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Személyi állomány 

A program munkájában közremőködnek: 

a) témavezetık (volt és/vagy jelenleg is van témavezetett hallgatójuk) 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Bereczki András PhD egyetemi adjunktus bereczki@ludens.elte.hu 
Bereczki Gábor DSc professor emeritus gabor.bereczki@chello.hu 
Csepregi Márta PhD egyetemi docens csepregim@ludens.elte.hu 
Domokos Péter DSc professor emeritus matai@ludens.elte.hu 
Voigt Vilmos DSc egyetemi tanár voigt@ludens.elte.hu 

b) a közeljövıben témavezetıi megbízást kaphatnak 

név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail 
Nagy Katalin PhD fıiskolai tanár nagykata@mars.tofk.elte.hu 
S. Sárdi Margit CSc egyetemi docens sardimargit@freemail.hu 
Szíj Enikı CSc egyetemi docens kyllikki@ludens.elte.hu 

c) meghívottak, akár oktatóként, akár témavezetıként, de nem az ELTE dolgozói 

név témavezetı-e? tudományos 
fokozat 

munkahely e-mail 

Hoppál Mihály  DSc MTA Néprajzi 
Kutatóintézet 

hoppal@axelero.hu 

Kerezsi Ágnes X CSc Néprajzi Múzeum kerezsi.agnes@gmail.com 
Sirató Ildikó X PhD Országos Széchényi 

Könyvtár 
ildiko_sirato@hotmail.com 

Tevékenység 

A program képzési terve 

Az ELTE BTK Finnugor Tanszékén Domokos Péter professzor 1997-ben alapította meg az Uralisztika 

doktori programot. Ennek két alprogramja volt, az Uráli nyelvészet és nyelvek, valamint Az uráli népek folklórja 

és irodalma. Ez utóbbi 2001-tıl az Irodalomtudományi Doktori Iskola keretében mőködik, 2006-tól Csepregi 

Márta vezetésével.  

Bár az uralisztikai kutatások elsısorban az uráli (finnugor és szamojéd) nyelvekre koncentrálnak, a 

tudományág történetében a nyelvészeti stúdiumok mellett mindig helyet kapott az egyes népek néprajzának, 

történelmének, irodalmának kutatása is. Igen gyakran maguk az egyes nyelvek kutatói foglalkoztak 

kultúratudományi kérdésekkel is. Ez a tény magyarázza, hogy a program a Finnugor Tanszék oktatási 

tevékenységeinek egyikeként jelenik meg. A nyelvrokon népek irodalmának és kultúrájának vizsgálatához 

speciális tudás, az adott nyelv ismerete szükséges, melyet általában a finnugor nyelvészeti oktatás keretében 

lehet megszerezni. 

Az uráli népek folklórja és irodalma program az uralisztika nem nyelvészeti diszciplínáit foglalja 

magában. Elsısorban irodalmi és folklorisztikai témákra koncentrál, de helyet kap az oktatásban a 

mővelıdéstörténet, a tágabb értelemben vett néprajz és kulturális antropológia, valamint a történelem is. A 

program sokrétősége abban rejlik, hogy az uráli nyelveket beszélı népek kulturálisan nagyon sokban 



különböznek egymástól. A finn és az észt irodalom a hosszú hagyományokkal rendelkezı, magas színvonalú 

európai irodalmak sorába tartozik, ahol a nemzeti nyelv egyben államnyelv is. A többi rokon nép kisebbségben 

és kétnyelvőségben él Oroszországban. A Volga-vidéki finnugor népek nemzeti nyelvő mővelıdése több mint 

száz éves múltra tekint vissza, szibériai ún. fiatal írásbeliségő nyelvrokonaink kultúrájának elsırendő létmódja 

pedig még mindig a szóbeliség a folklór és a szépirodalom nem vált el teljesen egymástól.  

