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A szociális reprezentáció járványtanáról
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Pléh Csa ba A gon do la tok ter je dé si me cha niz mu sai: mémek vagy fer tő zé sek címűkiváló
tanulmányakísérletetteszarra,hogyabiológiaievolúciósszemléletkeretébenDaw
kinsésSperbermunkáira támaszkodvakörvonalazzonegyújszerű szociális kognitív
tudományt,amelynekközéppontjábanareprezentációkterjedésimechanizmusaiáll
nak(lásdaReplika 40.számát).Nemkevesebbrőlvanszó,mintegytermészettudomá
nyosanmegalapozott integratívtársadalomtudományról.Atanulmányéppenezérta
pszichológia számos területének alapkérdéseit érinti. Jelen írásom három ponton
kívánjakiegészíteniPléhelemzését:
1.Areprezentációfogalmakörülaszociálpszichológiábanzajlóvitákbemutatásá

val,mindenekelőttaszociálisreprezentációelméletismertetésévelárnyaltabbákívánja
tenni a kortárs szociálpszichológia hozzájárulását a kognitív tudomány új törekvé
seihez.
2.RészletesebbenkifejtiSperberfertőzéselméleténekakognitívésökológiaiténye

zőkszerepérevonatkozóelgondolásait,ésszembesítiezeketakortársszociálpszicho
lógiaéskognitívpszichológiaeredményeivel.
3.Rákívánvilágítanianarrativitásszerepéremindazegyénikognitívstruktúrák,

mindamentálisreprezentációkátvitelétszolgálókommunikáció,mindpedigamate
riálisreprezentációkban(szájhagyományban,könyvekben,filmekbenstb.)„eltárgyia
sult” kulturális tudás szerveződésében és fenntartásában.Anarrativitás kapcsán fel
kívánjatovábbáhívniafigyelmetareprezentációkterjedése,valamintaszemélyesés
csoportidentitásfenntartásaközöttinéhányösszefüggésre.

A rep re zen tá ci ó ról

Pléhtanulmányakellőenmegvilágítja,hogyareprezentációkategóriájaapszichológi
ában korántsem problémamentes, ahogy a filozófiában sem az. Az 1. táb lá zat ban 
közöltáttekintésareprezentációról,areprezentációjellegéről,valamintaszubjektum
objektumvagyegyénvalóságviszonyrólalkotottfeltevésszempontjábólrendeziatár
sadalmiismeretekreéstapasztalatokravonatkozóelméleteket.Atáblázatbóljóllátha
tó, hogy alapjában öt elméleti álláspont különíthető el. A kognitív idegtudomány
radikálisképviselőiChurchland,Stich(1983)nemcsakaszociálisszempontotteszik
zárójelbe,demagátalétezőpszichológiátismegkérdőjelezik,mintaffélebizonytalan
fogalmakkaloperáló„népi”tudományt.
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Szerintükazolyanmentalisztikus,vagyisreprezentációsfogalmak,mintagondolko
dásvagyazemlékezésjellegzetesenaköznapitudattermékei,amelyekazemberivisel
kedés(természet)tudományosokságimagyarázatábannemhasználhatókfel.Akogni
tívtudományaranykoraakkorkövetkezikmajdel,amikor–némiképpabehaviorista
doktrínára emlékeztető módon – a külvilág objektív információi megfeleltethetők
lesznekaszervezetidegiállapotainak.
Ezzel szemben a kognitív pszichológia és a kognitív szociálpszichológia központi

kategóriája a mentális reprezentáció. Igazi karteziánus pszichológia ez, melyben a
szubjektumállszembenavilágbólérkezőinformációkkal,azinformációkatfajspecifi
kusmódonindividuálisidegrendszererévénfeldolgozza,deazidegrendszerifolyama
tokközvetlenülnemfeleltethetőkmegamentálisreprezentációknak.Akognitívpszi
chológusok többsége az úgynevezett „tokenfizikalizmus”t képviseli,mely szerint a
mentálisállapotokésfolyamatokmindenegyes„példánya”azonosaneurálisállapo
tokésfolyamatokmegfelelőpéldányával,nohaazegyesmentálistípusoknemfeltétle
nülfelelnekmegazidegrendszeritörténésektípusainak.Amentálistípusokatviszont
úgykellleírni,hogyaleírástartalmazza,hogyanmaterializálódnakatípusbatartozó
példányok. A kognitív pszichológiában például gyakori a mentális állapotok olyan
leírása,amiszámítógépesmodellekenmaterializálható(vö.Block1980).
Akognitívszociálpszichológusokiselkülönültegyénitudatokatfeltételeznek,ame

