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1. Szervezeti kérdések 

 

Az egyetem 1914-es megalapításától kezdve folyamatosan oktattak és kutattak 

finnugor nyelveket az egységes Magyar és Finnugor Nyelvészeti Tanszék kere-

tében. Az első tanszékvezető az ismert osztják nyelvkutató, gyűjtő és folklorista, 

Pápay József volt (1873–1931). Őt a jeles dialektológus, Csűry Bálint (1886–

1941) követte. Csűry egy évtizedig vezette a tanszéket, s szinte ugyanennyi ju-

tott a nagy iskolateremtő nyelvtörténésznek, Bárczi Gézának is (1894–1975, 

tszv. 1941–1952), aki maga is tartott finnugor órákat, s mellette magántanárként 

Papp Istvánt foglalkoztatta a finn nyelv oktatásában.  

1952 őszén, miután Bárczi munkatársai nagy részével Budapestre ment, két 

tanszéket hoztak létre: Papp István (1901–1972) vezetésével a Magyar Nyelvtu-

dományi Tanszéket és az önálló Finnugor Nyelvtudományi Tanszéket, amelynek 

vezetőjévé Kálmán Bélát (1913–1997) nevezték ki. Kezdetben a két tanszék 

munkája nem vált szét élesen, hiszen az akkori oktatógárda egyaránt tartott ma-

gyar és finnugor órákat.  

Sokáig csak a magyar nyelvészeti képzésen belül lehetett finnugrisztikát ta-

nulni, mígnem 1963-ban elindították a finnugor szakot (harmadik vagy C-

szakként), amely lehetővé tette, hogy a finnugor nyelvek, a finnugor népek iro-

dalma, történelme és néprajza iránt érdeklődő hallgatók szakszerűen elmélyed-

hessenek a finnugor stúdiumokban. Ez az átalakítás gyökeresen megváltoztatta a 

szaktárgy státusát: az alárendeltségi helyzetből egyszeriben olyan stúdiummá 

nőtt föl, amelynek felvételét csak a legkiválóbb hallgatóknak engedélyezték. 

Eleinte kétévenként vettek föl 3-3 hallgatót, később sikerült évenként folytatni a 

képzést 1-2 új hallgatóval (akkor még nem volt mennyiségi termelés, nem élt a 

minél több hallgató felvételének kényszere). 1977-ig, a tanszék 25 éves jubileu-

máig 16 fő diplomázott, majd 1977 és 1990 között további 34 fő végzett. 

A tanszék életében igen jelentős volt 1990-ben a VII. Nemzetközi Finnugor 

Kongresszus megszervezése. Ennek pozitív hozadéka volt, hogy sikerült a finn-
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ugor szakot B-szakká emelnünk, és mellette – az országban másodikként – a finn 

B-szakot is elindítanunk. Külön szerencsénkre a tanszék oktatói létszámát végre 

új státussal tudtuk bővíteni, s az 1971 óta meglévő finn lektori státus mellé észtet 

is kaptunk.  

A B-szakos képzés robbanásszerűen megnövelte a hallgatói létszámot. A 

finnugor szakot korábban is főként a finn nyelv és Finnország iránt elkötelezett 

hallgatók választották, akik „árukapcsolással” a finn nyelv tanulása mellett 

kénytelenek voltak kisebb rokon nyelveket is hallgatni. A finn szak népszerű-

ségét növelte, hogy ez idő tájt már könnyebb volt a külföldi utak megszervezése, 

több ösztöndíjas utazhatott Finnországba részképzésre, s megindult a hallgatók 

és vendégtanárok cseréje is. A képzés sokoldalúbb, s ezáltal hatékonyabb is lett. 

– 1993 és 2002 között, kilenc év alatt már 72 finn szakos és 8 finnugor szakos 

végzett. (A tanszék ezredfordulóig tartó tevékenységéről részletesebben ld. Ja-

kab 1990; Keresztes 1990, 2002, 2003.) 

Ez a kitűnő rendszer 2006-ig, a kétciklusú képzés, a bolognai folyamat beve-

zetéséig élt. Az új, egyszakos képzési rendszer hátrányosan érintette a kisebb 

szakokat, ekkortájt szűnt meg például a latin diszciplináris szak, s kezdtek el 

halódni más nyelvszakok is. A finn, finnugor stúdiumok még náluk is rosszabb 

helyzetbe kerültek, mert a minisztérium egy tollvonással megszüntette e szako-

kat, s csak ún. 50 kredites specializációk keretében indulhattak a képzések. Sze-

