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Beszámoló a 2006/2007. tanévrıl 

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének oktatói közül 
dr. A. Molnár Ferenc 2007. február 28-án töltötte be 65. életévét, s a kar általá-
nos elveinek megfelelıen nyugalomba vonult. Korábban benyújtott „A legko-
rábbi magyar szövegemlékek” címő doktori értekezését 2007. április 10-én védte 
meg a Magyar Tudományos Akadémián. Megüresedett helyére tanársegédi stá-
tusban Gyırffy Erzsébet doktori hallgató került. 2006 szeptemberétıl a gyer-
mekgondozási segélyen lévı dr. Dobi Edit állását Reszegi Katalin tudományos 
segédmunkatárs töltötte be. A tanévben a tanszék további oktatói az alábbiak 
voltak: Szikszainé dr. Nagy Irma és dr. Hoffmann István egyetemi docensek, dr. 
Kis Tamás, dr. Tóth Valéria és dr. Rácz Anita egyetemi adjunktusok, valamint 
Szilassy Eszter, Póczos Rita és Fehér Krisztina tanársegédek. Dr. Nyirkos István 
professor emeritusként segítette az oktató- és kutatómunkát. A tanszék könyvtá-
rosa (a Finnugor Tanszékkel közösen) Hoffmann Istvánné, az intézet titkára pe-
dig Kecskemétiné Legoza Eszter volt. A szakmódszertani képzésbe óraadóként 
kapcsolódott be a gyakorlóiskola tanára, Sápiné Bényei Rita. 

Az oktatómunka terén jelentıs újdonságot hozott a tanév azzal, hogy a sike-
res akkreditációs folyamatot követıen az elsı évfolyamon 76 hallgatóval elin-
dult az új típusú egyetemi képzés keretében a három éves BA szintő magyar 
nyelv és irodalom szakos képzés. 

Hallgatóink kiválóan szerepeltek az Országos Tudományos Diákköri Konfe-
rencián 2007 ápilisában Székesfehérváron, ahol három díjat nyertek el a nyelv-
történet és finnugrisztika szekcióban: elsı helyezett lett Szıke Melinda „A ma-
gyar nyelvő szórványok beillesztésének eljárásai XI. századi okleveleinkben” 
címő dolgozatával, második díjat nyert Bába Barbara „Szláv eredető faneveink-
rıl” címő munkája, Pásztor Éva pedig „Történeti helynevek Hajdúnánás határá-
ban” címő dolgozatáért különdíjat kapott. A versenyt megelızıen az OTDK-tól 
függetlenül meghirdetett tanszéki pályázaton ugyanık szerepeltek sikerrel: Szı-
ke Melinda elsı, Pásztor Éva második, Bába Barbara pedig harmadik helyezést 
ért el. 

A fentiek mellett a hallgatóink által elért eredmények közül azt kell kiemelni, 
hogy az országos felsıoktatási Kossuth retorikai versenyen 2005 novemberében 
Erdei József harmadik helyezést s emellett közönségdíjat kapott, Furó József pe-
dig immár harmadik alkalommal szerepelt sikerrel mind a zsőri, mind Esztergom 
város különdíját elnyerve. 
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A doktori képzés a korábban kialakult keretben folyt: a magyar nyelvtudo-
mányi alprogram a Kertész András professzor vezette Nyelvészeti Doktori Isko-
la részeként mőködött. A doktori program ösztöndíjas hallgatói a 2006/2007. 
tanévben az alábbiak voltak: III. évfolyam: Kollár Krisztián, II. évfolyam: Boros 
Katalin, Kenyhercz Róbert és I. éves levelezı hallgatóként Nagy Judit. 

A tanszéken folyó tudományos kutatómunkát e tanévben is jelentıs pályázati 
támogatások segítették. Továbbra is a tanszék fogadja be A. Molnár Ferencnek 
„A szöveghagyományozás kérdései a magyar nyelvtörténetben” címő 2007-tıl 
induló OTKA pályázatát. Hoffmann Istvánnak ugyancsak az OTKA által támo-
gatott „Helynévtörténeti vizsgálatok az ómagyar korból” címő kutatási pályázata 
keretében „A Magyar Névarchívum Kiadványai” sorozatának 11. darabjaként je-
lent meg a „Helynévtörténeti tanulmányok” 2. kötete, amely az elızı évben meg-
rendezett elsı helynévtörténeti szeminárium anyagát, 13 tanulmányt tartalmaz.  

Az Osiris Kiadó adta ki Szikszainé Nagy Irma nagyszabású tankönyvét, a 
„Magyar stilisztiká”-t (Bp., 2007. 725 lap), Hoffmann István „Helynevek nyelvi 
elemzése” címő munkáját pedig a Tinta Kiadó jelentette meg második kiadásban 
(Bp., 2007. 180 lap). A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság kiadásában, 
Hoffmann István és Juhász Dezsı szerkesztésében látott napvilágot „Nyelvi 
identitás és a nyelv dimenziói” címmel (Debrecen–Bp., 2007. 343 lap) az a kö-
tet, amely a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának 
(Névtörténet — magyarságtörténet, illetve Területi és társadalmi nyelvváltoza-
tok a történetiség fényében) anyagát, 30 elıadás szövegét tartalmazza. A kiad-
vány a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken készült. 

A tanszék oktatói a fentiek mellett számos tanulmányt tettek közzé, és több 
tudományos elıadást tartottak különbözı rendezvényeken. Ezek közül kiemel-
kedik a 2007 júniusában Balatonszárszón megtartott VI. Magyar Névtudományi 
Konferencia, amelyen tanszékünk oktatói és doktori hallgatói 11 elıadást tartottak. 

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