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Ismétlés

A szöveg

 1. Magyarázd meg az ábrák segítségével a szöveg fogalmát! 

 2. a) Mutassátok be az ábra segítségével a különféle szövegtípusokat!
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Szöveg�pusok

Kommunikáció
irányultsága szerint

Szövegalkotás módja szerint

A szöveg által betöltö�
kommunikációs funkció szerint

A kommunikáció színterei szerint

• monologikus
• dialogikus
• polilogikus

• spontán
• terveze�

• tájékoztató
• kifejező
• felhívó
• kapcsola�artó (fa�kus)
• értelmező (metanyelvi)
• eszté�kai (poé�kai)

• társalgási
• közéle�
• hivatalos
• tudományos
• publicisz�kai
• szépirodalmi
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A fájdalomérzetet kiváltó ingerületek a gerincvelőn keresztül érik el az agyat, majd az idegrendszernek 
a fájdalmat kiváltó ingerek elkerülésére vonatkozó parancsait is a gerincvelő juttatja vissza a szervekhez. 
Mára kiderült, hogy a fájdalomingerületek idegi feldolgozásában az idegsejtek mellett a csillag alakú aszt-
rociták is fontos szerepet játszanak. Antal Miklós, a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 
Intézetének egyetemi tanára azt vizsgálja, hogy ezek a nagyon apró, így speciális vizsgálati módszereket 
igénylő sejtek hogyan vesznek részt a fájdalomérzet kialakulásában.

(Bajomi Bálint: Miniatűr csillagok a gerincvelőben. Interjú Antal Miklóssal. Forrás: www.eletestudomany.hu)

 3. a) Határozzátok meg az alábbi fogalmakat!

 b) Gyűjtsetek példákat a szövegből a jelentésbeli és nyelvtani kapcsolóelemekre!!

Jelentésbeli kapcsolóelemek Nyelvtani kapcsolóelemek

 b) Határozzátok meg az ábrán látható szempontok alapján az alábbi szövegek szövegtípusát!Határozzátok meg az ábrán látható szempontok alapján az alábbi szövegek szövegtípusát!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az 
egészséges életmódot.

18–27 °C-os környezetben érzi jól magát. Nem fagytűrő. Ügyeljünk 
arra, hogy télen se legyen 15 °C-nál alacsonyabb a hőmérséklet.

További szempont a közlés fajtája, típusa. Egy tanulmány jellegű 
cikk a bevégzett kutatási egység ideális megjelenési formátu-
ma. A szerzőnek saját magának kell kiértékelnie a művét és dön-
tenie, vajon a kutatási eredmények elegendők-e egy komplett 
cikk publikálásához. Ha a kutatás annyira izgalmas, hogy feltét-
lenül minél előbb közzé kell tenni, a Levelek/Gyorsközlemények/
Technikai megjegyzések rovatok kínálják az optimális közeget 
lényeges és eredeti eredmények mielőbbi közlésére. Ezek terje-
delme jóval kisebb, mint a teljes cikkeké. 

(Eger, Arthur: Hogyan írjunk világszínvonalú tanulmányt? Praktikus tanácsok
a publikáláshoz. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56 [2009], 7.)

 Határozzátok meg az alábbi fogalmakat!

Esti hunyt szemmel hallgatta a költeményt.
Tegnap este együtt sétálgattak, bámulták a holdat a ferencvárosi bérkaszárnyák és a vasúti raktárak fölött. 
Most ez a hold újra megjelent Esti zárt szemhéjai mögött, az elsötétült szemgolyóján, akár a tegnapi ég-
bolton. Ott úszott a hold, a költemény holdja, mely az 1900-as évek divatja szerint kissé ki volt pingálva, 
kissé kacér volt és piperés, de sokkal szebb, mint a valóságban.

– Nagyszerű! – kiáltott Esti, amikor a költemény véget ért, és fölugrott a díványról. – Nagyszerű!
– Igazán?
– Igazán.
– Jobb, mint az Őrült hinta?
– Össze se lehet hasonlítani.
– Esküszöl?
– Esküszöm.

(Kosztolányi Dezső: Esti Kornél – részlet)
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Stilisztika

 1. Milyen viszonyban állnak egymással az ábrán szereplő fogalmak? 

 2. Gyűjtsetek példákat a társalgási stílus következő jellemzőire!

 4. Határozzátok meg a következő fogalmakat! Mi a közös bennük?

 5. Gyűjtsetek forgatókönyveket és tudáskereteket a következő témakörökhöz!

 6. a) Készítsetek egy olyan ábrát, amelyen bemutatjátok a következő fogalmak egymáshoz fűződő viszonyát!

  b) Foglaljátok tíz pontba a szövegalkotás lépéseit!

bennfoglalás

bevezetés

bekezdés befejezéstételmondat mondattömb

utazás bevásárlás állásinterjú 

tárgyalás

nézőpont

szövegvilág

kifejtés

tudáskeret

kontextus

szövegalkotás célja makroszerkezeti egységek

a töltelékszók gyakorisága

képszerűség, egyéni, játékos szóalkotások, becézett alakok, rövidítések

hiányos, lazán szerkesztett, félbeszakított és újrakezdett mondatok

kifejtetlenség, amely nem eredményez kommunikációs problémát

mikroszerkezeti egységek

forgatókönyv

fogalmi sémák

intertextualitás

stílus stílusárnyalat stílustípus stíluselem

stílusréteg
alkalmi

stílusérték
állandó

stílusérték stílusminősítés
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 4. Gyűjtsetek szóképeket és alakzatokat a következő idézetekből!

„Az égbolt,
egészen úgy, mint hajdanába rég volt, 
mint az anyám paplanja, az a kék folt, 
mint a vízfesték, mely írkámra szétfolyt, 
s a csillagok
lélekző lelke csöndesen ragyog 
a langyos őszi
éjjelbe, mely a hideget előzi, 
kimondhatatlan messze s odaát, 
ők, akik nézték Hannibál hadát
s most néznek engem, aki ide estem 
és állok egy ablakba, Budapesten.”
   (Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség – részlet)

„Azám!… Tejben fürdik az éjjel
Mint hiú hölgyek
Hogy szép legyen.
Talán kedvesét várja?
Magát csillagékszerrel piperézi
Magát alvó vizek tükrében megnézi
A könnyű köd is az ő cicomája
A kedvesét bizony megigézi.
Ki is az Éjjel kedvese?
Szól-e felőle régi mese?
Görög talán? Vagy barbár?
És víg-e? Vagy szomorú-e?”
      (Tersánszky Józsi Jenő: Éji nóta – részlet)

 3.  Milyen stílusrétegbe sorolhatók a következő szövegek? Mutassátok be az adott stílusréteg jellemzőit a hozzá 
tartozó szövegből vett példák segítségével!

