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A debreceni önálló 
„Finnugor Nyelvtudományi Tanszék"* 

(1952—1977) 

1. Bárczi Géza Budapestre távozásával 1952 őszén két nyelvészeti tan
széket alapítottak a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. A M a 
gyar Nyelvtudományi Tanszék vezetőjévé Papp Istvánt, a Finnugor Nyelvtu
dományi Tanszék élére pedig Kálmán Bélát nevezték ki. Kezdetben a két tan
szék oktatói munkája nem vált ketté élesen, hiszen mindkét professzor és az 
akkori oktatógárda magyar és finnugor nyelvészeti órákat egyaránt tartott, fel
váltva vizsgáztatott, ki-ki a saját kutatási profiljának megfelelően. A két tanszék 
oktatóit, évkönyvét (Magyar Nyelvjárások), könyvtárát és adminisztrációját a 
Magyar Nyelvtudományi Intézet foglalta egységbe. A z intézet igazgatói tisz
tét Kálmán Béla és Papp István felváltva látta el. A z intézeti forma 1963-ban 
szűnt meg. Ekkor különült el a két tanszék helyiségeit tekintve, a könyvtár és 
az adminisztráció azonban a mai napig közös maradt. 

A Finnugor Nyelvtudományi Tanszék személyi állománya a következő
képpen alakult: Kálmán Béla egyetemi tanár 1952-től vezeti a tanszéket, 
A. Kövesi Magda docens 1952 és 1973 között működött a tanszéken. Keresztes 
László adjunktus 1964-től, Kiss Antal adjunktus 1973-tól tartozik a tanszék ok
tatói állományába. 1972-ben finn lektort kaptunk Papné Karanko Outi sze
mélyében. (Sebestyén Árpád egyetemi tanár 1955—58-ig, Molnár Ferenc tu
dományos munkatárs pedig 1973—76-ig volt a tanszék aspiránsa.) 1976-tól tar
tózkodik nálunk Schmidt Éva tudományos ösztöndíjas gyakornoki minőség
ben. 

2. A tanszék oktatói tevékenysége két szakaszra oszlik. 1963 őszéig csak 
a magyar szakosoknak kötelezően előírt finnugor nyelvészeti tárgyakat oktatta, 
1963-tól ezen felül bekapcsolódott az ország három tudományegyetemén be
indított finnugor nyelvészképzésbe is. 

A z önálló tanszék szárnypróbálgatásairól nem sok dokumentum maradt. 
1952-ben még az egy- és kétszakos tanárképzés egymás mellett futott. A z egy
szakosoknak természetesen több nyelvészeti órájuk volt, mint a kétszakosok
nak. 1956-ig a finnugor összehasonlító nyelvészet a képzés második felére 
esett, így résztárgya volt a második szigorlatnak, ill. az államvizsgának, s 

* Elhangzott a Kossuth Lajos Tudományegyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének 
25 éves jubileuma alkalmából tartott ünnepségen 1977. október 13-án. 
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csak 1957-ben a kétszakosság teljes visszaállításakor hozták le a nyelvtörté
netet az első évekre. 1961-ig a hnnugrisztika a magyar nyelvtörténettel az első 
szigorlati tárgyak között szerepelt, ezután azonban „ A magyar nyelv finnugor 
alapjai" címen kivették a szigorlat tematikájából, s előbb összevont kollok
vium, majd egyszerű vizsga formájában a harmadik félév végére került. A z óra
számcsökkentés mellett ez az intézkedés megcsappantotta a finnugor nyelvészet 
súlyát a magyar szakosok nyelvtörténeti képzésében. Ennek kompenzálására 
vezették be 1963-tól a finnugor szakot, amely lehetővé tette, hogy a finnugor 
nyelvek, az összehasonlító nyelvészet, a finnugor népek irodalma, történelme 
és néprajza iránt érdeklődő hallgatók szakszerűen elmélyedhessenek a fmn-
ugrisztikában. Ez az intézkedés gyökeresen megváltoztatta a szaktárgy stá
tusát : az alárendeltségi szerepből egyszeriben olyan stúdiummá nőtt föl, amely
nek elsajátítását csak a legkiválóbb hallgatóknak engedélyezik, s amely lénye
gesen emeli a magyar szakosok nyelvtörténeti és általános nyelvészeti képzett
ségét. 

3. A finnugor tanszék elsősorban nyelvészeti tárgyakat oktatott. Fontos 
céljának tartotta, hogy a hallgatókat megismertesse az egyes finnugor nyelvek 
struktúrájával, hogy egy-egy konkrét nyelv ismeretében, a magyarral való ösz-
szehasonlítás révén juttassa el a hallgatóságot a nyelvrokonság mivoltának 
megértéséhez, a rokonság bizonyításának módszeréhez, valamint a finnugor 
összehasonlító nyelvtudomány eredményeinek megismeréséhez. Mindig egy 
vagy több finnugor nyelv volt az alap, amelyre az elmélet épült. Egy-egy finn
ugor nyelv keltette és kelti fel a hallgatókban az érdeklődést az iránt, hogy nyel
vészeti tanulmányaikat intenzív keretek közt folytassák. 

