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Beszámoló a 2009/2010. tanévről 

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének személyi állo-
mányában előléptetések, személycserék révén a jelzett tanévben több változás is 
történt. 2009 szeptemberében dr. Hoffmann István egyetemi tanári, Szikszainé 
dr. Nagy Irma pedig tudományos tanácsadói kinevezést kapott. Szilassy Eszter 
szerződésének lejártával a megüresedett tanársegédi álláshelyre dr. Reszegi Ka-
talin került. A gyermekgondozási segélyre távozó dr. Póczos Rita és az ezt több 
éve igénybe vevő dr. Dobi Edit állását — doktori tanulmányait egy évre meg-
szakítva — Kovács Éva és Pásztor Éva töltötte be. Mellettük a tanszék oktatói az 
alábbiak voltak: dr. Nyirkos István professor emeritus, dr. Kis Tamás egyetemi 
docens, dr. Tóth Valéria és dr. Rácz Anita egyetemi adjunktusok, valamint dr. 
Győrffy Erzsébet és Fehér Krisztina tanársegédek. A tanszék könyvtárosa (a 
Finnugor Tanszékkel közösen) Hoffmann Istvánné, az intézet titkára pedig 
Kecskemétiné Legoza Eszter volt. Az intézet adminisztrációs és informatikai 
feladatainak ellátásába 2009 nyarától Szűcs Imre ügyvivő-szakértőként kapcso-
lódott be. A szakmódszertani órákat a gyakorlóiskola tanára, Sápiné Bényei Rita 
és Mászlainé Nagy Judit a Dóczy Gimnázium óraadó tanára látta 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 program hallgatói a 2009/2010. tanévben az 
alábbiak voltak: III. évfolyam: Bába Barbara és Szőke Melinda, I. évfolyam: 
Ditrói Eszter és Oszlánszki Éva. Mindnyájan bekapcsolódtak a tanszék oktató-
munkájába is. Határon túli hallgatóként Kárpátaljáról Balla Erika, Barta Viktória 
és Tóth Teodóra vett részt a képzésben. A doktori alprogram a szokásos éves 
témabemutató konferenciáját 2009. szeptember 24–25-én Síkfőkúton rendezte 
meg, amelyen minden hallgatónk előadást tartott. A doktori iskola akkreditációs 
felülvizsgálata során Hoffmann Istvánt és Tóth Valériát az iskola törzstagjaként 
akkreditálták.  

Az adott szakterületen folyó kutatások összehangolásának céljából 2010 feb-
ruárjában a Magyar Nyelvtudományi Intézet keretében Magyar Nyelv- és Név-
történeti Műhely néven szakmai fórum alakult, amely a tavasz folyamán mű-
helybeszélgetések sorában tárgyalta meg a kutatási terület előtt álló legfontosabb 
feladatokat.  

2010. május 27. és 31. között immár ötödik alkalommal rendeztük meg 
Síkfőkúton a helynévtörténeti szemináriumot, amelyen 22 előadás hangzott el. A 
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rendezvénynek az a sajátossága, hogy sem az előadókat, sem az előadásokat kö-
vető vitákat nem kötik időkorlátok, a résztvevők megítélése szerint a szakmai 
konzultációkra nagyon jótékonyan hat. A szemináriumnak az évek folyamán ki-
alakult egy törzsgárdája, amely a magyarországi és a határon túli kutatóhelyek 
széles körét képviseli. Az évenkénti találkozók lényegében folyamatossá tették a 
résztvevők szakmai kapcsolatát, amely lehetőséget teremtett arra is, hogy e kör-
ben közös szakmai törekvések is megfogalmazódjanak. A tanácskozás utolsó 
napján a résztvevők megtárgyalták egy digitális helynévtár létrehozásának lehe-
tőségét, illetőleg megvitatták a Kárpát-medencében korábban folytatott helynév-
gyűjtés megújításának az esélyeit.  