„A levélgyűjtő szekrény útján elsőbbségiként feladott levélküldemények esetében csak a hiánytalanul 
bérmentesített küldeményeket kezeli a Posta elsőbbségiként. Az elsőbbségi levélküldemények az ÁSZF 
11. pont szerinti statisztikai garancia mellett kerülnek kézbesítésre, amennyiben azok a postai szolgáltató-
helyen az ügyféltérben kihelyezett hirdetményen a tárgynapi továbbításra megjelölt időpontig kerülnek 
feladásra, illetőleg a levélgyűjtő szekrény legkésőbbi ürítése előtt kerülnek a levélgyűjtő szekrénybe elhe-
lyezésre.”

(Forrás: www.posta.hu)

Az irányelv értelmében, az ország köteles volt a listás fajok országos populációinak minimálisan 20–60%-át 
bevonni a Natura 2000 Hálózatba, oly módon, hogy területeket jelölt ki. Természetesen a ritka, globálisan 
veszélyeztetett fajok esetében ez a lefedettség 60% feletti, míg a gyakoribb fajok esetében ez az érték ala-
csonyabb is lehet. Egy terület természetesen több madárfajra is ki lett jelölve, például a „Borsodi-sík” SPA 
terület 44 madárfaj és azok élőhelyeinek védelmét hivatott megoldani.
A madártani alapokon javasolható területek teljes kiterjedése 1 314 329 hektár, Magyarország területének 
14,1%-a. Adataink szerint a javasolt területek összkiterjedésének 43%-a (564 485 hektár) védett természeti 
terület, mely arány a közeljövőben kihirdetendő védett természeti területekkel együtt jelentősen megnő.

 (Forrás: www.bnpi.hu)
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I. EMBER ÉS NYELV
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Nyelv – ember – kommunikáció 1.
Nyelv és élet

1.  Gyűjtsétek össze egy gondolattérképen, mi jellemzi a tücsök ciripelését!
2.  Gyűjtsetek olyan �lmeket, amelyekben állatok a (fő)szereplők! Csoportosítsátok a �lmeket az állatok kommu-

nikációja szerint!
3.  Szerintetek miben különbözik az emberi nyelv az állati kommunikációs rendszerektől? 

1.  Készítsetek egy ábrát a kommunikációs tényezőkről!
2.  Milyen zajok hátráltatták már a kommunikációkat!

Hogy is volt?

A kommunikáció közlést, közzétételt, információcserét jelent. Szükséges hozzá az, aki információt ad, és az, aki 
kapja. A kommunikáció történhet a nyelv segítségével (verbális kommunikáció) és nem nyelvi jelekkel (nonver-
bális kommunikáció). Szükséges hozzá a közvetítő közeg (csatorna), amelyen az üzenet (illetőleg az ezt kifejező 
jel, a kód) eljut a címzetthez. Amennyiben a címzett megkapja az információt, az hatással van rá, és gyakran vissza-
jelzést igényel. Ahhoz, hogy a címzett az üzenetet teljes mértékben megértse, szükséges a kontextus (beszédhely-
zet, összefüggésrendszer) ismerete. Mindazt, ami gátolja, hátráltatja a sikeres kommunikációt, zajnak nevezzük.

„A tücskök a szárnyukkal ciripelnek, igaz, csak a hí-
mek – ebben a szöcskékhez hasonlítanak, ellentét-
ben a sáskákkal, amelyek a hátulsó lábszárukkal »he-
gedülnek« az elülső szárnyukon, vagy a kabócákkal, 
amelyek egy üreg feletti kitinlemezt pattogtatnak a 
potrohukon. Az elülső (felső) szárny fonákán lévő ciri-
pelőéren mintegy 140 kis kiemelkedés sorakozik. Ez a 
ciripelő csapsor, amelyen a hátulsó (alsó) szárny szélén 
lévő kiemelkedést – a pengetőt – végighúzva reszelő 
hang keletkezik, melynek sebessége melegben gyor-
sabb, hűvös, borús időben lassabb. A szárnyakon me-
rev erekkel körülvett mezők (a háromszögletű hárfa és 
a kerek tükör) rezonátorként működnek, és jelentősen 
erősítik a hangot.

A tücsökzene májustól nyár közepéig hallható, nappal is, de olyankor az élővilág és az emberi tevékenység 
hangzavarában kevésbé �gyelünk rá – igazából napnyugta után feltűnő. A hím tücskök legtöbbször azt a hívó-
hangot hallatják, amellyel a nőstényeket csalogatják magukhoz. Ilyenkor mindig a »lakásuk« bejáratánál ülnek, 
mert az üreg fokozza a hang erejét. A ciripelés nem tanult, hanem öröklött viselkedés. Ha a szerenád eredmé-
nyes, és megjelenik egy nőstény, a hím sokkal lágyabb udvarló énekre vált. Ha viszont rivális hím vetődik a 
közelbe, élesebb, fenyegető hangokat bocsát ki.

Amelyik rovar hangot ad, az hall is: a tücskök »füle« az elülső lábszárán lévő, a dobhártya elvén működő, 
korong alakú hallószerv. A nőstény a ciripelésből fontos következtetéseket von le. Minél nagyobb a hím, annál 
nagyobb a hárfájának a területe, és annál mélyebb a hangja. Az egyes hangelemek sebességéből és a szünetek 
hosszából pedig információhoz jut a hím általános kondícióját illetően. Ezek ismeretében választja ki a réten 
egyszerre muzsikáló hímek közül a neki megfelelőt.”