Elsőként a finn nyelvet kell említenünk.' Elsőnek azért, mert ez az 
egyetlen finnugor nyelv, amelyet egyetemünk fennállása óta folyamatosan ok
tatnak, másrészt az 50-es évek elején a finn nyelv volt az, amely ajánlott kol
légiumként átmentette a tantervből száműzött fmnugrisztikát. A finn oktatását 
egy Pápay-tanítvány, Papp István szorgalmazta és végezte, 1960-ig személyesen 
is, majd kitűnő tankönyveivel és finn—magyar szótárával megteremtette a le
hetőséget, hogy munkatársai és tanítványai is fokozatosan bekapcsolódhassa
nak a munkába. Papp Istvánéhoz fogható szeretettel és lelkesedéssel oktatta a 
finn nyelvet, és terjesztette a finn kultúrát A. Kövesi Magda, aki 1956 és 1973 
között tanította a finnt egyetemünkön. A z 1959-ben megújított Magyar—Finn 
Kulturális Egyezmény fellendítette a finn nyelv magyarországi oktatását, és 
nagyban éreztette hatását egyetemünkön is. 1966-tól a KISZ-szervezet és a 
jyváskylái egyetem ifjúsági szervezete között létrejött kapcsolat révén tovább 
bővültek lehetőségeink. Papp István és A. Kövesi Magda tanítványai nagyrészt 
eljuthattak Finnországba. Ösztöndíjasként vagy magyar lektori minőségben 
megismerkedve a finn emberekkel, elsajátítva a finn nyelvet hazatérésük után 

i Részletesebben 1. A. KöVESi M.: A finn nyelv oktatása a debreceni egyetemen. MNyj. XVII 
(1971), 109—18; B. KÁLMÁN—M. KöVESi—ANDRÁssY: Debrecen. Suomea ulkomailla. Tietolipas 
68 (1971), 122—5. 
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ők is a finn nyelv és kultúra népszerűsítői, a magya*—finn barátság zászló
vivői lettek. N e m véletlenül írta be Urho Kekkonen finn államfő az egyetem 
vendégkönyvébe a következőket: „Lámpimát terveiset Suomesta sukulaisyh-
teistyön tárkeálle ahjolle Debrecenin yliopistolle. 13. 5. 1963" (Meleg üdvöz
let Finnországból a rokoni együttműködés fontos műhelyének, a debreceni 
egyetemnek. 1963. V. 13). Noha a kötelező finn órák mennyisége azóta mini
málisra csökkent, az ajánlott órák (nyelvgyakorlatok, haladó tanfolyamok 
stb.) jóvoltából a nyelv népszerűsége nőttön nőtt. 1972-től a tudományegye
temek között másodikként a K L T E Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke 
kapott hnn lektort Papné Karanko Outi személyében, akinek jóvoltából a 
finn nyelv és kultúra iránti érdeklődés korábban nem tapasztalt méreteket öl
tött. (Nem szorosan tanszéki ügy, de ide kívánkozik, hogy Nyirkos István pub
likált magyar—finn és finn—magyar zsebszótárakat/ s Debrecenben szerkesz
ti Jakab László a magyar—finn középszótárt.) 

Kálmán Bélának tanszékvezetővé történt kinevezése hosszú időre megha
tározta a tanszéki kutatások profilját. Pápay József osztják orientációja után 
két évtized múlva a másik obi-ugor nyelv, a vogul került a középpontba. 
1955-től kezdve először ajánlott tárgyként hirdette meg Kálmán Béla a vogul 
nyelvet, 1958-tól pedig évente a finnel párhuzamosan a magyar szakosok szá
mára választhatóan kötelező tárgy lett. A finn és vogul nyelvet tanulók aránya 
elég rapszodikusan ingadozott. A z 1960-ban vogulul tanulók kis csoportjának 
lelkes tagjaiból lettek a Munkácsi—Kálmán Vogul szótár adatgyűjtő cédulá-
zói, akik ezzel a munkával dolgozták bele magukat nemcsak a vogul nyelv 
rejtelmeibe, hanem a szótárkészítés és a tudományos munka műhelytitkaiba is. 
Ebbe a munkába a későbbiekben is be lehetett vonni a finnugor szakos hall
gatókat, akik egyik uráli nyelvként hagyományosan vogult hallgatnak a tan
székvezető élvezetes, kedves hangulatú óráin. A magyar szakosoknak a tan
székvezetőn kívül az utóbbi időben tanítványai is (Keresztes László, Kiss An
tal, A. Molnár Ferenc) tartottak vogul órákat a modern kresztomátiák alap-
ján; 

A ,,fő" finnugor nyelveken kívül olykor-olykor más finnugor nyelvek is 
„szóhoz jutottak". 1961-ben kísérletképpen magyar szakosok a hnn és a vogul 
mellett választhatták az észt nyelvet is, 1964-től kezdve pedig a finnugor sza
kosok hallgatnak észtet majdnem minden második évben, 1974—77-ben még 
haladó tanfolyamot is tartott Kálmán Béla néhány lelkes érdeklődőnek. Job
ban ki lehetne használni a K L T E KISZ-szervezetének tartui kapcsolatait, 
amelyek keretében hallgatókat cserélnek építőtáborokba. Másfelől az észt 
nyelv és kultúra népszerűsítésében szükség volna modern nyelvkönyvre, az észt 
nyelvtanulás gyér volta ugyanis részben tankönyvhiányra vezethető vissza. 

