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Fehér Krisztina

A családfamodell és következményei
című előadására
Schleicher családfamodelljére alapozva az összehasonlító nyelvtudományban a 19. század második
felétől axiómának számít, hogy a közösségi értelemben vett nyelvek mindig egyetlen előzményre vezethetők vissza, ezért rokonsági viszonyaik is kizárólag erre az alapnyelvre hivatkozva jelölhetők ki.
Az előadás arra kíván rámutatni, hogy ez a közkeletű vélekedés nem más, mint a családfa-metafora
szükségszerű, a priori következménye, amely azonban a valós nyelvi folyamatoknak nemigen felel
meg. Az evolúcióelmélet ötletére is támaszkodó schleicheri koncepció — többek között Darwin biológiai törzsfájának mechanikus és félreértésekkel terhelt adaptációja miatt — a nyelvek genezisének
modellezésére eleve, pusztán szerkezetéből adódóan alkalmatlannak látszik. A nyelvek alakulástörténetének egyes sajátosságait ugyanis aránytalanul hangsúlyozza, miközben a többit az észrevehetetlenségig elrejti, ezáltal — a rokonság fogalmi értelmezését szűkre szabva — a folyamatokról egyoldalúan
torz képet közvetít, az eredendő nyelvkeletkezésről pedig nem is tud számot adni.
Bár az előadás a kérdéshez ezúttal még elsősorban a problémák bemutatása felől közelít, a kritikai
elemzés nem önmagáért való: annak a rokonsági hálómodellnek az elméleti-módszertani hátterét
alapozza meg, amit a sorozat következő darabja állít majd a családfaábra helyébe.
Helyszín: a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. sz. Kollégiuma (Debrecen, Egyetem tér 1., a főépület mögött), 5. emeleti előadóterem (új helyszín!)
Időpont: 2011. február 14. (hétfő), 16 óra
Az előadáson minden érdeklődőt örömmel lát a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a
Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja, a DAB Nyelvészeti Munkabizottsága és a
Hatvani István Szakkollégium.
Debrecen, 2011. február 10.
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Előadás-sorozatunkról tájékozódhat a honlapunkon (http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea1.html), ahol hamarosan megtalálhatja az elhangzott előadások rövid összefoglalóit és a teljes előadások videofelvételeit is.
Ha előadás-sorozatunk vagy kutatásaink felkeltették érdeklődését, látogasson el honlapunkra
(http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny), és regisztráljon hírlevelünkre (https://mail.unideb. hu/cgibin/mailman/listinfo/tarskogny), hogy a későbbiekben is értesítést kapjon előadásainkról, publikációinkról.

