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Tanszéki beszámoló a 2006–2007-es tanévről

A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékén a 2006–
2007-es tanévben a következők dolgoztak: Maticsák Sándor tanszékvezető

docens, Keresztes László nyugalmazott egyetemi tanár, a doktori alprogram
vezetője, Dusnoki Gergely és Takács Judit tanársegéd, Petteri Laihonen finn
lektor (aki 2006 nyarán az öt év után hazatérő Sanna Lähdét váltotta), Kirli
Ausmees észt lektor és Christina Armutlieva finnugor lektor. A finn szak-
módszertan felelőse továbbra is Salamon Ágnes, a Csokonai Gimnázium ta-
nára. A könyvtárosi teendőket Hoffmann Istvánné látja el. PhD-hallgatónk,
Fábián Orsolya két éves jyväskyläi lektori munka után hazatért, a helyére ki-
írt pályázatot 2007 nyarán Dusnoki Gergely nyerte el. A doktori iskola finn-
ugor nyelvészeti alprogramjának nappali hallgatója Fodor György és Sárosi
Andrea volt (előbbi abszolutóriumot szerzett, utóbbi másodéves hallgató).

A 2006–2007-es tanévben bevezetett kétciklusú képzés (a „bolognai fo-
lyamat”) hátrányosan érinti az ún. kis szakokat. Különösen igaz ez a finn és
finnugor szakos képzésre, hiszen megszűnt a közvetlen felvételi lehetősége:
a diákok csak a magyar szakos képzés részeként vehetnek fel finn(ugor) stú-
diumokat. Ehhez igazodva 2006 őszén alapozó finn nyelvi kurzusokat hirdet-
tünk, ezekre 71 diák jelentkezett. Közülük került ki az a 15 hallgató, akik
februárban megkezdték fennisztikai tanulmányaikat az ún. finn specializáción.

A tanévben finn szakon hárman tettek államvizsgát (Bálint Edina angol–
finn, Gunda Cintia magyar–finn, Takács Linda angol–finn szakos hallgató),
finnugor(–angol) szakon egy diák (Piskóti Nikoletta) végzett.

Szemeszterenként két diákunk Jyväskyläben, kettő pedig Tartuban tanul-
hatott, rajtuk kívül hatan vettek részt finnországi (Kuopio, Oulu, Jyväskylä)
és hárman észtországi (Tartu) nyári egyetemi kurzusokon. Egy diákunk
Erasmus-cserével egy félévet töltött Joensuuban.

Jyväskyläből egy gyakornok érkezett, aki részt vett a finn nyelv oktatásá-
ban is. Erasmus-cserével ketten – egy tartui és egy bloomingtoni diák – töl-
töttek egy-egy szemesztert nálunk.

Ebben a tanévben – hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához – több kül-
földi vendéget fogadtunk. Finn történelmi tárgyú előadásokat tartott nálunk
Anssi Halmesvirta (Jyväskylä), balti finn nyelvészetet Tõnu Seilenthal (Tar-
tu), leíró finn nyelvészetet Vesa Jarva, aki jelenleg az ELTE vendégtanára.



KRÓNIKA

215

2006 decemberében a tanszék aktívan részt vett a III. Debreceni Könyv-
szemle megszervezésében. A könyvkiállítás- és vásár díszvendége Jyväskylä
városa volt, a kapcsolódó programok között finn nyelvről, kultúráról szóló
előadásokat tartottunk az érdeklődőknek. Vendégünk volt Kirsi Rantala, a
nagykövetség kulturális titkára. Jelenlétével megtisztelte a rendezvényt Jy-
väskylä polgármestere is.

2006 márciusában – a magyarországi észt oktatás felmérése kapcsán –
tanszékünk vendége volt Mart Meri, a tallinni Észt Intézet főigazgatója, az
észt nyelv és kultúra külföldi oktatása tanácsának elnöke és Tõnu Seilenthal.

Az Erasmus-együttműködés keretében Maticsák Sándor 2006 májusában
részt vett a Jyväskyläi Egyetemen rendezett hungarológiai koordinátori kon-
ferencián.

2007 augusztusában Keresztes László részt vett a Magyarságtudományi
Társaság választmányának budapesti ülésén.

2006 őszén jelent meg a Folia Uralica Debreceniensia 13. száma, 2007
tavaszán pedig – Maticsák Sándor gondozásában – a VI. Nemzetközi Hunga-
rológiai Kongresszus nyelvészeti előadásainak háromkötetes anyaga.

MATICSÁK SÁNDOR