A z említetteken kívül a finnugor szakosoknak Keresztes László tartott 

- ISTVÁN NYIRKOS, Unkarilais-suomalainen sanakirja. Magyar—finn szótár. SKS. Helsinki, 
1969; Uő, Suomi-unkari-suomi taskusanakirja. W S O Y . Helsinki, 1977. 

3 KÁLMÁN BÉLA, Chrestomathia Vogulica. Tankönyvkiadó. Bp., 1963. 2. teljesen átdolgozott 
kiadás 1976. 
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mordvin tanfolyamot (1975-től kétévenként magyar szakosoknak is a finn 
és a vogul mellett), A. Kövesi Magda zűr jent, Kálmán Béla és Schmidt Éva 
osztjákot. A távolabbi tervekben szerepel még a lapp. Sajnálatos hiánya a 
listának, hogy szamojéd nyelv egyetlen egyszer sem szerepel rajta. 

4. A finnugrisztika főkollégiuma mindig az összehasonlító nyel 
vészét, a finnugor rokonság nyelvészeti bizonyítása volt. Ezt szolgálták az 
előadások, és segítették a gyakorlatok és a szemináriumok. 

A főtárgy 1954-ig „Finnugor nyelvészet" címen szerepelt, egyszakosoknak 
két félév heti 2 óra, kétszakosoknak egy félév heti 2 óra, 1—1 gyakorlattal. 
1957-ig szigorlati, ill. államvizsgatárgy lévén az utolsó évben adta elő kezdettől 
fogva Kálmán Béla. 1957—61-ig az első szigorlat előtt két félév heti 1 órára 
zsugorodott, de még szigorlati tárgy volt, majd ,,A magyar nyelv finnugor alap
jai" című tárgy keretében adták elő egy vagy két órában, a nyelvészeti gyakor
lat óraszámától függően. A z anyagot kollokviumon kérték számon a hallga
tóktól. A heti egy óra vészesen kevés, de a heti két óra sem elegendő teljesen 
az uralisztika alapkérdéseiben való elmélyülésre, legfeljebb a tárgy szűk ke
resztmetszetének bemutatására alkalmas. A finnugor szakosok számára m a 
már 4 x 2 óra van előírva. A hangtant Kálmán Béla, az alaktant A. Kövesi 
Magda adta elő, újabban Keresztes is bekapcsolódott a finnugor szakosok 
oktatásába. 

A z összehasonlító nyelvészetet támogatják és kiegészítik a finnugor 
nyelvészeti gyakorlatok. A magyar szakosoknak ezeken ismertetjük a 
finnugor népek anyagi és szellemi kultúráját, történelmét, az őshazáról vallott 
nézeteket, s szólunk a más nyelvcsaládokkal való kapcsolatokról, s arról, ho
gyan kell viszonyulni a „délibábos" rokonítási elméletekhez. 1957 és 1961 kö
zött erre a célra nem volt a tantervben előírva külön gyakorlati óra, hála azon
ban a két testvértanszék együttműködésének, A. Kövesi Magda — a koráb
biakhoz hasonlóan — a magyar nyelvészeti gyakorlatokból kapott egyet, hogy 
a szigorlat előtt ismertethesse a hallgatósággal ezeket a kérdéseket. 1961-től az 
összehasonlító nyelvészet előtti félév(ek)ben tartották ezeket a gyakorlatokat 
felváltva a tanszék oktatói. A finnugor nyelvészeti tárgyak közül a hallgatók 
— még azok is, akik előítélettel voltak a nyelvészet iránt — ezt kedvelték leg
jobban „olvasmányosabb" jellege miatt, ezért egy-egy alkalommal két félévre 
terjesztettük ki, egy órát elvéve az összehasonlítóból. 

A z előbbi gyakorlatokhoz hasonló célt szolgálták a (finnugor) nyelvé
szeti szemináriumok a III—IV. évben. 1955—61-ig választhatóan köte
lező volt, 1967-ig csak ajánlott speciális szeminárium magyar szakosoknak, 
1968-ban pedig szakszemináriummá szűkült. AIII—IV. éves magyar szakosok
nak tartott szemináriumok résztvevőiből verbuválódtak a szakdolgozók Kál
m á n Béla és A. Kövesi Magda keze alatt. A szemináriumok tematikája szerte
ágazó volt. Minthogy a hallgatóknak nem volt elegendő ismerete az egyes finn
ugor nyelvekről, hiszen — különösen az utóbbi időben — csak a nyelv vázát 
lehetett ismertetni egy félév alatt, s a nyelvészeti szakirodalomban sem voltak 
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kellően jártasak idegen nyelvismeret híján, csak kevesen vállalkozhattak vala
milyen nyelvészeti probléma kidolgozására. A hallgatók többsége jobban ked
velte a finnugor irodalmi és néprajzi témákat, vagy szívesebben dolgozott ki 
tudománytörténeti, finnugor filológiai kérdéseket, vagy gyűjtött össze anyagot 
őstörténeti, történelmi vagy régészeti témákról. A tanszékvezető 1972 után 
csak a finnugorból szakdolgozó magyar vagy finnugor szakosokkal tudott fog
lalkozni szakszemináriumokon. 