lyekkelszembenállnak, illetveamelyekbenleképeződnekaszociálisvilág ingerei.A
huszadikszázadiszociálpszichológiatörténetébenazobjektív,„kulturális”valóságésa
szubjektív reprezentáció közötti megkülönböztetés fontosságát, a szubjektív realitás el
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sőbbségétazítéletalkotáséscselekvésszempontjábólleghatározottabbanazalak lé lek
ta ni hagyományokhozkötődőszociálpszichológusok,Lewin,AschésHeiderképvisel
ték.Lewin(1972)szerintacselekvéstmeghatározóélet tér aszemélymindenkoriszub
jektívvalóságánakterminusaibanírhatóle.Asch(1952)szerintegytárgyértékelésétés
aveleszembeniviselkedéstmegelőziazinterpretáció,atárgyszubjektívjelentésének
kialakulása.Méganevezeteskonformitáskísérletekértelmezésébenis–atársakáltali
elfogadásigényeésazelutasításkerülésemellett–hangsúlyoztaatársaknakaztasze
repét, hogy a személynek információt szolgáltatnak arról,miként kell a tárgyat (az
összemérésrekínáltvonalat)értelmezni.Atársakáltaladottíté le tek elfogadásátAsch
szerintmegelőziatársakáltalnyújtottin terp re tá ció elfogadása.
Egyéniéstársadalmitudásformákvagyreprezentációkszétválasztásábanaradikális

lépést a szociológia oldalárólDurkheim (1917, 1978, lásdmégNémedi 1996) tette
meg.Bármennyireismentalisztikusanhangzikakol lek tív rep re zen tá ció kategóriája,ez
olyasvalami,amikívülről,tárgyszerűenvagyobjektívenállszembenazegyénipszichi
kumokkal, elméletileg és módszertanilag a társadalom folyamatainak leírását és
magyarázatátcélozza,függetlenülazegyénipszichikusműködésektől.
RészbenaDurkheimféleszociológiaiobjektivizmusra,részbenpedigapszicholó

giai individualizmusra és mentalizmusra adott válaszként értelmezhetjük azokat a
törekvéseket,amelyekareprezentációsfeltevéstkikapcsolvaatársasviselkedésszabá
lyozást,atudásonalapulóviselkedéstanyilvánosésprivátjelentésviszonyokelemzé
séretámaszkodvakívánjákmagyarázni.Jóllehetezeknekaszociáliskonstrukcionistának
nevezettirányzatoknakszámosváltozatavan,ehelytbekellérjükegyikjelesképvise
lőjük,KennethGergennézeteinektömörösszefoglalásával(lásdbővebbenErős1983;
Gergen 1985; Bodor 1997). A szociális konstrukcionista mozgalom kiindulópontja,
hogymegkérdőjeleziatudásnakmintmentálisreprezentációnakafogalmát.E–Ger
gen szerint – számos megoldhatatlan problémát okozó fogalom helyettesítésére a
nyelvhasználatkínálkozik.Anyelvhasználatatársadalmigyakorlatrésze.Ebbenafel
fogásban a tudás nemolyasvalami, amit az emberek valahol a fejükbenhordoznak,
hanemaz,amitazemberekegyüttcsinálnak(Gergen1985:122).
Gergenszerintavilágérzékitapasztalásaönmagábannemhatározzamegazokata