rencsére – hasonlóan a többi egyetemhez – a finnül tanulni vágyók nem törtek 

meg a bürokratikus intézkedések súlya alatt, s az új rendszerben is szép számmal 

jöttek hozzánk. Finnül sokan, de „finnugorul” lényegesen kevesebben akartak 

tanulni, ezért nekünk választanunk kellett. A kar sanyarú gazdasági helyzetében 

nem engedhette meg a nagyon kis létszámú specializációk indulását (akkoriban 

10 fő volt a limit), ezért csak egy képzési formát indíthattunk, s ez a finn lett, 

benne természetesen finnugor stúdiumokkal. Ez a specializáció minden várako-

zásunkat felülmúlva nagyon sikeresnek bizonyult és bizonyul a mai napig. Eh-

hez nagymértékben hozzájárult az is, hogy minden félévben meghirdetjük a heti 

két órás „előkészítő jellegű” Finn nyelv és kultúra c. kurzust. Ezt szemeszteren-

ként 100–150 diák veszi fel.  

Képzésünk népszerűségét nagymértékben növeli, hogy 2009-ben sikerült 

akkreditálni a finnugrisztika mesterszakot is, amelyre mostanában évente 8–12 

hallgatót veszünk fel, ezzel a kari létszám-rangsorban a hatodik-hetedik helyen 

állunk. A szak népszerűségét a finn- és észtországi ösztöndíjak is fokozzák, 

évente mintegy 25 hallgatónk mehet külföldre tanulni. A képzési piramis a dok-

tori iskolával lett teljes, a megújított nyelvészeti doktori iskola keretében 2002 

óta működik alprogramunk.  

A tanszék régóta intézeti keretek közt működik, a Magyar Nyelvtudományi 

Tanszékkel egy egységet alkotva. Kapcsolatunk évtizedek óta zökkenőmentes, 

példamutatóan jó.  

 

2. Oktatás 

 

A finnugor tanszék elsősorban nyelvészeti tárgyakat oktat, a finn alapképzés, 

finnugor mesterképzés mellett tevékenyen részt veszünk a magyar szakosok 



 MATICSÁK SÁNDOR – KERESZTES LÁSZLÓ 

 

 

32  Debreceni Szemle 2015/1. 

 

oktatásában is. Ezen belül jelenleg finnt és lappot oktatunk, finnugor szeminári-

umot tartunk, s a mi feladatunk A magyar nyelv eredete c. előadás is – ezzel 

próbálunk küzdeni a sumér áfium ellen (itt jegyzem meg, hogy a magyar és tör-

ténelem szakos hallgatók körében egyre erősebb nyelvünk finnugor rokonságá-

nak tagadása, egyre erősebb a Szíriuszról származó sumér szittyákhoz vonzódás, 

akik nyereg alatti húst puhítva, hátfelé nyilazva 8 ezer évvel ezelőtt meghódítot-

ták a Kárpát-medencét, sőt talán már a vértesszöllősi Samu is magyarul be-

szélt…). 

A BA- és MA-képzés gerincét a finn nyelv és kultúra oktatása adja. Ennek 

Debrecenben nagy hagyományai vannak. Nemcsak azért, mert egyetemünk 

fennállása óta folyamatos a finntanítás, hanem azért is, mert itt készültek Papp 

Istvánnak – és utódainak – azok a nyelvkönyvei,
1
 amelyek évtizedeken át szol-

gálták és szolgálják ma is a finnoktatást, és itt dolgoztak azok a nyelvészek, akik 

a finn–magyar szótárirodalom legjelentősebb alkotásaival örvendeztették meg a 

tanulni vágyókat. E körben mindenki jól ismeri Papp István, Jakab László és 

Nyirkos István szótárait.
2
  

Az oktatás színvonalának emeléséhez nagymértékben hozzájárulnak a lekto-

rok: nélkülük elképzelhetetlen a tanszéki munka, az egyetemi élet. Az első lekto-

runk Outi Karanko-Pap volt, aki 1972-ben kezdte meg munkáját (1972–81). Őt 

Marketta Huitu (1981–86), Harri Mantila (1986–87), Irene Wichmann (1987–

88), Pirkko Lehto (1988–91), Heidi Vaarala (1991–93), Tuula Jäppinen (1993–

96), Anna Tarvainen (1996–2001), Sanna Lähde (2001–6), Petteri Laihonen 

(2006–11) és a jelenlegi lektorunk, Susanna Virtanen követte. Jelentős a vendég-

tanárok munkája is, róluk később ejtünk szót. 

