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Néhány hete ért véget a 

Társas-Kognitív Nyelvészeti 

Kutatócsoportnak a DAB 

  Nyelvtudományi Munka- 

bizottsága és a DE BTK HÖK 

támogatásával szervezett 

Nyelvkeletkezés és evolúció 

című tavaszi előadássorozata. 

A rendezvénysorozat témája 

az emberi nyelv eredete, a 

kommunikáció és evolúció 

volt. Az évek óta megrendezésre kerülő programok egyre 

népszerűbbek, egyre több érdeklődőt vonzanak, ami érthető, 

hisz idén például olyan neves előadók tartottak előadást, mint 

Pléh Csaba, Csányi Vilmos, Számadó Szabolcs, Pongrácz Péter, 

Szalontai Ádám és Garamszegi László Zsolt.

Nem véletlen, hogy a vendégek nagy része nem nyelvész 

volt, hiszen a kutatócsoport fontosnak tartja megismerni és fel-

használni más tudományterületek, mint például az etológia, a 

pszichológia, a biológia eredményeit is. Pléh Csaba előadásában 

az evolúció során végbemenő agyi változások nyelvi hatásairól 

hallhattunk, valamint a személyközi versengés és együttműködés 

következményeiről. Csányi Vilmos az állati és emberi kommu-

nikáció hasonlóságairól és eltéréseiről beszélt, valamint arról, 

hogy az emberi nyelv kialakulásáról csak úgy kaphatunk képet, 

ha a közösségek kialakulását előidéző, segítő folyamatokat tanul-

mányozzuk, hiszen az emberi nyelv egyik alapvető vonása a 

„társassága”, azaz hogy egy adott közösség használatában létezik. 

Számadó Szabolcs a nyelv korai evolúciójára adott elmé-

leteket ismertette, valamint értékelte, illetve bővebben kifejtette 

a toborzásra és a vadászat koordinációjára alapozott teóriáját, 

amely szerint a nyelv kialakulása egy kétlépcsős folyamat, melyet 

a toborzás indított el, a vadászat pedig a komplexitását növelte. 

A kutya az egyetlen olyan domesztikált faj, amely már évezredek 

óta minden kultúrában jelen van, ezért az emberi csoportokba 

történő beilleszkedését egyféle fajok közötti kapcsolat, illetve az 

ezzel együtt járó kommunikációs kényszer jellemzi. Pongrácz 

Péter előadásában a kutya–ember kommunikációról tudhat-

tak meg többet az érdeklődők. Szalontai Ádám előadásában 

olyan kérdéseket vetett föl, hogy léteznek-e nyelvi gének, és ha 

igen, akkor ezek hogyan működnek, a nyelv kialakulása inkább 

néhány mutációnak köszönhető, vagy hosszú evolúciós folyama-

tok állnak-e mögötte. 

Garamszegi László Zsolt a nyelvet mint biológiai replikátort 

mutatta be, és előadásában a hangsúlyt az állati kommunikációra, 

kiemelten a madárénekre helyezte. Az utolsó, sorozaton kívüli 

ráadás előadást Mészáros Anna, szakunk hallgatója tartotta. Ő 

a nyelv és a zeneiség kapcsolatát járta körül, elsősorban a Bécsi 

Egyetemen zajló zenetudományi kutatásokra, valamint a X. 

EVOLANG konferencián szerzett tapasztalataira alapozva. 

Az előadásokról készített videofelvételeket, és összefoglalóit 

megtekinthetik az érdeklődők a előadássorozat honlapján. A 

kutatócsoport jövő tavasszal is tervezi folytatni az immár hagyomán-

nyá vált programot, a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport 

rendezvényeiről, 

eseményeiről pe- 

dig bárki kaphat ér- 

tesítést, aki csat- 

lakozik Facebook-

oldalukhoz, vagy 

feliratkozik hírle- 

velükre.
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Öt elsős BA-s hallgatónk (jelenlegi felállás szerint Dobi Frida, 

Kiszely Zsófia Kozma Valéria, Krek Norbert, Márton Boglárka) 

közös vállalkozása, a Kultúrbúvár blog többféle műfajban igyek-

szik hírt adni a kultúra legkülönfélébb szegleteiről. Érdemes 

böngészgetni az üde és élénk szellemű bejegyzéseket!

http://culturbuvar.blogspot.hu/

BA-s hallgatónk, Bodnár Noémi érett és érzékletes stílu- 

sú, hangulatos énblogját szintén jó szívvel ajánlunk mindenki 

figyelmébe: http://hessa.blog.hu/

Aki egy markánsan női perspektíva csípős nyelvű, reflektív fel-

mutatására kíváncsi, bátran szemezgessen Mészáros Anna MA-s 

hallgatónk blogjáról, a Nagyibugyiról: 

http://nagyibugyi.blog.hu/

Végezetül egy kis interpretátori kicsapongás végzett hallgatónk, 

Barna Péter klaviatúrájából – szellemes morfondírozás dalokról 

és szövegeikről, Lovasitól a 30Y-on, a Honeybeasten és Vastag 

Csabán át Odettig: 

http://aboutkategoria.blog.hu/

Magyar szakos hallgatói blogok

http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea4.php
https://www.facebook.com/tarskogny%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/tarskogny%3Ffref%3Dts
https://mail.unideb.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/tarskogny/
https://mail.unideb.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/tarskogny/
http://culturbuvar.blogspot.hu
http://hessa.blog.hu
http://nayibugyi.blog.hu
http://aboutkategoria.blog.hu

