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A beszéd eredete 
 

(Olvasmány) 
 

A beszéd az ember sajátos képessége, azaz beszélni valójában 
csak az ember tud. Az emberré válás folyamatában az ősember mun-
kát végzett: eleséget gyűjtögetett, lakóhelyet készített, meg kellett 
védenie lakóhelyét az állatoktól, tüzet gyújtott, kövekből, állati cson-
tokból szerszámokat készített, a vadászathoz pedig fegyvereket: nyi-
lat, íjat, dárdát. De nem volt teljesen magára utalva, mert már az ős-
emberek is segítették egymást az élelemszerzésben, a védekezésben, 
a szerszámok készítésében. Közös vadászaton sokszor volt szükség 
arra, hogy az egyik ember figyelmeztesse a másikat a zsákmányra 
vagy a veszélyre. A vadászoknak közölniük kellett az otthonmara-
dókkal, hogy hol láttak mamutcsordát, vagy hogy merről fenyegeti 
őket a barlangi medve támadása. 

Az ősember csak úgy maradhatott fenn, ha környezeténél oko-
sabban, eszesebben kerülhette el a veszélyt, és szervezhette meg a 
bőséges élelemszerzést. Azért közölnie kellet társaival tapasztalatát, 
gondolatát, akaratát. Lehet, hogy a legelső közlés mozdulat volt, 
vagy csak egy-egy felkiáltás, amellyel az ősember örömét, dühét 
vagy félelmét fejezte ki, a támadást vagy a diadalt jelezve vadászat 
közben. Hogyan lett ezekből az ősi indulatos közlésekből beszéd, 
nyelvi közlés? 

Mai tudásunk szerint az ember hozzávetőleg egymillió évvel ez-
előtt alakult ki az emberszabású majmok egyik, különösen fejlett 
csoportjából. Az emberré válásban és az emberi nyelv kialakulásában 
fontos szerepet játszott a munka. Mielőtt létrejött volna az első emberi 
közösség, a „beszéd” is csak abban a formájában létezhetett, ahogyan 
a mai állatvilágban megfigyelhető: közvetlen válasz volt a külvilág 
hatásaira hanggal, gesztussal, vagyis kéz- és fejmozdulattal, és mi-
mikával, azaz arcjátékkal. 

A közlési lehetőségek közül a hangadás volt a legalkalmasabb erre 
a jelző, felhívó, közlő szerepre, mivel a kezet, amelynek mozgásai 
szintén kifejezők lehettek, lefoglalta a munka. Az emberré válással 
egy időben az emberi test is átalakult. Az ember felegyenesedett, így 
a hangadásnak, a beszédnek a szervei akadálytalanul fejlődhettek. A 
gondolatcsere, a beszéd a munka miatt vált szükségessé. Kezdeti 
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formájában az emberi nyelv rendkívül tömör, tagolatlan volt. Szómon-
datokból állott, azaz egy-egy, a szóhoz hasonlítható hangsor fejezte ki 
mindazt, amit ma egy-egy mondattal közlünk. Ezek a szómondatok 
hasonlítottak mai indulatszavainkhoz vagy a beszélni tanuló kis-
gyermek első szavaihoz. Ezek a kezdeti szómondatok aztán a gondol-
kodással együtt fokozatosan tagolódtak, míg a fejlődés el nem jutott az 
ember mai értelemben vett közléséhez, a beszédhez. 
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 A spanyolországi Altamira-barlang az őskőkori művészet egyik legfontosabb 
lelőhelye. A barlangot 1868-ban fedezte fel egy helybéli lakos. A barlangban 
az őskőkori ember bölények, mamutok, szarvasok és vaddisznók élethű, színes 
képét festette a falakra. Az agyagtalajban megtalálták a festéshez használt kova-
eszközöket is. 


