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Beszámoló a 2002/2003. és a 2003/2004. tanévről*

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén a két tanévben
néhány személyi változás történt. Dr. Nyirkos István egyetemi tanár 70. életévét
betöltve 2003 nyarán nyugalomba vonult, ám ezt követően is professor emeritus-
ként segíti gazdag tapasztalataival a tanszéki oktatást és kutatást. 2003. augusz-
tus 1-jétől Póczos Rita került a tanszékre tanársegédként, aki egyetemünkön
szerzett diplomát 2000-ben magyar nyelv–német nyelv és irodalom szakon. Ezt
követően doktori képzésben vett részt, amelynek során a 2002/2003. tanévet a
Lipcsei Egyetemen töltötte, ahol névtani tanulmányokat folytatott. Mellettük
Szikszainé dr. Nagy Irma, dr. A. Molnár Ferenc, dr. Kálnási Árpád és dr. Hoff-
mann István egyetemi docensek, dr. Kis Tamás, dr. Tóth Valéria és dr. Dobi
Edit egyetemi adjunktusok (utóbbit 2003. július 1-jén léptették elő), valamint
Rácz Anita és Szilassy Eszter tanársegédek alkották a tanszék oktatógárdáját. A
tanszék könyvtárosa (a Finnugor Tanszékkel közösen) Hoffmann Istvánné, az
intézet titkára pedig Kecskemétiné Legoza Eszter volt.

Szikszainé Nagy Irma 2003. június 30-ig látta el a Magyar Nyelvtudományi
Intézet igazgatói feladatait, ezt követően dr. Maticsák Sándor, az intézet másik
tanszékének, a Finnugor Nyelvtudományi Tanszéknek a docense kapott 3 évre
szóló intézetigazgatói megbízást. A Magyar Nyelvtudományi Tanszéken Hoff-
mann István tanszékvezetői megbízatása 2003 nyarán lejárt, ám ismételten öt év
időtartamra szóló megbízást kapott a tanszék irányítására.

Évek óta fokozottan törekszünk arra, hogy kiváló külső szakembereket is be-
kapcsoljunk az oktatásba, elsősorban azokon a területeken, amelyek oktatási
profilunkból hiányoznak. E törekvésünket azonban komolyan korlátozza a Deb-
receni Egyetem Bölcsészettudományi Karának s ebből adódóan tanszékünknek a
nehéz pénzügyi helyzete. Mindennek ellenére ismét előadóink között üdvözöl-
hettük Petőfi S. János professzort, a Maceratai Egyetem tanárát, aki a 2002/
2003. tanévben nyelvfilozófiai stúdiumot adott elő mind a graduális, mind a
doktori képzés keretében. Szabó Zoltán nyugalmazott egyetemi tanár mindkét
tanévben tartott stílustörténeti előadásokat. A leíró nyelvészeti képzésben a ko-
rábbiakhoz hasonlóan Laczkó Tibor, egyetemünk Angol Nyelvészeti Tanszé-
kének docense is részt vett, aki a harmadévesek számára mindkét félévben mon-
dattani előadást és ehhez kapcsolódó szemináriumokat tartott. A 2003/2004.
tanévben óráit Dobi Edit vette át. Ez utóbbi tanévben óraadóként Várnai Judit
Szilvia is részt vett az oktatásban. A gyakorlóiskola tanárai, Sápiné Bényei Rita
és Rákóné Imre Ágnes szakmódszertani órákat tartottak.

* A Magyar Nyelvjárások előző, 41. kötetéből a szokásos éves beszámoló kimaradt, mivel a
kötetet köszöntő könyvként jelentettük meg.
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A 2002/2003. tanévben az első évfolyamon felmenő rendszerben új tantervet
indítottuk el, amely az országos rendszernek megfelelően kredit alapú képzést
valósít meg. Ugyanebben a tanévben a Bölcsészettudományi Kar bevezette a
hallgatók egységes digitális tanulmányi nyilvántartását és ezzel együtt tantárgy-
felvételét, amely ily módon a tanszékünkön egy évtized óta működő saját számí-
tógépes tantárgyfelvételi program helyére lépett.

