokon - Válogatás az orosz emigráció kisprózájából című kötet. Szalai 

Katalin segítségével, a Kairosz Kiadónak köszönhetően 2018-ban látott napvilágot a Forró 

vodkával teli bakancs - Válogatás az orosz újrealista kisprózából címet viselő kötet. 2019-ben 

adták ki a Jaska gyermekei - Csehovi hősök a XXI. században című kötetet. 2020-ban újabb 

kiadványok készültek el Így írunk mi - Kortárs orosz írók vallomása címmel és Kettős tükörben – 

Műfordítások és kommentárok címmel, szintén a Kairosz Kiadó gondozásában. Évről-évre 

készülnek fordítókötet a diákok munkáiból. Ennek köszönhetően 2022-ben újabb kötet jelenhetett 

meg A csillapíthatatlan csörgődob - Válogatás a XIX-XX. század fordulójának orosz 

kisprózájából címmel, mely a 2021-es esztendő táboros fordítómunkáit fogja össze. 

Az orosz-magyar műfordítói tábor 2021-ben ünnepelte 10. évfordulóját. A járványhelyzet 

miatt a tavalyi évben nem volt lehetőség nagyobb nemzetközi programmal készülni a kerek 

évforduló alkalmából. A táborba viszont meghívást kapott és a szakmai munkában részt vett 

Jevgenyij Reznyicsenko, az Insztyitut Perevoda ügyvezető igazgatója és két munkatársa. 

Mindhárman tartottak előadást a táborozó diákoknak. A 2021-es évben látogatást tett a táborba 

Jevgenyij Sztanyiszlavov nagykövet az Oroszországi Föderáció rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövete. A tavalyi hivatalos látogatás alkalmával az orosz nagykövet részt vett egy kerekasztal 

beszélgetésen a tábor diákjainak és oktatóinak jelenlétében. Jevgenyij Reznyicsenko, az Insztyitut 

Perevoda ügyvezető igazgatója és munkatársa Anna Eszparsza 2022-ben is részt vett a tábor 

munkájában. Az idei évben is a műfordítás helyzetéről tartottak előadást a diákoknak. 

Az orosz-magyar műfordítótáborban az elmúlt 11 év során közel 120 diák vett részt, míg a 

magyar-orosz műfordítótáborban is mintegy 50 oroszországi fiatal tanult az évek alatt. 2020 óta 

nem volt lehetőségünk az Oroszországi Föderáció területéről érkező diákok fogadására, így a 

magyar-orosz műfordítói tábor immáron három alkalommal elmaradt. A kölcsönös munkára és 

kétoldalú kulturális kapcsolatokra való tekintettel bízunk benne, hogy a jövőben ismét 

elindíthatjuk ezt a programot is.  

2020. novemberében az Orosz-magyar műfordítói mesterkurzusnak is a Népfőiskola adott 

otthont. Az őszi szigorítások és újabb korlátozások miatt a Tolsztoj Társaságnak nem volt 

lehetősége a hagyományos őszi mesterkurzusát Moszkvában tartani. Így ezt a szakmai programot 

is a Népfőiskolán szervezték meg. A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2021-es évre 

ütemezett oroszországi őszi mesterkurzust is Lakiteleken tartották meg. Ezen az őszi 

mesterkurzuson minden évben a diákok válogatott csoportja vehet részt. Az elmúlt két év során 

összesen 15 diák volt résztvevője ennek a programnak.  
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Csehov Drámapedagógiai tábor 

 

Az orosz-magyar, illetve magyar-orosz műfordítói táborokhoz kapcsolódóan, de azoktól különálló 

egységként 2014-ben indult útjára az Anton Pavlovics Csehov nevét viselő drámapedagógiai tábor 

és színházi műhely. A Lakitelek Népfőiskola 2018-ban ötödik alkalommal fogadta a Csehov 

színházi műhelyt és tábort. A tábor szakmai munkáját éveken keresztül Gyürky Katalin 

(irodalomtörténész, kritikus) fogta össze. 2018-ban Majoros Judit (korábbi minszki magyar lektor) 

volt a drámatábor szervezője.  

A Csehov orosz-magyar színházi műhely növendékei minden évben színielőadással 

készültek, melyet a többi tábor hallgatói és oktatói előtt adtak elő. A tábort szövegtanulás előzte 

meg, amit a Népfőiskolán intenzív olvasó- és színpadi próbák követtek. A fiatalok ezek 

segítségével, a színházi játékon keresztül fejleszthették nyelvtudásukat. A drámatábor célja az 

volt, hogy azok a diákok, akik szakmailag még nem állnak készen a műfordításra, ezekben a 

műhelyekben fejleszthessék az orosz és magyar nyelvtudásukat. A drámapedagógiai tábor 

munkáját évről-évre neves színházi szakemberek, dramaturgok és rendezők segítették. 

2015-ben három drámát mutattak be. Ezek közül kettőt orosz nyelven: Poljakov: Homo 

Erectus avagy Párcsere (részlet), Ljudmila Petrusevszkaja: Három lány kékben (részlet), míg a 

harmadikat orosz diákok előadásában, magyar nyelven: Örkény István: Macskajáték (részlet). A 

darabok színpadra állítását Kozma András (Nemzeti Színház dramaturgja), Bilku Marina (zene- 

és drámapedagógus, a Kaposvári Egyetem Művészeti Tanszékének oktatója), valamint Ivaskovics 

Viktor (színművész és drámapedagógus) segítette. 2016-ban Bulgakov: Zojka lakása és Bíbor 

sziget című darabjaiból állítottak színpadra két részletet orosz nyelven. A diákok munkáját Zinaida 

Zicherman Szokolova (Budapesti Orosz Stúdió Színház művészeti vezetője és rendezője) és 

Kákonyi Tatjana (Budapesti Orosz Stúdió Színház színművésznője) segítette. A színházi műhely 

munkáját a 2017-es és 2018-as évben is a Budapesti Orosz Stúdió Színház munkatársai fogták 

össze. Az orosz nyelvszakos diákok 2017-ben Csehov: Sirály és Gorkij: Éjjeli Menedékhely című 

darabjaiból adtak elő egy-egy részletet, orosz nyelven. A 2018-as évben a táborhét munkáját a 

hagyományoknak megfelelően ismét a Csehov orosz-magyar színházi műhely növendékeinek 

előadása zárta le. A diákok Gogol: Revizor című darabjaiból adtak elő egy részletet orosz nyelven. 

