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és a Debreceni Egyetem BTK Hallgatói Önkormányzata 
meghívja 

 
Pléh Csaba 

(EKF Pszichológia Tanszék és Megismerés és Kommunikáció Kutatócsoport) 
A nyelvkeletkezés három komponense:  

az agy, a társas élet és a kommunikáció megváltozása 
című előadására 

 
Az előadás a mai nyelvevolúciós elméletek Hauser, Chomsky és Fitch nyújtotta rendszerezéséből 

indul ki, mely elkülöníti a tágan és a szűken értelmezett nyelvi készségeket. Bemutatja, hogy az em-
berré válás során milyen jelentősebb agyi változások mentek végbe. Hogyan növekedett meg a kérgi 
szabályozás szerepe, milyen mozgásszerveződés alakult ki, hogyan vezetett ez egy sajátos „motoros 
szintaxishoz”, milyen új kognitív szerevezést tett ez lehetővé, s milyen genetikai lépéseket kapcsolunk 
hozzájuk. 

A nyelv evolúciójának kutatása egy másik ágon a sajátos társas mozzanatokat emeli ki, a gondolat-
tulajdonító rendszer, s a személyközi versengés és együttműködés kiegyensúlyozását. Ebben különle-
ges jelentősége van az információs osztozkodásnak s a természetes pedagógia kibontakozó rendszeré-
nek. Maga a társas értelem sokak értelmezésében a legdöntőbb az emberré válást irányító mozzanat, 
melynek következménye lenne a természetes nyelv megjelenése. 

A kommunikációs mozzanatot illetően az előadás bemutatja azokat az elméleteket, amelyek a 
gesztusnyelv elsődlegességét és az átfogó közlési és reprezentációs változásokat állítják előtérbe. Kitér 
az előnyelv feltételezhető mondattani és kategoriális szerveződésére, s hogy hogyan válthatta ezt fel a 
„modern szintaxis”. 

Az előadást azzal zárul, hogy milyen viták vannak az előnyelv–nyelv váltásról, hogyan értelmez-
hetjük a szigorúan adaptációs és az exaptációs mozzanatokat a nyelv kialakulásában. 

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

Időpont: 2014. március 3. (hétfő), 16 óra 
Az előadás honlapja: http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea4_1.php 

Az előadásokon minden érdeklődőt örömmel lát a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, 
a DAB Nyelvtudományi Munkabizottsága és a DE BTK Hallgatói Önkormányzata. 

 
Debrecen, 2014. február 27. 
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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. 


