
 Nyelvészeti témájú nyári táborok, nyári egyetemek, workshopok és konferenciák  

 

Cikkemben rövid áttekintést kívánok nyújtani a nyelv és a nyelv működése iránt érdeklődő BA, 

MA és PhD hallgatók számára az idén nyáron, 2014-ben hazánkban és külföldön szervezett 

nyelvészeti témájú nyári táborokkal, workshopokkal és konferenciákkal kapcsolatban.  

Itthon is különféle tematikájú, érdeklődési körüknek célirányosan megfelelő táborok és nyári 

egyetemek közül választhatnak a hetekben a nyelv iránt amatőr szinten érdeklődők, a 

nyelvszakosok, az elméleti és alkalmazott nyelvész és kommunikáció szakos hallgatók, hiszen 

különböző profilú események kerülnek megrendezésre. Azért, hogy érzékeltessem a 

rendelkezésre álló különféle profilú programokat egy-egy képviselőjükkel, a hazai 

konferenciák közül hármat szeretnék kiemelni és bemutatni: egy szakmailag erősen egy 

témára fókuszált tábort, Fonótábort; egy széles szakmai kínálatú nyári egyetemet, az EGG-et 

(Eastern Generative Grammar Summer School); és egy általánosabb, családokat is megcélzó 

programot, a Nyelvésztábort.  

 

A belföldi nyelvész programok között a Fonótáborban kizárólag fonológiai szövegekkel és 
kísérleti módszerekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók, elősegítve az igazán elmélyült 
szakmai diskurzust a fonológiát űzők számára. A Fonótábor többéves hagyományait követve 
festői környezetben, a Balaton déli partján, Balatonszemesen kerül megrendezésre a Mókus 
Panzióban 2014. június 20–22. között. A szervezők olvasmánylistát és a résztvevők névsorát 
osztják meg az esemény honlapján az előzetes tájékozódáshoz. 

A Fonótáborral párhuzamosan az ország keleti felében is nyelvészeti programokkal várják az 
érdeklődőket. Változatos, méghozzá különféle életkori csoportokat és különböző szinten 
állókat is egyaránt megszólít az idén először megrendezésre kerülő Nyelvésztábor. A szervezők 
2014. június 18—22. között két helyszínen megosztva, Sátoraljaújhelyen és Széphalomban 
változatos programkínálattal várják a nyelvi kérdések iránt érdeklődőket. Az előadások többek 
között nyelvtörténettel, anyanyelvi és idegen nyelvi oktatással és modern nyelvészeti 
kérdésekkel foglalkoznak. Előadások mellett interaktív foglalkozásokat, mozaikórákat és 
különféle szabadidős programokat is kínálnak, mint például koncertek és néptánc. A szakmai 
programokon való részvétel ingyenes, csupán a művészeti előadások belépődíjasak. A 
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találkozó egész idejére a belépőjegy a sátoraljaújhelyi Kazinczy és a széphalmi Magyar Nyelv 
Múzeumba, illetve a művészeti előadások ára 5000 Ft. A szervezők előzetes kérésre önköltségi 
áron (napi 3800 Ft) kollégiumi szállást biztosítanak reggelivel a Szepsi Kollégiumban. 
Jelentkezési határidő (részvételi, előadó szándék bejelentése, szállás-étkezés igénylése: 2014. 
június 6. Kapcsolat: Pölcz Ádám 30-318-9666 (Információ: www.e-nyelv.hu). 

A következő hónapban a Debreceni Egyetemen 2014. július 28 – augusztus 8. között 

megrendezésre kerülő nemzetközi EGG (Eastern Generative Grammar) nyári egyetemen a 

nyelvészet legkülönbözőbb területein kínálnak előadásokat és workshopokat, így mindenki 

megtalálhatja a számítását a gazdag választékban. Az EGG minden évben már kelet-európai 

városban kerül megrendezésre és több éves hagyományokat követ. A kurzusokat a University 

of Göttingen koordinálja, a helyszínt és a helyi szervezést pedig a Debreceni Egyetem Angol-

Amerikai Intézete biztosítja. A résztvevők számos szabadidős program (kirándulások, 

kerékpártúra, borkóstolás, stb.), illetve egyhetes és kéthetes workshop közül válogathatnak, 

melyek között szerepelnek bevezető és haladó kurzusok is a szintaxis, szemantika, fonológia, 

morfológia és számítógépes nyelvészet különböző területein. A kurzusokat külföldi oktatók 

tartják angol nyelven. Jó hír, hogy kelet-európai egyetemek hallgatói csökkentett regisztrációs 

díjra pályázhatnak. 