A színházi műhely munkájában 5 év alatt közel 50 diák vett részt.  

 

  



8 
 

Belarusz-magyar és Magyar-belarusz országismereti tábor 

 

A belarusz-magyar országismereti tábor és magyar-belarusz országismereti tábor szintén 2015-

ben indult útjára. A belarusz táborok szakmai vezetője: Dr. Zoltán András (egyetemi tanár, ELTE 

BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet).  

A program indításakor kettős cél fogalmazódott meg. Szerettük volna elérni, hogy kialakuljon 

az érdeklődő magyar fiataloknak egy olyan köre, akik komolyabb szinten is foglalkoznak a 

belarusz nyelv elsajátításával és a belarusz kultúra megismerésével. Emellett pedig további hosszú 

távú tervként megfogalmazódott belarusz műfordítói tábor szervezése is. 

A táborba olyan magyar fiatalok jelentkezését vártuk, akik érdeklődnek a belarusz nyelv és 

kultúra iránt. A táborokba eddig a belarusz nyelvtanulás terén részben teljesen kezdő, részben 

alapismeretekkel rendelkező diákok jelentkeztek. Illetve évről-évre akadtak olyan hallgatók is, 

akik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen korábban már folytattak belarusz nyelvi 

tanulmányokat. A táborban kezdetektől fogva intenzív nyelvi képzés folyt Sztankevics Larisza 

(ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet belarusz nyelvi lektora) és Baloghné dr. Petkevics 

Olga (BGE nyelvoktatója) bevonásával. Emellett a diákok megismerkedhettek a belarusz 

kultúrával, irodalommal és a műfordítás alapjaival is. Az évek során több mint 20 magyar diák 

vett részt a táborban, új jelentkezők és visszatérő érdeklődők egyaránt. 

A tábor munkáját évközben kiegészítette és segítette a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és 

Képzésért Alapítvány és Lakitelek Népfőiskola budapesti kihelyezett Keleti NYIT 

nyelvtanfolyama. A 2018-as évben kezdő és haladó belarusz csoport is indult. A táborok diákjai 

közül többen rendszeresen látogatták a nyelvtanfolyamokat. Az elmúlt évek munkájának 

köszönhetően néhány diák meglehetősen jól elsajátította a belarusz nyelvet, annak ellenére, hogy 

a belarusz nyelv hazánkban önálló szakként, egyetemi képzés keretein belül nem tanulható. 

A tábor másik fontos célkitűzése, hogy minél több belarusz diákot ismertessünk meg 

Magyarországgal, a magyar nyelvvel és kultúrával. Az évek során igen komoly és szoros 

együttműködés alakult ki a Minszki Állami Nyelvészeti Egyetemmel. 2014 óta – fakultatív módon 

ugyan – a Minszki Állami Nyelvészeti Egyetemen lehetőség van magyar nyelvi tanulmányok 

folytatására. A kinti magyar nyelvi lektorok munkájának köszönhetően a magyar nyelv évről-évre 

népszerűbbé válik a belarusz diákok körében. 2014-2017 között Majoros Judit volt a minszki 

egyetem magyar lektora. Az általa megkezdett munkát 2017-től Borbély Zita minszki magyar 

lektor folytatta.  

A Lakitelek Népfőiskola és a Minszki Állami Nyelvészeti Egyetem sikeres, közös 

munkájának eredményeként, a Népfőiskola magyar-belarusz országismereti táborába minden 
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évben érkeztek belarusz diákok is. A Belarusz Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének 

közreműködésével és a Minszki Állami Nyelvészeti Egyetem támogatásával a kezdetekben évről-

évre 5-6 magyarul tanuló belarusz diáknak biztosítottunk helyet a táborban. Ez a program kiváló 

lehetőséget teremtett a kapcsolatépítésre mind a magyar mind a belarusz diákok számára. 

Az elmúlt évek során, a Népfőiskolán hivatalos látogatást tett Alexander Khainouski belarusz 

nagykövet és Alekszandr Ponomarev belarusz nagykövet egyaránt. 

A tábor oktatói feladatuknak tekintették, hogy az intenzív magyar nyelvoktatás mellett, minél 

több belarusz diák ismerkedhessen meg közelebbről is a magyar kultúrával és Magyarországgal. 

Ennek jegyében minden évben, tudatosan új hallgatókat fogadtunk a minszki egyetemről. Az 

egyre növekvő érdeklődésre való tekintettel a 2018-as évben 9 belarusz egyetemista vett részt a 

táborban. 2019-ben pedig már 10 fő. Így összesen az 5 év során, a Lakitelek Népfőiskola nyári 

programjában 35 belarusz hallgatónak volt lehetősége tanulni. Néhányuknak ez volt az első 

tapasztalata külföldi tanulmányok folytatása terén. A visszajelzések alapján – a minszki magyar 

lektorok munkájának és a nyári élményeknek köszönhetően – közülük sokan komolyabb szinten 

is folytatták magyar nyelvi tanulmányaikat, illetve többen is pályáztak magyarországi 

felsőoktatási tanulmányokra a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programon keresztül.  