(Merkl Ottó – Puskás Gellért: Szerenád a nőstényeknek. Az Év Rovara 2016-ban – a mezei tücsök. Forrás: www.eletestudomany.hu)
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Az ember és a nyelv

Az állatviselkedés-tani (etológiai) kutatások rávilá-
gítottak arra, hogy bizonyos fajok kommunikációs 
rendszere sokkal komplexebb, mint korábban gondol-
ták.

A nyelv és az állati kommunikáció    A tudóso-
kat régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy  vajon létezik-
e olyan állatfaj, amely megtanítható arra, hogy nyelvet 
használjon. Sok kísérletet végeztek emberszabású ma-
jomfajok – gorillák, csimpánzok és törpecsimpánzok 
– egyedeivel, amelyeket többféleképpen próbáltak meg-
tanítani emberi nyelvre. Először az derült ki, hogy nem 
tudnak megtanulni beszélni; ennek oka az, hogy az 
emberi beszédképzés képessége igen hosszú evolúciós 
fejlődés eredménye. 

A későbbi kísérletekben máshogyan közelítettek a 
kérdéshez: a siketek jelnyelvét tanították a majmoknak, 
vagy arra próbálták idomítani őket, hogy színes mű-
anyag lapocskákkal vagy billentyűk lenyomásával utal-
janak bizonyos jelentésekre, például a banánra. Néhány 
esetben izgalmas és váratlan eredmények születtek, 
azonban sok-sok éves intenzív tanítás után még a legin-
telligensebb majmok sem tudták felülmúlni az átlagos 
hároméves gyerekek nyelvi teljesítményét.

A nyelvi képesség tehát csak az emberi fajra jellem-
ző (humánspeci�kus). Nyelvnek csak az emberek által 
használt, összetett jelrendszert nevezzük, és megkü-
lönböztetjük az állatok kevésbé bonyolult kommuniká-
ciós módozataitól.

Az elvont gondolkodás    A nyelv elsajátítása lehe-
tetlen lenne, ha nem volnánk képesek elvont gondolko-
dásra, absztrakcióra. A nyelvi jelek ugyanis többnyire 
önkényesek: ha nem tudnánk elvonatkoztatni attól, amit 
érzékelünk, csak azokat a jeleket érthetnénk meg, ame-
lyek „önmagukért beszélnek”, motiváltak. Az elvonat-
koztatás teszi képessé az embert arra is, hogy a világról 
elképzelései legyenek: a valóság egyedülállóan bonyo-

lult modelljét alkotjuk meg a tudatunkban. Így egy 
tárgy akkor is „elérhető” számunkra, akkor is tudunk 
róla beszélni és gondolkodni, ha éppen nincs a köze-
lünkben. A világ gondolati leképezése teszi lehetővé 
azt, hogy beszéljünk olyan dolgokról, amelyek voltak, 
lesznek vagy csupán képzeletünkben élnek. Az állatfa-
jok döntő többségének jelei viszont az adott helyhez és 
pillanathoz kötődnek: egy vetélytárs, egy közeledő ra-
gadozó vagy éppen egy vonzó nőstény látványa váltja 
ki azokat.

Az állati kommunikáció jellemzői    Az állati 
kommunikáció jelzései tagolatlanok, összetett tartal-
mat és viselkedés-előírást hordoznak (pl. egy oroszlán 
üvöltése egyszerre több üzenetet is hordoz: „én itt va-
gyok, nincs veszély, gyertek ide”). Másik fontos jellem-
zőjük, hogy genetikailag meghatározottak, új elemek-
kel nem bővíthető, zárt rendszert alkotnak.

Az emberi kommunikáció jellemzői    Az emberi 
jelzés viszont többféleképpen is tagolható: a morfémá-
kat további elemekre (fonémákra) bonthatjuk, össze-
kapcsolhatjuk más morfémákkal is, s ezáltal szavakat, 
mondatokat hozhatunk létre. 

Az emberi kommunikációban az egységes tudat- 
és viselkedéstartalmak tehát részekre bonthatók. 
Az emberi nyelvben ezáltal megvan az a lehetőség, hogy 
véges számú fonémából elvileg végtelen, gyakorlatilag 
véges számú szót legyen képes létrehozni (a szavak 
hossza egy ponton túl ugyanis már nem növelhető), és a 
véges számú szóból elvileg és gyakorlatilag is végtelen 
számú különböző mondatot hozhat létre. 

Ugyanakkor képes új elemekkel bővülni, a meglévő 
elemeket változtatni úgy, hogy rendszerjellege folya-
matosan megmarad. Minden egyidejű nyelvállapotban 
(szinkróniában) léteznek idegen eredetű szavak, ame-
lyek egy idő után alakjukban vagy jelentésükben ido-
mulnak az átvevő nyelvhez. 

ÁLLATI KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI

zárt

tagolatlan

információátadás

öröklö

nyito

tagolt

információcsere

tanult
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Például:
• Alakjában alkalmazkodik az átvevő nyelvhez – 

pl. a szláv broszki

• Jelentésében alkalmazkodik az átvevő nyelvhez – 
pl. a latin per se intelligitur ’magától értetődik’

Minden időállapotban léteznek olyan szerkesztésmó-
dok, amelyek akkor éppen a rendszerben szokatlanok, 
de amelyeket a rendszer elvisel (ezeket nevezzük válto-
zatoknak): ilyen például napjainkban a -ba/-be és a -ban/
-ben ingadozó használata (pl. Moziba voltam), amely 
esetében a -ba általános használatát a szövegösszefüggés
ismerete teszi a kommunikáció számára érvényessé.

A társas kapcsolatok és a nyelv    Bármilyen fejlett 
is az emberi gondolkodás, nem alakult volna ki a nyelv, 
ha az ember nem volna társas lény. A csoportokban élő 
fajok általában bonyolultabb kommunikációs rendszer-
rel rendelkeznek, mint a magányosan élők. A méhek 
kommunikációja például meglepően fejlett, ezzel szem-
ben az elszórtan élő emlősfajok nem kifejezetten kom-
munikatívak. Az ember egyedülállóan szociális lény: 

már a csecsemők is kitüntetett �gyelmet szentelnek az 
arcoknak. A kisgyerek azért képes megtanulni a szava-
kat, mert tudja ugyanarra a dologra irányítani a �gyel-
mét, mint édesanyja. Így amikor az anya kimondja a 
pelus szót, a kisgyerek össze tudja kapcsolni az elhang-
zott hangsort azzal a tárggyal, amelyre ő is �gyel éppen. 

