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A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport,  
valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja, a DAB Nyelvészeti 

Munkabizottsága és a Hatvani István Szakkollégium 
meghívja 

 
Fehér Krisztina 

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája 
című előadására 

 
A nyelvtudományban a nyelvet elsősorban olyan önálló rendszerként értelmezik, amelynek egyes 

komponensei társas-kognitív kontextusuktól és egymástól is jórészt függetlenek. Ez a szemléletmód 
tulajdonképpen már Saussure nyelvészetét jellemzi, tételszerű, főként az elmére vonatkoztatott meg-
fogalmazása azonban inkább a generatív nyelvelmélethez köthető: Chomsky szerint a nyelvtan álta-
lános, absztrakt rendszere (az ún. univerzális grammatika) egy zárt, szintaktikai meghatározottságú 
mentális struktúra, amelynek egyes moduljai maguk is autonóm módon működnek. 

Az előadás arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a nyelv ontogenezise ennek a közkeletű elképze-
lésnek neurológiai és kognitív szempontból egyaránt ellentmond: a nyelvelsajátítási, illetve a későbbi 
nyelvi szocializációs folyamatok arra mutatnak, hogy a grammatikának szükségszerűen egy olyan he-
terogén, dinamikus rendszernek kell lennie, ami az elme egészébe széleskörű, elemi szintű hálókap-
csolatokkal, fokozatosan modularizálódva ágyazódik be. 

Helyszín: a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. sz. Kollégiuma (Debrecen, Egyetem tér 1., a főépü-
let mögött), 5. emeleti előadóterem 
Időpont: 2011. április 18. (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. 
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Előadás-sorozatunkról tájékozódhat a honlapunkon (http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea1.html), ahol 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/cgi-

bin/mailman/listinfo/tarskogny), hogy a későbbiekben is értesítést kapjon előadásainkról, publikációinkról. 


