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az alábbiakban öt tanulmány mutatja be egy 
új tudományterület, a kommunikáció kuta-
tásának eredményeit, kérdéseit és adóssá-
gait. a szerzõk sorrendben a történelem, az 
irodalomtudomány, a jog, a pszichológia 
professzorai. mindössze egy kifejezetten 
elméleti kommunikációval foglalkozó egye-
temi tanársegéd van a szerzõk között. akkor 
talán mégsem új tudományról van szó? nem 
könnyû a felelet, hiszen hosszú történeti 
múltra visszatekintõ diszciplínák kutatóit 
kértük föl kommunikációs problémák, ki-
hívások felvázolására. nagy hagyományú 
tudományágak kutatási irányaiból a techni-
kai lehetõségek exponenciális fejlõdésébõl 
fokozatosan fejlõdött ki az új diszciplína, s lett 
belõle önálló egyetemi szak, méghozzá mára 
az egyik legdivatosabb. 

a „kommunikáció” gyûjtõfogalom, defi-
nícióját a szakmabeliek, azaz a fogalmat 
valamilyen formában nevükbe foglaló 
felsõoktatási egységek és akadémiai intéz-
mények sem adják meg a más tudomány-
ágakban szokásos szigorral. az intézményes 
hagyomány a kommunikáció területén nem 
több néhány évtizednél. az egyes szakala-

pítók saját tudományos érdeklõdésüknek 
megfelelõen saját tudományos arcmásuk-
ra formálják az oktatási tematikákat. mi 
hagyományosabb keretekben gondolkodva 
választottunk témákat. megtörtént az európai 
unióhoz való csatlakozásunk, s ez a tudo-
mány számára is új problémákat vet fel. új, a 
politikai rendszerváltás hozta változásoknál 
is sokkalta nyitottabb feltételek közé kerül 
a nyelvhez és tradíciókhoz kötött nemzeti 
tudomány. Sürgetõ kérdés, hogy mit tudunk 
a világ elõtt érvényesen, mások számára is 
befogadhatóan felmutatni belõle. magyaror-
szág évezredes fennmaradását a latin, illetve 
a német nyelvû kultúrákkal való közvetlen 
kommunikációs lehetõsége is biztosította. 
a latin elhalt, a német nyelv lassan egy lett 
csupán a nagy európai nyelvek között, s 
mára az angol nyelv vált nemzetek feletti 
kommunikációs eszközzé, közös nyelvvé. 
de az univerzális nyelv is hordoz nemzeti 
filozófiát, tapasztalatot, s maga „a nyelv”, a 
nemzeti nyelvek is rohamosan változnak. 
Gazdagodnak és szegényednek: változnak. 
Frank tibor ezt az átfogó, nemzetek felett 
átívelõ nyelvpolitikai és mûvelõdéstörténeti 
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kérdést vizsgálja meg igen tágas történelmi 
összefüggésrendszerben, tanulmánya ezért 
került az összeállítás élére.

lényegében ugyanezt a kérdést kutatja, 
csak éppen a nemzeti irodalom idegenbeli 
megértésének esélyeit latolva Szegedy-ma-
szák mihály. a magyar irodalom viszonylag 
kevéssé él a nemzetközi köztudatban, s en-
nek oka az is, hogy szakértõinek eddig ritkán 
sikerült nemzetközi összefüggésbe illesz-
teniük a magyar nyelvû mûveket. a nemzeti 
örökség újraértelmezését vizsgálva az iroda-
lomtörténet szókincsét, olyan kulcsszavait 
elemzi, mint amilyen az életrajzi, nemzeti, 
összehasonlító, fejlõdéselvû és befogadás-
központú felfogás. a komparatív irodalom-
tudomány tudósa kitér a magyar irodalmi 
mûvek fordíthatóságának problémáira is.

a kommunikáció nemcsak nyelvi és kul-
turális kérdés, hanem egyszersmind az emberi 
alapjogok egyike. a rendszerváltás óta eltelt 
közel másfél évtized radikálisan átalakította a 
nyilvánosság szerkezetét. most ezen a terüle-
ten is lépünk még egyet: az európai uniós 
alkotmányozási folyamatba illeszkedünk, s 
egyelõre még kérdéses, miként alakul az em-
beri jogok védelme a közösségi jogban. a véle-
ménynyilvánítás szabadsága – bármennyire 
is kitüntetett jogunk – nem abszolút. határai 
történetileg is változtak, az egyes jogrendsze-
rek is különbözõképpen, az abszolút szabad-
ságtól különbözõ távolságra jelölik ki határait. 
halmai Gábor a 2004-re várt alkotmányos 
szerzõdés, az alapvetõ jogok kartája esélyeit és 
irányát veszi szemügyre tanulmányában.

Fiatal kollégákkal közösen írott tanulmá-
nyával szerepel összeállításunkban a pszi-
chológia professzora, Pléh Csaba. kovács 

kristóf és krajcsi attila közremûködésével 
azt vizsgálja, miként hatnak a különbözõ 
kommunikációs közegek a „gondolkodás 
architektúrájára”. történeti áttekintés után 
eljut az új közlési rendszerek világának 
technológiai jelszavához: az állandó elérhetõ
séghez. megvizsgálja, miként élünk az idõben 
és térben az új eszközök, kitüntetetten a 
mobiltelefonok megjelenése után, mi lesz 
a megsérült eredeti etológiai renddel: átala-
kítja-e az embert, vagy erõsebb lesz bennük 
a visszarendezõdés utáni akarat.

Pólya tamás a nálunk újszerû elméleti 
kommunikációval foglalkozik, s egyben igen 
fiatal tudós. a személyközi kommunikáció 
problémáival foglalkozik, látva és láttatva 
a módszertani dilemmát: az emberi meg-
nyilvánulások olyan összetettek, az emberi 
psziché olyan ellentmondásosan mûködik, 
hogy szinte lehetetlen elméletté desztillálni 
a mindennapok gyakorlatát. a kommuniká-
ció sikerét és sikertelenségét vizsgálja annak 
fényében, hogy a nyelvi jelek sem egyértel-
mûek, egymásról való kölcsönös tudásunk 
is korlátozott, és személyre szabott, privát 
élményeink is nehezen kifejezhetõk. Bármily 
sterilen hangzik a kérdés, ismerõs: többek 
között errõl szól a világirodalom.

 a tematikus különszámot Phd-hallgatók 
kritikái zárják. Õk vagy kommunikáció sza-
kon végeztek, vagy ezen a területen képzelik 
el szakmai jövõjüket. Fontosnak tartjuk, hogy 
a legfiatalabb kutatói nemzedék minél har-
monikusabban, s minél korábban megtalálja 
az elõdökkel és mesterekkel való együttes 
szerepelés lehetõségét.

az õ nevükben is köszönöm a Magyar 
Tudomány megtisztelõ felkérését.
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