A közös �gyelmen kívül a kisgyereknek azt is tudnia 
kell, hogy édesanyja akar valamit közölni vele, és nem 
„csak úgy” beszél, kommunikációs szándékot kell neki 
tulajdonítania. Azt is meg kell tanulnia, hogy a nyelv 
révén hatni tud a körülötte lévő emberekre: a nem, az 
„aidde”, az anya hatást vált ki másokból. A szavak, ké-
sőbb mondatok segítségével összetettebb cselekvések 
szervezésére is képessé válik. 

Az elmeolvasási képesség   Az emberi faj nem �-
zikai adottságai, hanem az összefogás, együttműködés 
révén vált „csúcsragadozóvá”; evolúciónkban kitüntetett 
szerepe van a társas kapcsolatoknak. Az ember tehát fo-
lyamatosan �gyeli azt, hogy mások mit gondolhatnak, 
milyen szándékaik lehetnek. Tulajdonképpen állandó-
an mások gondolataiban olvasunk – �gyeljük rajtuk az 
öröm, a fáradtság, a harag stb. jeleit, ezekből szűrjük le 
megállapításainkat: jól sikerült az állásinterjú, fárasztó 
napja volt, biztosan szomorú. Ez az ún. elmeolvasási 
képesség teszi lehetővé, hogy alkalmazkodjunk mások-
hoz, így befogadjon minket a csoport, azonban ugyanez 
ad lehetőséget a csoport tagjai között feszültségeket oko-
zó féltékenységre, intrikára, hazugságra is. 

broszki → barack

per se intelligitur → persze

   Kérdések, feladatok

 1.  Milyen üzeneteket hordoznak fajtársaik számára a 
következő állati jelzések? Nézzetek utána az inter-
neten!

 2. a)  Milyen hosszú mondatot lehet kitalálni két per-
cen belül? Versenyezzetek! Hány szóból, hány 
morfémából, hány fonémából állt a leghosszabb 
mondat?

  b)  Meddig bővíthető egy kifejezés? Indítsatok szólán-
cot úgy, hogy folyamatosan bővítitek az elsőként 
mondott kifejezést! Hány szót kapcsoltatok hozzá? 

 3.  Napjainkban a nyelvhasználat számos rövidítést 
használ (pézsé, zsé, íjé stb.). Keressetek olyan rö-
vidítéses példákat, amelyek esetleg megnehezí-
tik a megértést! Milyen rövidítések nem érthetők 
a kívülállók számára? Ti használtok e�éléket a ba-
rátaitokkal? Meddig érdemes elmenni a rövidítések 
alkalmazásában? Vitassátok meg!

én:  LOL
Katalin: Milyen trendi vagy!
     LOL  
én: OMG! Csak a feladatot
     próbálom megoldani!
     
Elküldve (péntek, 11:31)
Katalin: 
     THX
én: 
Katalin:  

Katalin Szellőlaki

Egyebek

(:

:D

_ ×

a madarak éneke

a medvék fába karmolása

a palackorrú del�nek egyedi füttyjelei

a fehérbarkójú cerkófok vészkiáltása

a méhek tánca

a békák brekegése
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 4.  Van-e olyan szó, kifejezés, mondat, amelyet csak a 
te családod használ? Hogyan alakult ez ki? Milyen 
családi szokás van mögötte?

 5.  Olvasd el a következő idézetet, amely az ember fele-
lősségét hangsúlyozza!

„A nyelv olyan képességekkel ruházta fel birtok-
lóját, amelyek sokkal többet jelentettek a puszta 
túlélésnél, olyan képességekkel, amelyek fajunkra 
bízzák a Föld felügyeletét. Bármennyire hatalma-
sak is azonban ezek a képességek, magukban hor-
dozzák a pusztítás gyökereit. A nyelv nem eleget, 
hanem túl sokat adott nekünk: a Föld felügyeletén 
túl azt a képességet is, hogy elpusztítsuk a nálunk 
gyengébb fajokat, sőt akár a környezet túlélésünket 
szolgáló részeit is.

A nyelv ugyanakkor mindannak az előmozdítója 
és táplálója, ami bennünk a legjobb, mindannak, 
ami arra törekszik, hogy elkerüljük ezt a végzetet, és 
ismét egységbe kerüljünk a teremtés többi részével. 
Csakis a nyelv az, amely lehetővé teszi, hogy béke, 
szabadság és igazság világáról álmodjunk, ahol 
összhangban élhetünk a természettel, amelynek 
végül is csak függő részét alkotjuk.” 

(Derek Bickerton: Nyelv és evolúció. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 2004. 264.)

 a)  Milyen következményei lehetnek annak, ha az em-
ber visszaél a természeten való uralkodás lehetősé-
gével? 

 b)  Gyűjts negatív és pozitív példákat az ember és 
a természet kapcsolatáról!

 6.  Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Gyűjtsetek 
olyan hétköznapi kommunikációs helyzeteket, 
amelyekben az egyik résztvevő elmeolvasási képes-
sége nem működik megfelelően! Válasszátok ki az 
egyiket, majd játsszátok el az osztálynak! A többiek 
feladata az lesz, hogy kitalálják, mi okozhatta a jele-
net szereplői közötti félreértést! 

 7.  a)  Milyen módszerekkel lehetséges megtéveszteni az 
emberek elmeolvasási képességét az interneten?

  b)  Milyen álhírek terjednek az interneten? Gyűjt-
setek három, számotokra meglepő esetet!

  c)  Ábrázoljátok (általatok választott formában), mi-
lyen következményeik lehetnek az álhíreknek!

 8.  Írj egy ötpontos vázlatot a szöveg alapján a magyar tudományos kísérletről!

