
Call for Papers (v.2 Verlengde deadline 30 september 2019) 
Conferentie ter herinnering aan Erzsébet Mollay 

De ELTE Vakgroep Neerlandistiek organiseert een conferentie ter herinnering aan Erzsébet Mollay. 

Tijd: 15 november 2019 (vrijdag) 
Plaats: ELTE Vakgroep Neerlandistiek, Rákóczi út 5., Boedapest, H-1088 
Nieuwe deadline voor aanmeldingen: 30 september 2019 

Wij nodigen alle geïnteresseerde taalkundigen van harte uit om voorstellen in te dienen voor taalkundige bijdragen. 

Context 
Het is precies een jaar geleden dat we op 15 februari voorgoed afscheid moesten nemen van onze geliefde collega, 
Erzsébet Mollay, moeder van de Hongaarse neerlandistiek. Ze was ruim drie decennialang een centrale, stuwende 
kracht voor haar vakgroep aan de ELTE en voor de hele Hongaarse neerlandistiek. Haar werk en oeuvre strekte zich 
uit over een breed spectrum van de taalkunde, van naamkunde en historische taalkunde tot de lexicografische 
praktijk.  

Hoewel het in 2002 verschenen Nederlands-Hongaars handwoordenboek (dat sindsdien door duizenden neerlandici 
en leken met evenveel genoegen wordt gebruikt) als haar belangrijkste werk wordt beschouwd, beschouwde zij zelf 
haar beroep als docent en taalonderwijzer even belangrijk. Ze heeft generaties Hongaarse neerlandici van geestelijke 
proviand voorzien. 

Thema’s en selectie 
In de geest van haar erfenis hebben we besloten dat we de potentiële onderwerpen niet tot één taal en één bepaald 
taalkundig discipline gaan beperken. Allerlei lezingen in het Nederlands, Hongaars en Duits zijn dus welkom vanuit 
het gebied van de taalkunde in de brede zin van het woord. Zij het een lezing over een bijzonder lexicografisch 
thema of een meer praktijk-georiënteerd onderwerp, zoals de problematiek van het onderwijzen van een bepaald 
grammaticaal onderwerp.  

Na afloop van de deadline wordt door de organisatie een selectie gemaakt van de ingediende abstracts. Daarna 
worden de kandidaten van de selectie respectievelijk niet-selectie op de hoogte gebracht. 

Aanmelding 
Gezien het feit dat een aantal collega’s nog aarzelen, onder meer omdat hun academische rooster nog niet 
volledig uitgekristalliseerd is, hebben we besloten om de deadline te verlengen tot 30 September 2019. 

U kunt u aanmelden via het aanmeldingsformulier IM Conferentie Erzsébet Mollay met een samenvatting van de 
geplande lezing (ca. 20 min) van 200 á 300 woorden. 

Met vriendelijke groeten 
namens de ELTE Vakgroep Neerlandistiek, 

Roland Nagy  
(dudukk{APENSTAARTJE}gmail.com) 

http://holland.elte.hu/index.php/nl/
https://goo.gl/forms/NvAeFMAvyeCVxeCD3
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