A külföldi nyári események közül kettőt, egy konferenciát és egy nyári egyetemet fogok 

bemutatni, az idén Lublinban, Lengyelországban mergrendezésre kerülő CECIL’S (Fourth 

Central European Conference in Linguistics for Postgraduate) konferenciát és a lipcsei Culture 

and Technology nyári egyetemet. Azért ezekre esett a választásom a válogatás során, mert 

ezek kínálnak évek óta nemzetközi szinten is kimagaslóan magas színvonalú oktatást és 

egyben előadási lehetőséget, ugyanakkor hazai diákok számára is racionális áron elérhetőek. 

A Visegrádi Alap által támogatott CECIL’S konferencia 2014. augusztus 21-22-én a negyedik 

alkalommal kerül megrendezésre, idén először Magyarországon kívül, Lublinban (Institute of 

English of the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland). A kétnapos konferencia 

célkitűzése, hogy találkozási, bemutatkozási lehetőséget és interdiszciplináris fórumot 

biztosítson fiatal nyelvész hallgatók és kutatók számára, ahol a két legjobb előadást díjban is 

részesítik. Az absztraktok benyújtásának határideje 2014. június 15. A részvételi díj (50 Euro) 

pedig július 31-ig fizethető be. A program mellett Lublin és környezete szépségei miatt is 

érdemes elutazni a konferenciára. 
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A digitális bölcsészeti Culture and Technology nyári egyetem július 22 – augusztus 1. között 

kerül megrendezésre Lipcsében, Németországban. Itt a bölcsészettudomány különböző 

ágaiból érkező hallgatók és oktatók olyan modern számítógépes technológiákkal és 

programokkal ismerkedhetnek meg, amelyek nagyban segíthetik őket kutatásuk során 

(például TEI-XML, Python, stb.). A résztvevők 12 féle workshop közül választhatnak, amelyek 

mind 32 órásak. A workshopok délelőtt zajlanak, az előadások, panelok és informális 

programok (kirándulások, vacsorák, stb.) pedig délután és este. Minden workshop a tanultak 

bemutatójával zárul, amelyben minden hallgató szerepet vállal. A nyári egyetem 

különlegessége, hogy mivel ennyire interdiszciplináris, így mindenféle hátterű és érdeklődésű 

emberrel lehet megismerkedni és látókörünket bővíteni. A regisztrációs díj 300-500 Euro 

között van (státusztól függően), azonban ebből kelet-európai egyetemek hallgatói és oktatói 

motivációs levél írása mellett jelentős kedvezményeket kaphatnak, illetve DAAD ösztöndíjakra 

is pályázhatnak. Érdemes pályázni! 

 

 

Abuczki Ágnes1, Debreceni Egyetem 

                                                           
1 A tudománynépszerűsítő cikk megírása a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 

azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói 

személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 



A fényképek forrásai: 

saját fotók, 

http://podroze.gazeta.pl/podroze/51,114158,13214810.html?i=12  

http://www.thinkpoland.org/szkoly/12,john_paul_ii_catholic_university_of_lublin.html  

 

További részletek: 

Olvasmányjavaslatok a Fonótábor honlapjáról: 

Andrew Wedel – Juliette Blevins. 2009. Inhibited Sound Change: An evolutionary approach to lexical 

competition. Diachronica 26, 143–183.  

Andrew Wedel – Adam Ussishkin. To appear. Lexical Access, Effective Contrast and Patterns in the Lexicon. In 

Paul Boersma – Silke Hamman, eds., Perception in Phonology. Mouton de Gruyter.  

Ricardo Bermudez-Otero. To appear. Amphichronic explanation and the life cycle of phonological processes. In 

Patrick Honeybone – Joseph C. Salmons, eds., The Oxford handbook of historical phonology. Oxford University 

Press.  

