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Tematika:  

 
Az emberi nyelv alapvető sajátosságai, (állati kommunikáció - emberi nyelv) 

A nyelv mint jelrendszer (a jelek fajtái, a jelek és használatuk, a nyelvi jel)  

A nyelv leírása (nyelv és beszéd, egyéni nyelvtudás, modell, szinkrónia és 

diakrónia) 

Fonetika (hangképzés, beszédhangok) 

Fonológia (fonéma, allofón, fonológiai szabályok) 

Morfológia (morféma, allomorf, morfológiai szabályok, szóalkotás) 

Szintaxis (a generatív grammatika, közvetlen összetevős szerkezet) 

Szemantika (a jelentés fogalma, a jelentés vizsgálata) 

Pragmatika (megnyilatkozások, beszédaktus elmélet) 

A világ nyelvei (nyelvrokonság, nyelvtípusok) 

Számítógépes nyelvészet (szövegelemzés, beszédfelismerés és beszédszintézis, 

számítógépes fordítás) 

Az anyanyelv elsajátítása (a nyelvelsajátítás szakaszai, univerzális grammatika)  
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Teljesítés 

Az előadássorozat kollokviummal 
zárul, írásbeli vizsga keretében. 
 



Állati kommunikáció – emberi 

nyelv 
Az emberi nyelv sajátosságai (előzetes) 

 önkényes, konvención alapuló jelek 

 az emberi nyelv strukturált, kompozicionális, rekurzív 

 bizonyos mértékben tanult, kulturálisan átadott tudás 

 kreativitás 

 tudatosság  és szándékosság 

 elvonatkoztatás az „itt és most”-tól  

 az ember képes hazudni, félrevezetni 



Állati kommunikáció – emberi nyelv 

 

A kommunikáció általános modellje (Shannon 
és  Weaver, 1949) 

 



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
A kommunikáció során 

- egy egyed kibocsát egy jelzést, amely egy másik egyedet 

válaszadásra késztethet. 

- üzenetek küldése és fogadása, információcsere történik. 

Fontos: a jeladás módja, a jel fogalmi tartalma, a jeladás hatása 

 

- állati kommunikáció vs. emberi nyelv  

 Rendelkeznek-e az állatok hasonlóval? 

 Ha nem, tanítható-e nekik? 

 

 



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
1. Állati kommunikáció természetes 

körülmények között 
- kémiai jeladás: feromonok, illatanyagok 
 



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
- elektromos jeladás 

 
 
 
 
 

- taktilis jeladás 
 
 



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
- vizuális kommunikáció 
fényjelzés:   
 
 
 
színjelzés: 
 
 



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
 testtartás, gesztikulálás 

 

 

 

 

(Darwin, 1872) 

 



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
akusztikus jeladás (összetettebb 

kommunikációs forma) 
1. cerkófmajmok hangadása 

(Seyfarth et al., 1980) 
különböző vészhelyzetek: 
- sas 
- leopárd 
- kígyó 
 
http://www.bbc.co.uk/programmes/p016dgw1 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p016dgw1
http://www.bbc.co.uk/programmes/p016dgw1
http://www.bbc.co.uk/programmes/p016dgw1


Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
Sajátosságok: 
- önkényes jelek 
- bizonyos mértékig tanulási folyamat,  

átadott tudás 
- nem automatikus a jeladás 
 
- nincs elvonatkoztatás az „itt és most”-tól 
- morfológiailag egyszerű vészjel 
- nem jelennek meg új jelek 
- nincs kreativitás  



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
2. Méhek 

Táplálék a  

közelben: 

 

Riszáló tánc: 



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
A riszáló tánc sajátosságai (Karl von Frisch): 
- a tánc jelzi: irány (felfelé vagy lefelé, szög), 
távolság (a tánc sebessége), a táplálék minősége 
(gyorsabban riszál)  

- bizonyos mértékű elvonatkoztatás és kreativitás 

 

- kiváltó inger szükséges 

- genetikus tudás 

- másról nem kommunikálnak 

 
 
 

 
 

 



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
2. Állati kommunikáció tanítással, 
laboratóriumi körülmények között 

1. afrikai szürkepapagáj kognitív és kommunikációs 
képességeinek vizsgálata 

 

Alex (Irene Pepperberg)  

100 vokális jelet használt  

(tárgyak, cselekvések, 7 szín,  

számok 1-6) 

http://alexfoundation.org/ 

http://www.youtube.com/watch?v=ldYkFdu5FJk  

 

http://alexfoundation.org/
http://alexfoundation.org/
http://www.youtube.com/watch?v=ldYkFdu5FJk


Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
2. Csimpánzok beszédre való tanítása 

- Gua (Kellogg és Kellogg, 1933) 

vele egykorú fiúval együtt nőtt fel, de nem 

produkált érthető szavakat és csak keveset értett 
meg 

 

 

 

 

http://www.yorku.ca/rsheese2/1010/kelloggs.htm 

http://www.yorku.ca/rsheese2/1010/kelloggs.htm


Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
- Vicki (Hayes és Hayes, 1951) 

 

 

 

beszédképzést kapott 

néhány szót produkált: poppa, momma, cup, up 

egyszerű utasításra reagált:  Adj egy puszit., 
Hozd ide a kutyát., de ezek kombinációjára nem 

http://pubpages.unh.edu/~jel/video/Vicki.html 

 

http://pubpages.unh.edu/~jel/video/Vicki.html


Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
 

Mi volt a kudarc oka? 

 

az ember és a csimpánz hangképző rendszere eltérő 

 

60-as évektől a kutatások új iránya:  

beszéd helyett absztrakt szimbólumok használata 

- jelnyelv 

- lexigramjelek 



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
ASL – American Sign Language 

jellemzői:   

- a jelek ún. kerémákból épülnek fel (ezek a hangzó nyelvben a 

fonémáknak felelnek meg) 

- kerémák:  a kézformák, a mozgások, illetve az artikulációs helyek – a 

tér, amelyben a jel létre jön) 

- a jelnyelv kettős szerkesztettségű (mint minden emberi nyelv) 

 

 

  



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
1. Jelnyelv tanítása 

- Washoe csimpánz (Gardner és Gardner, 1969) 

eleinte pozitív eredmények, szenzáció 

 

 

150-350 ASL jel produkciója, megértés: több 

szükség esetén új jel kreálása, illetve jelek kombinálása: 

hattyú: víz+madár  

szórendre való érzékenység: I tickle you./You tickle me. 

kérdések megválaszolása 

http://www.friendsofwashoe.org/index.html 

http://www.friendsofwashoe.org/index.html


Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
- Koko gorilla (Penny Patterson, 1979)  
1000 ASL jel produkciója,  
2000 ASL jel megértése 
új jel kreálása:  
gyűrű: ujj+karkötő 
állott sütemény:  sütemény+szikla 
 
„A nyelv többé nem az ember kizárólagos 
birtoka.” 
http://koko.org/friends/index.html 

http://koko.org/friends/index.html


Állati kommunikáció – emberi nyelv 

Jelnyelv tanítása:  összegzés 

• a jelek többségét a tanító közvetlenül a majom előtt használja, 

egyidejű jelelés, mindent jelnek tekintenek 

• spontán jelelés csak táplálékkérésre  vonatkozik 

• sok az ismétlés  

• kreatív kombinációk ritkák 

• nem kérdeznek  

• csak „itt és most” 

• nincs nyelvtan (aspektus, egyeztetés stb.) 

• nincs fejlődés a mondatok hosszában,  az MLU állandó 

(Nekem banán te banán nekem te adni.) 

• nem kommentálnak érdekes dolgokat 



 
Jelnyelv tanítása: 
 
- nem világos, emberszabású majmok 

mennyire képesek megtanulni egy 
jelnyelvet 
 

- úgy tűnik, a főemlősök rendelkezhetnek 
szavakkal, de nem rendelkeznek a nyelv 
más elemeivel (morfológia, szintaxis, 
pragmatika stb.) 

Állati kommunikáció – emberi nyelv 



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
2. Lexigramjelek 
- Sarah csimpánz (Premack és Premack, 1972) 
speciális plasztiknyelv - különböző színű és 
alakú műanyagdarabok szimbolizálták a 
szavakat 
 
feltételes mondat megértése :  
„If Sarah takes the banana,   
Mary won’t give Sarah chocolate.” 
 