„Most éppen azt fedezte fel Andics Attila és a Magyar Tudományos Akadémia – ELTE összehasonlító etológiai 
kutatócsoportjának néhány munkatársa, hogy a kutya agya hogyan dolgozza fel a hallott emberi szavakat. [...] 
Tizenhárom kutya vett részt a kísérletben, magyarul feküdt az MRI-gépben, miközben fejhallgatón keresztül 
kiképzőjük ismerős hangját hallgathatták. A gazda mondanivalója négyféle lehetett: mondhatott neki dicsérő 
és érdektelen szavakat, mindkettőt kedves hanghordozással és semleges hangnemben is. Az eközben készült 
FMRI-felvételeken jól látszik, melyik agyterület veszi föl aktuálisan a legtöbb oxigént, ami intenzív idegi aktivi-
tásra utal.

Az eredmények szerint a kutya az értelmes szavak feldolgozására főként bal agyféltekéjét használja. Mivel az 
értelmetlen szavak hallatán nem volt lényeges különbség a jobb és a bal agyfél között, úgy tűnik, hogy a talált 
agyi központoknak nem egyszerűen a hangfeldolgozás a feladatuk, hanem a beszéd értelmezése is. Akkor is a 
bal agyukkal értelmezik a szavakat, ha kedves intonációval hallják, és akkor is, ha nem. Ezzel ellentétben a hang-
hordozás felismerése a jobb agyféltekén történik. E képességük nem korlátozódik a beszédre, a kutatócsoport 
már korábban kimutatta, hogy másféle hangok hangulatának meghatározásában is szerepet játszik.

De ez még nem minden. Kiderült, hogy a kutya számára csak akkor számít jutalomnak a dicséret, ha kedvesen 
mondjuk neki. Az agy jutalmazó központja – amely az emberben is megvan, és akkor aktiválódik, ha valamilyen 
számunkra kellemes dolog (�nom étel, kellemes zene vagy akár a szex) történik velünk – ugyanis csak akkor lép 
működésbe a kutyánál a hallott dicséret hallatán, ha azt a megfelelően kedves hanghordozással mondjuk neki.” 

(Molnár Csaba: A kutyák és a beszéd: világraszóló magyar kísérlet. 
Forrás: www.mno.hu)
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Haladóknak

A nyelvi kommunikáció kialakulása összefügg az emberré válás jelenségével, az emberi kultúra kialakulásával. 
A kultúra és a nyelv az emberi evolúció terméke. Az evolúciós elmélet keretet nyújt a fajok kialakulásának, változatos-
ságának megértéséhez, kölcsönhatásaikhoz, a bioszféra önfenntartó működésének tudomásulvételéhez. Emellett 
megbízhatóan tudja magyarázni az emberi nyelv, a kommunikáció és a kultúra kialakulását.

Minden élőlény alkalmazkodik a környezetéhez. A változatos alkalmazkodás hozza létre és teszi sikeressé a fajokat. 
Egyedül az ember az, aki a természettel való együttélés lehetőségét nem az ahhoz való alkalmazkodásban látja, ha-
nem abban, hogy a saját képére formálja a természetet. Nem a környezet változtatja meg az embert, hanem az ember 
változtatja meg, alakítja át a környezetet: kultúrát teremt.

A nyelv előtti korszakban a korai emberi csoportokat egy bizonyos mimetikus (utánzáson alapuló) kultúra jelle-
mezte. Ebbe a mimika, a ritmikus mozgás, zene, tánc, az intonáció, a dallamkövetés ugyanúgy beletartozik, mint a társ 
lelkiállapotának átérzését segítő empatikus készség. Működött az a nonverbális kommunikáció, amely segített a 
csoporttevékenységek összehangolásában, a természeten való uralkodás kezdetleges formáinak kialakításában (pél-
dául az ősi barlangrajzokon is megelevenedő vadászatok során).

A nyelv segítségével megteremthetővé vált a múlt és a jelen, elemekre bonthatók és újra felépíthetők lettek a ter-
mészeti jelenségek, vagyis a nyelv kialakulásával a fogalmi gondolkodás pontos formái jöhettek létre. Míg korábban az 
emberi kommunikáció a másik cselekedeteinek utánzásán alapult, addig a kialakuló verbális nyelvben már összetet-
tebb jelentéstartalmakat is ki lehetett fejezni az aktuális tevékenység összehangolásán túl. Emellett megjelentek azok 
a szokások, mítoszok, mesék, technikák, normák, értékek, kultikus elemek, amelyeknek szövegszerű átadása a nyelv 
segítségével történhetett meg. A nyelv tehát egyszerre felhalmozott tudás és az emberi kommunikáció eszköze.

Válasszatok egy népet, és kultúrájából, hagyományaiból keressetek az internet segítségével példákat a mimeti-
kus és a nyelvi kultúra alkotóelemeire! Gyűjtésetekből készítsetek egy öt diából álló prezentációt!

MIMETIKUS KULTÚRA

NYELVI KULTÚRA
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 1. Olvasd el �gyelmesen a két szöveget! Mi a kapcsolat közöttük?

 2. Hogyan próbálta kideríteni a fáraó, hogy melyik az emberiség ősnyelve? Írd le kutatásának lépéseit!

1  Pszammétikhosz: I. Pszammetik fáraó (Kr. e. 664 – Kr. e. 610)
2  frígek: Ókori kis-ázsiai nép, amely Kr. e. 1200 után Európából Kis-Ázsiába telepedett. Királyságuk virágkora a Kr. e. 8. századra tehető, 

amelyet Midasz király neve fémjelez. A Kr. e. 7. században a kimmerek vetnek véget uralmuknak. 
3  Héphaisztosz papjai: Memphisz az egyiptomi Ptah isten kultuszhelye volt. Héphaisztosz Ptah isten görög megfelelője, mivel a mes-

teremberek, alkotók istenének tekintették. Hérodotosz ezért nevezi Héphaisztosz papjainak őket.