A szerteágazó tematikából adódóan a kurzusokat igyekszünk az éppen aktuális hallgatók 

érdeklıdéséhez szabni. Az elméleti alapokat a hallgatók az Irodalomtudományi Doktoriskola által szervezett 

általános tárgyak (Irodalomelmélet, Társtudományok) abszolválásával szerzik meg. A társtudományok között a 

hallgatók érdeklıdésétıl függıen helyet foglalhat a folklorisztika, szociológia, fordítástudomány, történelem, 

stb. A szakmai tárgyak az egyes uráli népek irodalmával, folklórjával és mővelıdéstörténetével foglalkoznak. A 

hallgatók alacsony száma miatt (3–5 fı) az órákat szemináriumszerően tartjuk, ahol a hallgatók a témájukhoz 

legközelebb álló szakirodalmat dolgozzák fel. A disszertációs témakonzultáció során a témavezetı a 

legspeciálisabb ismeretekkel és olvasmányokkal látja el a hallgatót, nyomon kíséri munkáját, és számon kéri a 

dolgozat írásában való elımenetelét. 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a szövegkritika, szöveggondozás, folklór szövegek 

kiadásának alapjaival, valamint elsajátítják a tudományos írásmő létrehozásához szükséges készségeket. 

A tudományos modul teljesítéséhez publikációs lehetıséget biztosítunk a tanszék saját 

kiadványsorozatában és egyéb szakmai folyóiratokban, valamint támogatjuk a hallgatók konferenciákon való 

részvételét. Az oktatási modul kreditjeit a hallgatók a tanszék oktatómunkájában való részvétellel szerzik meg, 

ami szakmai fejlıdésüket is segíti, de enyhíti a tanszék munkaerıhiányát is. 

Tanegységlista 

Iskolarendszerő képzési modul (megszerezhetı kredit: 112, teljesítendı tárgy: 16 db) 

Általános tárgyak: 
1 Filozófia 
2 Irodalomelmélet I. 
3 Irodalomelmélet II. 
4 Társtudományok 
Szakmai tárgyak: 
P/IR/MIR/URA-5 Szövegelemzés és szövegkiadás 
P/IR/MIR/URA-6 Az uráli népek zenekutatásának alapjai 
P/IR/MIR/URA-7 Folklorisztika 
P/IR/MIR/URA-8 Szibériai (uráli) folklór 
P/IR/MIR/URA-9 Szibériai (uráli) irodalom 
P/IR/MIR/URA-10 Uráli mővelıdés- és irodalomtörténet 
P/IR/MIR/URA-11–16 Disszertációs témakonzultáció 

Tanegységek a tudományos és oktatási képzési modulban: 

http://epika.web.elte.hu/doktor/kreditkod.html#tud 

Min ıségbiztosítás 

A program oktatói szakterületüknek elismert kutatói, akik elméleti és módszertani kérdésekben is 

jártasak, de a tág, sokrétő tematikából következıen óhatatlanul elıfordulhat, hogy nem tudnak a hallgatók 

minden kérdésére választ adni. Ezért fontos, hogy a program keretében hazai és külföldi szakembereket hívunk 

meg, akik elıadásokat tartanak, és szükség esetén külön is konzultálnak a hallgatóinkkal. Szintén jelentısen 

járulnak hozzá a hallgatók szakmai fejlıdéséhez külföldi tanulmányutak: finn- és észtországi egyetemeken 



hallgatnak kurzusokat, szakmai segítséget kapnak, könyvtári vagy levéltári kutatómunkát végeznek. Azok, 

akiknek témája valamely kisebb finnugor nép kultúrájához kötıdik, oroszországi terepmunkán vesznek részt. 

Mindez a tanszék oktatóinak hagyományosan jó külföldi szakmai kapcsolatai révén, valamint a kiterjedt 

Erasmus kapcsolataink segítségével valósul meg. 

Beszámoló az eddigi mőködésrıl 

Mivel jelenleg ez az egyetlen, a rokonnépek kultúrájára összpontosító, széles tematikájú doktori 

program Magyarországon, igen kiterjedt a vonzásköre. Hallgatóink egyik része magyarországi vagy európai 

egyetemek finnugor szakjain szerzett képesítést, másik részük pedig anyanyelveként beszéli valamely kisebb 

finnugor nyelvet. A hazai utánpótlás nevelése mellett a program céljául tőzte ki azt is, hogy részt vegyen az 

oroszországi finnugor nemzeti értelmiség képzésében, európai szintő oktatást nyújtva nekik és így vonja be ıket 

a nemzetközi tudományos életbe. 

