ELŐSZÓ
Ez a kötet a tizennegyedik a LingDok néven rövidített, nyelvészdoktoranduszok dolgozatait magában foglaló kiadványaink sorában. A megelőző, 13.
kötethez hasonlóan kizárólag elektronikus formátumban, azaz e-könyvként
jelenik meg, lehetővé téve, hogy az érdeklődő olvasó bármikor és bárhonnan
elérhesse.
Maga a kötetsorozat egy régi hagyományra visszatekintő konferenciasorozatra épül, melyet a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori
Iskolája rendez meg minden ősszel a nyelvtudomány elméleti ágai iránt
érdeklődő doktoranduszok számára. 2013. november 28-án és 29-én immár
tizenhetedik alkalommal rendeztük meg a LingDok konferenciát, melyre több
mint harminc összefoglaló érkezett be Magyarország öt doktori iskolájából,
valamint a határon túlról is: ennek a konferenciának az anyagára épül a jelen
tanulmánygyűjtemény. Az összefoglalókat egy neves hazai szakemberekből
álló hattagú zsűri értékelte, a szigorú előszűrés eredményeként pedig huszonhárom előadás hangozhatott el a konferencián.
A 2013-as LingDok-konferencia egyik újításaként rendezvényünket megnyitottuk a mesterszakos képzéseken részt vevő hallgatók számára is. Újításunk nem titkolt célja volt azon hallgatók felkutatása, akik elhivatottságot
éreznek a nyelvészeti kutatások iránt, hogy ezzel is megkönnyítsük számukra
az átmenetet a mesterszakos és a doktori tanulmányok között. Három mesterszakos hallgató jelentkezett a konferenciára, és a bírálók – akik természetesen
nem ismerhették az előadók adatait – mindhármuk összefoglalóját alkalmasnak találták a konferencián való előadásra.
A konferencia során történő megmérettetést, melynek révén az előadók
személyes kapcsolatba kerültek kutatási témájuk szakértőivel, és így több
felől is konstruktív visszajelzéseket kaptak eddigi munkájukról, egy újabb
értékelés követte, ahol a közönség soraiban ülő oktatók nyilatkoztak arról,
hogy mely előadásokat javasolják tanulmány formájában is továbbfejleszteni.
A zsűri döntése alapján végül tizennégyen küldték be dolgozatukat a
Lingdok-kötetek szerkesztőségének. Ezt követően minden tanulmány szigorú, esetenként többszöri lektoráláson esett át – ennek gyümölcse a most megjelenő tizennégy tanulmány.
A dolgozatok a nyelvészet elméleti ágának sokféle területét felölelik: a
kötetben szintaktikai, szemantikai, hangtani, történeti nyelvészeti témájú dolgozatok éppúgy megtalálhatók, mint pszicholingvisztikai, pragmatikai és diskurzuselméleti témájúak. A vizsgált nyelvek köre is változatos: a magyar
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nyelven kívül vizsgálat alá veszik még az angol, a francia, sőt a kazak és az
ótörök nyelv szerkezeteit is.
Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vállaltak a
kötet létrejöttében. Köszönet illeti a 2013. őszi konferencia szervezőit: Szücs
Márta doktoranduszt és Nagy Ágostont, akik hosszú évek óta lelkesen és
fáradtságot nem ismerve vesznek részt a konferencia előkészítésében és lebonyolításában. Nagy Ágoston a kötet technikai szerkesztőjeként is kitüntette
magát, hála és elismerés illeti ezért. Végül, de nem utolsósorban nagy köszönet illeti a szigorú, de igazságos névtelen bírálókat, akik nem csupán bíráltak,
de konstruktív tanácsaikkal is segítették a doktoranduszokat a tudományos
kutatás rögös útján.
Szeged, 2015. április
Gécseg Zsuzsanna
szerkesztő
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