fogalmakat,amelyekbenmegértjükavilágot.Avilágmegértésénekfogalmaitársadal
mitermékek,melyekazemberekközöttitörténetilegbeágyazottinterakciókeredmé
nyekéntjönneklétre.Az,hogyamegértésegyadottformájamennyiideiguralkodik
vagymeddigmaradfenn,atársadalmifolyamatoktólfügg,nempedigazadottpers
pektívaempirikusérvényességétől.A„tárgyalásosmegegyezéses”megértésiformák
nak kiemelkedő jelentőségük van a társadalmi életben,mivel kritikus kapcsolatban
vannakszintevalamennyimásemberi tevékenységgel.Avilág,kiváltképpaszociális
világ,etárgyalásosmegegyezésesmegértésiformákrévénkonstruálódik.Ekonstruk
cióanyelvhasználatban,adiskurzusbanvalósulmeg,ezérta lélekhelyettvagyazzal
azonosítvaazembericselekvésmagyarázata, illetvemagyarázatánakhelyeapszichi
kumbelsőrégióibólazemberiinterakciókbakerülát.
AMoscovicinevéhezfűződőszociálisreprezentációelmélet(Moscovici1976,1984;

László1999)arratörekszik,hogymindakognitívpszichológiapasszívinformációfeldol
gozási szemléletét,egységes, zárt individuumfelfogását,mindazegyéniés társadalmi
szintekmerevelkülönítését,mindpedigatársadalmiésegyénivalóságszubjektumés
pszichikumnélkülikonstrukciójánakelvétmeghaladja.Durkheimiánusabbanazérte
lemben,hogyelfogadjaa társadalmivalóság relatívautonómiáját,azemberigondol 
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kodástéscselekvéstirányítóerejét.DenyilvánvalóanellentmondDurkheimnek,ami
kor –Freuddal,Meaddel, Piagetval vagyVigotszkijjal összhangban – azt feltételezi,
hogyavalóságkonstrukciónemfüggetleníthetőapszichológiaifolyamatoktól.Magaaz
elméletnévválasztása,azelméletnekareprezentációgondolatikeretébehelyezése,de
akollektívjelzőfelcseréléseszociálisra(amiMoscovicinélegyszerrejelenttársadalmit
éstársast)istükrözieztazambivalenciát.
A szociális reprezentáció elmélete első pillantásra inkonzisztens a reprezentáció

egyéni,mentális,illetveinterszubjektív,szociálistárgyszerűfelfogásátilletően.Szociá
liskonstrukcionista,amennyibenareprezentációtegyszociálistárgykidolgozásának,
nempedigvalamilyenkülső,aszubjektumtólfüggetlenönállóvalóságmentálisrepre
zentációjának fogja fel, ugyankkor nyelvhasználatában, időnkéntmódszereiben, sőt
kérdésfeltevéseiben implikálja, hogy a kollektív jelentésvilág értelmesen összefügg
individuális mentális folyamatokkal, ha nem is redukálható ezekre. Jovchelovich
(1996:122)eztúgyfogalmazzameg,hogyaszociálisreprezentációk„azinterszubjektív
valóságterébenjelennekmeg,jóllehetegyénipszichikumokbanfejeződnekki”.
Jovchelovichaszociálisreprezentációelméletekulcsmozzanatánakareprezentáció

fogalmánakszociálpszichológiaiújraértelmezéséttekinti.Mintírja:

Egyreprezentáció...va la ki nek azaktivitása,akipszichikushelyettesítésétvagyképviseletét
hoz za lét re va la mi nek, ami más, mint ő maga. Következésképpen a szubjektum és az
objektum nem esnek egybe. A reprezentáció azért jön létre, hogy a szubjektum és az
objektum közötti különbséget áthidalja. Ez a folyamat nem tekinthető tükrözésnek.
Lényege,hogyegyszerre teremtkapcsolatokat,éshoz létredifferenciálódástazénésa
nemén,amás ság között.Egyreprezentációösszekapcsoljaazéntamással,ugyanakkorel
iskülönítiattól,mivelareprezentációmindigva la mi he lyett áll.Egyreprezentációezért
mindig a jelenlévőt és a jelen nem lévőt összekapcsolómediáció, ugyanakkor ha tár is,
amely – azáltal, hogy elhatárolja a jelenlévőt a jelen nem lévőtől – lehetővé teszi a
dfferenciálódástésajelentéskialakulását(Jovchelovich1996:132).