A Finnugor Tanszék méretei és a hallgatók viszonylag alacsony létszáma lehetıvé teszik, hogy 

családias hangulat alakuljon ki, mely felszabadítja a kreatív energiákat, kedvez a mőhelymunkának. A hallgatók 

aktívan részt vesznek a tanszék életében, besegítenek a könyvtári adminisztrációban és olvasótermi 

felügyeletben. A tanszéken hagyományosan fontosnak tartott tudományos ismeretterjesztésbıl is kiveszik 

részüket. Aktív szerepet vállaltak például 2008-ban a Kutatók Éjszakája és a Tudomány Ünnepe keretében 

tanszékünkön szervezett programokon. 2009 májusában diákkonferenciát szerveznek a Finnugor népek 

irodalmai címmel. 

A finnugrista diákok évente változó helyszíneken megrendezett nemzetközi konferenciáján (IFUSCO) a 

mi hallgatóink is rendre sikerrel vesznek részt. Ez a konferenciasorozat lehetıséget ad a fiataloknak, hogy 

hasznos szakmai és személyes kapcsolatokat építsenek ki még diákkorukban. 

Eredmények 

A 2001-es újraalakulás óta a következı hallgatók szereztek PhD fokozatot, az alábbi 
disszertációkkal: 

2002 
Bui Viet Hoa: A vietnami mongolok archaikus eposza és a finnek Kalevalája. 
Témavezetı: Domokos Péter 
2003 
Egey Emese: A két világháború közti magyar–finn–észt kapcsolatok történetébıl. 
Témavezetı: Domokos Péter 
2004 
Csájiné Tamás Ildikó: A lulei, norvég és inari-lapp területek jojkahagyománya. 
Témavezetı: Domokos Péter 
Ruttkay-Miklián Eszter: A szinjai hantik rokonsági csoportjai. 
Témavezetı: Voigt Vilmos 
2006 
Ivasivka Sarolta: A természet mint szakrális tér a nyenyec prózairodalomban. 
Témavezetı: Domokos Péter 
2007 
Szlukovényi Beáta: A Kalevala nıi alakjai és feminin szimbólumegyüttesei. 
Témavezetı: Domokos Péter 

A következı hallgatók abszolutóriumot szereztek, és dolgoznak az alábbi témájú 
disszertációjukon: 

Rodionova Elena: Város és falu között: a marginális hıs a magyar és az udmurt irodalomban. 
Témavezetı: Domokos Péter 
Ignatyeva Olga: Az udmurt–magyar mőfordítás elmélete 



Témavezetı: Domokos Péter 
Bárány Borbála: Az obi-ugor szépirodalom 
Témavezetı: Domokos Péter 
Tillinger Gábor: J. K. Qvigstad lapp mesegyőjtése 
Témavezetı: Domokos Péter 
Tóka Anita: Az udmurt népi építészet 
Témavezetı: Kerezsi Ágnes 
Berecz Barbara: Hiedelmek és népszokások nyomai cseremisz folklór szövegekben 
Témavezetı: Kerezsi Ágnes 
Rezessy Anna: Karjalai és magyar siratók összehasonlító folklorisztikai elemzése 
Témavezetı: Voigt Vilmos 
Sándorfi Veronika: A hıs mítosza a mordvin irodalomban 
Témavezetı: Domokos Péter 
Kovar Michal: Finn irodalom Csehországban 
Témavezetı: Sirató Ildikó 
Jankó Szép Yvette: A Kalevala színpadon 
Témavezetı: Domokos Péter 
 

Hallgatóink többsége foglalkozik mőfordítással is. Rendszeresen jelennek meg a tollukból finn és észt 

irodalmi mővek fordításai. A kisebb finnugor nyelvekbıl a Magyar Napló tematikus számaiban olvashatók 

többek között lapp, karjalai, udmurt irodalmi mővek – szintén hallgatóink fordításában.  

Fontos eredménynek tartom a hallgatók szolidaritásvállalását a finnugor mozgalomban. Mivel 

veszélyeztetett nyelvek és kultúrák kutatásával foglalkoznak, átérzik annak jelentıségét, hogy e népek túlélése az 

ı aktivitásuktól is függ. Ez az etikus attitőd is része a jó tudós képzésének. 