2010-ben jelent meg a jórészt az előző, negyedik helynévtörténeti szeminári-
um előadásainak írott változatát bemutató „Helynévtörténeti Tanulmányok” 5. 
kötete, amely húsz tanulmányt közöl az adott témakörből (szerk. Hoffmann Ist-
ván–Tóth Valéria. A Magyar Névarchívum Kiadványai 17. Debreceni Egyetemi 
Kiadó. 269 lap). Ugyancsak 2010-ben látott napvilágot Hoffmann Istvánnak a 
Tihanyi alapítólevélről írott monográfiája is (A Tihanyi alapítólevél mint hely-
névtörténeti forrás. A Magyar Névarchívum Kiadványai 16. Debreceni Egyetemi 
Kiadó. 2010. 259 lap). 

A tanszék oktatói a fentiek mellett számos tanulmányt tettek közzé, és tartot-
tak tudományos előadásokat különböző rendezvényeken. A Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság debreceni csoportja a tanév során ugyancsak gazdag programot 
bonyolított le. Az őszi félévben Cseresnyési László, Csűry István, Kecskés Judit, 
Kornyáné Szoboszlay Ágnes, Szikszainé Nagy Irma és Tóth Valéria tartott elő-
adást. Decemberben felolvasó ülés keretében köszöntöttük 80. születésnapján 
Sebestyén Árpádot, a tanszék nyugalmazott egyetemi tanárát, aki két évtizeden 
át tanszékvezetőként is irányította az egység munkáját. Munkássága előtt az írá-
saiból összeállított tanulmánykötettel tisztelgett a tanszék (Szülőföld és nyelvi 
hagyomány. Válogatás Sebestyén Árpád írásaiból. Szerk. Hoffmann István. 
Debrecen, 2009. 279 lap). A tavaszi félévben Vesa Jarva (Jyväskylä), Keresztes 
László és Maticsák Sándor, Reszegi Katalin, Takács Judit, valamint Bodáné Por-
koláb Judit szerepelt előadással a nyelvtudományi társasági ülésen. Az oktatóink 
által különböző konferenciákon megtartott előadások közül itt csupán a külföldi 
szerepléseket említjük meg: Győrffy Erzsébet és Tóth Valéria meghívás alapján 
2009 őszén részt vett a Lipcsei Egyetem nemzetközi hírű névtani kutatócsoport-
jának tanácskozásán, ugyanők, valamint Kovács Éva előadással szerepeltek a 
2010 júniusában Edinburghben megrendezett IV. Trends in Toponymy konfe-
rencián. Szikszainé Nagy Irma a krakkói egyetemen tartott előadást, valamint 
előadássorozattal szerepelt a Bolyai Nyári Akadémia rendezvényén Szovátán. 

A tanszék oktatóinak munkáját különböző elismerésekkel illették. Tóth Valé-
riának 2010-ben odaítélték a Debrecen Város Kultúrájáért Alapítvány alkotói 
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ösztöndíját. Reszegi Katalin megkapta az MTA DAB és A tudományért a régió-
ban Alapítvány pályakezdő kutatói pályadíját. Pásztor Éva a Debreceni Egyetem 
Tudományegyetemi Karok ifjúsági publikációs díját nyerte el. Tóth Valériát a 
Nemzetközi Névtudományi Társaság (ICOS) bibliográfiai bizottságának tagjává 
választották. 

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék gondozza a Kiss Lajos-díj alapjául szol-
gáló alapítványt, amelynek kuratóriuma 2010-ben dr. Farkas Tamást, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialek-
tológiai Tanszékének adjunktusát tüntette ki a díjjal. 

Megemlítjük még, hogy átalakult a Magyar Nyelvjárások szerkesztőbizottsá-
ga: Hoffmann István, Nyirkos István és Tóth Valéria mellett Dobi Edit látja el a 
szerkesztői feladatokat. A technikai szerkesztést továbbra is Reszegi Katalin 
végzi. Ugyancsak változás történt A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudomá-
nyi Intézetének Kiadványai című sorozatunk szerkesztői posztján: Kis Tamást itt 
Rácz Anita váltotta. 

A tanszékről további információk találhatók a http://mnytud.arts.unideb.hu 
honlapon. 
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