Ricardo Bermudez-Otero. 2012. The architecture of grammar and the division of labour in exponence. In 

Jochen Trommer, ed., The morphology and phonology of exponence. Oxford Studies in Theoretical Linguistics 

41. Oxford University Press, pp. 8–83.  

Nyelvésztábor programja: 

2014. június 18—22. Sátoraljaújhely-Széphalom 

2014. június 18. szerda (Sátoraljaújhely) 

15.00 Nyitó előadás: Két tűz között – a magyar nyelv eredetéről másképp (Pusztay János, Prima Primissima-

díjas egyetemi tanár, NYME SEK – Genius Savariensis – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) 

Utána: Bemutatkozik a Kazinczy Múzeum (szakvezetés) 

Bemutatkozik a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Pölcz Ádám PhD-hallgató, irodavezető) 

Este: Ismerkedés, beszélgetés 

 

2014. június 19. csütörtök (Sátoraljaújhely). A nyelvtantanítás napja 

Délelőtt: Élményszerű anyanyelvi nevelés (Antalné Szabó Ágnes egyetemi docens, ELTE, Magyar 

Nyelvtudományi Társaság magyartanári tagozat) 

Tanulóközpontú módszerek és munkaformák – magyar nyelvi óratervek tükrében 

Tanórakutatás, magyar nyelvi órák komplex elemzése 

Délután: Bodabácsi, bödekati, fűzkacsa és gatyelinkabogár. Minya Károly (főiskolai tanár, NYF, Magyar 

Nyelvstratégiai Kutatócsoport) 

Interaktív mozaikórák a résztvevők közreműködésével (Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró, Apáczai Kiadó) 

Nyelv. Tan. Presztízs (beszélgetéses foglalkozás) (Magyari Sára adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem) 

Balázs Géza és Minya Károly Kettesnyelvünk című kötetének bemutatója 

Este: Tokaj-borvidéki borozás (Sátoraljaújhely) 

 

2014. június 20. péntek (délelőtt: Sátoraljaújhely – délután: Széphalom – este: Sátoraljaújhely). 

                                                           
program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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A modern nyelvészet és nyelvstratégia napja 

Délelőtt: A kognitív és funkcionális nyelvészet alapjai (Kugler Nóra egyetemi adjunktus, ELTE) 

Délután: 15.00 Bemutatkozik a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (Bencze Lóránt igazgató) 

17.00 Nyelvészeti muzeológia. Ismerkedés A Magyar Nyelv Múzeumával 

Este: 20.00 Nyelvészkedő írók (Fráter Zoltán egyetemi docens, ELTE, Magyar Irodalomtörténeti Társaság) – 

gyertyafényes előadás a Kazinczy Múzeumban 

 

2014. június 21. szombat (Széphalom) 

9.30 Délelőtt: Irodalmi nyelvünk szülőföldjén. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának 

esszékonferenciája 

Kováts Dániel (ny. főiskolai tanár, ASZ): A Kazinczy-kultusz 

Máté László (ny. tanár): Kassa és a nyelvtudomány 

Juhász Dezső (intézetigazgató, egyetemi tanár, ELTE): Sylvester János nyelve és az északkeleti nyelvjárás 

Pomogáts Béla (irodalomtörténész, az AK tiszteletbeli elnöke): Cs. Szabó László 

Balázs Géza (egyetemi tanár, ELTE, az AK elnöke): Nyelvi kincsek Északkelet-Magyarországon 

Baranyai Katalin (tanár, Bolyai Műhely Alapítvány): A Sárospataki Kollégium szerepe a nyelvtudományban 

Fráter Zoltán (egyetemi docens, ELTE): Ugocsa non coronat sed dicit 

Fehér József (igazgató, Kazinczy Múzeum, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke): Gyerekkori szófejtéseim (lapok 

egy meg nem írandó szótárból) 

Nyiri Péter (főosztályvezető, PIM Magyar Nyelv Múzeuma): Az Írás szól magyarul – a Károli-biblia élő nyelve 

Kóstolók a vadételfőző versenyen 

Délután: 

Az MTVA programja 

Nyelvészeti kiadók könyvvására (Tinta, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Inter, MSZT) 

Este: 

18.00 megemlékezés a Kazinczy-sírkertben 

19.00 Kosztümös tárlatvezetés Török Zsófiával és Kazinczy Ferenccel az Emlékcsarnokban és a kertben (ASZ 

ifjúsági szervezete) 

19.00 Dalszövegírás – Hujber Szabolcs interaktív előadása az Akadémiai Teremben 

19.30 Anyanyelvi licitjáték. Játékvezető: Kerekes Barnabás 

20.00 Élő Tetten ért szavak Balázs Gézával, Újszászi Bogár Lászlóval, Pölcz Ádámmal 