A finn szak bevezetése szükségessé tette a balti finn nyelvészet oktatását, s 

ezzel együtt az észt nyelv tanulásának állandó lehetőségét. Az államközi egyez-

mények keretében 1992-től működik észt lektor egyetemünkön. Az eddigi lek-

torok – Anu Kippasto (1992–96), Leila Kubinyi (1996–2001), Hiie Rüütel 

(2001–3), Kirli Ausmees (2003–8) és Kai Tiislär (2008–) – révén az észt nyelv 

és kultúra iránti érdeklődés fokozatosan növekszik. A jelenleg egyetlen, magya-

roknak szánt észt nyelvkönyv is debreceni szerzőktől való.
3
  

                                                 
1
  Papp István: Finn nyelvtan. Bp. 1956, Finn nyelvkönyv. Bp. 1957, Finn olvasókönyv 

szójegyzékkel. Bp. 1959, Finn kresztomátia. Bp. 1966, A finn nyelv alapelemei. Bp. 

1967; Outi Karanko – Maria Vilkuna – Keresztes László: Finn nyelvkönyv. Bp. 1979; 

Outi Karanko – Keresztes László – Irmeli Kniivilä: Finn nyelvkönyv 1. Bp. 1985, 

1996 és Finn nyelvkönyv 2. Bp. 1990; Kiss Antal: Finn I. évf. magyar szakosoknak. 

Debrecen 1986; Maticsák Sándor – Anna Tarvainen: Finn nyelv. Debrecen 2000 (4., 

átdolgozott kiadás 2010). 
2
  Papp István: Finn–magyar szótár. Bp. 1962, 1970, 1978, 1993, 2003; Nyirkos István: 

Unkarilais–suomalainen sanakirja. Helsinki 1969; Nyirkos István: Suomi–unkari–

suomi taskusanakirja. Helsinki 1976, 1989, 1995, Uusi suomi–unkari–suomi taskusana-

kirja. Helsinki 1996, 2000, 2004, 2006, 2009; Papp István–Jakab László: Magyar–finn 

szótár. Bp. 1985; Jakab László: Finn–magyar diákszótár. Bp. 2007; Jakab László: 

Magyar–finn szótár. Bp. 2013. 
3
  Anu Kippasto – Nagy Judit: Észt nyelvkönyv. Miskolc 1995. 
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A finn nyelv és irodalom korában tanárszakként is végezhető volt, hiszen a 

debreceni Csokonai Gimnáziumban régóta folyamatosan tanítanak finn nyelvet, 

amelyből érettségi vizsga is tehető. A fakultatív finn nyelvi oktatás megszerve-

zésében és fenntartásában Salamon Ágnesnek vannak jelentős érdemei. Sajnos, a 

bolognai folyamat ezt a képzési formát is elsöpörte. Jelenleg azon munkálko-

dunk, hogy a társegyetemekkel összefogva újból elindíthassuk a tanítást, de pró-

bálkozásaink eddig nem jártak sikerrel. 

A finnugrisztika oktatásában az alaptárgyak mellett az adott korszak kutatásai 

irányai kapnak jelentősebb szerepet. Kálmán Béla idején a vogul, Vértes Edit 

idején az osztják, Keresztes László idején – és jelenleg is – a mordvin és a lapp 

került vezető helyre. De ez már átvezet következő fejezetünkhöz, a kutatási te-

vékenységünk bemutatásához. 

 

3. Kutatás 

 

A finnugor tanszék kutatási profiljának meghatározása a mindenkori tanszékve-

zető feladata és felelőssége. Csűry Bálint és Bárczi Géza a magyar nyelvjárásku-

tatás és a magyar nyelvtörténet terén alkotott maradandót. Papp István korábban 

említett finn nyelvkönyvei és szótárai mellett elsősorban magyar nyelvész volt, 

az ő munkásságukról itt most nem szólunk. (Csűry Bálintról: Bakó 1941, Balas-

sa 1988; Bárczi Gézáról: Szathmári 1995; Papp Istvánról: Jakab 1971, Kálmán 

1972.) 

Kálmán Béla több mint három évtizedes tanszékvezetői (1952–1983) tevé-

kenysége a kezdetekben hosszú időre meghatározta a kutatások irányát. Pápay 

József osztják orientációja után két évtizeddel a másik obi-ugor nyelv, a vogul 

került a középpontba. Kálmán Béla kezdetben Munkácsi Bernát szövegkiadásá-

hoz készített terjedelmes magyarázatokat és szómutatót. Ennek elismerésekép-

pen kapta meg a professzori kinevezést 1952-ben. Egyetemi segédkönyvnek 

szánta Manysi nyelvkönyvét, amelyet leningrádi tanulmányútja során, az ott tanu-

ló vogulok – közöttük a világhírű költő, Juvan Sesztalov – segítségével bővített 

modern kresztomátiává.  