„Az egyiptomiak, mielőtt Pszammétikhosz1 lett a királyuk, úgy hitték, hogy az ő származásuk a legősibb az 
emberek között. Mikor azonban Pszammétikhosz foglalta el a trónt, bizonyságot szeretett volna arról, hogy 
kik voltak az első emberek. Azóta úgy tartják, hogy a phrügek2 már ő előttük is éltek, különben pedig minden 
más népnél régebbre vezetik vissza származásukat. Pszammétikhosz ugyanis hiába kutatott, sehogy se tudta 
kideríteni, kik voltak az első emberek, ezért a következőt gondolta ki. Egyik pásztorának egyszerű emberek 
két újszülött gyermekét adta át, és ráparancsolt, hogy nevelje őket nyájai közt, de oly módon, hogy soha sen-
ki emberi szót ki ne ejtsen előttük. A többiekétől elkülönített kunyhóban feküdjenek, a kellő időben hajtson 
hozzájuk kecskéket, s ha tejükkel jóllaktak, menjen a dolgára. Ezt tette és rendelte hát Pszammétikhosz, mert 
meg akarta tudni, hogy a kicsinyek, ha az értelmetlen gagyogás korszakán túljutottak, miféle szót fognak 
először kiejteni. Így is történt minden. Két év múlva, mialatt a pásztor mindenben tartotta magát a parancs-
hoz, egy nap rájuk nyitotta az ajtót, és belépett a gyermekekhez, akik a kezüket kinyújtva szaladtak hozzá, 
és azt kiáltották, hogy „bekosz”. Első hallásra nem is �gyelt fel rá a pásztor, midőn azonban mindig ugyanezt 
a szót hallotta, valahányszor belépett hozzájuk, hogy gondoskodjék róluk, jelentette a dolgot urának, aki ma-
gához parancsolta a gyermekeket. Pszammétikhosz, amikor maga is hallotta, mit mondanak, kutatni kezdte, 
hogy melyik emberfajta nyelvében található meg a „bekosz” szó. S kutatás közben rájött, hogy a phrügek 
e szóval jelölik a kenyeret. Ebből a bizonyítékból következtetvén az egyiptomiak elismerték, hogy a phrüg 
még náluk is ősibb néptörzs. Hogy pedig ez a dolog így esett, azt Héphaisztosz papjai3 beszélték el nekem 
Memphiszben.”

(Hérodotosz: A görög–perzsa háború, 2, 2. Muraközi Gyula fordítása)

„Mai tudásunk alapján – ha a legenda egyáltalán valóságos eseményről szól – ezek a gyermekek nagy va-
lószínűséggel a kecskék mekegését utánozhatták a bekoszra emlékeztető hangsorral. […] Ma már nem tu-
dományos kérdésfelvetés, hogy vajon milyen nyelven beszélnének a beszélő környezet nélküli gyermekek 
(még kevésbé az »ősnyelvvel« kapcsolatos hipotézis), ugyanakkor számos példa igazolta azt, hogy az ilyen 
gyermekek egyáltalán nem képesek elsajátítani a beszédet.”

(Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Osiris, Budapest, 2005. 249.)

Gyakorlás
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Egyező mondatfajta – eltérő modalitás

Eltérő mondatfajta – egyező modalitás

Esik az eső. Azt hiszem, hogy esik az eső.

Nem szeretném, hogy
elmaradjon a koncert.

Bárcsak ne maradna
el a koncert!

Nyelv és gondolkodás 2.
Nyelv és élet

Az utazók, akár a világ közeli vagy távoli tájain járnak, 
könnyen kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy csak kevés-
sé vagy egyáltalán nem ismerik a meglátogatott vidéken 
élők nyelvét. E nehézség ellenére mégis képesek megér-
tetni magukat. Hogyan lehet ez? A következő szöveg egy 
olyan esetről számol be, amelyben egy utazó Argentínából 
Chilébe tartó útja során stoppolás közben szembesül 
a kommunikációnak ezzel a jellegzetességével.

Hogy is volt?

A mondatról tanulva azt állítottuk, hogy a különbö-
ző kommunikációs szándékok kifejezésére különböző 
mondatfajtákat használunk. Ezt neveztük a mondat 
modalitásának (kijelentő, felkiáltó, kérdő, óhajtó, fel-
szólító mondatot különböztettünk meg). 

A modalitás azonban ennél lényegesen többet jelent: 
a kommunikációs tartalmon és a beszélő szándékán túl, 
jelzi általánosságban is a beszélőnek a kijelentés va-
lóságtartalmához való viszonyát. Az Esik az eső és az 
Azt hiszem, hogy esik az eső mondatok egyaránt kijelentő 
mondatok. De az elsőben a beszélő meg van győződve 
a kijelentésben megfogalmazott tényállás valódiságá-
ról, a másodikban viszont csak véleményt, lehetőséget 
fejez ki. A Béla nem szeretné, hogy László beteg legyen és 
a Bárcsak ne lenne László beteg mondatok modalitása 
megegyezik, bár mondatfajtájuk különböző. 

A modalitás tehát szükségszerűséget, lehetségessé-
get, valószínűséget, óhajt, parancsot stb. fejezhet ki, és 
túlnyúlik a mondatfajták besorolásán.

A beszélő és a valóság milyen viszonyulását fejezik ki 
a következő mondatok? Mi a modalitás nyelvi kifeje-
zőeszköze bennük? (Nyelvi, úgynevezett szupraszeg-
mentális eszköz lehet a hangsúly is.)

Bár esne az eső!
Esik az eső!
Eshetne már az eső.
Nem tenne jót a friss betonnak, ha esne az eső.
Talán már esik is az eső!
Szeretnéd, ha esne az eső?

Megtörtént már veled, hogy (közös nyelv híján) mutogatással kellett megértetned magad? Hogyan sikerült? 
Meséld el!

„El Calafatéből kisétáltam a városon túlra, és stop-
poltam tovább. A célom innentől már az volt, hogy 
folyamatosan észak felé haladva átkeveredjek 
Chilébe. El Calafate után van még egy népszerű 
város, El Chalten. Csaknem mindenki meglátogat-
ja, aki a környéken jár. Nekem nem esett útba, de 
gondoltam, ha arra megy valaki, vele tartok. Szinte 
még be sem melegedett a hüvelykujjam, amikor 
már meg is állt egy chilei rendszámú autó.

