
Az emberi nyelv biológiai eredete

• 20-40 “üzenet”, zárt, 

genetikai alapú rendszer

• belső állapotok összehan-

golására szolgáló fiziológiai 

szabályozó mechanizmus

• viselkedésszabályozó 

rendszer

Állati kommunikáció

• nyílt, végtelen számú üzenet 

(üzenet: a funkció, amit a jel az adó 

agyi modelljében betölt)

• külső és belső körülményekre, 

állapotokra vonatkozó gondolati 

reprezentációk cseréje 

(jelen, múlt, jövő, szándék, terv…)

• az egyedek agyi reprezentációi 

átkerülhetnek egy másik egyed 

memóriaterébe

• valódi kommunikáció
(jelzés->belső reprezentáció+intenció)

Emberi kommunikáció

„Ablak a szubjektivitásra”
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Az emberi nyelv kialakulásának 

feltételei

II. Kognitív feltételek

-Konstrukciós képesség (tárgy-, szabály-, idea- nyelvi- )

-Rekonstrukciós képesség (elemekre bontás, új egész

létrehozása, 2. 3.-lagos reprezentációk – absztrakció

-III. Ökológiai feltételek

‘Kommunikációs kényszer’ (zárt csoportok, közös agyi model) 

I. Anatómiai feltételek (nyelv mint motorikus   teljesítmény) 

Emberszabásúak: hangképző rendszerük más (gége 

magasabban, kisebb a garat és az orrüreg)
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Nyelv evolúciós paradoxon: a nyelv kifejlődéséhez alapvetően 

fontos készségek (hatékony táplálkozás) lerontásán keresztül 

vezet az út – lásd hasfájós csecsemő… 



„Valódi” kommunikáció feltétele

• intencionalitás: az adó szándéka, hogy a vevő elmeállapotát

befolyásolja (pl. kutya vagy csimpánz kérő viselkedése ebben az

értelemben nem intencionális!)

• korrespondencia: az adott viselkedési forma az adó és a vevő agyi

modelljeiben is komponens (hangyák feromonjai – I. típusú komm

100% korr., DE kutyánál: “ülj” – az ember és a kutya agyának modellje

között alacsony a korrespondencia –> II. típusú komm)

Az emberi kommunikáció evolúciója = a korrespondencia

folyamatos növekedése

Minden mechanizmus, ami alkalmas a korrespondencia 

emelésére, kommunikációs eszköz lehet!
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Emberi kommunikációs rendszer evolúciója: 

korrespondencia növekedés

Kommunikációs ‘eszközök’:

(korrespondencia növelő mechanizmusok)

1. Gesztusnyelv - arc 150-200 belső állapotot fejez ki! (>40!) 

– fontos hozzá az egymás elmeállapota iránti érdeklődés
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Szem-mozgatás, szemöldök 

emelés:
-Csecsemőszerű kifejezést ad

-Emberi szomorúság kifejezését kelti 

(menhelyi kutyák!)

-Kommunikatív szerepe van 

(figyelek!)

-Szemfehérjét jobban láthatóvá teszi

Hogyan hatott a háziasítás a 

kutya arc-mimikájára?

Kaminski és mts. 2019. PNAS



Emberi kommunikációs rendszer evolúciója: 

korrespondencia növekedés

Kommunikációs ‘eszközök’:

(korrespondencia növelő mechanizmusok)

1. Gesztusnyelv - arc 150-200 belső állapotot fejez ki! (>40!) 

– fontos hozzá az egymás elmeállapota iránti érdeklődés

2. Mímelés - alapja az imitációs készség -> feltehetőleg az 

erectineknél (<1,5mill.év) jelent meg, mimetikus kultúra ->

alapja az imitációs készség. Végtelen elemkészlet, de nincs 

szintaxis. Csak kollektív csoportmodellen belül érthető. 

Absztrakt dolgot nem képes közölni.

3. Rítusok - szabályreprezentációs mechanizmusok
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Mikor jelenik meg a nyelv az ember 
történetében?

Beszédképző szervek megjelenése – koponya és gerinc 
változásai alapján
– Homo habilis (2 mill. év) – Broca terület, féltekei asszimetria, 

jobbkezesség, homlok és halántéklebeny fejlettsége: 
asszociációs pályák – lehetővé teszik a komplex szimbolikus 
reprezentációk kialakulását.