Areprezentációtehátaszubjektumésatárgyak(másemberekésdolgok)közötti
mediációk,ahozzájukvalókapcsolódásésatőlükvalóelkülönülésterébenszületik.
Ereprezentációkrévénkonstruáljákapszichológiaifolyamatoka„külső”társadalmi
valóságot,miközbenezavalóságmásoldalrólmagukatapszichológiaifolyamatokat
konstruálja.Aszociálisreprezentációelméletszerintareprezentációsembelső(men
tális),semkülső(nyilvános,ahogyegymondatvagybármelyanyagijelaz),hanema
kettősajátosviszonya.A„szociális”jelzőnemvalamilyenmentálisanreprezentálttárgy
(pl. ki rály, szem ben a nem szo ci á lis trón nal)attribútuma,hanemaszemélyésaszemély
világátalkotótárgyakéseseményekközöttiviszonyé(Moscovici1988).Ebbenagon
dolatmenetbenmegszűnikegyénéstársadalomhagyományosdichotómiája,miközben
azelméletalternatívátkínálazokkalaposztmoderntörekvésekkelszembenis,ame
lyekareprezentációtagadásávalazegyénitésatársadalmitegymásraredukálhatók
naktartják,vagyúgytekintenekrájuk,minthasemmilyenkapcsolatbannemállnának
egymással.
Aszociálisreprezentációknemöröktőlfogvaléteznek,hanemkeletkeznek,terjed

nek,átalakulnak,fennmaradnakvagylehanyatlanak.Keletkezésüketvalamilyenújsze
rű,atársadalmicsoportszámáraismeretlenjelenségismerőssé,kezelhetővétételének
szükségletemozgatja.Areprezentációfolyamánacsoportazaddigismeretlenjelensé
getacsoportmárlétezőkategóriáibalehorgonyozza,osztályozzaésmegnevezi,illetve
képekkel,jólkezelhetőmetaforákkaléscommonsenseismeretekkeltárgyiasítja,beil
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leszti a csoport, így az egyes csoporttagok világába. Ebből adódik, hogy a szociális
reprezentációk nem absztrakt fogalmi ismeretek, hanem olyan „hibridek”, amelyek
képekből, hiedelmekből, értékekből, sztereotípiákból, naiv elméletekből állnak
össze.Areprezentációkkidolgozásaéselterjedéseacsoporttagokkommunikációjá
banvalósulmeg,ezértaszociálisreprezentációsvizsgálatokakommunikációtartalmá
raésstruktúráirairányulnak.
Aszociálisreprezentációelméletatudományosracionalitásésatudományosmód

szereksajátoseszközeivel,azelméletalkotáslogikaikonzisztenciaigényévelaköznapi
racionalitás, a józan ész „előállásának” ésműködésének determinisztikus feltételeit
kutatja.Előnyétaspontáncommonsensretámaszkodóposztmodernelméletekkelszem
benjólfejezikiMoscovicimegállapítása:

Valójábanaszociálisreprezentációk,hogyegyismertkifejezésseléljek,avilágteremtés
módjai.Ebbenafolyamatbannincssemmitetszőleges,mivelagondolkodás,anyelvésa
társadalmiéletszabályaivalamennyienegyüttműködnekalehetőségekbehatárolásában.
Ezért van az, hogy a konstrukció fogalma, mihelyst trivializálják, vagyis az emberek
közöttitársalgáséskonszenzusegyszerűtermékénektekintik,elveszítivilágosemancipa
torikus jellegét.Haarról van szó,hogyminden lehetséges, akkorakonstruálásaktusa
nemannyiraavalóságkreatívszabadsága,desokkalinkábbeszabadságfeltételeirőlszőtt
illúzió(Moscovici1988:231).

A szociálisreprezentációelméletben tehát a reprezentáció fogalma az egyénit és
társadalmitnemszétválasztja,hanemösszekapcsolja.Azelméletaszubjektumotolyas
valakinek tekinti, akinek a teste csak akkor maradhat életben, a szükségletei csak
akkorelégülnekki,akinekazénjecsakakkorfejlődhet,határsakközösségébeszüle
tik.Aracionalitástmegismerhetőkognitívéstársadalmiszabályokhozköti,azismere
tekkialakulásáraésterjedésérevonatkozóokságimagyarázatlehetőségétisbeleért
ve. [A cselekvéshez való viszonyában a szociális reprezentáció –mint erreWagner
(1993,1995)helyesenrávilágít–nemtekinthetőokitényezőnek.Acselekvésinkábba
reprezentációleírásakéntfoghatófel.]Amirőlviszontezazelméletkevesebbetmond,
vagyszintealigszól,azakognitívéstársastársadalmimintázatokösszefüggése.