A magyar és belarusz fél közreműködésének köszönhetően, a közös munka egyik eredménye, 

hogy 2018. novemberében a Napút című irodalmi és művészeti folyóiratnak megjelent A belarusz 

Európa című száma. A kiadványban számos fordítás szerepel, köztük 7 olyan diák fordítása is, 

akik az elmúlt évek során a táboraink és nyelvtanfolyamaink hallgatója volt. A kiadvány 

összeállítását Bárász Péter Belaruszban élő matematikus fogta össze. Bárász Péter a Belarusz Írók 

Szövetségének rendes tagja és több alkalommal tartott előadást a táborokban. A 2018-as évtől 

kezdve a tábor munkáját előadóként segítette Lebovics Viktória (egyetemi adjunktus, ELTE BTK 

Szláv és Balti Filológiai Intézet) és Taskovics Okszána (ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai 

Intézet ukrán nyelvi lektora) is. 

A belarusz-magyar és magyar-belarusz országismereti táborokban a nyelvgyakorlatok mellett 

az alábbi előadásokat hallgathatták a diákok orosz nyelven: Szláv-magyar kapcsolatok, Magyar-

fehérorosz kapcsolatok, Mozaikkockák: A magyar történelem 1000 éve (896-1896). Továbbá 

magyar nyelven: Szláv-magyar nyelvi kapcsolatok, Magyar-belarusz nyelvi és kulturális 

kapcsolatok, Mai belarusz irodalom, Szvetlana Alekszijevics: Csernobili ima, Francisak Szkarina 

500 éves belarusz könyvnyomtatás, Nagyító alatt a megértés, Nyelvi és kulturális aszimmetria a 

fordító szemszögéből, Ekvivalencia a fordításban: követendő vagy inkább kerülendő alapelv? 

Azonban 2020 óta, a koronavírus járvány miatt nem volt lehetőségünk a belarusz programok 

szervezésére és belarusz diákok fogadására. 
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Mongol-magyar műfordítói tábor és Mongol-magyar országismereti tábor  

 

A mongol-magyar műfordítói tábornak 2014 óta ad otthont a Lakitelek Népfőiskola. Az évek óta 

sikeresen működő műfordítótábornak és a láthatóan növekvő érdeklődésnek köszönhetően, 2017-

ben a műfordítói tábor kiegészült egy különálló mongol-magyar országismereti táborral is. A 

programok szakmai vezetője, a kezdetektől fogva: Dr. Birtalan Ágnes (egyetemi tanár, 

tanszékvezető, Mongol és Belső-ázsiai Tanszék, Távol-keleti Intézet, ELTE).  

A táborok műfordítói programjába jellemzően az ELTE mongol szakos hallgatói 

jelentkeznek, míg az országismereti táborba az ország számos pontjairól érkeznek hallgatók. A 

műfordítói táborban komoly műhelymunka folyik az ELTE mongol szakos diákjainak és PhD 

hallgatóinak, valamint mongol nemzetiségű cserediákjainak bevonásával. A fordítótábor célja a 

műfordítás iránt érdeklődő diákok és fiatal szakemberek összetartása, a kialakult közösség még 

szorosabb összekovácsolása. Ezzel szeretnénk biztosítani a 2014-ben megkezdett szakmai munka 

hosszú távú folytatását és a szakmai színvonal folyamatos emelkedését. 

Mindezek eredményeként az elmúlt évek során már öt fordítókötet jelent meg. 2017-ben látott 

napvilágot a Jótevő láma, haszonleső szerzetes című kötet, míg 2018-ban készült el a Mongol 

betyárdal című fordítókötet. 2019-ben jelent meg a Kánok, kánasszonyok, hétköznapi hősök. 

Elbeszélések, versek a mongol történelem sorsfordító személyeiről, eseményeiről címet viselő 

kötet. 2021-ben adták ki a Panaszkönyv: Szemelvények a mongol szatirikus irodalomból névre 

keresztelt kötet. Hosszas előkészület után 2022 tavaszán jelent meg a legújabb kötet A megvetett 

leány - Mongol irodalmi antológia. Ez a kötet némiképpen eltér a korábbi évek munkáitól, ugyanis 

az oktatók és hallgatók az ELTE Mongol és Belső-ázsiai Tanszéke alapításának 80 évfordulójára 

egy egyedi fordítókötettel készültek. A tábor diákjainak fordításai mellett a mongolisztika idősebb 

nemzedékeinek fordításai kerültek bele ebben a jubileumi kötetbe. A felsorolásban szereplő, mind 

az öt kötet a Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg. A fordítótáborokban készült 

nagymennyiségű anyag feldolgozása és kötetbe rendezése folyamatos. Már tartanak a soron 

következő mongol műfordítói kötet előkészítő munkálatai is.  

Mindezen túl a műfordítói tábor munkáját kiegészítve, az országismereti táborral az olyan 

fiatalok figyelmét szeretnénk felkelteni, akik nyitottak a mongol nyelv és Mongólia kultúrájának 

megismerésére.  

2017-es évben magyarországi útja során, Kaltma Battulga mongol elnök a műfordító és 

országismereti tábor díszvendégeként hivatalos látogatást tett Lakiteleken. A mongol delegációt 

elkísérte Batbayar Zeneemyadar, Mongólia magyarországi nagykövete is. A korábbi mongol 

nagykövet és munkatársai évről-évre rendszeres látogatói voltak a mongol táboroknak. 
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A két tábor munkájának összehangolása jegyében 2018-ban a műfordítói tábor egy év 

szünetet tartott. Ez idő alatt a táborokban elkészített fordítások csiszolásával és rendezésével 

foglalkoztak a diákok és oktatók egyaránt. 2019-ben folytatódott a megkezdett munka. Ennek 

eredményeként a diákok tovább haladtak a megkezdett fordításaikkal. 2020-ban különálló 

országismereti program nélkül egy összevont tábor fogadta az érdeklődőket. A táborban részt vett 

három mongol cserediák is, akik PhD tanulmányaikat folytatják hazánkban. 2021-ben és 2022-

ben külön mongol országismereti tábor nem indult. Az idei mongol fordítótáborba négy 

meghívott, jellemzően doktorandusz hallgató érkezett. Az ő munkájukat segítette két mongol 

cserediák, akik az ELTE-n folytatják PhD tanulmányaikat. Az idei évben a diákok saját fordításaik 

elkészítése és csiszolása mellett a korábban elkészült fordítások gondozásával foglalkoztak. Az 

idei fordítói munka részeként belső-mongóliai költők verseit fordították a magyar hallgatók. A 

belső-mongóliai szövegek nyelvezetének értelmezésében jelentettek nagy segítséget az 

anyanyelvi beszélő, Belső-Mongóliából származó doktoranduszok. 