– Merre mész? – kérdezte a sofőr.
– Északnak tartok – válaszoltam –, tulajdonkép-

pen Santiago de Chile lenne a cél.
– Nagyszerű, szállj be! – invitált mosolyogva.
Így vette kezdetét ismeretségem, és háromna-

pos közös utazásom Evelynnel és Salimmel.
Nem beszélek jól spanyolul, ők pedig nem be-

széltek más nyelvet, tehát elég mókás volt a kom-
munikációnk. Ha valamit nem értettem, azt Salim 
elmondta Evelynnek, aki aztán türelmesen elmuto-
gatta, hogy miről van szó.”

(Forrás: Puyuhuapi a cseh falu, http://fecundusbalbus.blog.
hu/2014/11/02/puyuhuapi_a_cseh_falu)
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A nyelv és a gondolkodás összefüggései

A nyelv határozza meg azt, hogyan gondolkodunk, 
vagy a gondolkodásunk alakítja a nyelvet? 

A nyelvi relativizmus elmélete szerint a különböző 
anyanyelvűek másképpen szemlélik a világot, mert az 
anyanyelv meghatározza azt, hogy milyenné válik a 
gondolkodásunk. 

A nyelvi determinizmus    A nyelvi relativizmus 
erősebb változata a nyelvi meghatározottság (nyelvi 
determinizmus). A nyelvi meghatározottság azt jelzi, 
hogy a nyelv nem csupán meghatározza, hanem korlá-
tozza is a gondolkodást, sőt a nyelv előírja a gondolko-
dás kereteit. Ezt fejezi ki Ludwig Wittgenstein �lozófus 
ismert kijelentése: „nyelvem határai egyben a világom 
határai is”.

A nyelvi relativizmust és determinizmust kutató tu-
dósok általában Wilhelm von Humboldt „nyelvi világ-
kép” fogalmára szoktak utalni, s arra, hogy „minden 
nyelvnek önálló világszemlélete van”. 

A modern nyelvtudományban is sokat foglalkoz-
tak ezzel a témával, Edward Sapir amerikai nyelvész 
az észak-amerikai indiánnyelvek és az európai nyelvek 
és kultúrák összehasonlításával mutatott rá a nyelv és 
a gondolkodás kölcsönhatására, és ezt Benjamin Lee 
Whorf fogalmazta meg hipotézisként úgy, hogy a nyelv 
rendszere befolyásolhatja a a beszélő alapvető gondol-
kodásmódját.

Ahány nyelv, annyi világ?    A valós világ nem 
azonos a világ nyelvi képével. A nyelvi kép nyelven-
ként eltérő módon képezi le, írja le, tagolja a valóságot. 
A nyelvi kép eltérhet az egyes nyelvekben a nyelvta-
ni megvalósulásokban (vannak-e nyelvtani nemek a 

nyelvben), vagy a jelentésekben, vagy egyes fogalom-
csoportok tagoltságában (pl. pásztornépek többféle 
elnevezést használnak az állatok kicsinyeinek megne-
vezésére, mint más népek, a lappok a fagyott csapa-
dékfajták több nevét használják, mint a tőlük délebbre 
élő népcsoportok). 

A különböző nyelvek a valóság bizonyos elemeit 
jobban vagy kevéssé részletezik, egyes fogalmakat pe-
dig egyáltalán nem ismernek. Az egyes kultúrák nyelv-
használói egymástól eltérően osztják fel a valóságot 
(pl. a navaho indiánok nyelve a fekete színt két fogalmi 
egységre bontja, míg a színskála kék és a zöld tartomá-
nyát egy fogalommal írja le). A valóság felosztásán és 
megismerésén túl a világ nyelvi képe viselkedésmintá-
kat is ad (pl. az udvariasság kiemelkedő fontossága a 
japán nyelvben és kultúrában).

Eltérő nyelv, közös emberi gondolkozás    
A nyelvi determinizmus azonban nem érvényesülhet 
teljes mértékben. A különböző kultúrák beszélői mé-
giscsak meg tudják érteni egymást, a gondolatokat le 
lehet fordítani egyik nyelvről a másikra, még akkor is, 
ha a kultúrák között nincs teljes megfelelés. 

Ez arra utal, hogy az emberi gondolkodás alapvető-
en azonos: a nyelvi szerkezet hat ugyan a gondolkodás-
ra, de nem változtat a nem nyelvi kategóriákon, és az 
idegrendszer biológiai felépítését sem írja át. A fordítás 
tehát lehetséges, de mindig megmarad a kétség, hogy 
valóban ugyanúgy és ugyanazt gondolják-e az egyik 
nyelv használói, mint ahogyan a másik nyelv beszélői. 

Mindezeket összegezve megállapíthatjuk, hogy gon-
dolkodásunkat, világképünket a nyelv befolyásolja, de 
alapvetően nem korlátozza.

 A térképről leolvashatod, milyen szóval fejezik ki más európai nyelveken azt, hogy 'én'. A térképről leolvashatod, milyen szóval fejezik ki más európai nyelveken azt, hogy 'én'. A térképről leolvashatod, milyen szóval fejezik ki más európai nyelveken azt, hogy 'én'.
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   Kérdések, feladatok

 1.  a)  Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Gondoljátok 
végig, hogy az általatok tanult idegen nyelvek 
miben látják másképpen a valóságot, mint az 
anyanyelvetek (pl. igeidők és igemódok felosztá-
sa, számnevek, jellegzetes kifejezések stb. szem-
pontjából)! A feladatban segítségetekre lehet a 
www.hu.languagesindanger.eu oldalon található 
Tudástár.

  b)  Nézzetek utána szótárakban vagy az interneten 
a következő idegen nyelvű szavak szó szerinti je-
lentésének! Ezek felhasználásával bizonyítsátok, 
hogy a különféle nyelvek eltérő nyelvi képpel ren-
delkeznek! Munkátokban segítségetekre lehet 
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 
(TeSz.), az Értelmező Késziszótár (ÉKsz.), a tankonyv-
tar.hu oldalon elérhető egynyelvű szótárak, vala-
mint a www.szotar.sztaki.hu oldal.

 2. a)  Fordítsd le az általad tanult idegen nyelv(ek)re a 
Szeretném, ha szeretnének Ady Endre-kötet-címet!

  b)  Hasonlítsd össze néhány külföldi �lm eredeti és 
magyar címét!

  c)  Mi az angol fordításban megjelent magyar re-
gény eredeti címe?

  d)  Az a), b) és a c) feladatrész alapján fogalmazd meg 
nyelvi véleményedet! Válaszodban használd (tet-
szőleges sorrendben) az anyanyelvű, eltérő nyelv, 
fordítás, nyelvi meghatározottság, gondolkodás, 
világszemlélet, nyelvi kép kulcsszavakat! 

