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El szó 
 
 
A jelen kötet az I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia el adásait 

tartalmazza. A konferenciát az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és a 
Nyelvtudományi Intézet közösen rendezte 2007. február 2-án a Nyelvtudományi 
Intézetben. 

A konferencia állandó fórumot kíván biztosítani az ország valamennyi doktori 
iskolájában folyó alkalmazott nyelvészeti kutatásnak. A jelentkezések meglep en 
magas száma b ségesen igazolta az eredeti szándékot, bebizonyosodott, hogy nagy 
igény van egymás munkájának, eredményeinek közelebbi megismerésére. Az 
AlkNyelvDok Konferenciát azonban egyben megmérettetésnek is szántuk. A 
szervez bizottság, amely egyben a programbizottság szerepét is vállalta, kutatási 
témától és kutatóhelyt l függetlenül, egyedül a szakmai színvonalra való tekintettel 
válogatott a benyújtott jelentkezések között. Bár egyeseket bizonyára ért csalódás 
amiatt, hogy nem fogadták el a dolgozatát, ha eljöttek meghallgatni az el adásokat, 
reméljük azzal a jóles  érzéssel távoztak, hogy az esetleges szigornak megvolt az 
eredménye: az elhangzott el adások szinte kivétel nélkül igazolták a 
programbizottság döntését. Reméljük, ez mindenkit arra sarkall, hogy legközelebb 
ismét jelentkezzen a következ  konferenciára. Erre pedig már nem is kell olyan sokat 
várni: a nagy, mondhatni tömeges, érdekl désre tekintettel a szervez bizottság úgy 
döntött, hogy az eredetileg meghirdetett kétéves id szak helyett, évente megrendezi a 
konferenciát. 

A kötetben található cikkek az AlkNyelvDok Konferencián elhangzott el adások 
lektorált, szerkesztett változatai. A szóban el adott dolgozat írásban benyújtott 
változata nem jelentett változatlan formában történ  automatikus elfogadást a kötetbe. 
Sok esetben a programbizottság módosításokat, javításokat kért a szerz kt l, miel tt a 
kéziratokat közlésre javasolta. Látható tehát, hogy bár ez a kötet csak elektronikus 
formában jelenik meg, összeállítását ugyanazzal a gondossággal és figyelemmel 
igyekeztünk végezni, mint a nyomdából kikerül  könyvekét. 

Örömömre szolgál, hogy e helyütt köszönetet mondhatok lelkiismeretes 
munkájukért a szervez -programbizottság valamennyi tagjának, név szerint Gósy 
Máriának, Károly Krisztának, Klaudy Kingának, Kontra Miklósnak, Lengyel 
Zsoltnak, Navracsics Juditnak és Prószéky Gábornak. Külön köszönet illeti Kuti 
Juditot, aki a szervez bizottság titkáraként a napi munka dandárját végezte nagy 
figyelemmel és pontossággal. 

Bízom abban, hogy az I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 
miként a jelen kötet is, hagyományt teremt majd, és hozzájárul a magyar alkalmazott 
nyelvészet szakmai és szervezeti meger södéséhez. 

 
 
Budapest, 2007. november 1-én 
 

       Váradi Tamás 
   az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság elnöke
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