– Homo sapiens (0,25 mill. év)

gerincvelő thorakális szakaszának megnagyobbodása (légzést 
vezérlő idegek), 

hypoglosszális csatorna erőteljes megnövekedése – nyelv 
beidegzése

koponyaalap görbülete: hely a gégefőnek

hyoid csont: nyelvet és gégefőt összekötő csont –hangképzés

– Eszközök – 2 mill. éve, de  kb. 50 ezer évvel ezelőtt-ig csak lassú 
fejlődés (kulturális sokféleség, felgyorsult fejlődés  a beszéd 
miatt?)
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Lépcsőzetes vagy hirtelen 

megjelenés? 

• Három szint
– 0. Australopithecusok (6 mill- 2 mill év) – mai 

emberszabásúak

1. Erectus (2 mill -300e év) – szintaxis nélküli 
protonyelv –mimetikus kultúrák

2. Archaikus homo sapiens (250e -75e év) –
nyelvtannal rendelkező szimbolikus nyelv

3. Fejlett nyelv (70 e év-)

– nyelvek szétválása, továbbfejlődése: nyelvcsaládok 
– megfelelnek a genetikai rokonságnak (Luigi Cavalli-
Sforza 2002)
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„Az élővilág osztályozási 
rendszere ugyanolyan 
leszármazási vonalakban 
jelenik meg, mint a 
családfa. Talán érdemes 
lenne egy ilyenfajta 
szemléletű osztályozással 
próbát tenni a nyelvek 
esetén is.”

Charles Darwin (1859) A fajok
eredete

Az emberi nyelv filogenezise
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Genetikai és nyelvi 
törzsfa

• a különbségek az eltelt 
idővel arányosan 
halmozódnak fel

• genetikai elválások 
időpontja jelzi a nagyobb 
nyelvcsaládok 
kialakulásának időpontját 
is: többség 6-25.000 éve 
keletkezett

Cavalli-Sforza, 2002 8



Eltérések a genetikai és a nyelvi törzsfán

Migráció nyomai

Tibetiek: genetikailag az északi mongolokhoz tartoznak, nyelvük 

viszont a déli kínaiakéhoz hasonló

Népcsoportok keveredésének jelei

Etiópok: genetikailag az afrikai csoportokkal rokon, nyelvileg a 

kaukázusiakkal rokon→arab és afrikai népcsoportok

Lappok: genetikailag kaukázusiakkal rokonok, nyelvileg az uráli 

családhoz tartoznak → európai és szibériai népcsoportok

Legrégebbi nyelvcsoport: koiszan (bushmanok)

Ebből származnak a kivándoroltak nyelvei és az Afrikában maradtak 
nyelvei is
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Az emberi nyelv egyedfejlődése

• eredete: mímelés, gesztusok mellett hangok az

utánzásra (vokalizáció)

• 200 fonéma – csecsemők. Később (6-7 éves

kortól): 20-40 használt fonéma

• szintaxis (nyelvtani szabályok)

• gyermek példákat tanul (sokszor hibás

mintákból!), nem szabályokat, mégis képes

helyesen beszélni

• imitációs képesség egyedfejlődése
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A nyelv és a genetikai kódrendszer 
azonosságai

(1) hierarchikus, (betű-szó-mondat…  ill bázis, triplet, aminosav, fehérje..) 

(2) generatív, (információt teremt) 

(3) rekurzív (ismétlődő lépésekből álló műveletsorozatokon alapul

– pl. rekurzív főnévi szerkezet: barátnőm öccse kutyájának labdája)           

(4) praktikusan végtelen mennyiségű információt tárol

• A nyelv kettőssége: 

-kommunikációs és komputációs rendszer

-kultúraspecifikus és univerzális

• Nyelvevolúciós alapkérdések: 

1, Univerzális vagy egyedi?

2, Ugrásszerűen vagy graduálisan jelent meg?

3, Kontinuitás vagy exaptáció? 
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Az emberi nyelv biológiai eredete

Darwin (1872): a vokális kommunikáció a nyelv evolúciós előképe

Humánspecifikus tulajdonságok: gondolkodási képesség, 

tanítás, eszközhasználat, kooperativitás (??) 

… és  a nyelv?

speciális funkciók

vészjelzés

udvarlás

kontaktustartás

Általános kommunikációs 

funkció

egyedi Homo sajátosság
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Adaptációs kérdések

• Mely ökológiai viszonyok okozta szelekciós tényezők 

vezettek e speciális adaptációhoz?

• Miért alakult ki?

• Mit szolgált eredetileg őseinkben?

• Hipotézis: A nyelv a kognitív képességek evolúciójának

számos tulajdonságát együttesen reprezentálja
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