Munkácsi gyűjtéséből legtovább nagy nyelvjárási szótárának anyaga váratott 

magára. Az 1986-ban megjelent Wogulisches Wörterbuch, amelyet Kálmán Béla 

saját gyűjtésével is kiegészített, a vogul nyelv eddigi legteljesebb szótára, amely 

méltán szerzett elismerést világszerte a szerkesztőnek. A szöveg- és szótárki-

adásból kelt szárnyra Kálmán Béla másfélszáz vogul nyelvészeti tárgyú tanulmá-

nya. Kiemelkedő tudományos teljesítmény akadémiai doktori értekezése, a vo-

gul szókincs orosz jövevényszavaival foglalkozó monográfiája. A vogul népköl-

tészet kincsét népszerűsítette a Leszállt a medve az égből című reprezentatív 

válogatásával.  

Kálmán Béla behatóan foglalkozott dialektológiai kérdésekkel, a magyar 

nyelv történetével, szófejtéssel is, és kedvenc területei közé tartozott a magyar és 

az általános névtan. A nevek világa országszerte ismertté és népszerűvé tette, ez 

az alkotása igazi sikerkönyvnek számított, amit több magyar és angol nyelvű 

kiadása is jelzett. Kálmán Béla a tudományos ismeretterjesztés feladatait is szív-

ügyének tekintette. Több külföldi felsőoktatási intézményben adott elő, aktív 
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tagja volt nemzetközi tudományos szervezeteknek. Munkásságának legmaga-

sabb elismeréseképpen 1973-ban az MTA levelező taggá, 1982-ben rendes taggá 

választotta.
4
 (Kálmán Béláról: Sebestyén 1983; Keresztes 1993, 1994a, 2013; 

Kiss 1993a, 1993b, 1997; Honti 2013; valamint ld. a Kálmán Béla emlékülés 

anyagát a Nyelvtudományi Közlemények 109. számában [2013: 373–406].)  

A finnugor tanszék utánpótlásának nevelésében a legnagyobb érdemeket 

szerző munkatárs Andrássyné Kövesi Magda volt (1910–1992) aki két évtize-

den át, 1952-től 1972-ig tanított a tanszéken, amely első és egyben utolsó mun-

kahelye volt. Kövesi Magdát kezdettől fogva leginkább az alaktan vonzotta. 

Bölcsészdoktori értekezését még Budapesten Zsirainál védte meg a vogul ige-

módokról, majd a szóképzés problematikája felé fordult, a permi nyelveket, el-

sősorban a zürjént kutatta. Ennek eredménye legfőbb munkája, A permi nyelvek 

ősi képzői (Bp. 1965). Kövesi Magda lelkesen toborozta a hallgatóságot finn és 

finnugor stúdiumokra, s a finnugor tárgyú szakdolgozatok java része is az ő irá-

nyításával készült akkortájt. (Andrássyné Kövesi Magdáról: Keresztes 1981; 

Kiss 1991a, 1991b.) 

Kálmán Béla 1983-as nyugdíjba vonulása után egy évig megbízottként a Ma-

gyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője, Sebestyén Árpád (1929–2014) állt a 

tanszék élén (munkásságról ld. Juhász 2010, Nyirkos 1999). 1984 őszén a már 

65. életévét betöltött, nemzetközileg ismert osztjákológus, Vértes Edit (1919–

2002) kapta meg a professzori kinevezést és a tanszékvezetést. Ő a tanszék obi-

ugor kutatási irányvonalának továbbvitelére lett (volna) hivatva. Nagy lendület-

tel folytatta a kutatást (mindenekelőtt a finn K. F. Karjalainen és H. Paasonen, 

valamint a német W. Steinitz osztják gyűjtésének sajtó alá rendezését), és kezdte 

el az oktató munkát; ennek elősegítése céljából uráli népköltészeti segédanyago-

kat állított össze. Páratlan energiával szorgalmazta Pápay József osztják gyűjté-

sének kiadását, 1998-ig az egész szöveganyag megjelent. Debreceni tartózkodá-

sa idején elkészítette az obi-ugor és a szamojéd anyagot egy mitológiai lexikon-

hoz, és szerkesztett egy mitológiai kresztomátiát is. Ugyanakkor a látványos 

egyéni kutatómunka mögött kisebb szerepet kapott az oktatás.
5
 (Vértes Editről: 

Jakab 1989; Kálmán 1989; Keresztes 1994b.; Zaicz–Csepregi 2004.) 

