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A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport,  
valamint a DAB Nyelvtudományi Munkabizottsága és a Hatvani István Szakkollégium 

meghívja 
 

Kis Anna – Miklósi Ádám –Topál József 
Kutya, ember, csimpánz: 

kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében 
című előadására 

 
Az emberré válás evolúciós folyamatának egyik kulcsfontosságú tényezője, hogy a változó környe-

zeti feltételek között fellépő alkalmazkodási kényszerek a hominidák szociális és kognitív képességeit 
olyan speciális fejlődési pályára állították, melynek egyenes következménye volt egy hiperszociális, 
fejlett kommunikációra, nyelvhasználatra képes faj, a Homo sapiens megjelenése. Annak érdekében, 
hogy megtudjuk kommunikációs rendszerünk és egyéb kognitív képességeink mely aspektusai azok, 
amelyek megkülönböztetnek minket az állatvilág többi tagjától, elengedhetetlen az a komparatív 
megközelítés, amely filogenetikai rokonainkat, a csimpánzokat és más főemlősöket vizsgálja. Továb-
bá fontos egy az emberi környezetben élő, és ahhoz evolúciós léptékben alkalmazkodott faj, amilyen 
a kutya, vizsgálata is, amely rávilágít, hogy ökológiai környezetünk és az ezzel járó szelekciós nyomá-
sok milyen képességek megjelenéséhez vezetnek. 

Az előadás egyrészt olyan vizsgálatokat mutat be, melyek célja az volt, hogy különböző fajoknak 
(főemlősök, kutya, madarak) emberi nyelvet tanítsanak valamilyen formában, valamint kitér olyan 
kísérletekre, melyek az emberi nyelvhasználathoz – vélhetően – szükséges különböző kognitív képes-
ségek (kategorizáció, referencialitás, vokális imitáció) megfelelőit kutatják az állatvilágban. 

Helyszín: MTA Debreceni Területi Bizottság (DAB) székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.), 
I. emelet „B” terem (Tanácsterem) 

Időpont: 2012. május 7. (hétfő), 16 óra 
Az előadás honlapja: http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea2_5.html 

Az előadáson minden érdeklődőt örömmel lát a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport,  
valamint a DAB Nyelvtudományi Munkabizottsága és a Hatvani István Szakkollégium. 
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Kis Tamás Fehér Krisztina Tóth Valéria Oláh Szabolcs 
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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. 


