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A LingDok néven rövidített, nyelvészdoktoranduszok tanulmányait magában 
foglaló kötetsorozat 12. kötetét tartja kezében az olvasó. Sorozatunk immár 
régi hagyományokra tekint vissza: az első kötet 2000-ben jelent meg, azóta – 
két  év  kihagyástól  eltekintve  –  minden  évben  napvilágot  látott  egy-egy
LingDok-tanulmánygyűjtemény. A kötetek alapjául az évenként megrende-
zett LingDok-doktoranduszkonferenciák szolgálnak – a mostani, 12. szám a 
2011. november 17-én és 18-án tartott Lingdok15-ön, azaz a Nyelvészdokto-
randuszok 15. Országos Konferenciáján elhangzott  előadások legjobbjaiból 
készült tanulmányokat tartalmazza. A konferenciákat a Szegedi  Tudomány-
egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája szervezi, a helyszín pedig az utób-
bi években a Bölcsészettudományi Kar Konferenciaterme.

A  2011.  novemberi  konferenciára  mintegy  harmincan  jelentkeztek  az 
ország négy doktori iskolájából, valamint a határon túlról is. A beküldött ösz-
szefoglalók komoly előszelektáláson estek át, amelyet egy öttagú zsűri vég-
zett el. A névtelen lektorok, akik három magyarországi doktori iskola neves 
oktatói, és akik természetesen nem bírálhatták saját doktori iskolájuk dokto-
randuszait, nem csupán pontszámokkal értékelték ezeket az összefoglalókat, 
hanem kritikai megjegyzésekkel, tanácsokkal segítették az előadásokra való 
felkészülést. A konferencián végül 20 előadás hangzott el, vagyis az össze-
foglalók mintegy 30 százalékát nem javasolta előadásra a szigorú zsűri.

A LingDok-konferenciák népszerűsége hosszú évek óta töretlen: jó han-
gulatú, ugyanakkor az őszinte, kemény, de konstruktív hozzászólásoktól sem 
mentes rendezvény hírében áll. A közönség nem korlátozódik magukra az 
előadókra, mindig nagyon sok a nem előadó érdeklődő is, egyetemi hallga-
tók,  doktoranduszok,  sőt  elismert  nyelvészek  is  az  ország  minden tájáról, 
akik közül egyre többen mondhatják el magukról, hogy annak idején dokto-
randuszként ők is megmérettették magukat a LingDok-konferenciák valame-
lyikén.

A konferencián részt vevő oktatók értékelik az elhangzott előadásokat, és 
az ő véleményük alapján dől el, hogy melyik előadót kérjük fel arra, hogy 
előadását tanulmány formájában is készítse el a soron következő LingDok-
kötet számára. Ebbe a kötetbe – szintén nagyon igényes lektorálási procedú-
rát  követően – végül tizennégy tanulmány került  be.  A legtöbbje szintaxis 
témájú, és a nyelvek széles skáláját öleli fel, de van köztük szemantikai, vala-
mint társalgáselemzési  dolgozat  is.  Vannak „visszatérő”  szerzőink  is,  akik 
már az előző években is gazdagították kutatási eredményeikkel a LingDok-
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köteteket. Külön büszkeség a számunkra, hogy az itt megjelent publikációkra 
széles körben hivatkoznak az adott téma elismert szakemberei is.

Mint mindig, a konferencia szervezése és a soron következő kötet szer-
kesztése csakis csapatmunkában valósulhatott meg. Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani alapos és igényes munkájáért Nagy Ágoston doktorandusznak, 
aki ennek a kötetnek is elvállalta a technikai szerkesztését. További köszönet 
illeti Nagy Ágostont a konferenciaszervezésben való közreműködésért, csak-
úgy, mint Szücs Márta doktoranduszt, a 15. LingDok-konferencia másik szer-
vezőjét. Mindketten hosszú évek óta lelkesen és magukat nem kímélve állnak 
a LingDok-konferenciák résztvevőinek rendelkezésére. Végezetül nem feled-
kezhetünk meg a „névtelen csapat”-ról sem: nagy köszönet illeti a konferen-
ciára beküldött összefoglalók és a kötetben megjelent tanulmányok bírálóit, 
akik ellenszolgáltatás nélkül vállalták a lektorálás minden nyűgét, és szigorú 
bírálattal és rengeteg ötlettel, tanáccsal segítették az ifjú kutatókat.

Szeged, 2013. január 

 Gécseg Zsuzsanna
a kötet szerkesztője
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