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FELHÍVÁS 

 
 
Örömmel adunk hírt arról, hogy a PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskolája kétnapos 
workshopot rendez How to do Uralic syntactic fieldwork (The basic structure of 
Udmurt) címmel 2012. május 18-19-én az Egyetem piliscsabai campusán. 
 
A workshop célja, hogy az udmurt nyelv mondattani jelenségeinek vizsgálatán keresztül a 
résztvevők képek kapjanak arról, hogyan érdemes elindulni egy mondattanilag kevéssé 
elemzett nyelv – mint amilyen az uráli nyelvek legtöbbje – szintaktikai leírásában. A 
kétnapos workshop egyes blokkjai a szintaxis egy-egy szűkebb témáját járják körül, a 
közös munkát a témában szakértő előadók moderálják. Fontos szempont a munka során a 
közös gondolkodás, brainstorming. A munkát udmurt anyanyelvi beszélők segítik. 
 
Témák: 
 
1. How to do fieldwork in linguistics? What are the difficulties if you work with a minority 
language?  
 
2. Are there distinct topic and subject positions in the left periphery 
of the Udmurt sentence? Or just one of them? Which one? 
 
3. Is there a dedicated focus positon? Or more than one of them? Do they 
express only information focus, or contrast and/or exhaustivity? 
 
4. What is the Udmurt DP like? How can definiteness be expressed with 
possessive suffixes? 
 
5. How does Udmurt express subordination? Are non-finite subordinate clauses prevalent? 
What types of non-finite subordinate clauses are used? Do all finite subordinate clauses 
have a clause-final subordinator? What is the structure of embedded questions? 
 
A workshop moderátorai: 
Anders Holmberg (Newcastle University) 
Anne Tamm (CEU) 
É. Kiss Katalin (PPCU) 
Michael Riessler (Freiburg University) 
Surányi Balázs (PPCU) 
Svetlana Edygarova-Mantel (University of Helsinki) 
 



TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0014 –es projekt 
„Tehetségtámogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kilenc tudományágában” 

A workshop tervezett programja a következő: 
 
2012. május 18. péntek: 
Terepmunka – Michael Riessler 
Topik/Alany – Anders Holmberg 
Fókusz – Surányi Balázs 
 
2012. május 19. szombat 
DP szerkezet – Anne Tamm - Svetlana Edygarova-Mantel 
Igenevek – É. Kiss Katalin 
 
Az egyes blokkok témáira 90-180 perc jut majd, a moderátorok vezetésével. 
 
 
A workshop munkanyelve: angol 
 
 
 
Helyszín:  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsésztudományi Kar, Piliscsaba 
Ambrosianum épület, 220-as terem 
(http://btk.ppke.hu/uploads/files/terkep_a4_2b.pdf) 
 

 
 
Kérjük, hogy részvételi szándékukat és esetleges szállásigényüket Tánczos Orsolyának 
(orsolyatan@gmail.com) jelezzék legkésőbb május 10-ig! 
 
 
 
A workshop a TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0014 –es „Tehetségtámogatás a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem kilenc tudományágában” projekt keretében valósul meg. 

 
 