 3.  A nyelv és a gondolkodás kapcsolatát jelzi az is, 
ahogyan a nyelvet használjuk. Minél többet ol-
vasunk, annál több szót, nyelvi kifejezésmódot 
ismerünk meg, s ezáltal annál változatosabb lesz 
a nyelvhasználatunk. 

   Ez a megállapítás nemcsak az új jelenségek megis-
merésében való előrehaladást jelenti, hanem azt is, 
hogy az olvasás által érzékenyebbé válunk régebbi 
szövegek tartalmi és nyelvtani formáinak megérté-
sében.  

   Fogalmazd meg saját szavaiddal a következő, 
19. századi szöveget!

die Glühbirne – lightbulb – villanykörte

das Ziel/der Termin – deadline – határidő 

das Glühwürmchen – �re�y – szentjánosbogár

Be Faithful unto Death

 4.  Még ugyanannak a nyelvnek a területi változatai is a valóság eltérő leírását, megformálását mutatják. Mit olvasol 
ki a következő táblázatból?

Fa g y l a l t .

J e g e s- k á vé . 

ALULÍROTT tisztelettel jelenti a m. t. közönségnek, 
miszerint Limbeck-féle kávéházamban mától, azaz 
május 14-től kezdve naponként a legfinomabban ké-
szitett 6-féle választékú fag ylalttal, nemkülönben 
jeges-kávé s jeges-vizzel készséggel szolgálok.
A m. t. közönség nagyrabecsült látogatásait minél 
inkább kivánván kiérdemelni iparkodom a lehető ki-
vánalmaknak megfelelni, evégbül a kávéházi csendes 
udvarban friss, illatos és válogatott minőségű virá-
gokkal díszített csarnokot rendeztem, melynek egész 
nyároni illatos tartása figyelmem kedves tárgya lesz.

                                                                                                                                         
URNER FERENCZ.

KÖZNYELV

GYERGYÓTÖLGYESI
NYELVJÁRÁS

petrence boglya kazal

hurut merekje cselhe bugja kalonygya kazal
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Haladóknak

A nyelvi relativizmus kérdésköre másképpen jelentkezik az egyén és másképpen a közösség vonatkozásában. 
Az egyén saját nyelvelsajátítása során a nyelv kategóriáiban „tanulja meg” a világot, számára a nyelv kategóriái és az 
ezek által közvetített világlátás elsődleges lesz. A szocializáció egyéb keretei mellett a nyelv kerete is meghatározó, 
irányadó számára (legalábbis addig, amíg bizonyos területeken ki nem lép ebből a keretből, és „nyelvújítóvá” nem 
válik). 

A közösség számára azonban a nyelvi rendszer nem a teljes behatároltság, a rabság eszköze: a megtanult kere-
teket feszegetheti, tágíthatja, átalakíthatja: ez az alapja a nyelvi változásnak. Minden generáció hozzátesz, illetőleg 
elveszít valamit a fennálló rendszerből, a világ megismerésével/alakításával a keretek is módosulhatnak, és változások 
történhetnek a látásmód eltolódásával a grammatikai megformálásban is. Meg kell tehát különböztetnünk a nyelvi 
relativizmus szempontjából azt, ha valaki beleszületik egy kultúrába, és annak a nyelvszemlélete hat rá („szinkrón 
nyelvi relativizmus”), attól, ahogy a társadalom a maga nyelvhasználatát alakítja a kultúra vagy a természeti környezet 
függvényében.

1.  Az enyém többes száma a köznyelvben: enyéim (például a vers, az enyém; a versek, az enyéim). Kara�áth Orsolya 
költő egy helyen a következőt írja: „…a társaság egy asztal körül verseket olvasott fel – nevezetesen az enyé-
meket –, majd ezekről értekeztek hosszan.” Hogyan ítéled meg az itt leírt enyémeket alakot? Hibásnak tartod-e?

2.  Keresd meg József Attila Nincsen apám, se anyám… című versében a választékos, írott nyelvhasználattól elté-
rő, beszélt nyelvi változathoz tartozó igealakot! Te melyik igealak-változatot használod?

  1.  Olvasd el �gyelmesen a bábeli nyelvzavar történetét a héber Bibliából és a pünkösd történetét az Új-
szövetségből!

  2.  A Biblia két részlete szembeállítható egymással: az együtt gondolkodást, az egy táborba, egy közösségbe tar-
tozást a nyelv használatával szimbolizálja. A megzavart nyelv nem teszi lehetővé az együtt gondolkodást, az 
egységes nyelv viszont egységet teremt a gondolkodásban is – üzeni a két bibliai idézet. Fejtsd ki, hogy egyet-
értesz-e ezzel! Gyűjts érveket az állítás igazsága mellett és ellen is!

  3.  Járj utána, milyen magyarázatok vannak a bibliai bábeli történeten túl a nyelvek különbözőségének kialakulá-
sára!

„…És szólott az Örökkévaló: »Íme egy nép ez és egy a nyelvük, ez pedig kezdete annak, hogy amit csinálnak, 
most már semmi se lesz elérhetetlen előttük, amit alkotni szándékoznak. Nosza, szálljunk le, és zavarjuk ösz-
sze a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás beszédét.« És elszélesztette őket az Örökkévaló az egész föld 
színén, és abbahagyták a város építését. Azért nevezték el Bábelnek, mert ott összezavarta az Örökkévaló az 
egész világ nyelvét, és onnan elszélesztette őket az egész föld színén…” 

(Genezis, 11: 1–9. In: Mózes öt könyve és a haftarák. Szerk.: Hertz J. H. IMIT, Budapest, 1939.)

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás 
támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. 
Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte 
a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt 
vallásos fér�ak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy 
tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. 
Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: »Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan 
hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén?«” 

(Apostolok cselekedetei, 2: 1–8. Kosztolányi István fordítása)

Gyakorlás
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