A mostani tábor alkalmával első ízben tett hivatalos látogatást a Népfőiskolán Sainnyambuu 

Baatarjav Mongólia magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A mongol 

nagykövet egyúttal meglátogatta a diákokat is, megismerkedett a több éves múltra visszatekintő 

műfordítói táborral és bepillantást nyert a műhelymunkába. 

A táborok munkáját neves szakemberek és az ELTE Belső-ázsiai tanszék fiatal kutatói is 

segítik. 2015-ben például Gombojav Mend-Ooyo (író, a Mongol Kulturális és Irodalmi Akadémia 

elnöke) is részt vett a tábor munkájában. Éveken keresztül tanított a táborban Dorj Lkhagvasuren 

(ELTE BTK Mongol és Belső-ázsiai Tanszék korábbi mongol nyelvi lektora). 

A diákok az alábbi előadásokat hallhatták az elmúlt évek során: Bevezetés a mongol 

történelembe és vallásokba, Dzsingisz kán mongoljai, Sámánizmus és népvallás, Mongol 

buddhizmus, Országos és közösségi ünnepek, átmeneti rítusok, Mongol mitológia és folklór, 

Mongol népköltészet és a magyar népköltészet, Magyar-mongol nyelvi párhuzamok, ezek 

kutatása és jelentősége, A mongol szókincs sajátosságai, Mongol nyelvek és írások, valamint mai 

jelentőségük, A 20. századi mongol irodalom, A mai mongol irodalom, Mongólia ma, Mongol 

média, popzene és popkultúra, Szemelvények a mongol filmkultúrából, Identitás, imázs, kitalált 

hagyomány (a nomád életmód és kultúra új megközelítésben), Ember, természet és 

humánökológia a mongol kultúrában. 

A műfordítói tábor elmúlt 8 oktatási éve során összesen több mintegy 70 visszatérő és új diák 

tanult a Népfőiskolán, míg az országismereti tábor 3 éve alatt mintegy 25 diák vett részt a 

programban.  
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Kazah-magyar országismereti tábor 

 

Az első kazah-magyar országismereti tábort 2015-ben szerveztük, szintén a Keleti Nyitás 

műfordítói és országismereti tábor keretében. Kezdetektől fogva a program szakmai vezetője: Dr. 

Somfai Kara Dávid (tudományos főmunkatárs, Néprajztudományi Intézet, BTK ELKH).  

A tábor nem előzmény nélküli, ugyanis a Lakitelek Népfőiskola 2009-2010 között otthont 

adott Mándoky Kongur István, világhírű magyar nyelvész, turkológus nevét viselő kollégiumnak 

is. A 2 éves képzés alatt a diákok megismerkedhettek Kazahsztánnal, a kazah kultúrával és 

történelemmel, továbbá Mándoky Kongur István munkásságával is.  

A nyári táborba Kazahsztánnal foglalkozó, kazah nyelven szívesen tanuló diákok 

jelentkezését várjuk Magyarország különböző egyetemeiről. A program keretében a hallgatók 

megismerkedhetnek Kazahsztánnal, a kazah történelemmel és népi kultúrával. A táborban alapozó 

nyeli képzés is folyik. A táborban évek óta tanít Mándoky Ongajsa, illetve a korábbi években 

Rausangül Mukuseva (SZTE Altajisztika tanszék kazah nyelvi lektora) is részt vett a munkában. 

Több alkalommal tartott előadást Agócs Gergely (népzenész, népzenekutató) és Sátnha István 

(etnológus, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének tudományos 

főmunkatársa) is. Mellettük több anyanyelvi oktató is tartott már előadást vagy segítette a 

nyelvoktatást, mint például Babakumar Khinayat és Buharbáj Kuralaj oktató. 

A program célja, hogy keretet biztosítson a kazah nyelv és kultúra átfogóbb 

tanulmányozására. Napjainkban erre kevés lehetőség adódik a hazai oktatási intézményekben. A 

tábor törekvéseit egészítette ki a Keleti NYIT 4 hónapos kazah nyelv- és országismereti 

tanfolyama Budapesten. A táborok munkájában az évek alatt több kazah vendég is részt vett. 2015-

ben érkezett egy vendéghallgató Alma-Atából, az Al-Farabi Kazah Nemzeti Egyetemről. 2021-

ben pedig 3 Budapesten tanuló kazah diák/doktorandusz is ellátogatott a táborba. 

A táborba 2017-ben hivatalos látogatást tett Nurbakh Rusztemov a Kazah Köztársaság 

magyarországi nagykövete. A kazah nagykövet egy kerekasztal beszélgetés keretében 

megismerkedett a tábor diákjaival és a táborban folyó munkával is. 

A kazah-magyar táborban évről-évre aktív kulturális élet folyik. Több filmvetítést és 

könyvbemutatót is tartottunk. 2018-ban látott napvilágot Somfai Kara Dávid Eleven szellemek. 