Igen hasznosnak bizonyultak a finnugor nyelvészeti szemináriumok finn
ugor szakosoknak. 1963 és 1971 között az előadásokkal párhuzamosan min
den félévben volt szeminárium is. Kár, hogy 1971-től számuk két félévre zsu
gorodott. E szemináriumokon lehetett megbeszélni mindazokat a kérdéseket, 
amelyekre sem az előadás, sem a többi tárgy nem tért vagy nem térhetett ki: 
itt kerülhetett sor egy-egy fontosabb cikk részletes ismertetésére, egy-egy aktuá
lis kérdéscsoport megvitatására, egy harmadik finnugor nyelv megtanulására, 
az etimológia tudományának és gyakorlatának megtárgyalására, finn nyelv
történeti kérdésekre, ezeken lehetett megtanítani a hallgatóknak a források és 
kézikönyvek használatát stb. A finnugor szakosok szemináriumait a tanszék ok
tatói felváltva tartották és tartják. 

Finnugrisztikai témájú speciálkollégiumot keveset hirdettek a tan
szék oktatói. A tanterv bizonyos félévekben előírt magyar szakosoknak ilye
neket de a témából fakadóan az előadások sohasem vonzottak tömegeket. 
Néhány érdeklődő számára viszont nem mindig kifizetődő egy előadássorozatot 
tartania az előadónak. Finnugor tárgyú speciálkollégiumok voltak Papp Ist
ván: ^evezffá? a Xa/evaM6a, A. Kövesi Magda: Fm/iMgor era/e/w A^pző/»&, 
Kálmán Béla: fYMf%w#or a/a&- á? mof%&7f fwz, v4 vo#w/ jzd&mcy g/Wgfe, TV^tWd.? 

5. A nyelvészet mellett — nagyon helyesen — az irodalom is helyet ka
pott a finnugor szakosok képzésében. 1971-ig három félév irodalomtörténet 
mellé két félév szeminárium is tartozott. Ekkor még második szaknak is fel 
lehetett venni a finnugort. Amikor azonban ún. C-szak lett, az irodalmi oktatás 
két felévre csökkent. A finnugor szak megindulásakor a finnugor népköltészet 
és irodalom jeles ismerője és tolmácsolója, Képes Géza vállalkozott az előadá
sok és szemináriumok megtartására. A későbbiekben azonban sajnálatos m ó 
don saját erőből kellett gondoskodnunk az órák megtartásáról; a tanszék ok
tatói felváltva tartottak előadásokat azoknak a kisebb finnugor népeknek az 
irodalmáról, amelyeknek nyelvével behatóan foglalkoztak, a finn irodalmat 
újabban a lektor, az észtet a tanszékvezető adta elő. A finn és észt irodalom 
iránti érdeklődést bizonyítja, hogy az Alföld c. irodalmi folyóirat finn és észt 
számában'* a tanszék oktatói és hallgatói közreműködtek. 

* Alföld 1974/9. Finn szám, ül. Alföld 1976/11. Észt szám. 
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6. A tanszék kis oktatói létszáma nemcsak a specializációt teszi lehetet
lenné (finnugor irodalmár, régész, történész, néprajzos), hanem arra kénysze
rít, hogy külső előadókat kérjen fel a többi tantervi óra megtartására. Finnugor 
nyelvi órákat, nyelvészeti szemináriumokat és gyakorlatokat, továbbá iroda
lomtörténeti előadásokat A. Molnár Ferenc, az Egyetemi Könyvtár tudomá
nyos munkatársa is tartott külső előadóként, főleg 1969 és 1975 között. A „Be
vezetés a finnugor népek néprajzába" c. tárgyat Gunda Béla egyetemi tanár, 
az egyetem Néprajzi Tanszékének vezetője tartotta, „A finnugor népek tör
ténete" című tárgyat pedig Orosz István, az Egyetemes Történeti Tanszék do
cense. A z utóbbi elsősorban a finn és az észt történelemmel foglalkozott 
előadásaiban. Egy félév régészetet tartott még Karancsyné Ojtozy Eszter, az 
Egyetemi Könyvtár tudományos főmunkatársa, antropológiát pedig Malán 
Mihály professzor. 

A speciális magyar nyelvtörténeti szemináriumok, ill. előadások, valamint 
az általános nyelvészeti speciálkollégiumok tartásában a testvértanszékek ok
tatói segítettek. 

7. A finnugor tanszék oktatói munkája összeforrott a tudományos tevé
kenységgel. A finnugor nyelvészeti szemináriumokon választott dolgozati té
mákból nőttek ki a gondos témavezetés nyomán az éwégi kari pályatételek, 
diákköri dolgozatok és szakdolgozatok, egyes szakdolgozatok bölcsészdoktori 
értekezéssé értek. 

A z éwégi pályatételek többsége finn témájú (fordítás vagy egy nyelv
tanijelenség kontrasztív feldolgozása), de van vogul és permi tárgyú is. A diák
köri dolgozatok tematikája is rendkívül tarka: találkozunk osztják mon
dattani, őstörténeti, vogul névtani és kontrasztív témájú munkákkal. 