 
 
 



Állati kommunikáció –  

emberi nyelv 
- Kanzi bonobo (Savage-Rumbaugh és Lewin, 1994) 

 

 

 

 

nem tanították, csak az anyját, Matata-t 

348 lexigramot használ 

3000 angol szót ért meg 

szórendi különbségek: put the ball on your hat/ 

put the hat on your ball 

spontán jelkombináció: Liz get cold food. 

http://www.iowaprimatelearning.org/bonobos/bonobo_family/kanzi  

 

http://www.iowaprimatelearning.org/bonobos/bonobo_family/kanzi


Állati kommunikáció - emberi  

Emberszabásúak 

 csak „itt + most” 

 

 nincs nyelvtan 

 explicit tanítás 

 ritkán kérdez 

 nem használ szimbó-

lumokat spontán módon 

 MLU állandó 

Gyerekek 

 elvonatkoztatás „itt + 

most”-tól 

 nyelvtan és konzisztencia 

 nincs tanítás 

 gyakran kérdez 

 szimbólumok spontán 

referenciális használata 

 MLU nő 



Összefoglalás 

emberi nyelv:  
kettős tagolású 
a nyelvi jeleknek két szerkesztési szintjük 
van, az alapelemeknek nincs jelentésük 
Spot the tops of the pots. 
 
állati kommunikáció:  
tagolatlan 
a jelekből nem építhetők újabb jelek és nem 
is bonthatók kisebb egységekre 



Összefoglalás 

emberi nyelv:  
a jelrendszer diszkrét (elkülönült) jelekből 
áll 
 
állati kommunikáció: 
elkülönültség nem igazán jelentkezik 
(kivétel: madárdal tartalmazhat ismétlődő 
részeket) 
 



Összefoglalás 

emberi nyelv: 
nyitott 
a nyelv elemei szabadon kombinálhatóak, a 
jelkészlet ezáltal is bővíthető 
 
állati kommunikáció: 
zárt 
a meglévő jeleket nem lehet kombinálni, 
nem lehet új jelet hozzáadni 



Összefoglalás 

emberi nyelv:  

produktivitás 

bármiről képesek vagyunk információt átadni és 
fogadni 

Reggel láttam egy rózsaszín bálnát. 

hogyan értjük meg? kompozicionalitás 

a lehetőségek száma végtelen (rekurzió) 

A Pegazus mögötti ló kopasz. 

A Pegazus mögötti ló mögötti ló kopasz.  ... 

 

állati kommunikáció: 

a jelek szinte soha nem kombinálódnak 



Összefoglalás 

emberi nyelv: 
áthelyezhetőség (ábrázoló funkció) 
múlt, jelen, jövő idejű, valóságos és képzelt 
helyzetek ábrázolása 
téri-idői eltolás 
 
állati kommunikáció: 
erre nem alkalmas, csak „itt és most” 
(kivétel: méhek tánca) 



Összefoglalás 

emberi nyelv: 
lehetséges hazudni, másokat becsapni 
 
 
állati kommunikáció: 
csupán elszigetelt esetekben figyelték meg 
mimikri 



Összefoglalás 

emberi nyelv: 
szándékos, ingerfüggetlen 
a nyelvtudás szabad alkalmazása 
kommunikációs célokra 
 
állati kommunikáció: 
ingervezérelt 
oka van, célja nemigen 
a viselkedés kiváltódik, ingerek hatására 



Összefoglalás 

emberi nyelv: 
önkényesség 
a jelek nem motiváltak, tetszőlegesek 
 
állati kommunikáció:  
hasonlóság, motiváltság 
a jelek jelölési kapcsolatban állnak a jelölt 
dolgokkal, és a viselkedéssel 
(kivétel: cerkófmajmok vészjelei) 



Összefoglalás 

emberi nyelv: 
adó-vevő felcserélhetőség 
minden ember képes információ átadására 
és fogadására is 
 
állati kommunikáció: 
nem minden esetben teljesül (kivétel 
főemlősök) 
példa: hím madarak párzási tánca, éneke 
 



Összefoglalás 

emberi nyelv: 
reflexivitás, önmagára való utalás 
 
 
állati kommunikáció: 
állatok nyelvtankönyve? 



Összefoglalás 

emberi nyelv: 
van visszacsatolás 
a beszélők saját üzeneteiket megfigyelik, 
szükség esetén javítják 
 
 
állati kommunikáció: 
kérdéses 



Összefoglalás 

 
„a nyelv fajspecifikus emberi sajátság, és még 
az intelligencia alacsonyabb szintjén is, a 
patologikus szinteken, olyan nyelvtudást 
találunk, amely tökéletesen elérhetetlen egy 
majom számára, pedig a majom sok 
tekintetben felülmúl egy szellemileg fogyatékos 
embert a problémamegoldó képességben és 
más adaptív viselkedésben.” 
 
Noam Chomsky: Nyelv és elme, 1968. 



Ajánlott irodalom 

Pinker, S.  (1999) A nyelvi ösztön. Budapest: 
Typotex. 
Crystal, D. (2003) A nyelv enciklopédiája. 
Budapest: Osiris Kiadó. 
 



Köszönöm a figyelmet! 


