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Tanszéki beszámoló a 2007–2008-as tanévről 

 
A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékén a 2007–

2008-as tanévben a következők dolgoztak: Maticsák Sándor tanszékvezető 
docens, Keresztes László nyugalmazott egyetemi tanár, a doktori program 
vezetője, Takács Judit tanársegéd, Petteri Laihonen finn lektor, Kirli Aus-
mees észt lektor és Christina Armutlieva finnugor lektor. Ettől a tanévtől 
kezdődően a finn irodalom oktatásában óraadóként vesz részt Pasztercsák 
Ágnes, aki elsőként doktorált ebből a témakörből a Debreceni Egyetemen. A 
finn szakmódszertan felelőse továbbra is Salamon Ágnes, a Csokonai Gim-
názium tanára. A könyvtárosi teendőket Hoffmann Istvánné látja el. Második 
tanársegédünk, Dusnoki Gergely 2007 augusztusától magyar lektori kikülde-
tésben van a Jyväskyläi Egyetemen. Az őszi szemeszterben óraadóként Fo-
dor György tartott finn órákat. A doktori iskola finnugor nyelvészeti alprog-
ramjának nappali hallgatója Fábián Orsolya és Sárosi Andrea volt.  

A tanévben összesen 49 hallgatója volt a szaknak. Körülbelül a fele a régi 
kreditrendszerben tanult, a fele pedig az új kétciklusú rendszerben. A tanszé-
künk finnugrisztikai MA-képzését 2008 nyarán akkreditálták.  

A 2007–2008-as tanévben finn szakon Timár Mariann, Reményi Katalin 
és Varga Sebestyén tett államvizsgát, finnugor szakon pedig Kelemen Ivett 
és Szabó Andrea végzett. 

Szemeszterenként két diákunk Jyväskyläben, kettő pedig Tartuban tanul-
hatott, rajtuk kívül hatan vettek részt finnországi (Savonlinna, Vaasa, Jyväs-
kylä) és hárman észtországi (Tartu) nyári egyetemi kurzusokon. Két hallga-
tónk lehetőséget nyert finnországi kulturális intézményekben történő két hó-
napos gyakorlatra.         

Két finn (jyväskyläi) gyakornokunk is volt a tanévben: ősszel Hanna 
Markkanen és tavasszal Mirja Oksanen segítették a tanszék munkáját. 

Ebben az évben is több külföldi vendéget fogadtunk. Petri Jääskeläinen 
(Kuopio) a finn mondattanról, Tuomo Lahdelma (Jyäskylä) pedig fordításel-
méleti kérdésekről tartott előadásokat. Az államvizsgák külső tagja a jól be-
vált szokás szerint az ELTE vendégtanára, Vesa Jarva volt. A Finnagora 
(finn kulturális, tudományos és gazdasági központ) két vezetője is ellátoga-
tott Debrecenbe. Ősszel Hanna Helavuori tartott előadásokat a finn színház-
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ról, tavasszal Anneli Temmes beszélt a Finnagora feladatairól. A budapesti 
finn nagykövetségről tanszékünk vendége volt Riitta Swan követségi taná-
csos és Kirsi Rantala kulturális titkár. 

2008 januárjában tanszékünk szervezte a hazai finnugor műhelyek hagyo-
mányos találkozóját, a huszadik finnugor szemináriumot. 

2008 tavaszán Takács Judit 3 hónapos tanulmányutat nyert az Magyar Tu-
dományos Akadémia és a Finn Akadémia egyezményének keretében a Jyväs-
kyläi Egyetemre a finn személynevek közszóvá válásával  kapcsolatos kuta-
tásai végzéséhez. Christina Armutlieva három hallgatóval részt vett a Bécs 
melletti Erasmus IP-kurzuson. Petteri Laihonen találkozott Bécsben a térség 
finn oktatóival. Keresztes László 2008 augusztusában részt vett a Magyar-
ságtudományi Társaság választmányának budapesti ülésén.  

2007 ősszén megjelent a Folia Uralica Debreceniensia 14. száma.  
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