7.1. A z elmúlt 25 év során 42 finnugor tárgyú s z a k d o l g o z a t készült 
(1957-ig a finn témák Papp Istvánnál): 

BALOGH LÁSZLÓ: Denazalizáció a manysi nyelvben (1955); — KŐHEGYI 
IRMA: A birtokos szerkezet alakja és funkciója a finn nyelvben (1955); — 
ZERGiNÉ SZEGEDI KLÁRA: A manysi névhatározó (1956); — NYIRKOS TiBOR: 
Nominativus absolutus a Kalevalában (1957); — SzABÓ GÉZA: A mondattol
dalékok vizsgálata Sillanpáá nyelvében (1957); — ZsADON ÉVA: A kondai vo
gul nyelvjárás névutói (1961); — GREGA SÁRA: A vogul mondat szórendje 
(1964); — KERESZTES LÁSZLÓ: A gondolkodást és a beszélést jelentő szavak a 
vogul népköltészetben (1964); — Kiss ANTAL: Figura etymologica a vogul nép
költészetben (1964); — CsÍK MÁRIA: A z érzelmi életre vonatkozó szavaink 
finnugor gyökerei (1966); — SzoLNOKYNÉ CsiRiKUSZ MARGIT: A z uráli őshaza 
(1966); — KÁROLYI KATALIN: A partitivus használata (1966); — Kiss ÉVA: 
A zűrjének története a X I V — X V I . században (1966); — KoNYÁRi RÓZA: 
A z urál-altaji kapcsolatok kérdésének története és jelenlegi állása (1966); — 
MOLNÁR FERENC: Szóképek használata a vogul hősénekekben (1966); — SivÁK 
ISTVÁN: A tabu-jelenség az obi-ugor nyelvekben (1966); — VÁCZY EMESE: 
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A tavgi szamojédok (1966); — ARANY KATALIN: A z obi-ugor teremtésmon
dák (1967); — BÓDY MÁRIA: Vogul személynevek a népköltészetben (1967); — 
BöŐR IRÉN: A víz istenségei az obi-ugorok hitvilágában (1967); — PÉTER JuDrr: 
A külső és belső határozók használata Toivo Pekkanen „Tehtaan varjossa" c. 
regénye alapján (1968); — KÁNTOR GYÖNGYI: A Kalevala hatása Magyaror
szágon (1969); — M O N D O K DEZSŐ: Hunfalvy Pál szerepe a finnugor nyelvtu
dományban (1969); — SzucsÁK ÉVA: Vaszüij Iljics Lytkin élete és munkássá
ga (1969); — KRAUSZ GYÖRGY: A zűrjén találóskérdések (1970); — MARKO-
vics ÉVA: A zűrjén rokonságnevek kérdéséhez (1970); — Sípos SÁNDOR: A múlt 
idő nyelvi kifejezése Mika Waltari „Kultakutri" c. kisregényében (1970); — 
BEiNHORN EoiT: Reguly Antal élete és munkássága (1971); — JuHÁsz MÁRIA: 
A Kalevala főbb alakjainak jellemzése (1971); — KovÁcs MÁRIA: Asszonylo
pás, ill. asszonyszöktetés motívumai a voguloknál (1971); — LACZiK MÁRIA: 
Zsirai Miklós élete és munkássága (1971); — MiKHÁZYNÉ K. NAGY IRÉN: Ke
resztény elemek a vogul népköltészetben (1971); — SiKLÓsiNÉ EszENYi MÁRIA: 
A finn irodalom Magyarországon 1960 és 1970 között (1972); — MoNOKi 
EMÍLIA: A palátoveláris zöngés spiráns (y) megfelelései egyes vogul nyelvjá
rásokban (1972); — RiMÓczi IRÉN: Az észt igekötők alaki kérdései (1972); — 
VARGA MÁRIA: A finnugor népek ősi szállásterületei a szovjet hidronímiai ku
tatás tükrében (1972); — RÉVAY VALÉRIA: A finn és a magyar igevonzatok 
összevetése Sillanpáá Nuorena nukkunut c. regénye alapján (1973); — NAGY 
ILONA: Infmitívuszos szerkezetek a finn irodalmi nyelvben (1974); — SzABÓ 
ILONA: A. Kivi a Hét testvér c. regényének stilisztikai vizsgálata a fordítások 
tükrében, különös tekintettel a hasonlatokra és a szóképekre (1974); — LERCH 
ÁGNES: Az észt igevonzatok (1975); — SzABÓ EoiT: Nőalakok a finn iroda
lomban (1975); — MURÁNYI LAJOS: August Kitzberg színművei (1976). 

Vogul nyelvészetből, ill. stilisztikából kilencen szakdolgoztak (pl. Balogh 
László, Grega Sára, Keresztes László, Kiss Antal, Molnár Ferenc, Monoki 
Emília), finn nyelvészetből, a magyar és a fmn nyelvi jelenségek összevetéséből 
nyolcan (pl. Nyirkos Tibor, Szabó Géza, Péter Judit, Sípos Sándor, Révay 
Valéria, Nagy Ilona), két szakdolgozat észt és magyar kontrasztív vizsgálatot 
tartalmaz (Lerch Ágnes, Rimóczi Irén). Öt szakdolgozat foglalkozik történel
mi és őstörténeti kérdésekkel, hét obi-ugor, ill. zűrjén néprajzi, mitológiai kér
désekkel (pl. Arany Katalin, Krausz György), hét finn, észt és obi-ugor iroda
lommal (pl. Juhász Mária, Szabó Ilona, Szabó Edit), négy szakdolgozó pedig 
egy-egy finnugor nyelvész életútját kíséri nyomon. 