21.00 SZABÓ BALÁZS BAND-KONCERT 

22.00 Az év szava kihirdetése (Balázs Géza, Pölcz Ádám) 

22.15 Néptánc 

22.30 Tűzugrás 

23.00 Feltüzelve – Társastáncoktatás 

Kísérőprogram: 

Közös festés: Gárdonyi Géza és Göre Gábor 1,5 méter x 1,5 méteres portréja 

Becsomagolt múzeum: nyelvi rejtvények, nyelvi humor képekben 

3I – Írók Irodalmi Iróniája (Kazinczy Emlékkert) 

Botanikai kalandok (Kazinczy Emlékkert) 

 

2014. június 22. vasárnap 

Kirándulás autókkal és gyalog Magyarország egyik természeti csodájához (károlyfalvai tengerszem) 

 

EGG program: 

Bevezető kurzusok: 

Elena Castroviejo (Spanish National Research Council) & Berit Gehrke (Université Paris Diderot) 
    Introduction to semantics (two-week course) 

http://egg2014.unideb.hu/media/abstracts/Castroviejo&Gehrke-EGG2014_1.pdf


Andries Coetzee (University of Michigan, Ann Arbor) 
    Introduction to constraint-based phonology 

Olaf Koeneman (Radboud University) & Hedde Zeijlstra (University of Göttingen) 
    Introduction to syntax (two-week course) 

Sławomir Zdziebko (Lublin University) 
    Morpho-phonology in modern linguistics 

Haladó kurzusok: 

Bronwyn Bjorkman (University of Toronto) 

    The representation of aspect 

Bronwyn Bjorkman (University of Toronto) & Hedde Zeijlstra (University of Göttingen) 

    Directions of agree 

Eulàlia Bonet (Autonomous University of Barcelona) 

    From morphosyntax to phonological realization 

Elena Castroviejo (Spanish National Research Council) & Berit Gehrke (Université Paris Diderot) 

    Modification (two-week course) 

Andries Coetzee (University of Michigan, Ann Arbor) 

    Grammatical and non-grammatical factors in phonological variation 

Doreen Georgi (Leipzig University) 

    Hierarchy effects in morphosyntax (two-week course) 

Sabine Iatridou (Massachusetts Institute of Technology) 

    Focus and presupposition 

    Tense and aspect 

Olaf Koeneman (Radboud University) 

    Verb placement and agreement 

Björn Köhnlein (Leiden University) 

    Synchronic typology of metrical systems 

    Variation in prosodic systems – synchronic and diachronic aspects 

Joan Mascaró (Autonomous University of Barcelona) 

    Variation in vowel sytems 
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Edgar Onea (University of Göttingen) 

    The semantics of conditionals 

Daniele Panizza (University of Göttingen) 

    Crash course on psycholinguistic experiments: a practical training on how to design, run and analyze 

linguistics-based experiments such as judgment/decision tasks, reading and visual world eye tracking 

experiments 

Martin Salzmann (Leipzig University) 

    The syntax of relative clauses (two-week course) 

Viola Schmitt (University of Vienna) 

    Plurals, pluralities and quantification (two-week course) 

Sławomir Zdziebko (Lublin University) 

    Variation and opacity in morpho-phonology 

 

A Culture and Technology nyári egyetemen választható workshopok: 

 * *XML-TEI encoding, structuring and rendering*  

   <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/381>  

 * *Query in Text Corpora*  

   <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/390>  

 * *Comparing Corpora*  

   <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/398>  

 * *Historical Text Corpora for the Humanities and Social Sciences.  

   Digitization, Annotation, Quality Assurance and Analysis*  

   <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/378>  

 * *Open Greek and Latin*  

   <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/379>  

 * *Advanced Topics in Humanities Programming with Python*  

   <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/397>  

 * *Stylometry: Computer-Assisted Analysis of Literary Texts*  

   <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/389>  

 * *Editing in the Digital Age: Historical Texts and Documents*  

   <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/383>  

 * *Space - Time - Object: Digital methods in Archaeology*  

   <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/376>  

 * *Spoken Language* <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/388>  

 * *Multimodal Corpora: How to build and how to understand them*  

   <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/393>  

 * *Large Project Planning and Management*  

   <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/386>  

 * *DH for Department Chairs and Deans*  

   <http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/node/384>  
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