Az oktató személyi-szakmai adatai
Név: A. Molnár Ferenc (dr. Molnár Ferenc)

születési év: 1942

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:
magyar szakos középiskolai tanár, finnugor szakos előadó, KLTE BTK, 1966; könyvtáros
ELTE, BTK 1977 (kiegészítő szak)
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely
esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A)
adott!
Miskolci Egyetem, BTK, Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék – professor emeritus
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5)
bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (pl. CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy
PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc);
MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
CSc (nyelvtudomány) 1993
dr. habil. (nyelvtudomány) 2002
DSc (nyelvtudomány) 2007
Megjegyzés: A fentiek tárgya magyar nyelvtörténet. 1972-ben a KLTE-n finnugor
nyelvészetből summa cum laude eredménnyel egyetemi doktorátust szereztem, de később
ennek PhD-vá való átminősítését nem kértem.
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György
posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
Széchenyi professzori ösztöndíj 2000–2003.
eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven,
külföldi intézményben stb.)
1967–1979, esetenként óraadó a KLTE Finnugor és Magyar Nyelvészeti Tanszékein
Tanított tárgyak (nappalin; szemináriumok): finn nyelv, finnugor népek és nyelvek,
magyar nyelvtörténeti szövegek elemzése (Munkahely: KLTE, Egyetemi Könyvtár).
1979–1985, adjunktus az ELTE Magyar Nyelvjárástani és Nyelvtörténeti Tanszékén
Tanított tárgyak (nappali és levelező; szemináriumok és előadások): Leíró magyar hangtan,
Bevezetés a magyar nyelvészetbe, Nyelvtörténeti szövegelemzés (a legkorábbi
szövegemlékek, ill. a kódexek), Magyar nyelvtörténet.
1985–2007, adjunktus, docens (1994-től) a KLTE, majd a DE Magyar Nyelvészeti
Tanszékén, tanított tárgyak (nappali, levelező, PhD-s képzés; előadások és
szemináriumok): Bevezetés a magyar nyelvészetbe, Magyar leíró és történeti hangtan,
Történeti alaktan, Leíró mondattan, Szakdolgozati szeminárium; különböző kötelezően és
szabadon választható tárgyak (Magyar versek nyelvi és művelődéstörténeti magyarázata,
Margit-legenda, Balassi Bálint műveinek magyarázata, Szenci Molnár Albert zsoltárainak
magyarázata, Zrínyi: A Szigeti veszedelem magyarázata, A magyar nyelv és a Biblia stb.
– Az utóbbiakból olykor több tárgy a KLTE, a DE és a DRHE hallgatóinak együtt tanítva,
2012 első félévében is: Szenci Molnár Albert zsoltárfordításainak nyelvi magyarázata).
1997 egyetemi docens (egy félév, félállás a KGRE-n); tanított tárgyak (nappali; előadások
és szeminárium): Magyar nyelvtörténet, Magyar versek, egyházi énekek nyelvi és
művelődéstörténeti magyarázata.
2007–2012, egyetemi tanár, a ME Magyar Nyelvtörténeti Intézeti Tanszékén; tanított
tárgyak (nappali, levelező, PhD-s képzés): A magyar nyelv finnugor alapjai, Finnugor

népek és nyelvek, Bevezetés a magyar nyelvtudományba, Magyar hangtörténet (és korai
szövegemlékek), A magyar nyelv szerkezettörténete művelődéstörténeti háttérrel,
Szakdolgozati szeminárium; különböző kötelező vagy választható szemináriumok: Finn–
magyar irodalmi és tudományos kapcsolatok, Magyar egyházi nyelvhasználat, Magyar
versek nyelvi és művelődéstörténeti magyarázata, Balassi-kommentárok, A Margitlegenda, Zrínyi „Szigeti veszedelmé”-nek nyelvi és művelődéstörténeti magyarázata, stb.
2007-2011 (esetenként, tömbösítve, a ME-vel való együttműködés keretében): előadások a
Sárospataki Református Teológiai Akadémián: Magyar versek nyelvi, művelődéstörténeti
magyarázata; Szenci Molnár Albert zsoltárfordításainak nyelvi és művelődéstörténeti
magyarázata.
2012 febr. 29-től professor emeritus (ME). – Esetenként később tervezek még (tömbösítve)
lehetőleg összevont (nappalis és PhD-s) óraadást a ME-n (is).
1995-ben egy hónapig vendégtanár a Jyväskyläi Egyetem Hungarológiai Tanszékén,
előadások idegen nyelven, finnül: A finn—magyar irodalmi és kulturális kapcsolatokról.
1998-ban két hétig vendégtanár a kolozsvári a Babes-Bolyai Egyetem Magyar Nyelvészeti
Tanszékén, tömbösített előadások: Régi magyar szövegek nyelvtörténeti magyarázata.
eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és
eredményei
Először főképp finnugor nyelvészettel foglalkoztam. Később fő területemmé a magyar
nyelvtörténet és a finnugor filológia vált. Beleértve a (régi) magyar irodalom, az
egyháztörténet és a néprajz egyes területének kutatását is. Egyetemi doktori dolgozatom a
permi nyelvek szóvégi magánhangzóinak történetéről szól (angolul is kiadták), a
kandidátusim A magyar nyelv történeti nyelvtana c. kézikönyvbe a Kettős- és
többszófajúságról általam írt fejezeteken alapul, habilitációs értekezésem a Két régi
magyar ima az oltáriszentségről c. kismonográfiám (NytudÉrt. 148. sz.), akadémiai doktori
értekezésem pedig A legkorábbi magyar szövegemlékek címmel jelent meg. Ezek és egyéb
munkáim beépültek a magyar és a vonatkozó nemzetközi szakirodalomba, kézi- és
tankönyvekbe s az oktatásba is. Többször voltam külföldi tanulmányúton, elsősorban
Finnországban és Kolozsváron.
oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának
bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5
legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy
alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/
könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).
a)