Hallgatóink tudományos sikerét mutatja, hogy az Országos Tudományos Di-
ákköri konferencia 2003. évi rendezvényén részt vevő dolgozatok közül három-
nak a szerzője ért el helyezést. A névtani szekcióban első lett Reszegi Katalin
(Etimológiai és tipológiai vizsgálatok a régi magyar hegynevekben — témaveze-
tő: Tóth Valéria), második pedig Fehér Krisztina (A magyar ragadványnév-
kutatás első korszaka. 1872–1957. — témavezető: Kis Tamás). A nyelvtörténeti
szekcióban Boros Katalin (Az irgalmas szamaritánus példázata régi szövegeinek
összehasonlító szótörténeti vizsgálata — témavezető: A. Molnár Ferenc) szintén
első díjat nyert el. Két diákköri konferencián nyújtott kiemelkedő tudományos
teljesítményéért Fehér Krisztina 2003-ban Pro Scientia Aranyérmet kapott. A
2002/2003. tanévben a pedagógusjelöltek Nagy J. Béla helyesírási versenyén
Kékesi Csilla IV. éves hallgató harmadik díjat nyert el, a 2003/2004. tanévben
pedig az országos anyanyelv-tanítási versenyen Sarkadi Mária IV. éves hallgató
ért el harmadik helyezést. Mindkettőjüket Szilassy Eszter készítette fel a ver-
senyre.

A hallgatók tudományos munkájának fokozott támogatása érdekében elhatá-
roztuk, hogy a 2003/2004. tanévtől kezdődően minden tanévben tanszéki tudo-
mányos diákköri versenyt hirdetünk. Ezzel segíteni kívánjuk hallgatóink folya-
matos munkavégzését, és egységes bírálati rendszerben nyújtunk lehetőséget
arra, hogy tudományos teljesítményüket összemérjék. Az első alkalommal há-
rom pályamunka kapott jutalmat: első helyezést Tóth Enikő (A palatalizálódó
mássalhangzók és -j felszólító módjel összeolvadásának jelölése Pázmány Péter
Imádságoskönyvének két kiadásában — témavezető: A. Molnár Ferenc), máso-
dik helyezést Kenyhercz Róbert (Az ómagyar kori helynevek hangszerkezeti
sajátosságai — témavezető: Hoffmann István), harmadik helyezést pedig Pántya
Szilvia (Asszonynevek a mai női névadás rendszerében — témavezető: Nyirkos
István) ért el.

A doktori képzés a korábban kialakult keretben folyt: a magyar nyelvtudo-
mányi alprogram a Kertész András professzor vezette Nyelvészeti Doktori Isko-
la részeként működött. A doktori képzést vendégoktatóként B. Gergely Piroska,
a Miskolci Egyetem professzora segítette. A doktori program ösztöndíjas hallga-
tói a 2002/2003. tanévben az alábbiak voltak: III. évfolyam: Bényei Ágnes,
Póczos Rita, Szabó Edina és Dudás Györgyi, II. évfolyam: Fazekas Ildikó, I. év-
folyam: Loós Andrea. A 2003/2004. tanévben I. évfolyamra az alábbi ösztöndí-
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jas hallgatókat vettük fel: Fehér Krisztina, Győrffy Erzsébet és Reszegi Katalin.
Doktoranduszaink mindnyájan részt vettek a tanszéki oktatómunkában is.