Hagyományos kazak és kirgiz spiritualitás című könyve a Kairosz Kiadónak köszönhetően. A 

táborok alkalmával a diákok megtekinthették A Kun Apostol, Mándoky Kongur István című 

dokumentumfilmet és az Almásy György keletkutató expedícióját megelevenítő Vándorúton 

Ázsia szívébe című alkotást, továbbá Csoma Sándor követői - Magyar utazók Ázsiában című 

dokumentumfilmet is. Mindhárom dokumentumfilmet Somfai Kara Dávid jegyzi.  
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Emellett a tábor diákjai előadásokat hallhattak az alábbi témákban: Magyar utazók kazak 

földön, Almásy György kazakföldi utazásai, Mándoky Kongur István és a kazakok, A Kazak 

Kánság és a kazak nép kialakulása, 550 éves a Kazak kánság, Kazak írásbeliség története, Kazak 

eposzok (Edige, Alpamis, Koblandi), Kazak hagyományok és népszokások, Kazak folklór, Nogáj 

népzene, Előadás Vámbéry Árminról, Magyar turanista network: Vámbérytől-Mándokyig és 

tovább, Kazak-orosz kétnyelvűség, Kazaksztán a szovjet korban. 

A tábor és a nyelvtanfolyam visszatérő diákjai között többen is vannak, akik a kazah 

nyelvtanulás mellett aktívan foglalkoznak kazah népzenével is. Ketten kazah népi hangszeren, 

dombrán játszanak. Egyikük a 2019/2020-as tanévtől kezdődően Kazahsztánban folytatta 

tanulmányait. 2019-ben egy év szünetet tartottunk a kazah tábor szervezésében. A 2020-as évtől 

kezdődően újult erővel folytatódott a munka. A 2022-es kazah-magyar országismereti tábor 

Mándoky Ongajsa szakmai vezetése mellett valósult meg. 

A 2021-es évben egy szoboravatásra és könyvbemutatóra is sor került a kazah táborhoz 

kapcsolódóan a Keleti Nyitás műfordítói és országismereti táborok részeként. 2021. 

augusztusában avattuk fel a Hungarikum Ligetben Abaj Kunanbajev kazah költő, énekmondó, 

filozófus és műfordító, a kazah irodalmi nyelv megteremtőjének szobrát. A szoboravató 

ünnepségen részt vett Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter, valamint 

Abdrasov Zsanibek a Kazah Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és a Türk 

Tanács képviselete. Az ünnepségen a táborok oktatói és diákjai mellett több mint 100 vendég vett 

részt. Az egész napos program részeként mutattuk be Sántha István és Somfai Kara Dávid 

könyvét: Levelek és fényképek Ázsia szívéből (Almásy György második közép-ázsiai kutatóútja - 

1906) címmel. Ez a kiadvány a tavalyi évben jelent meg a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és 

Képzésért Alapítvány támogatásával az Antológia Kiadó és Nyomda gondozásában. 

Az idei évben újabb könyvbemutatóra került sor a kazah-magyar országismereti tábor 

részeként. Az Antológia kiadó gondozásában látott napvilágot Buda Ferenc: 550 kazak szólás és 

közmodás - műfordítások Mándoky Kongur István hagyatékban maradt fényképeivel című 

fordítókötete. A könyvbemutatón jelen volt Buda Ferenc és az Antológia Kiadó és Nyomda 

vezetője Agócs Sándor is. Ezzel a kiadvánnyal, a tragikus hirtelenséggel elhunyt, világhírű 

turkológus és keletkutató Mándoky Kongur István munkássága előtt szerettünk volna tisztelegni, 

halálának 30. évfordulója alkalmából. 

A táborokban eddig összesen több mint 60 diák vett részt. A hallgatók között minden évben 

akadnak új érdeklődők és jóformán a kezdetektől fogva visszatérő lelkes és aktív hallgatók is.  
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Koreai-magyar országismereti tábor 

 

Első alkalommal 2019-ben szerveztünk koreai-magyar országismereti tábort, szintén a Keleti 

Nyitás műfordítói és országismereti táborok részeként. A koreai-magyar országismereti tábort Dr. 

Birtalan Ágnes – a mongol táborok szakmai vezetőjének – segítségével hívtuk életre, aki 2018-

ban megbízott tanszékvezetőként az ELTE Koreai Tanszékét is vezette. A koreai program szakmai 

vezetője: Kovács Ramóna (egyetemi tanársegéd, oktató, Koreai Tanszék, Távol-keleti Intézet, 

ELTE).  

A nyári táborba a koreai történelemmel és kultúrával foglalkozó, koreai nyelven szívesen 

tanuló diákok jelentkezését várjuk a hazai felsőoktatási intézményekből. A program keretében a 

hallgatók előadásokat hallhatnak a koreai irodalomról és történelemről, a koreai kultúra 

sajátosságairól. A táborban intenzív nyeli képzés is folyik. Az elmúlt négy év során anyanyelvi 

oktatók is segítették az oktatást. Részt vett a munkában Kim Jong Nyeu (ELTE BTK Távol-keleti 

Intézet koreai nyelvi lektora) és Han Heejung vendégoktató a Dankook Egyetemről. 

A program célja, hogy lehetőséget biztosítson a koreai nyelv és kultúra átfogóbb 

tanulmányozására. A koreai nyelv és kultúra egyre népszerűbb a magyar diákok körében, de ennek 

ellenére egyelőre kevés lehetőség adódik a nyelv tanulására. Jelenleg a hazai felsőoktatási 

intézmények közül az országban egyedül csak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működik 

koreai szak, a keleti nyelvek és kultúrák alapképzés egyik szakirányaként. 

