ELŐSZÓ
A nyelvészdoktoranduszok tanulmányait egybegyűjtő LingDok kiadványsorozat tizenegyedik kötetét tartja kezében az olvasó. Tizenöt évvel ezelőtt,
1997-ben indult el a sorozat alapjául szolgáló LingDok doktoranduszkonferencia-sorozat; a jelen kötet a 2010. november 30-án és december 1-jén tartott 14. országos konferencián elhangzott előadások legjobbjaiból készült
dolgozatokat tartalmazza. A konferencia szervezője a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája volt, de a hagyományokhoz híven
az ország többi doktori iskolájának oktatóit is bevontuk a rendezvény szakmai előkészítésébe.
Amint Kenesei István, az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője
a TiszaPart Televíziónak adott egyik interjúban elmondta, magának a konferenciasorozatnak több célja is van. Az egyik az, „hogy a hallgatók edzésben
részesüljenek, elő tudják adni a gondolataikat, kutatásaikat egy nem teljesen
belső környezetben, ugyanakkor még nem teljesen mély vízbe dobva őket,
hiszen itt mégiscsak hazai nyelvészek között vannak.” A másik cél az, hogy
az ország doktori iskoláinak oktatói is tudomást szerezzenek arról, hogy a
többi doktori iskolában milyen kutatások folynak, milyen eredményeket értek
el. Végül a harmadik, szintén nem elhanyagolandó célja a LingDokkonferenciáknak az, hogy „azok a doktori hallgatók, akik a jövő nyelvészei
lesznek, tartsanak egymással kapcsolatot, tudják, hogy egymás között mit
érdemes megbeszélniük”, hiszen így vihetik majd együtt előre a magyar
nyelvtudományt.
A 2010-es konferencián huszonkét doktorandusz adott elő: az ő előadásaikat javasolta a mintegy huszonnyolc jelentkező közül nyilvános bemutatásra
az ország több doktori iskolájának nyelvészeiből álló hattagú szakmai zsűri.
A huszonkét előadás ezután az előző években megszokott módon egy újabb
szűrésen ment keresztül: a konferencián részt vevő oktatók értékelései alapján kiválasztottuk azt a tizenhárom előadót, akit felkértünk, hogy tanulmányt
írjon előadásából a konferenciakötetbe. A további szigorú lektorálásokat
követően született meg az a tizenkét tanulmány, amely helyet kapott ebben a
kötetben.
A jelen kötet szerzői az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi
Doktori Iskoláinak doktoranduszai, egy szerzőnk pedig az Uppsalai Egyetem
Nyelvtudományi Fakultása Török nyelvek programján végzi doktori tanulmá-

nyait. Az eredeti konferenciafelhívásnak megfelelően az itt megjelent munkák a nyelvtudomány elméleti diszciplínáiból (főként a szintaxis és a szemantika területéről) kerültek ki, és nemcsak a magyar, hanem más nyelvek
szerkezeteit is vizsgálat alá vetik. Megfigyelhető, hogy ugyanazon problémakör több tanulmány szerzőjét is foglalkoztatta: két munka is készült az információs szerkezet és a mondatszerkezet összefüggéseinek témájában, az
unergatív és az unakkuzatív igéket a magyarban és a dél-olasz dialektusokban
vizsgálja egy-egy cikk, valamint két tanulmány is elemzi a birtokos szerkezeteket, az egyik a német, a másik pedig az angol nyelvben.
A tanulmányokat elismert hazai és külföldi szakemberek bírálták, akik
közül nem egy doktoranduszként még maga is publikált valamely régebbi
LingDok-kötetben. Az eddigi kötetek szerzői – többek között a LingDokkonferenciáknak köszönhetően – egymás kutatásait is számon tartják, ami az
itt megjelent tanulmányok hivatkozásaiban is tetten érhető.
A 2010-es LingDok-konferencia szervezéséhez jelentős anyagai támogatásban részesültünk a TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0015 "Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen"
elnevezésű pályázat jóvoltából, amelyért ezúton is köszönetet mondunk. Elismerés és köszönet illeti Nagy Ágoston doktoranduszt, aki elvállalta a kötet
technikai szerkesztését. Nagy Ágoston két doktorandusztársával, Szücs Mártával és Tóth Csillával együtt a konferencia szervezéséből is lelkesen részt
vállalt, amiért nem lehetünk elég hálásak nekik. Végezetül szeretnénk köszönetet mondani az itt megjelent tanulmányok névtelen lektorainak, akik önzetlenül, mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül mondtak igent felkérésünkre, hogy
szigorú és alapos bírálataikkal segítsék a szerzőket művük tökéletesítésében.
Szeged, 2012. március
Gécseg Zsuzsanna
a kötet szerkesztője
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