A doktori program keretében 2003-ban habilitált Maticsák Sándor „A mord-
vinföldi víznevek rendszere” című értekezésével. Tanszékünk oktatói közül
ugyanebben az évben PhD fokozatot szerzett summa cum laude minősítéssel
Rácz Anita „Bihar vármegye ómagyar kori településneveinek névrendszertani
vizsgálata” című értekezésével. Témavezetője Hoffmann István volt. Doktori
programunk keretében szerzett PhD fokozatot 2004-ben egykori hallgatónk és
doktoranduszunk, Várnai Judit Szilvia is „A tulajdonnév a nyelvben és a nyelvé-
szetben” című dolgozatával. Témavezetője szintén Hoffmann István volt. Az
értekezés azóta megjelent a Tinta Kiadó gondozásában (Bárhogy nevezzük… A
tulajdonnév a nyelvben és a nyelvészetben. Bp., 2005). 2003-ban egyéni felké-
szülőként A. Molnár Ferenc irányításával doktorált Fekete Csaba, a Debreceni
Református Kollégium Könyvtárának munkatársa „Psalterium gradualis: az
Öreg graduál Zsoltárkönyvének nyomtatott és kéziratos hagyománya, a protes-
táns graduálok főbb kérdései” című értekezésével. Ugyanebben az évben szer-
zett doktori fokozatot egykori doktori ösztöndíjasunk, a Szentesi Főiskola okta-
tója, Katona Krisztina is „A határozói viszony kifejezésére szolgáló grammati-
kai eszközök rendszere a Bécsi Kódexben” című dolgozatával. Témavezetője
Sebestyén Árpád volt. Kecskés Judit, a Miskolci Egyetem adjunktusa B. Ger-
gely Piroska vezetésével készítette el és védte meg 2004-ben „A 18–19. századi
Miskolc keresztnévhasználatának felekezeti, etnikai és társadalmi jellegzetessé-
gei” című értekezését. A magyar nyelvészeti doktori alprogram keretében 2002
őszén habilitált Kemény Gábor, az MTA Nyelvtudományi Intézetének munka-
társa, a Miskolci Egyetem oktatója.

A tanszéken folyó tudományos kutatómunkát e tanévben is jelentős pályázati
támogatások segítették. Szikszainé Nagy Irma vezetésével tovább folyt az
OTKA által finanszírozott „Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutató-
program” című pályázati munka, amelynek első periódusa 2002-ben zárult. A
program eredményeit közreadó Officina Textologica sorozat 6. kötete a 3. kö-
tethez kapcsolódó diszkusszió anyagát tartalmazza (Szövegmondat-összetevők
lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez. Szerk. Szikszainé Nagy Irma.
Debrecen, 2002. 140 lap). A 2001 őszén „A kontrasztív szövegnyelvészet aspek-
tusai” címmel megtartott konferencia anyaga ugyanilyen címen a sorozat 7. kö-
teteként jelent meg (Szerk. Petőfi S. János és Szikszainé Nagy Irma. Debrecen,
2002. 166 lap). Az Officina Textologica 8. darabja Dobi Edit korábban megvé-
dett doktori értekezését adja közre (Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció
szemiotikai textológiai keretben. Debrecen, 2002. 200 lap). A kutatási progra-
mot 2003-tól kezdődően az OTKA további támogatásban részesítette. 2003
őszén Szikszainé Nagy Irma A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai címmel
szervezett konferenciát, amelynek anyaga ugyanezzel a címmel az OT 9. kötete-
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ként látott napvilágot (Szerk. Petőfi S. János és Szikszainé Nagy Irma. Debre-
cen, 2003. 119 lap).

A. Molnár Ferenc szintén az OTKA támogatásával folytatta „Régi magyar
szövegek nyelvi és művelődéstörténeti magyarázata, kiadása” című kutatási
programját, amelynek első szakasza 2003-ban zárult le. Ennek keretében a
Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár újabb kötetei jelentek meg. A 3. kötetben
Fekete Csaba adta közre a Pataki ágendát (Liturgia Sacrae Coenae. Sárospatak,
2003. 106 lap). A 4. kötet tanulmányokat tartalmaz a magyar egyházi nyelv tör-
ténete köréből (Szerk. A. Molnár Ferenc és M. Nagy Ilona. Debrecen, 2003. 218
lap), az 5. kötet A. Molnár Ferenc munkája (Reguly Antal finn népköltészeti
fordításai. Debrecen, 2003. 66 lap).

Nyirkos István vezetésével tovább folyt az uráli nyelvek névkutatási prog-
ramja, amelynek első periódusa 2003-ban zárult le. A munka folytatásához
2004-től kezdődően az OTKA újabb négy évre szóló támogatást nyújtott. Az itt
tárgyalt két tanévben az Onomastica Uralica sorozatban újabb kötet nem jelent
meg ugyan, de a periodika több száma előkészítés, szerkesztés alatt állt.