Az alábbi témákban hallhattak előadásokat a diákok: Bevezetés a koreai nyelvbe, Koreai 

történelem, Korea vallásai, Korea főbb ünnepei, Maszkos táncok, Hagyományos koreai kultúra, 

Hagyományos műveltség, A koreai oktatás, Modern koreai kultúra, Koreai kultúra és társadalom, 

Koreai modern társadalom, Koreai történetek és narratívák, továbbá nyelvgyakorlatok 

segítségével ismerkedhettek a koreai nyelvvel. 

Az idei tábor alkalmával a hallgatók részt vehettek egy koreai gasztronómiai workshopon is, 

ahol megismerkedhettek a koreai konyha különlegességeivel és a koreai sushi, a kimbap 

készítésével. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nagy az érdeklődés mind a koreai nyelv és 

kultúra, mind az ilyen jellegű programok és táborok iránt. Az elmúlt négy év során a koreai-

magyar országismereti táborokban több mint 40 diák vett részt. Az idei évben is túljelentkezéses 

volt a program. Az országismereti táborok szervezése továbbra is a terveink között szerepel, illetve 

hosszú távú célkitűzésünk koreai-magyar műfordítói tábor indítása is. 
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Orosz-magyar és Magyar-orosz műfordítói táborok kiadványai 
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Mongol-magyar műfordítói tábor kiadványai 
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Kazah-magyar országismereti táborhoz kapcsolódó kiadványok 
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Németh László műfordítói tábor 

 

A Németh László műfordítói tábor 2016-ban indult újtára. Azóta töretlenül folyik a táborok 

szervezése, így 2022 nyarán már a hetedik táborhetet zártuk. Az évek során változó összetételben 

és változó hallgatói létszám mellett cseh, horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén 

és ukrán nyelvből indítottunk műfordítói műhelyeket a Németh László műfordítói tábor részeként.  

A tábor elsődleges szervezési elve: a szomszédos országok, így az egész Kárpát-medence 

országainak és nyelveinek összefogása – kiegészülve történelmi szomszédjaink, cseh és lengyel 

nyelvével – egy program keretein belül. Így kerültek egy programba a délszláv nyelvek, nyugati 

szláv nyelvek, a keleti szláv nyelvek közül az ukrán (az ukrán tábor 2015-ben indult, akkor még 

a Keleti Nyitás táborok keretében), kiegészülve a román nyelvvel, de a német (Ausztria) 

kivételével. Az elmúlt évek során sikerként könyvelhető el, hogy a járványhelyzet ellenére, 

sikerült szlovén műhelyt is indítanunk és hosszú kihagyás után újraindult a cseh műhely is.  

A fent említett nyelvek többségének esetében meglehetősen kevés fiatal műfordítóval 

számolhat a szakma, így kifejezetten indokolt az ilyen és ehhez hasonló szakmai programok 

szervezése. A szóban forgó nyelvek többségéről aránytalanul kevés művet fordítanak le magyar 

nyelvre. Emellett napjainkban – megnyugtató módon – nem biztosított az új műfordító generáció 

kinevelése. A Németh László tábor ehhez a munkához szeretne hozzájárulni és – évről-évre 

építkezve – egy közösséget kialakítani. A Lakitelek Népfőiskola és a Kelet- és Közép-Európai 

Kutatásért és Képzésért Alapítvány munkáját nagyban segíti a Magyar Írószövetség. Emellett 

törekedtünk szoros együttműködést kialakítani a Petőfi Irodalmi Ügynökséggel is. 

A program és tábor fő célja egy olyan fiatalokból álló kör kialakítása, akik tanulmányaik 

mellett vagy annak befejezése után, komolyabb szinten is szeretnének műfordítással foglalkozni. 

Elsődleges célközönség a magyar egyetemek említett nyelvszakjain tanuló diákok és a határon 

túli magyar diákok. Emellett szívesen látjuk az adott országok magyar nyelvet tanuló, illetve 

magyar nyelvszakon tanuló egyetemi hallgatóit. Ennek szellemében az elmúlt hat év során 

érkeztek egyetemisták Felvidékről, Délvidékről, illetve Erdélyből és Kárpátaljáról is. A 

Népfőiskola a tábor keretében az elmúlt évek alatt fogadott vendéghallgatókat a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskoláról, a Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetemről, a kolozsvári Babeș-

Bolyai Tudományegyetemről, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemről, a Zágrábi Egyetemről, 

az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetemről, a Belgrádi Egyetemről, a pozsonyi Comenius 

Egyetemről, a krakkói Jagelló Egyetemről és a Maribori Egyetemről. 
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A diákok válogatása próbafordítással és motivációs levél alapján történik. Kettős szempont 

érvényesül a kiválasztásuk során. Egyrészt minden évben visszavárjuk a tehetségesebb diákokat, 

ezzel biztosítva a szakmai színvonalat és fejlesztve a tábor magtartó erejét. Másrészt évről-évre 

biztosítunk lehetőséget új jelentkezőknek, ezáltal támogatva új hallgatók beemelését a programba.  

A tábor szakmai vezetői Kiss Gy. Csaba (professor emeritus, ELTE) és Mészáros Andor 

(egyetemi adjunktus, Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék, ELTE). 

A táborok munkáját nyelvenként a saját területükön kiemelkedő szakmai vezetők irányítják: 

egyetemi oktatók, költők, írók, műfordítók, irodalomtörténészek.  