                                                 
4
  Kálmán Béla főbb művei: Obi-ugor állatnevek. Bp. 1938; Manysi (vogul) népköltési 

gyűjtemény III/2. Bp. 1952; Manysi nyelvkönyv. Bp. 1955; Die russischen Lehn-

wörter im Wogulischen. Bp. 1961; Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény IV/2. Bp. 

1963; Chrestomathia Vogulica. Bp. 1963, 1976, 1989; Vogul Chrestomathy. The 

Hague 1965; Wogulische Texte mit einem Glossar. Bp. 1976; Leszállt a medve az ég-

ből. Bp. 1980; Munkácsi Bernát. A múlt magyar tudósai. Bp. 1981 – A mai magyar 

nyelvjárások. Bp. 1951, 1953; Nyelvjárásaink. Bp. 1966, 1971, 1974, 1977, 1989; A 

nevek világa. Bp. 1967, 1969, 1973, 1989; The World of Names. Bp. 1978; Szövegtan 

és tipológia. Budapest. 1984. 
5
  Vértes Edit főbb művei Debrecenbe kerülése után: Bevezetés az uráli népköltészetbe. 

Bp. 1986, németül: Brautfahrten. Ein ostjakisches Heldenepos. Hamburg 1986. [–T. 

Lovas Rózsával]; Pápay József osztják hagyatéka I–VIII. Debrecen 1990–1998; Mi-

tológiai kresztomátia. Bp. 1990; Die Mythologie der Uralier Sibiriens. In: 

Wörterbuch der Mythologie, 30–31. Lieferung. Stuttgart 2001. 
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Keresztes László (1941–) ezt az örökséget vette át 1988-ban. 1964-ben, vég-

zés után azonnal a tanszékre került, így ő lett a tanszék harmadik állandó munka-

társa. Behatóan foglalkozott több finnugor nyelvvel. Részt vett Munkácsi szótári 

gyűjtésének kiadásában, s bölcsészdoktori értekezésének témáját is obi-ugor 

nyelvészetből választotta. Finnországi lektori éveiben a magyarral mint idegen 

nyelvvel foglalkozott: az eredetileg finneknek szánt magyar leíró nyelvtanát a 

Debreceni Nyári Egyetem a 90-es években nemcsak magyarul jelentette meg, 

hanem kiadta angol, német, francia, olasz, észt és japán nyelven is. Társszerzője 

több finn nyelvkönyvnek. Összeválogatta az anyagot egy terjedelmes lapp költé-

szeti antológiához, és Bede Anna számára elkészítette a versek nyersfordítását 

is. Fő kutatási területe a mordvin nyelv története, amelyből kandidátusi fokozatát 

és az MTA doktora címét is szerezte. Összeállított egy mordvin kresztomátiát is, 

nemrég pedig megjelentette Bevezetés a mordvin nyelvészetbe c. munkáját. 1994 

és 2000 között az oslói egyetem finnugor nyelvészprofesszora volt, itt szerkesz-

tette meg társszerzője közreműködésével a norvég–magyar zsebszótárat.
6
  

Keresztes professzor 2005-ben ment nyugdíjba, de a mai napig a tanszék igen 

aktív munkatársa. Tervei között szerepel egy lapp etimológiai szótár készítése az 

uppsalai egyetem professzorával, Lars-Gunnar Larssonnal, valamint egy mord-

vin etimológia szótár munkálataiban való részvétel Maticsák Sándorral és Zaicz 

Gáborral közösen. (Keresztes Lászlóról: Hlavacska 2001; Honti 2001; Zaicz 

2001.) 

Kiss Antal (1941–) 1964-ben végzett egyetemünkön magyar–latin–finnugor 

szakon. Ő is obi-ugor nyelvésznek indult, ám végzés után a magyar nyelvészeti 

tanszéken kapott állást. 1972-ben doktorált magyar nyelvtörténetből, majd 

ugyanebben az évben átkerült a finnugor tanszékre, ahol a votják nyelvre specia-

lizálódott. Emellett kedvelt témája a finn nyelv, amelynek oktatásához színes 

anyagot állított össze. A finn szakos hallgatóknak elsősorban nyelvtörténetet, 

műfordítást és mondattant tanított. Érdeklődése a mai napig megmaradt a ma-

                                                 
6
  Keresztes László főbb művei: Aranylile mondja tavasszal. Lapp költészet. Bp. 1983 

[– Bede Anna]; Mordvin szövegek (erza). Debrecen 1985; Geschichte des 

mordwinischen Konsonantismus I–II. Szeged 1986, 1987; Chrestomathia 

Morduinica. Bp. 1990; Development of Mordvin Definite Conjugation. Helsinki 

1998; Bevezetés a mordvin nyelvészetbe. Debrecen 2011 – Unkarin kieli. Helsinki 

1974; Intensiivinen unkarin kurssi. Jyväskylä 1982; Jó napot! Yleisradion 

opetusohjelmat. Helsinki 1983; 1986; Gyakorlati magyar nyelvtan. Debrecen 1992, 

1995, 2002; A Practical Hungarian Grammar. Debrecen 1992, 1995, 1999; 