1963 óta 16 hallgató végezte el a finnugor szakot (időrendben): 1966: Ke
resztes László, Kiss Antal, Molnár Ferenc; 1968: Péter Judit, Belohorszky 
Mária, Csaba Katalin; 1970: Krausz György, Sípos Sándor; 1972: Monoki 
Emília, Rimóczi Irén; 1973: Révay Valéria; 1974: Nagy Ilona, Szabó Ilona; 
1975: Lerch Ágnes, Szabó Edit; 1977: Hoffmann István. — Közülük hatan 
egyetemre vagy főiskolára kerültek, hárman tudományos könyvtárba, hatan 
középiskolai tanárként helyezkedtek el, egy pedig diplomata pályán. — Jelen -
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leg a három évfolyamon tizenhármán végzik a finnugort harmadik szakként, 
ill. egyéni levelezőként. 

7.2. A z elmúlt 25 évben négyen tettek bölcsészdoktori szigorlatot 
finnugor nyelvészetből, sorrendben: KERESZTES LÁSZLÓ: A beszélést és gon
dolkodást jelentő szavak az obi-ugor nyelvekben (1966)5; — VÁSZOLYI ERIK: 
Zűrjének, Perm, Bjarmia és egyéb kérdőjelek a középkori zűrjén történelem 
lapjain (1968)*; — MOLNÁR FERENC: A permi nyelvek szóvégi magánhangzói
nak történetéről (1972)?; — GREGA SAROLTA: A vogul szórend (1975). 

Rajtuk kívül kilencen melléktárgyként választották a finnugor nyelvé
szetet. 

Kandidátusi fokozatot A. KövESi M A G D A szerzett ebben az időszak
ban: Uráli elemek a komi képzőrendszerben (1958)*. KÁLMÁN BÉLA korábbi 
munkásságáért 1952-ben nyerte el ezt a tudományos fokozatot, akadémiai 
doktori disszertációját (A vogul nyelv orosz jövevényszavai) 1957-ben védte 
meg.* 1973-ban az M T A levelező taggá választotta. 

8. A tanszék nemzetközi kapcsolatai is szépen fejlődtek. Alig van 
nevesebb finnugor nyelvész Japántól az Egyesült Államokig, aki ne kereste 
volna fel a tanszéket. Legtöbbjük előadást is tartott, többek között A a m i 
Penttilá (Jyváskylá), Erkki Itkonen (Helsinki), Aulis J. Joki (Helsinki), Váinö 
Kaukonen (Helsinki), Paula Palmeos (Tartu), Je. I. Rombangyejeva (Moszkva). 
Konferenciák és a nyári egyetemek idején is sokan felkeresik a tanszéket. 
A fent említett finn-központúság következtében hagyományosan jók a kap
csolataink Finnországgal, a könyvtári cserén kívül a magyar és a finnugor tan
szék oktatói közül négyen látták el a lektori teendőket finnországi egyetemeken 
(Nyirkos István, Helsinki 1962—67, Jakab László, Turku 1966—1970, Ke
resztes László, Helsinki 1969—75 és Kiss Antal Jyváskylá 1975—), tanköny
veikkel hasznos segítséget nyújtottak a finnországi magyar oktatásnak.^ 

Kálmán Béla vendégprofesszorként tartott előadásokat a helsinki és a 
jyváskylái egyetemen 1963—64-ben, testvértanszékek felkérésére számos más 
külföldi egyetemen is. Finnországi ösztöndíjakat eddig több finnugor szakos 
hallgatónk kapott, de a fakultatíve finnül tanulók java része is kijuthatott nyá
ri egyetemekre a KISZ-szervezet kapcsolatai révén. Ösztöndíjasok is gyakran 
tanulnak a debreceni egyetemen, a finnugor nyelvész vagy néprajzos finn ösz-

s KERESZTES LÁSZLÓ: A beszélést és gondolkodást jelentő igék az obi-ugor nyelvekben. NyK. 
LXIX (1967), 245—82. 

s VÁSZOLYI ERIK: Zűrjének, Perm, Bjarmia és egyéb kérdőjelek a középkori zűrjén történelem 
lapjain. NyK. LXIX (1967), 283—311. 

? FERENC A. MOLNÁR: O n the History of Word-Final Vowels in the Permian Languages. 
Studia Uraló-Altaica V. Szeged, 1974. 

* A. KöVEsi MAGDA, A permi nyelvek ősi képzői. Akadémiai Kiadó. Bp., 1965. 
s BÉLA KÁLMÁN, Die russischen Lehnwörter im Wogulischen. Akadémiai Kiadó. Bp., 1961. 
io ISTVÁN NYIRKOS, Unkarin lukemisto sanastoineen. Tietolipas 40. SKS. Helsinki, 1965; 

Uő, Nyky-unkarin oppikirja. Tietolipas 71. SKS. Helsinki, 1972; LÁSZLÓ JAKAB: Unkarin murteet. 
Turku, 1970; LÁSZLÓ KERESZTES, Unkarin kiéli. SKS. Helsinki, 1974. 
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töndíjasok sokszor töltötték az őszi félévet, tanulmányi idejük felét egyete
münkön. 

