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A nyelv genetikai háttere 
című előadására 

 
Az emberi nyelv fajunk egyik meghatározó sajátossága, ezért természetes felvetni azt a kérdést, 

hogy a génjeinkben hordozott információ mennyiben határozza meg nyelvünket. Léteznek-e nyelvi 
gének, és ha igen, akkor hogy működnek? Nyelvünket, ahogy korábban feltételezték, valóban egy-két 
szerencsés mutációnak köszönhetjük, vagy egy olyan hosszú evolúciós folyamatnak, amelynek során 
agyunk alapjaiban változott meg? Az előadás először át fogja tekinteni, hogy milyen módszereket le-
het alkalmazni a nyelv genetikai hátterének a feltérképezésére, elsősorban a genetikai rendellenessé-
gek tanulmányozására koncentrálva. Az ilyen kutatások eredményei arra utalnak, hogy számos olyan 
gén van, amely érintett nyelvi képességeink kifejeződésében. Ezeknek a géneknek egy jelentős része 
úgynevezett transzkripciós faktor, vagyis más gének működéséért felel. Mindez arra enged következ-
tetni, hogy a nyelvi képesség mögött meghúzódó genetikai háttér a gének komplex és harmonikus 
együttműködésén alapul, és az emberré válás során az emberi agy egy összetett „áthuzalozása” ment 
végbe. Ez az áthuzalozás megnövelte az agyi területek közti kapcsolatok számát, ami kritikusnak tű-
nik a nyelvi képességünk szempontjából. Az előadás kitér arra is, hogy egy nyelvészeti elmélet milyen 
keretek között mozoghat, ha figyelembe veszi a genetikai kutatások nyelvre vonatkozó eredményeit. 

 
Helyszín: MTA Debreceni Területi Bizottság (DAB) székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.), 

I. emelet „C” terem (Kis előadó) 
Időpont: 2014. április 28. (hétfő), 16 óra 
Az előadás honlapja: http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea4_5.php 

Az előadáson minden érdeklődőt örömmel lát a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, 
a DAB Nyelvtudományi Munkabizottsága és a DE BTK Hallgatói Önkormányzata. 
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Ha előadás-sorozatunk vagy kutatásaink felkeltették érdeklődését, látogasson el honlapunkra 

(http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/index.php), és regisztráljon hírlevelünkre (https://mail.unideb.hu/cgi-
bin/mailman/listinfo/tarskogny), vagy csatlakozzon Facebook-oldalunkhoz (https://www.facebook.com/tarskogny), 

hogy a későbbiekben is értesítést kapjon előadásainkról, publikációinkról. 