Kognitívésökológiaitényezőkareprezentációkterjedésében

Sperber(1985,2000;SperberésWilson1990)járványtanielméletepontosanarraakér
désrekeresiaválaszt,hogymilyenelvekésszabályokszerintkapcsolódikösszeegyéni
és társastársadalmi a reprezentációban.Elvetve a szociológusok és antropológusok
által képviselt felfogást, amely a kollektív és kulturális reprezentációkat tárgyszerű
ként,„evilágdolgaiként”ontologizálja,deugyanígyelvetveazontológiaipluralizmust
is,szigorúanmaterialistaálláspontotképvisel,amiareprezentációnakcsakkétformá
ját engedimeg: amentális reprezentációt és anyilvános reprezentációt.Amentális
reprezentációt illetően a „tokenfizikalizmust” elfogadva az idegrendszeri történést
tekintianyaginak.Anyilvánosreprezentációesetébenpéldáulahanghullámokvagya
fénymintákareprezentációanyagihordozói.

Amaterialistaalternatívaaztfeltételezi,hogymindamentális,mindanyilvánosreprezen
tációkszigorúértelembenvévemateriálistárgyak,éskomolyanvesziennekafeltételezés
nekakövetkezményeit.Akognitívrendszerek,példáulazagy,részbenakörnyezetükkel
folytatottfizikaiinterakciókalapjánbelsőreprezentációkathoznaklétresajátkörnyeze
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tükről.Ezeknekaz interakcióknakakövetkeztébenamentális reprezentációkbizonyos
mértékig szabályszerűkapcsolatbanvannakazzal, amit reprezentálnak, és így saját sze
mantikaitulajdonságaikvagyjelentéseikvannak…Ezzelszembenanyilvánosreprezentá
ciók csak a kibocsátóik vagy használóik által nekik tulajdonított jelentés révén állnak
kapcsolatban azzal, amit reprezentálnak. Nincsenek önálló szemantikai tulajdonságaik.
Másképpenfogalmazva,anyilvánosreprezentációknakcsakazáltalvanjelentésük,hogy
kapcsolatbanállnakmentálisreprezentációkkal.
Kibocsátóik és használóik általában hasonló jelentéseket tulajdonítanak a nyilvános

reprezentációknak, egyébként ezeka reprezentációknemvolnánakképesek szolgálni a
kommunikációcéljait.Atulajdonítottjelentéseknekezahasonlóságanemjöhetnelétre,
haazembereknemrendelkeznénekeléggéhasonlónyelviésenciklopédikustudással.Az
emberekközöttihasonlóság teszi lehetővé,hogyelvonatkoztassunkazegyénikülönbsé
gektől,ésolyanabsztrakciókrólbeszéljünk,mintegycsoport„nyelve”vagy„kultúrája”,
egy nyilvános reprezentáció „jelentése”, illetve – függetlenül nyilvános kifejeződéseitől
vagymentálisreprezentációselőfordulásaitól–egyhiedelmet,példáulazt,hogy„aboszor
kányokseprűnyélenutaznak”,egyetlenreprezentációnaktekintsünk.Amitígyleírunk,az
nyilvánvalóan egy absztrakció.Az ilyen absztrakció számos szempontból hasznos lehet:
kidomboríthatjaazegymássalösszefüggőmentálisésnyilvánosreprezentációkegycsalád
jánakközöstulajdonságait,segíthetkörvonalazniegykutatásitémátstb.Hibaazonbanezt
azabsztrakciót„evilág”tárgyánaktekinteni.
Amaterialistafelfogásszempontjábóltehátcsakismentálisreprezentációk,melyekaz

egyénikoponyákbanszületnek,élnekésmúlnakki,illetvenyilvánosreprezentációklétez
nek,melyutóbbiakegyszerűanyagijelenségek–hanghullámok,fénymintázatokstb.–az
egyénkörnyezetében.Azazabsztraktszintűreprezentáció,hogy„aboszorkányokseprű
nyélen utaznak”, konkrét szinten mentális reprezentációk és nyilvános reprezentációk
millióinakfelelmeg,melyeknekjelentései(intrinsicjelentéseiamentális,éstulajdonított
jelentéseianyilvánosreprezentációkesetében)hasonlítanakannakazállításnakajelen
téséhez,hogy„aboszorkányokseprűnyélenutaznak”.
Amentális és nyilvános reprezentációk milliói, lévén materiális tárgyak, okokozati

