SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
1963-ban születtem Budapesten. Itt végeztem alap- és középfokú tanulmányaimat
(Németvölgyi úti Általános Iskola, óbudai Árpád Gimnázium).
1988-ban matematikusi diplomát és felsőfokú angol szakfordítói diplomát szereztem a
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. 1990-ben alapfokú
állami nyelvvizsgát tettem német nyelvből.
1986-ban kezdtem el a nyelvtudománnyal foglalkozni, egyéni szakos matematikus
hallgatóként. 1988-ban védtem meg szakdolgozatomat az ELTE TTK Valószínűségelméleti
Tanszékén. 1989 tavaszán még elindulhattam az OTDK versenyen immár nyelvtudományi
területen, és I. díjat nyertem.
1988. szeptember 1-től 1991. augusztus 31-ig a Tudományos Minősítő Bizottság
ösztöndíjasaként nyelvészeti kutatásokat folytattam a MTA Nyelvtudományi Intézetében
É. Kiss Katalin szakmai vezetésével.
1988. szeptember 1-től 1990. augusztus 31-ig levelező ösztöndíjas voltam, miközben
az „Alkalmazott Logikai Laboratórium” Számítástudományi Kutató Fejlesztő
Kisszövetkezetnél dolgoztam: a modern szintaktikai és szemantikai eredmények
számítástudományi felhasználásának lehetőségeit kutattam.
1991. szeptember 1-től dolgozom a (J)PTE BTK Nyelvtudományi (korábban Magyar
Nyelvi) Tanszékén, egyetemi tanársegédi, adjunktusi, docensi, majd tanszékvezetői egyetemi
tanári beosztásban.
1992 szeptemberében nyújtottam be a TMB-nak a kandidátusi értekezésemet Model τ:
A Formal Theory of Thematic Roles címmel (angol nyelven).
1993 júniusában került sor a védésre, amelyet követően a nyelvtudomány
kandidátusává nyilvánítottak. Félszáz oldalas ismertetésre 1994-ben nyílott lehetőségem.
1994-ben ajánlatot kaptam az értekezés könyv alakban való megjelentetésére is a frankfurti
székhelyű Peter Lang tudományos kiadótól az egyik opponensnek, Kertész Andrásnak
köszönhetően. Az 1995-1996. akadémiai évben egy tízhónapos Telegdi Zsigmond
Ösztöndíjnak köszönhetően megírtam az említett könyvet, amely 1997 októberében jelent
meg Argument Selection címmel 204 oldalas terjedelemben a fenti német kiadónál.
1998. szeptember 1-től 1999. január 31-ig a Holland Királyi Akadémia wassenaari
kutatóközpontjában (NIAS: Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and
Social Sciences) Magyar Fellow megbízást nyertem. A NIAS Magyar Fellow-jaként
elsősorban diskurzus-szemantikai kutatásokat folytattam, illetve annak lehetőségét kerestem,
hogy hogyan lehetne a dinamikus szemantika eredményeit egy (nem-transzformációs)
generatív grammatika morfoszintaktikai eszköztárával kiegészíteni.
Az 1999. elején a pécsi Nyelvtudományi Doktori Programhoz benyújtott habilitációs
értekezésemet is Wassenaarban állítottam össze, a diskurzus-szemantikai témakörben született
cikkekből. 2000. május 19-én került sor a nyilvános habilitációs vitára, amely sikerrel zárult.
Ennek alapján nyújtottam be egyetemi tanári pályázatot a PTE-re, amely szintén sikerrel járt,
és 2002. júliusában kineveztek a PTE BTK egyetemi tanárává.
1999 februárjában bekerültem a Casper de Groot által vezetett Dutch-Hungarian
Language Contact c. projektum Henk van Riemsdijk irányította szekciójába. E szekció
munkájának részeként öt műhelykonferencián vettem részt; illetve az ötödiknek szervezője
voltam Pécsett. A maradandó eredmény: egy 2004-ben a rangos Benjamins kiadónál
megjelent könyv, amelynek egy félszáz oldalas fejezetét én írtam.
1999. szeptember elsejétől pécsi képviselője és koordinátora voltam a Soros-FEFA
által támogatott Budapest – Szeged – Pécs „nyelvészhálónak”. E program keretében kurzust
tartottam Budapesten és Szegeden is. A harmadik évben pedig a mi tanszékünk látta vendégül
a budapesti, szegedi és debreceni hallgatókat, illetve érdeklődő kutatókat.

2002-ben főszervezője voltam a Pécsett megrendezett 7th Symposium on Logic and
Language című nemzetközi konferenciának, valamint egy holland kutatóval (Paul Dekkerrel)
és egy tanítványommal (Balogh Kata) társszerkesztője a Proceedings kötetnek.
2001-ben elméleti és számítógépes nyelvészeti kutatócsoportot alakítottam GeLexi
néven, amelynek eredetileg négy tagja volt: Viszket Anita, aki sikeres munkahelyi védés után
PhD-értekezésének a megvédésére vár, Kleiber Judit nyelvtudomány – matematika –
számítástechnika végzettségű doktorandusz, és Balogh Kata, aki jelenleg az Amszterdami
Egyetem (UvA) doktorandusza. A kutatócsoport szerény anyagi hátteréhez képest (egy OTKAprojekten alapul) meglepően sikeres volt: számos külföldi konferencián bemutatkozási
lehetőséget kaptunk a szegedi számítógépes nyelvészeti konferenciákon kívül (pl. Göteborg,
Düsseldorf, Mexikóváros, Edinburgh, Málta).
Kleiber Judit mellett például Farkas Judit doktori témavezetését végzem a PTE-BTK
Nyelvtudományi Doktori Iskolájában, valamint folyamatos tudományos együttműködésben
vagyok Ohnmacht Magdolna volt tanítványommal, aki jelenleg a szegedi doktori iskola
hallgatója. Valamennyien egykori országos díjazottjai a tanszéki tudományos diákköri
csoportnak. Itt említem meg, hogy 2002-ben sikeresen megvédte PhD-értekezését első
témavezetettem: Medve Anna; 2005-ben pedig Kárpáti Eszter.
1999. január elsejétől négy éven keresztül Széchenyi Professzori Ösztöndíjban
részesültem, majd a 2003/2004. akadémiai évben Hajdú Péter Vendégkutatói Ösztöndíjon
voltam a MTA Nyelvtudományi Intézetében. 2005. február 28-án benyújtottam az ennek
keretében megírott akadémiai doktori értekezésemet, amelynek könyv alakjában való
megjelentetésére K. Jaszczolt sorozatszerkesztőtől ajánlatot kaptam az Elsevier CRiSPI
könyvsorozatában; jelenleg a felkért bírálók részletes véleményét várom.
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