Sajnos a „terepre" nem mindig sikerült mindenkinek eljutnia. Különösen 
örvendetes, hogy Kálmán Béla szovjetunióbeli tanulmányútjai során Leningrád
ban értékes, élő vogul nyelvi anyagot gyűjtött és publikált." Alkalmanként 
a tanszék többi tagja is hozzájutott adatközlőkhöz, és megragadta az alkalmat 
szemléltető anyag gyűjtésére. 

9. A tanszék tervmunkáinak és publikációs tevékenységének ismerteté
sét mellőzöm. A z előbbiről a következő előadás számol be^, az utóbbi pedig 
jól ismert a szakemberek körében a tanszék oktatói által megjelentetett köny
vek és cikkek alapján. Inkább azokat a tényeket kívántam ismertetni, amelyek 
a kulisszák mögül kilépve képet adnak a debreceni K L T E Finnugor Nyelv
tudományi Tanszékének hétköznapjairól. Be kell vallanom, munkánkat nem 
tudtuk volna eredményesen végezni testvértanszékünk, a Magyar Nyelvtu
dományi Tanszék mindenkori megértő segítőkészsége nélkül. Hadd mondjak 
ezért itt köszönetet! Beszámolóm nem számvetés, erre én nem vállaik ózhatom, 
mások majd elvégzik helyettem. Erőnkhöz és lehetőségeinkhez képest igye
keztünk átmenteni a hagyományokat, néhány téglát tenni a hnnugrisztika épü
letéhez, kutatni és népszerűsíteni tudományágunkat. S ha a hnnugrisztika 
iránti érdeklődés növekedését tapasztaljuk, s ezt tapasztaljuk az egyetemen és 
az egyetemen kívül, úgy vélem, elértük célunkat. 

KERESZTES LÁSZLÓ 

Der eigenstándige „Lehrstuhl für Gnnougrische 
Sprachwissenschaft" in Debrecen 

(1952—1977) 

Nachdem Géza Bárczi nach Budapest übergewechselt war, wurden im 
Herbst 1952 an der Lajos-Kossuth-Universitát in Debrecen zwei Lehrstühle 
für Linguistik geschaűen: István Papp wurde zum Leiter des Lehrstuhls für 
Ungarische Sprachwissenschaft und Béla Kálmán zum Leiter des Lehrstuhls 
für Finnougrische Sprachwissenschaft berufen. Im Anfang lief die Lehrarbeit 
an dicsen beiden Lehrstühlen nicht sehr getrennt; so bildete bis 1963 das Un
garische Sprachwissenschaftliche Institut eme Einheit für die Lehrkráfte, die 
Annalen und die Verwaltungsaibeit an dicsen beiden Lehrstühlen. 

Die Lehrtátigkeit an dem eigenstándigen Lehrstuhl teilt sich in zwei 
Sparten. 

Bis zum Herbst 1963 wurden nur die für die Ungarischstudenten obliga-
torischen Fácher in hnnougrischer Linguistik vermittelt. Bis 1956 hel die 
Finnougristik in die zweite Hálfte des Studiums und war somit Teilgebiet des 

ii BÉLA KÁLMÁN, Wogulische Texte mit einem Glossar. Akadémiai Kiadó. Bp., 1976. 
12 KÁLMÁN BÉLA: A vogul szótár. MNyj. XXII, 121—4. 
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Staatsexamens; und erst 1957 wurde die Sprachgeschichte in die ersten Jahre 
zurückgenommen, wobei dann die finnougrische Linguistik bis 1961 mit Teil 
des ersten Rígorosums war. Hiernach wurde sie dann aber unter dem Titel 
„Die finnougrischen Grundlagen der ungarischen Sprache" aus der Thematik 
des Rígorosums herausgenommen. Die finnougrische Linguistik wurde dann 
anfangs als zusammengefasstes Kolloquium und spáter dann als einfache 
Prüfung Teil der Prüfungen a m dritten Halbjahresende. 

Neben der Verringerung der Stundenzahl verlor die finnougrische Lin
guistik durch diese Bestimmung an Gewicht in der sprachhistorischen Ausbil-
dung der Ungarischstudenten. 

U m diesen Mangel zu kompensieren, wurde ab 1963 das Fachgebiet 
Finnougristik eingerichtet. Somit wurde den Studenten, die sich für die flnnoug-
rischen Sprachen, die vergleichende Linguistik, für die Literatur, die Ge-
schichte und die Ethnographie der finnougrischen Völker interessieren, eine 
Möglichkeit geschaffen, sich ganz in das Stúdium dieser Gebiete zu vertiefen. 
Hierdurch wurde eine neue Epoche in der Geschichte des Lehrstuhls eröfmet. 

A m Lehrstuhl für Finnougristik wurden in erster Linie linguistische 
Fácher unterrichtet. M a n hielt es für sehr wichtig, die Studenten mit der 
Struktur der einzelnen finnougrischen Sprachen bekanntzumachen. Eine oder 
mehrere finnougrische Sprachen lieferten jeweils die Grundlage für die Theorie. 

Das Finnische ist die einzige finnougrische Sprache, die an unserer Uni-
versitát seit ihrem Bestében standig unterrichtet wird. In der Vermittlung der 
Gnnischen Sprache und in der Verbreitung der hnnischen Kultur hat sich 
István Papp groGe Verdienste erworben. Mit seinen Lehrbüchern und Wör-
terbüchern schuf er die Möglichkeit dafür, daG Magda A. Kövesi und ihre 
Studenten ebenfalls eine erfoígreiche Arbeit leisten können. Seit 1972 ist auch 
eine finnische Lektorin a m Lehrstuhl tatig. 