Praktische ungarische Grammatik. Debrecen 1992, 1995, 1999; Grammatica unghe-

rese pratica. Debrecen 1997, 2000; Praktiline ungari keele grammatika. Debrecen 

1997; Grammaire pratique du hongrois. Debrecen 1998, 2001; Jitsujo hangariigo 

bunpo. Debrecen 2006 – Finn nyelvkönyv. Bp. 1979, 1980, 1985, 1992, 1993 [–Outi 

Karanko–Maria Vilkuna]; Finn nyelvkönyv 1. (kezdőknek és középhaladóknak) Bp. 

1985, 1987, 1995 [Outi Karanko–Irmeli Kniivilä]; Finn nyelvkönyv 2. (haladóknak) 

Bp. 1990 [Outi Karanko–Irmeli Kniivilä]; Norsk–ungarsk–norsk lommeordbok. Nor-

vég–magyar–norvég zsebszótár. Oslo 2002, 2005 [– Ove Lund]. 
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gyar nyelvtörténet iránt is: ennek eredménye a Jakab Lászlóval közösen készített 

számítógépes nyelvemléktár-sorozat.
7
 

Keresztes László oslói professzorsága idején 1994–1995 között Kiss Antal 

működött megbízott tanszékvezetőként, majd 1995–98 között a tanszék élére a 

nemrég elhunyt Nyirkos István (1933–2013) került, aki elsősorban magyar 

nyelvtörténészként, dialektológusként és lexikográfusként ismert. Ő a szerzője a 

finnül tanulók által sűrűn forgatott, immáron sok kiadást megélt zsebszótáraknak 

(ld. 2. lábjegyzet), s fontosak magyar nyelvkönyvei is.
8
 Fennisztikai munkássá-

gából meg kell említenük Kalevala-kutatásait, magyar–finn kontrasztív nyelvé-

szeti tanulmányait és névtani írásait. Jól ismert kultúrdiplomáciai tevé-

kenységéről is. (Nyirkos Istvánról ld. Hlavacska 2003; Hoffmann 2003; 

Maticsák 2013.) 

A tanszék oktatói állománya a hetvenes-nyolcvanas években stagnált. Sajná-

latos módon kiesett egy finnugrista generáció, amely az utánpótlás megfelelő 

ritmusát biztosította volna. Személyi téren 1989-ben történt előrelépés Maticsák 

Sándor (1965–) alkalmazásával. A jelenlegi tanszékvezető (2005–) fő kutatási 

területe kezdetben a névtan volt. A finn nyelv és kultúra iránti érdeklődését jelzi 

a száz híres finn életét bemutató kislexikon, ill. a kezdő nyelvtanulóknak szánt 

finn nyelvkönyve, amelyet Anna Tarvainennal közösen készített. Írt könyvet a 

hét napjainak elnevezéséről az európai nyelvekben, tanszéki kollégái közremű-

ködésével nemrég jelentette meg a rokon nyelvek szótárait bemutató kötetet, s 

ugyancsak nemrég látott napvilágot a régi mordvin nyelvemlékeket elemző mo-

nográfiája is. Jelenleg elsősorban mordvin képzőtani kérdésekkel foglalkozik.
9
  

Maticsák Sándor több nemzetközi kongresszus szervezésében működött közre, 

és több mint két tucat debreceni és jyväskyläi tudományos kiadvány szerkeszté-

sében vett részt. Társszerzője a Debreceni Nyári Egyetem Hungarolingua 

nyelvkönyveinek.
10

 Keresztes Lászlóval együtt szerkesztik a Folia Uralica 

Debreceniensia kiadványsorozatot.  

                                                 
7
  Kiss Antal főbb művei: Finn (oktatási segédanyag I. évf. magyar szakosoknak). Deb-

recen 1986; Jakab Lászlóval közösen: A Jókai-kódex ábécérendes adattára. Debre-

cen 1978; A Jókai-kódex szókincsének szófaji megoszlása. Debrecen 1980; A Birk-

kódex ábécérendes adattára. Debrecen 1983; A Guary-kódex ábécérendes adattára. 