•
•
•

•

Párhuzamos szótörténeti és frazeológiai vizsgálatok az Ómagyar Máriasiralomhoz és Szenci Molnár Albert szövegeihez, Magyar Nyelv 106(2010):
84–90.
Adalékok Mikszáth Kálmán A két koldusdiák című kisregényének
forrásaihoz, Irodalomtörténeti Közlemények 114(2010): 439–446.
Kodolányi János „Boldog Margit” című regénye és a kódexek. = Klárisok.
Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Szerk. CSISZÁR Gábor és
DARVAS Anikó. Budapest, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai,
Dialektológiai Tanszék, Bp., 2011. 29–36.
(OSZLÁNSZKI
Évával)
Szenci
Molnár
Albert
zsoltárainak
szöveghagyományozódásáról, Második, bővített és javított kiadás,
Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2012

•

(Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár. Kiadványok, 14), 440 l.
Gárdonyi Géza Isten rabjai című regénye és a kódexek. Magyar Nyelvőr
137 (2013), 414–422.

b)
•
•
•
•
•

On the History of Word-final Vowels in he Permian Languages, Szeged,
JATE (Studia Uralo-Altaica, 5), 87 l.
A két- és többszófajúság, a szófajváltás = A magyar nyelv történeti
nyelvtana I., A korai ómagyar kor és előzményei. Főszerk. BENKŐ Loránd,
Bp., Akadémiai Kiadó, 1991, 553–583.
Anyanyelv, vallás, művelődés. Kolozsvár, Anyanyelvápolók Erdélyi
Szövetsége (AESz.-füzetek, 4), 116 l.
Két régi magyar ima az oltáriszentségről (A Laskai Sorok és párhuzamos
szövege a Thewrewk-kódexben). Bp., Akadémiai Kiadó, 2000
(Nyelvtudományi Értekezések, 148), 68 l.
A legkorábbi magyar szövegemlékek (Olvasat, értelmezés, magyarázatok,
frazeológia), Debrecen, Debreceni Egyetem, BTK, Klasszika-filológiai
Intézet (Agatha, 17; Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár. Kiadványok, 8),
188 l.

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Több kutatói pályázatban vettem részt. A Régi magyar szövegek nyelvi és
művelődéstörténeti magyarázata (1999–2003, T 29146) és A szöveghagyományozódás
kérdései a magyar nyelvtörténetben (2007–2012, K 69093) c. OTKA-pályázatoknak pedig
vezetője voltam (minősítésük: kiválóan megfelelt). Alapító szerkesztője és többnyire
lektora vagyok a Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár. Kiadványok c. sorozatnak,
amelyből eddig 15 kötet jelent meg. Vezetésemmel három hallgató védte meg a PhDdolgozatát. A ME Irodalomtudományi, a DE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vagyok
tagja, valamint a DRHE Doktori és Habilitációs Tanácsának teljes jogú külső tagja, s a DE
BTK és DRHE Doktori és Habilitációs Tanácsai közti együttműködés koordinátora. – Az
OTDK-n több díjazott (1., 2., 3. díjak) hallgatóm is volt. Részt vettem hazai és külföldi
kongresszusokon (szekcióelnökként is) három kongresszust, ill. szimpóziumot magam
szerveztem a DE-n és a ME-n. Több tudományos társaságnak, kuratóriumnak vagyok
választott tagja: a Magyar Nyelvtudományi Társaság Választmánya, a Doktorok
Kollégiuma (a Magyar Református Egyház egy tudományos testülete), Finn Irodalmi
Társaság (Suomen Kirjallisuuden Seura) levelező tag, Kalevala Társaság (Kalevalaseura)
külső tag, Erdély Története Alapítvány, a Sárospataki Füzetek Szerkesztőbizottsága stb.
Ezenkívül tagja vagyok például a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak, a Magyar
Néprajzi Társaságnak, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságnak, a Finnugor
Társaságnak, az Anyanyelvi Konferenciának. Ápolom a finn–magyar kulturális és
tudományos kapcsolatokat, kezdeményeztem a Krakkói Jagelló Egyetem Magyar Tanszéke
és a ME Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete közötti szakmai kapcsolatot, stb.
Elismerések: Fokos-Fuchs-díj (1978, a Magyar Nyelvtudományi Társaságtól), Kalevalaemlékérem (1987, a finn Kalevala-emlékbizottságtól), Miniszteri dicséret (1990, a
művelődési minisztertől), Pedagógus szolgálati emlékérem (2007, az oktatási minisztertől),
Bárczi Géza emlékérem és díj (2011, a Magyar Nyelvtudományi Társaságtól), Károli
Gáspár-díj (2013, az Emberi Erőforrások miniszterétől).