Die Berufung Béla Kálmáns zum Leiter des Lehrstuhls bestimmte für 
viele Jahre das Profil in der Forschungsarbeit des Lehrstuhls: ab 1955 stand 
die wogulische Sprache im Mittelpunkt. Aus den Mitgliedern der kleinen 
Gruppé der Wogulischstudenten rekrutierten sich die Helfer für die 1961 
aufgenommenen Vorarbeiten zu einem wogulischen Wörterbuch. Sie über-
nahmen spáter dann voll die Mitarbeit an diesem Wörterbuch. Die moderné 
wogulische Chresthomatie Béla Kálmáns schuf die Möglichkeiten für seine 
Schüler, sich ebenfalls in die Vermittlung der wogulischen Sprache einzu-
schalten. 

Neben dem Finnischen und dem Wogulischen gehörte auch das Estnische 
zu den Pflichtfachern. Ausserdem gab es auch Kurse für das Mordvinische, das 
Syrjánische und das Ostjakische. 

Hauptfach aber war die vergleichende finnougrische Linguistik, der lin
guistische Beweis für die fmnougrischen Verwandtschaftsbeziehungen. Hier-
bei leisteten die Übungen und Seminare eine groGe Hilfe. Aus den in den 
Sprachseminaren ausgewáhlten Arbeitsthemen erwuchsen aufgrund sorgfál-
tiger Themenführung nicht selten die Fragen für den Fakultátswettbewerb a m 
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Jahresende, Arbeitsthemen für wissenschaftliche Arbeitskreise und Diplom-
arbeiten. Einige der Diplomarbeiten erlangten sogar das Niveau einer Disser-
tation. 

In den vergangenen 25 Jahren wurden 42 Diplomarbeiten aus dem The-
menkreis des Finnougrischen verfaGt und vier Doktorarbeiten hierzu verteidigt. 
Seit 1963 habén 16 Studenten das Fach Finnougristik absolviert und gegen-
wártig studieren 13 Studenten an diesem Lehrstuhl. 

Neben der Linguistik erhielt auch die Literatur der finnougrischen Völker 
einen Platz in der Ausbildung der Finnougristikstudenten. Nur die Vorlesungen 
zur Ethnographie und zur Geschichte der finnougrischen Völker werden von 
externen Kráften gehalten. 

Auch die internationalen Beziehungen des Lehrstuhls habén eme gute 
Entwicklung genommen. Es gibt wohl kaum einen Finnougristen zwischen 
Japán und den U S A , der unseren Lehrstuhl nicht schon einmal besucht hátte; 
die meisten von innen habén hier auch Vorlesungen gehalten. Besonders gut 
und von reicher Tradition sind unsere Beziehungen zu Finnland. Vier Lehr-
kráfte vom ungarischen und v o m finnougrischen Lehrstuhl versahen den Dienst 
als Ungarischlektoren an verschiedenen fmnischen Universitáten. U n d mit 
ihren Lehrbüchern leisteten sie dem Ungarischunterricht in Finnland tatige 
Hilfe. Als Gastprofessor hielt der Leiter des Lehrstuhls nicht nur an fmnischen 
Universitáten Vorlesungen, sondern auch an den Schwesterlehrstühlen anderer 
auslándischer Universitáten. Bislang habén schon mehrere Finnougristik
studenten eine Stipendium für Finnland erhalten. Aber auch die meisten 
derjenigen, die fakultatív Finnisch lemen, konnten an dortigen Sommeruniver-
sitáten teilnehmen. Leider gelangt nicht jeder immer direkt an die „Basis". So 
ist es denn besonders erfreulich, daG Béla Kálmán bei seinen Studienreisen 
in die Sowjetunion in Leningrád wertvolles wogulisches Sprachmaterial sam-
meln und publizieren konnte. Auch für die anderen Mitarbeiter des Lehrstuhls 
bieten sich immer wieder Gelegenheiten, mit Informationsgebern zusammen-
zutreffen und dies dann für eine demonstratíve Materialsammlung zu nutzen. 

In den vergangenen 25 Jahren gehörten und gehören die folgenden Per-
sonen zum Lehrkörper: Universitátsprofessor Béla Kálmán leitet seit 1952 den 
Lehrstuhl. Von 1952 bis 1973 war Magda A. Kövesi hier tatig. Seit 1964 ge
hören Oberassistent László Keresztes und seit 1973 Oberassistent Antal Kiss 
zum Lehrkörper. 

1972 kam die flnnische Lektorin Frau Outi Karanko-Pap an den Lehrstuhl. 
Seit 1976 ist Éva Schmidt als Forschungsstudentin a m Lehrstuhl tatig. 

Der Lehrstuhl für Finnougristik begeht ein Jubiláum; und seine Mitar
beiter sind trotz ihrer geringen Zahl bemüht, ihren Kráften und Möglichkeiten 
entsprechend die altén Traditionen zu bewahren und einige Bausteine zum 
Gebáude der Finnougristik beizusteuem. Sie setzen alles darai, diesen Wissen-
schaftszweig an und ausserhalb der Universitát populár zu machen. 

L. KERESZTES 
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