A Németh László tábor korábbi és jelenlegi műhelyvezetői: 

 Cseh-magyar műhely:  

Juhászné Hahn Zsuzsanna – műfordító (2016-ban és 2022-ben műhelyvezető) 

Hanzelik Gábor – műfordító, (2017-ben és 2018-ban műhelyvezető) 

 Horvát-magyar műhely:  

Orcsik Roland – költő, műfordító, egyetemi tanár (SZTE) (2016-ban műhelyvezető) 

Trubics Lilla – irodalmár, Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének  

          (MHTI) munkatársa, (2017-től műhelyvezető) 

 Lengyel-magyar műhely:  

Zsille Gábor – költő, műfordító (2016-tól műhelyvezető) 

 Német-magyar műhely:  

Pusztay Csaba –,Europa”-Club vezetőségének tagja (2016-ban műhelyvezető) 

 Román-magyar műhely:  

Erős Kinga – Magyar Írószövetség elnöke (2016-2018 között műhelyvezető) 

Vincze Ferenc – író, tudományos munkatárs (ELTE) (2020-tól műhelyvezető) 

 Szerb-magyar műhely:  

Radics Viktória – műfordító (2016-ban műhelyvezető) 

Urkom Alexander – szerb szak vezetője (ELTE) (2017-ben, 2019-től műhelyvezető) 

 Szlovák-magyar műhely: 

Garajszki Margit – író, műfordító, dramaturg (2016-ban és 2018-tól műhelyvezető) 

 Szlovén-magyar műhely:  

Mészáros Andor – egyetemi adjunktus (ELTE) (2021-től műhelyvezető) 

 Ukrán-magyar és magyar-ukrán műhely:  

Zoltán András – egyetemi tanár (ELTE) (2015-2019 között ukrán táborvezető) 

Lebovics Viktória – egyetemi tanár (ELTE) (2021-től műhelyvezető) 



21 
 

A műhelyvezetők munkáját neves szakemberek segítik. Néhányukat kiemelve: Pálfalvi Lajos 

(műfordító, irodalomtörténész, a PPKE Lengyel Tanszékének vezetője) Bárány Erzsébet (II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója), Berta Eleonóra (Kijevi Nemzeti 

Nyelvészeti Egyetem oktatója) Blazsetin István (PTE Horvát Tanszék vezetője), Nagy Levente 

(ELTE Román Filológiai Tanszék vezetője), Taskovics Okszána (ELTE BTK Szláv és Balti 

Filológiai Intézet ukrán nyelvi lektora). Rajtuk kívül számos oktató munkája teszi teljessé a tábort. 

Visszatérő vendég és előadó Németh Magda asszony, Németh László legidősebb lánya. 

A tábor sikeres szervezésének érdekében igyekszünk aktív kapcsolatot ápolni az érintett 

nyelvek nemzetiségi szószólóival. A lakiteleki Népfőiskolára és a Németh László műfordítói 

táborba az elmúlt években során ellátogatott Szuperák Brigitta (korábbi ukrán nemzetiségi 

szószóló), 2022-ben első alkalommal Grexa Liliána (jelenlegi ukrán nemzetiségi szószóló) és 

Kissné Köles Erika (szlovén nemzetiségi szószóló). Több alkalommal járt a táborban és segítette 

a horvát műhely munkáját Szolga József (horvát nemzetiségi szószóló). 

Néhány szót ejtve a tábor szakmai programjának felépítéséről: a táborok egységes órarend 

alapján működnek, de azon túl a kiscsoportos foglalkozások kiváló lehetőséget teremtenek arra, 

hogy a nyelvenként változó sajátosságoknak megfelelően történjen az oktatás. A foglalkozások és 

programok 4 részre bonthatóak: 

 előadások (nyelvenként különálló) 

 kiscsoportos fordítási gyakorlatok (nyelvenként értendő külön műhelyfoglalkozások) 

 előadások, bemutatók és kerekasztal beszélgetések (délutánonként plenáris formában) 

 kulturális és közösségi programok (délutánonként és esténként) 

Az interaktív műfordítói táborokban a résztvevők előadásokat hallhatnak a közép-európai 

irodalmakról és kultúrákról, művelődési kapcsolataink hagyományáról, valamint szemináriumi 

foglalkozások keretében (egyes nyelvek szerinti kiscsoportokban) megismerkedhetnek az adott 

nyelvű szövegek fordításának elméletével és gyakorlatával. Ez a munka a szakmai vezetők által 

összeállított szövegek fordítása mentén történik. Kitűzött cél, hogy évről-évre színvonalasabb 

fordítások lássanak napvilágot és a fiatal műfordítóknak lehetőséget biztosítsunk a 

szereplésre/megjelenésre. Ennek elősegítése érdekében az elmúlt évek során elkészült színvonalas 

fordítások gyűjteményéből tervezünk megjelentetni egy antológiát is.  

A kulturális és közösségi programok részeként a hallgatóknak több alkalommal szerveztünk 

táncházat, filmvetítéseket. Az évek alatt több nyári kiállításnak is otthont adott a Népfőiskola. 

Emellett az utóbbi években átadott kiállító tereket is megtekinthetik a tábor résztvevői. Ilyen a 

Kácsor-tanya, melynek épületében egy helytörténeti kiállítás található és a Tiltott pálinkafőző 
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eszközök múzeuma. Továbbá a tavalyi évben avatták fel a Hungarikum Kiállítóházat, melyben 

helyet kapott a Csillagnéző és a Hungarikumok Csarnoka, melyet az öt részből álló, Géniuszok 

névre keresztelt kiállító tér vesz körül. A Géniuszok tárlat tematikus bontás szerint mutatja be 

számos kiemelkedő magyar származású kutató és tudós munkásságát és világraszóló 

találmányaikat. Az öt helyiség: Kémikusok és vegyületek, Feltalálók és találmányaik, A fizika 

törvényei, Illúzió, valamint az Űrkutatás és csillagászat. 

A kiállítóház másik fő része egy csillagnéző planetárium, mely Magyarország nyolcadik ilyen 

jellegű létesítménye. A mozi teremben vetített kisfilmek érdekes és látványos módon mutatják be 

az éjszakai égbolt csodáit.  

A kulturális programok mellett van lehetőség a sportolásra is. A táborozóknak több 

alkalommal szerveztünk házi footgolf bajnokságot a Hungarikum Liget 8 hektáros Nimród 

Footgolf és Szabadidő Parkjában. 

