
KRÓNIKA 

 

254 

Tanszéki beszámoló a 2005–2006. tanévről 
 

A tanszék vezetését Maticsák Sándor docens végezte. A tanszék állomá-
nyához tartozott Dusnoki Gergely és Takács Judit tanársegéd, Sanna Lähde 
finn lektor, Kirli Ausmees észt lektor és Christina Armutlieva finnugor lek-
tor. A finn szakmódszertan oktatásáról és az iskolai gyakorlatról továbbra is 
Salamon Ágnes gondoskodott, a könyvtárosi teendőket Hoffmann Istvánné 
látta el. Tanszékünk PhD-hallgatója, Fábián Orsolya a jyväskyläi egyetem 
magyar lektoraként dolgozott. A doktori iskola finnugor nyelvészeti alprog-
ramjának nappali hallgatója Fodor György és Sárosi Andrea, levelező hall-
gatója Balogh Anita és Balogh Judit volt. Az alprogramot Keresztes László 
irányította. 

2006 januárjában védte meg doktori disszertációját Takács Judit (Kereszt-
nevek jelentésváltozása – egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modell-
je), februárban pedig intézetünk levelező doktorandusza, Kissné Rusvai Ju-
lianna (Pápay József osztják hagyatéka) doktorált. 

A tanév elején finn nyelv és irodalom szakra kilenc (angol–finn 4, német–
finn 3, magyar–finn 1, lengyel–finn 1), finnugor szakra pedig négy (magyar–
fgr 3, német–fgr 1) hallgatót vettünk fel. A tanév végén finn szakon hárman 
tettek államvizsgát (Bakodi Veronika magyar–finn, Kató Tímea magyar–
finn, Miskolczi Noémi angol–finn, tanári képesítő vizsgával). 

 
Ebben a tanévben – hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához – több kül-

földi és hazai vendéget is fogadtunk. 2005 szeptemberében hivatalos látoga-
tást tett tanszékünkön Ljudmila Verbickaja, a Szentpétervári Egyetem 
rektora, aki maga is nyelvész. 2006 májusában rendeztük meg az Észt 
ábécéskönyvek története c. kiállítást, melynek megnyitóján jelent volt Toivo 
Tasa, az Észt Köztársaság nagykövete és Anu Kippasto, az Észt Kulturális 
Intézet igazgatója is. 

PhD-hallgatónk, Fodor György előadást tartott a 2005 októberében Buda-
pesten rendezett Obi-ugorok a XXI. században c. konferencián (A vogul idő-
viszonyítás lehetőségei) és az ugyanazon év novemberében Veszprémben tar-
tott Fiatal Kutatók konferenciáján (A mordvin időhatározók).  

2006 májusban Groningenben rendezték a Sprache und Identität in der 
finnougrischen Welt c. konferenciát, melyen Fodor György is tartott előadást 
(About todays Mordovia and Mordovian Speech Help Program).  

2006 májusában a tartui egyetem rendezte az Erasmus–Socrates európai 
együttműködés soros konferenciáját (The World Religions and Finno-Ugrian 
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Ethnic Religions), melyen Kirli Ausmees és Fábián Orsolya vett részt elő-
adással. 

Dusnoki Gergely a Finn Ösztöndíjtanács fiatal kutatói ösztöndíjával négy 
hónapot töltött az Oului Egyetemen, ahol kutatómunkája mellett magyar 
nyelvtanfolyamot is tartott. 

A 2006-os év kiemelkedő debreceni eseménye a VI. Nemzetközi Hunga-
rológiai Kongresszus volt. Tanszékünk aktívan kivette részét a lebonyolítás-
ból: Maticsák Sándor a szervezőbizottság társelnöke volt, Keresztes László 
szimpóziumot szervezett, Dusnoki Gergely és Fábián Orsolya kollégák pedig 
előadással léptek fel (a kongresszusról részletesebb beszámolót ld. jelen szá-
munkban).  

 
2005 őszén jelent meg a Folia Uralica Debreceniensia 12. száma.  
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