
Tud at ,  t ud á s ,  t udo m á ny  é s  t e c h no ló g i a

9

Pléh Csa ba

KÖZ LÉ SI TECH NI KÁK ÉS GON DOL KO DÁS MÓD OK
ös  sze fog la ló

Az elô adó  té zi se it két moz za nat ra ala poz ta. Az egyik a kom mu ni ká ci ós kö ze gek és a men tá lis ar-
chi tek tú ra kö zöt ti ös  sze füg gés vizs gá la ta, a má sik pe dig a mai in for má ci ós há ló za tok és a bel sô 
gon do la ti rend kö zöt ti kap cso lat.

KOM MU NI KÁ CI ÓS KÖ ZE GEK ÉS MEN TÁ LIS AR CHI TEK TÚ RA

Mer lin Do nald (2001) már ma gya rul is hoz zá fér he tô, 1991-es köny vé ben fej tet te ki azt a kon cep ci ót, 
mely sze rint az em ber ré vá lás so rán, majd pe dig a mai ér te lem ben vett kul tú ra ki ala ku lá sa kor sa já tos 
kap cso la tok van nak a gon dol ko dás és a köz lés rend sze rei kö zött. A köz lé si rend sze rek egy ál ta lán 
va ló meg je le né se tet te le he tô vé az egyé ni gon dol ko dás epi zo di kus kö tött sé gek bôl va ló ki lé pé sét 
és a bel sô vé tett je lek ré vén tör té nô em lé ke ze ti elô hí vást. Agy, gon dol ko dás és köz lé si rend szer 
együtt ala kul nak a mimetikus és a mi ti kus (tes ti és nyel vi) kul tú rá ban. Lét re jön az in di vi du á lis sal 
szem be ál lí tott kö zös sé gi sze man ti ka. Az írás meg je le né se azon ban két te kin tet ben is to váb bi for du-
la tot je len tett: meg je le nik ve le a kül sô em lé ke ze ti hor do zók ra tá masz ko dás le he tô sé ge, az, hogy 
az írás vi lá gá val fris sít he tem egyé ni em lé ke ze te met, más részt az új mé di um hasz nál ja az ideg rend-
szert, de nem függ an nak fej lô dé sé tôl. Funk ci o ná lis ar chi tek tú ra jön lét re, mely ha son lít bi zo nyos 
vo ná sa i ban a bi o ló gi a i hoz, de nem azo nos ve le. 

Ha son ló kér dé se ket vet nek fel a funk ci o ná lis ar chi tek tú rá ra vo nat ko zó an a mai új kom mu ni ká ci ós 
tech no ló gi ák. A há ló za tok ban tá rolt és hoz zá fér he tô in for má ció lát ha tó an új gon dol ko dás mó do kat 
in dít el, új mun ka mód sze re ket ho no sít meg, s ilyen ér te lem ben az ideg rend szer és a gon dol ko dá si 
el já rá sok adap ti vi tá sát mu tat ja. Az egyik ér de kes kér dés ép pen az, hogy ez a meg osz tott, pár hu-
za mos, kön  nyen vál to zó rend szer nin csen-e ele ve na gyobb össz hang ban em be ri mû kö dé se ink 
pár hu za mos rend sze re i vel. Va jon nem azért ter jed-e ilyen gyor san, mert ha son lít klas  szi kus, ta lán 
írás elôt ti mû kö dés mód ja ink hoz?

IN FOR MÁ CI ÓS HÁ LÓ ZA TOK ÉS A BEL SÔ GON DO LA TI REND

Szá mos ana ló gia van az em be ri bel sô és a gé pi kül sô rend sze rek kö zött, me lye ket két év ti zed so rán 
ki is hasz nál tak. Ilyen pél dá ul a hi e rar chi kus in for má ció tá ro lás az em be ri és a gé pi rend sze rek ben. 
Ugyan ak kor a há ló zat meg szü le té se óta so kak ban az a hit élt, hogy az egyé ni em ber gon dol ko dá sa 
lo gi kus, szer ve zett, ko he rens, ez zel szem ben a há ló zat vi lá ga asz  szo ci a tív, ren de zet len, pár hu za mo san 
ka o ti kus. Ma több olyan pró bál ko zás van, amely ezt meg kér dô je le zi, s ar ra mu tat rá, hogy ha son ló 
ka o ti kus ság az em be ri, úgy ne ve zett bel sô vi lág ra is jel lem zô. A kon nek cionista kog ni tív el mé le tek 
meg je le né se so rán ha mar meg fo gal ma zód tak a sa já tos ket tôs mo del lek (pl. Clark, 1996), ame lyek 
kü lön bö zô te rü le te ken s trük kök kel mu tat nak rá ar ra, hogy a fe jünk ben mind az as  szo ci a tív, mind 
a lo gi ka i nak ne ve zett rend szer meg ta lál ha tó. Ez az ar chi tek tú ra egé szé re néz ve pár hu za mos sá got 
en ged meg a bel sô és kül sô rend szer kö zött.
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Egy spe ci fi  ku sabb kér dés a gon dol ko dás vélt bel sô ko he ren ci á ja. A na iv és tu do má nyos el mé-
le tek egyik nagy el té ré se ép pen az, hogy a na iv el mé let nagy szá mú ma gya rá zó el vé vel nem tö rek-
szik tel jes szisztem atic itás ra, lo ká lis mi ni mu mo kat ke res. Va gyis fe jünk ben ugyan úgy meg van az 
in ko he ren cia, mint a há ló za ti tu dás ban. Az ér de kes kér dés ta lán ép pen az, hogy ta nul hat-e a ket tô 
ku ta tá sa egy más tól ab ban, hogy mi lyen el já rá sok kal pró bál ja meg ke rü lô úton nö vel ni a ko he ren ci-
át. Va gyis mi ként ma gun kat ko he ren ci á ra kénysz erítet tük a tu do mán  nyal és a fi  lo zó fi  á val, ha son ló 
kény sze rek fog nak a há ló za tok nál is meg je len ni.
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