Az elmúlt években szervezett táborok időpontjai: 

I. Németh László műfordítói tábor: 2016. augusztus. 28. - szeptember 4. 

II. Németh László műfordítói tábor:  2017. augusztus 21. - augusztus 27. 

III. Németh László műfordítói tábor:  2018. augusztus 12. - augusztus 19. 

IV. Németh László műfordítói tábor:  2019. augusztus 18. - augusztus 25. 

V. Németh László műfordítói tábor:  2020. augusztus 16. - augusztus 23. 

VI. Németh László műfordítói tábor:  2021. augusztus 16. - augusztus 22. 

VII. Németh László műfordítói tábor: 2022. augusztus 15. - augusztus 21.  

Az eddigi táborok alkalmával a Népfőiskola több mint 280 diákot látott vendégül. Az oktatást 

a műhelyvezetők mellett a visszatérő és új előadókkal együtt nagyjából 130 fő segítette. 

A kezdeti terveknek megfelelően a Németh László táborral sikerült hagyományt teremteni, 

hiszen évről-évre növekvő érdeklődés övezi a programot. A visszatérő diákok mellett egyre 

szélesebb körből, újabb és újabb egyetemekről érkeznek pályázatok. 

 

 

Fényképmelléklet 

 

A fényképmelléklet a Népfőiskola Alapítvány és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és 

Képzésért Alapítvány által nyaranta szervezett Németh László műfordítói és Keleti Nyitás 

műfordítói és országismereti táborok pillanatképeit tartalmazza a 2016-2022 közötti időszakban. 



 

2016-os és 2017-es műfordítói és országismereti táborok képei 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

  

 

 

 

 

A belarusz, kazah és orosz tábor hallgatóinak csoportja. 2016. Alexander Khainouski belarusz nagykövet látogatása a táborban. 2017. 

 

A kazah-magyar országismereti tábor diákjai és oktatói. 2016. Kazah nyelvi foglalkozás a Kőjurtában. 2016. 



 

2016-os és 2017-es műfordítói és országismereti táborok képei 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nurbakh Rusztemov kazah nagykövet a kazah csoportban. 2017.       Gordan Grlić Radman horvát nagykövet köszönti a tábort. 2017. 

 

 
 

Kaltma Battulga mongol elnök látogatása a Népfőiskolán. 2017. A Kölcsey Ház előtt a mongol tábor résztvevői és a delegáció. 2017. 



 

2018-as és 2019-es műfordítói és országismereti táborok képei 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Kiss Gy. Csaba beszélget Németh Magdával a megnyitó után. 2018. A Németh László műfordítói tábor horvát műhelyének résztvevői. 2018. 

 

 

 

A Németh László műfordítói tábor műhelyeinek csoportképe. 2018. Batbayar Zeneemyadar mongol nagykövet a mongol tábor résztvevőivel. 2018. 

 

https://mandiner.hu/cikk/20201224_nekunk_magyarorszag_a_kapu_europa_fele_batbayar_zeneemyadar_mongol_nagykovet_a_mandinernek


 

2018-as és 2019-es műfordítói és országismereti táborok képei 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 A kazah tábor diákjai hagyományos kazah hangszerekkel. 2018. Hallgatók és oktatók Buda Ferenc és Buda Ádám társaságában. 2018. 

 

 

  

Kiss Gy. Csaba: Harminc év után: 1987 című könyvét dedikálja. 2019. Kerekasztal beszélgetés a Németh László műfordítói tábor alatt. 2019. 



 

2018-as és 2019-es műfordítói és országismereti táborok képei 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Németh Magda az édesapja, Németh László életéről mesél. 2019. A Németh László tábor műfordítói diákjai egy plenáris előadáson. 2019. 

 

 

 
Alexa Károly: Bujdosó mondatok című könyvét dedikálja. 2019. Plenáris előadás után a Kölcsey Házban, aláírásra várakozó diákok. 2019. 



 

2020-as és 2021-es műfordítói és országismereti táborok képei 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 A Németh László műfordítói tábor diákjai a Borkatedrális előtt. 2020. Kerekasztal beszélgetés az Antológia nyomda 30. évfordulóján. 2020. 

 

 
 

A horvát-magyar műhely hallgatói és oktatói a Népfőiskolán. 2020. A Keleti Nyitás táborok résztvevői közösen a Borkatedrálisnál. 2020. 
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 A műfordítói és országismereti táborok előkészítő ülése. 2021. A Németh László műfordítói tábor résztvevői a Hungarikum Ligetben. 2021. 

 

 

 
Az ukrán-magyar műhely diákjai és oktatói a Tájolónál. 2021. A horvát-magyar műhely diákjai és oktatói a Hotel Club Tisza előtt. 2021. 
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  Kiss Gy. Csaba a horvát nemzetiségi lap főszerkesztőjével. 2021. Műhelymunka a lengyel csoportban Zsille Gábor költővel. 2021. 

 

  

Abaj Kunanbajev kazah költő szobrának avatása a Népfőiskolán. 2021. A Hungarikum Liget vendégei a szoboravató ünnepségen. 2021. 
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 Zsuffa Tünde könyvének bemutatója az Antológia nap alkalmából. 2021. 

 

Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet és a nyári táborok résztvevői. 2021. 

 

 

 
A nyári orosz-magyar műfordítói tábor résztvevői. 2021. Orosz-magyar őszi műfordítói mesterkurzus hallgatói és oktatói. 2021. 
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A koreai- és kazah-magyar országismereti tábor résztvevői. 2022. 

 

Buda Ferenc műfordítás kötetének bemutatója a táborban. 2022. 

 

 

 

Az 550 kazak szólás és közmondás című könyv dedikálása. 2022. Sainnyambuu Baatarjav mongol nagykövet a mongol tábor résztvevőivel. 2022. 

 