Hoffmann Istvánnak az OTKA által támogatott kutatási pályázatai az óma-
gyar kori helynévkincs feltárására irányulnak. Korábbi OTKA és MKM K+F
pályázatainak folytatásaképpen 2001-ben az OTKÁ-tól a „Korai magyar hely-
névszótár” 1. kötetének elkészítéséhez nyert el támogatást, amely 2004 végéig
szól. E kutatási program keretében jelent meg „A Magyar Névarchívum Kiadvá-
nyai” című sorozat 7. köteteként Hoffmann István habilitációs értekezése „Ma-
gyar helynévkutatás. 1956–2002” címmel (Debrecen, 2003. 281 lap).

Kálnási Árpád OTKA támogatással készíti a debreceni cívis szótárt, amely-
nek szerkesztése az itt tárgyalt időszakban is folyt. Jakab László nyugalmazott
egyetemi docens az általa szerkesztett „Számítógépes nyelvtörténeti adattár” 10.
köteteként saját munkáját adta közre „A Jókai-kódex mint nyelvi emlék” címmel
(Debrecen, 2002. 527 lap). A 11. kötet Jakab László és Bölcskei András közös
munkája (Egy XVI. századi emlékirat szókincstára. Zay Ferenc: Az Landor
feyrwar el wezessenek oka e woth es igy essewth. 1535 k. Debrecen, 2003. 261
lap).

A szintén Jakab László által szerkesztett „A Debreceni Egyetem Magyar
Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai” című sorozatnak az itt tárgyalt idő-
szakban öt kötete jelent meg, elsőnek a 77. szám alatt Kenéz Tünde „A debre-
ceni könyvkötészet szókincse” (Debrecen, 2002. 77 lap) című dolgozata. Kos-
suth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából Szikszainé Nagy Irma
„Kossuth Lajos, a szó művésze” címmel egyetemünkön konferenciát szervezett,
amelynek anyaga az ő szerkesztésében a sorozat 78. számaként látott napvilágot
(Debrecen, 2002. 131 lap). Doktori programunk keretében készült értekezését
jelentette meg Domonkosi Ágnes „Megszólítások és beszédpartnerre utaló ele-
mek nyelvhasználatunkban” cím alatt (79. szám. Debrecen, 2002. 248 lap). A
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kiadványsorozat 80. kötete tanszékünk nyugalmazott professzorának, Sebestyén
Árpádnak a névutókutatásaiba enged bepillantást (A névutók állománya és rend-
szere a Jókai-kódexben. 1373 u. Debrecen, 2002. 190 lap), a sorozat 81. darabja
pedig Boda István Károly és Porkoláb Judit munkája (A hipertext alkalmazása a
szövegek értelmezésében. Debrecen, 2003. 145 lap).

A tanszék oktatóinak a fentieken kívül másutt is jelentek meg önálló munká-
ik. Szikszainé Nagy Irmának a 2001-ben napvilágot látott „Szövegértés — szö-
vegelemzés — szövegalkotás” című tankönyvét második kiadásban is közzétette
az Osiris Kiadó (Bp., 2003. 375 lap), s ugyanitt szintén második kiadásban je-
lent meg „Leíró magyar szövegtan” című könyve is (Bp., 2004. 524 lap).

A tanszék oktatói a fenti önálló munkák mellett számos tamulmányt és más
írást tettek közzé hazai és külföldi fórumokon, előadói voltak különböző konfe-
renciáknak és tanácskozásoknak. Ezek közül kiemelendő a VII. Nemzetközi
Magyar Nyelvtudományi Kongresszus, amelyen hat kollégánk szerepelt elő-
adással. Megemlítendő még, hogy Hoffmann István 2003. szeptember 1-jétől
kezdődően három év időtartamra elnyerte a Széchenyi István Ösztöndíjat.

A tanszékről további információk találhatók a http://mnytud.arts.klte.hu hon-
lapon.

HOFFMANN ISTVÁN