Debrecen 1994; Az Apor-kódex ábécérendes adattára. Debrecen 1997; A Festetics-

kódex ábécérendes adattára. Debrecen 2001.  
8
  Unkarin lukemisto sanastoineen. Helsinki 1965; Nykyunkarin oppikirja. Helsinki 

1972, 1979. 
9
  Ki kicsoda Finnországban? Szerk. Maticsák Sándor. A szócikkeket írta Kovács 

György, Sanna Lähde, Maticsák Sándor, Anna Tarvainen. Debrecen 1999; Finn 

nyelv. Debrecen 2002, 2003, 2005, 2010 [–Anna Tarvainen]; A Mordvin Köztársaság 

településneveinek rendszere. Debrecen 1995; Vándorló napok. A hét napjainak meg-

nevezése az európai nyelvekben. Debrecen 2006; A mordvin írásbeliség kezdetei 

(XVII–XVIII. század). Debrecen 2012; Rokon nyelveink szótárai. Budapest 2014 [–

Tóth Anikó Nikolett–Petteri Laihonen] 
10

  Hlavacska Edit–Hoffmann István–Laczkó Tibor–Maticsák Sándor: Hungarolingua 1. 

Magyar nyelvkönyv kezdőknek. Debrecen 1991, 1996; Hungarolingua 2. Magyar 
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A tanszéki oktató és kutató munkában időlegesen aspiránsként, illetőleg tu-

dományos ösztöndíjasként hosszabb-rövidebb ideig részt vett A. Molnár Ferenc, 

Schmidt Éva, Salamon Ágnes és Rusvai Julianna. Külső előadóként korában 

Révay Valéria, Palkó Ágnes, Agyagási Klára, Balogh Edina, Máté József és 

Hajdu Éva tevékenykedett. A közelmúltban Pasztercsák Ágnes, Hrisztina 

Armutlieva, Dusnoki Gergely, Fodor György és Fábián Orsolya dolgozott a 

tanszéken.  

Tanszékünk jelenlegi állományába tartozik Takács Judit tanársegéd, aki 

2007-ben védte meg PhD-disszertációját magyar névtanból. Kutatási területe 

elsősorban a finn névtan, a finn mint idegen nyelv és a kommunikációelmélet. 

Őelőtte a jelenlegi gyermekgondozási szabadságon lévő Kelemen Ivett tanított, 

aki lapp nyelvészetből doktorált két évvel ezelőtt. Legutóbb Dennica Peneva 

védte meg finnugor tárgyú disszertációját 2015-ben.
11

  

Az oktatómunkába bevonjuk a PhD-hallgatóinkat is. Jelenleg Tóth Anikó 

Nikolett, Buzgó Anita, Kókai Krisztina és Bűdi Regina alkotja azt a remény-

teljes gárdát, akiktől a disszertáció megírását várjuk. A témák sorrendben: a lapp 

égtájnevek rendszere; a fennomán mozgalom nyelvészeti (névtani) vetülete; 

finnugor hónapnevek; a 18. századi finn nyelv vizsgálata. 

Az elmúlt évtizedekben 11-en védték meg bölcsészdoktori / PhD címüket 

finnugor nyelvészetből. Nyelvek, ill. nyelvcsoportok szerinti megoszlásuk: há-

rom obi-ugor, két permi, két mordvin, három lapp és egy balti finn. Hárman 

szereztek kandidátusi fokozatot. Akadémiai doktori értekezés kettő készült, 

Kálmán Béláé és Keresztes Lászlóé. Tanszékünk munkatársai közül Keresztes 

László és Maticsák Sándor habilitált.  

 

4. Nemzetközi kapcsolatok 

 

A tanszék nemzetközi kapcsolatai kezdettől fogva szépen fejlődtek. Rendkívül 

élénk a nemzetközi diák- és tanármobilitás. Nagyon sok neves finnugor nyelvész 

van Japántól az Egyesült Államokig, aki felkereste és felkeresi tanszékünket, sok 

külföldi vendégtanár tart nálunk órákat. A nagyon jó finnországi kapcsolataink 

közül is kiemelkedik a Jyväskyläi Egyetemmel sok évtizede fennálló szakmai 

együttműködés és barátság. Tanszékünk munkatársai, ill. itt végzett diákjai kö-

zül sokan dolgoztak magyar nyelvi lektorként Jyväskyläben és Helsinkiben,
12

 s 

                                                                                                                         
nyelvkönyv középhaladóknak. Debrecen 1993, 2001; Hungarolingua 3. Magyar 

nyelvkönyv haladóknak. Debrecen 1999. 
11

  Pasztercsák Ágnes: A népábrázolás hagyományának módosulása a XX. század első 

felének finn prózairodalmában. Debrecen 2007; Takács Judit: Keresztnevek jelentés-

