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Széc si Gá bor

NYELV ÉS GON DOL KO DÁS 
AZ ELEKT RO NI KUS MÉ DI U MOK KO RÁ BAN
A kon fe ren cia be ve ze tô sza vai

Ha a nyelv hasz ná lat és a ma ga sabb ren dû pszi cho ló gi ai fo lya ma tok kö zött va la mi fé le ös  sze füg gést 
ál la pí tunk meg, nem le het két sé günk afe lôl sem, hogy az ural ko dó kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák 
te rén be kö vet ke zô vál to zá sok át szer ve zik a gon dol ko dás mó dot és ezen ke resz tül a meg is me rés 
szer ke ze tét is. Így gya ko rol ha tott a kul túr tör té net so rán az írás be li ség, a könyv nyom ta tás vagy 
ép pen az elekt ro ni kus mé di u mok meg je le né se je len tôs ha tást a tu dat struk tú rá já ra, a kog ni tív 
fo lya ma to kat meg ha tá ro zó pa ra dig mák ra, ön ma gunk ról és a vi lág ról al ko tott ké pünk re. Az új kom-
mu ni ká ci ós tech no ló gi ák el sa já tí tá sa át for mál ja az em ber kül sô és bel sô éle tét. Túl azon ugyan is, 
hogy vál to zá so kat ger jeszt az in di vi duum men tá lis vi lá gá ban, mint kul túr tör té ne ti fo lya mat egyút-
tal hoz zá já rul a tár sa dal mi in ter ak ció bel sô struk tú rá já nak át ala ku lá sá hoz, a kö zös ség rôl al ko tott 
fo gal munk mó do su lá sá hoz.

Ezért is fon tos, hogy mind az is me ret fi  lo zó fi a, mind a gya kor lat as pek tu sá ból vi lá gos kér dé se ket 
fo gal maz zunk meg a nap ja ink ban ural ko dó vá vá ló kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák nyelv re és gon dol ko-
dás ra gya ko rolt ha tá sá ról. Ezek a kér dé sek ugyan is ki je löl he tik azo kat a ku ta tá si irá nyo kat, ame lyek 
men tén ez a ki zá ró lag in ter disz cip li ná ris mód sze rek kel meg kö ze lít he tô prob lé ma kör ele mez he tô vé 
vá lik. En nek a kí sér let nek per sze meg van nak a ma ga tör té nel mi gyö ke rei.

Mar tin Hei deg ger már 1957-ben ki emel ten fog lal ko zott az ál ta la „nyelv gép nek” (Sprachemaschine) 
ne ve zett szá mí tó gép em be ri gon dol ko dás ra és nyelv re gya ko rolt tech no ló gi ai befolyásá val.1 A „nyelv-
gép”, vé li Hei deg ger, sza bá lyoz za a nyelv hasz ná lat le het sé ges mód ja it, mint egy irá nyí tá sa alá von ja a 
nyel vet, és így ural ja az em be ri lét lé nye gét. Hei deg ger te hát, mint ké sôbb Mar shall McLuhan, Wal ter 
J. Ong és má sok, ben sô sé ges kap cso la tot fe dez fel az in for má ci ós tech no ló gia és a tu dat te vé keny sé-
gi mód ja kö zött. Ér zé ke li azt a ké sôbb McLuhanék ál tal pon to san meg fo gal ma zott prob lé mát, hogy 
az elekt ro ni kus kom mu ni ká ció mi ként je lent het vis  sza té rést az írás be li ség elôt ti ko ro kat jel lem zô 
egy ide jû ség hez, ok és oko zat egy be esé sé hez, a li ne á ris lo gi ka és ál ta lá ban a tu dás ha gyo má nyos 
me ta fo rá já nak fel szá mo lá sá hoz.

McLuhan, aki a hat va nas évek ben el ter je dô tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök ha tá sát vizs gál ta, 
már egy ér tel mû en hang sú lyoz za, hogy az új kom mu ni ká ci ós tech no ló gia új kör nye ze tet te remt, és 
így de ter mi nál ja ma gá nak az üze net tar tal mát. „A mé di um ma ga az üze net” – ír ja John Culk in hoz 
szó ló lev elében,2 rá vi lá gít va ar ra, hogy az em be ri tu dás kom po nen sé vé vá ló új kom mu ni ká ci ós 
esz köz mi lyen in tim vi szony ban van a nyel vi je len tés sel, ma gá val a gon dol ko dás sal.

Az ala po sabb is me ret fi  lo zó fi  ai vizs gá ló dá sok fo gal mi alap ja it azon ban ezen a té ren McLuhan 
ta nít vá nya, Ong rak ta le. E fo gal mi ap pa rá tus ál tal le het ma is vi lá go san le ír ni azt, hogy a szá mí-
tó gép mi kép pen ala kít ja át gon do la ti fo lya ma ta in kat, sôt va ló ság ér zé kün ket. Ong az elekt ro ni kus 
mé di á ban sa já tos kom mu ni ká ci ós szin té zist fe dez fel, még pe dig olyan ér te lem ben, hogy az új kom-
mu ni ká ci ós tech no ló gia kö ze gé ben fel ol dód ni lát ja a szó be li és írás be li nyelv hasz ná lat ket tôs sé gét. 

1 Ld. Martin Heidegger: Hebel – Der Hausfreund. Pfullingen: Günther Neske, 1957.
2 In M. Molinaro–C. McLuhan–W. Toye (eds.): The Letters of Marshall McLuhan. New York: Oxford University 
Press, 1987. 309.
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Ez a szin té zis sa já tos élônyelviség ben ölt tes tet, amely mint egy új ra for mál ja az em be ri lé tet s egy 
új faj ta kö zös ség for rá sá vá vá lik.

Hei deg ger, McLuhan és Ong egy aránt fel hív ják ar ra a fi  gyel met, hogy amíg ké pe sek va gyunk a 
szá mí tó gé pet, az új kom mu ni ká ci ós tech ni kát tu dás fo lya ma ta ink kom po nen se ként meg kö ze lí te ni, 
ad dig meg fi  gyel het jük, mi tör té nik ve lünk, mi köz ben együtt mû kö dünk a szó ban for gó tech no ló gi-
á val. Az elekt ro ni kus mé di u mok kal va ló köl csön ha tás meg ér té sé nek el mé lyü lé sé vel ön ma gunk ról 
is tel je sebb ké pet ad ha tunk. Re konst ru ál hat juk a vi lág ról és a kö zös ség rôl al ko tott fo gal munk 
gyö ke re it, azo kat az új kom mu ni ká ci ós hely ze te ket, ame lyek fo gal mi rep re zen tá ci ó ja je len tés ta ni 
kom po nens ként ha tá roz za meg nyel vi kul tú rán kat és gon dol ko dá sun kat.
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