változása. Egy tulajdonnév típus közszóvá válásának modellje. Debrecen 2007; Ke-

lemen Ivett: A pluratívák (plurale tantumok) vizsgálati lehetőségei, különös tekintet-

tel az északi lapp nyelvre. PhD-disszertáció. Debrecen 2013; Dennica Peneva: Egyez-

tetési típusok vizsgálata finnugor nyelvekben (magyar, finn, észt, északi lapp). PhD-

disszertáció. Debrecen 2014. 
12

  Jyväskyläben: Kiss Antal 1975–81, 1984–85, Keresztes László 1981–84, Kornyáné 

Szoboszlay Ágnes 1985–88, Varga Pál 1989–92, Maticsák Sándor 1992–96, Szabó 

Ágnes 1999–2002, Pasztercsák Ágnes 2002–5, Fábián Orsolya 2005–7, Dusnoki Ger-
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mai napig rendszeresen tartunk előadásokat finnországi egyetemeken. Keresztes 

László, Varga Pál és Maticsák Sándor révén jelentős részt vállaltunk a 

jyväskyläi hungarológiai képzés kidolgozásában és sok évig „üzemeltetésében”. 

Együtt indítottuk útjára a Hungarologische Beiträge c. kiadványsorozatot, szer-

veztünk konferenciákat, s hathatós segítséget nyújtottunk a 2001-es hungaroló-

giai világkongresszus megrendezésében. 

Nagy megtiszteltetés volt tanszékünknek, hogy az egyetem vezetése díszdok-

tori felterjesztésünket többször is méltányolta. Elsőnek, talán még Pápay kezde-

ményezésére, a híres vogulkutatót, Artturi Kannistót avatták díszdoktorrá, már 

Csűri idejében. A neves finnugor nyelvész, Erkki Itkonen 1988-ban, a Jyväskyläi 

Egyetem rektora, Aino Sallinen pedig 2009-ben lett díszdoktor. Rajtuk kívül a 

finnugor nyelvészek közül Rédei Károly (2002) és Lars-Gunnar Larsson (2013) 

kapta meg e kitüntető címet.  

Külön kell szólnunk a diplomáciai kapcsolatokról. Rendkívül jó a viszonyunk 

a finn nagykövetséggel. Korábban Jari Vilén, jelenleg Pasi Tuominen nagykövet 

úr rengeteget segít nekünk, sokat tesznek érdekünkben, s sokszor látogatnak el 

egyetemünkre is.  

 

5. Kiadványok 

 

A tanszék legfőbb kutatási területei – obi-ugor nyelvészet, mordvin nyelvészet, 

magyar mint idegen nyelv, finn mint idegen nyelv – jól tükröződnek a kiadvány-

okban is (ld. az 1–10. lábjegyzeteket). Immáron 21 számot élt meg az 1989-ben 

indított Folia Uralica Debreceniensia, amely mára ERIH C kategóriás folyóirat-

tá nőtte ki A debreceni finnugor kongresszus kiadványainak publikálásán kívül 

részt vettünk a jyväskyläi finnugor, majd hungarológiai kongresszus anyagának 

kiadásában, és a Hungarologische Beiträge megjelentetésében is. Nálunk látott 

napvilágot Anssi Halmesvirta jyväskyläi professzor szerkesztésében a Finn-

ország története című modern kézikönyv, melynek fordítását Kiss Antal vezérle-

tével tanszékünk volt diákjai végezték. Oktatóink számos tankönyvet és oktatási 

segédkönyvet, egyetemi jegyzetet publikáltak a finn nyelvtanulás meg-

könnyítéséhez.  

 

6. Összegzésül 
 

Elmondhatjuk, hogy a jubiláló tanszék története során oktatta és kutatta a leg-

több finnugor nyelvet. A tanszék történetének első, hosszabb szakaszában a ke-

leti finnugor nyelveknek, az osztjáknak és a vogulnak a kutatása került előtérbe, 

az utóbbi időben a súlypont a nyugati finnugor nyelvekre tolódott át. A finn 

nyelv az egyetem fennállása óta állandó kínálatot jelent az oktatás skáláján. Fon-

tosnak tartjuk e kínálat bővítését, fejlesztését, az észttel együtt. Reményeink 

szerint e beszámolóból kiviláglik, hogy a debreceni finnugor tanszék kis létszá-

                                                                                                                         
gely 2007–11; Helsinkiben: Nyirkos István 1962–67, Keresztes László 1969–75, Révay 

Valéria 1981–84, Máté József 1994–98; Turkuban: Jakab László 1966–70.  
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mához képest nemzetközileg is számottevő tudományos eredményeket mondhat 

magáénak. 
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