kapcsolatba léphetnek, és lépnek is egymással.Az okimagyarázatokban ezértmind az
ex pla nans, mind az explanandum szerepét betölthetik. A következetes materialista azt
állítja, hogy a kulturális jelenségek esetében sincs szükség más kauzális magyarázatra
(SperberésWilson1990:27–28).

Sperbernemzárjakiazinterpretációsmagyarázat lehetőségétakulturális, illetve
társadalmijelenségekvizsgálatában,mindazonáltalhangsúlyozza,hogyelméletihipo
téziseketcsakisazokságimagyarázatok tesznek lehetővé.Ezért lemondakulturális
holizmusról, és az anyagi reprezentációk terjedésének kérdését állítja vizsgálódásai
középpontjába.

Amikorkulturálisreprezentációkrólbeszélünk–olyasmikről,mintahitaboszorkányok
ban,aborfelszolgálásánakszabályaivagyamarxistaideológia–,olyanreprezentációkra
utalunk, amelyek egy embercsoportban széleskörűen elterjedtek. Ahhoz tehát, hogy a
kulturálisreprezentációkatmegmagyarázzuk,aztkellmegmagyaráznunk,hogymiokozza
egyesreprezentációkelterjedésétmásokkalszemben.Mivelareprezentációktöbbékevés
bé elterjedtek az emberek között, az egyéni és a kulturális reprezentációk között nem
lehetéleshatártvonni.Akulturálisreprezentációkmagyarázatánaképpenezértarepre
zentációknakazemberekközöttiterjedésérevonatkozóáltalánosmagyarázat,arep re zen
tá ci ók jár vány ta na részénekkelllennie(SperberésWilson1990:29).

Sperbertareprezentációkjárványtanánakkidolgozásábanjelentősmértékbensegí
tették azok az eredmények, amelyeket a kognitív pragmatikában ért el. Sperber és
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Wilson(1986)szakítottakanyelvkódszerűfelfogásával,ésegyolyanmodelltdolgoz
takki,amelyakövetkeztetésesfolyamatokrahelyeziahangsúlyt.Ezamodellarepre
zentációk szintjén kezeli a wittgensteini családi hasonlóság problémáját, vagyis azt,
hogy az emberi kommunikációban rendszerint csak kisebb vagy nagyobb mértékű
hasonlóságállfennakommunikátorésacímzettekgondolataiközött,ateljesegybe
esés ritka kivételnek, nem pedig normának számít (lásd részletesebben Reboul és
Moeschler 2000).Ezért azután, szembenTardetólDawkinsig a korábbi járványtani
elméletekkel,nema replikációra, hanema transzformációrahelyezi ahangsúlyt, azt
feltételezve,hogyegykultúrábaazokareprezentációkkerülnekbe,amelyeketismé
teltenkommunikálnak,ámugyanakkorakommunikációsoránminimálisantranszfor
málnak.
Könnyűbelátni, hogy ezeknek a gondolatoknak a szociálpszichológia,mindenek

előtt a szociálisreprezentációelmélet szempontjábólmegtermékenyítő hatásuk van.
Egyrésztértelmesreprezentációskérdéskéntfogalmazzamegakulturálisvagytársa
dalmi jelentésekmindenkiszámáraeleveadottságához, illetve tetszőlegesszubjektív
konstrukciójáhozképestaztafolyamatot,amelybenazegyénikülönbségekdacáraaz
adottcsoportbanérvényeskulturális reprezentációkalakulnakki,maradnak fennés
hanyatlanak le.Másrészt azokra a pszichológiai és társadalmikulturális tényezőkre
irányítja a figyelmet, amelyek a reprezentációkmintázatainak kialakulásával oksági
kapcsolatbanállnak.
AszociálisreprezentációelméletéhezhasonlóanSperberisaztazálláspontotképvise

li,hogyegyadottreprezentációsmintázatmagyarázatábannemlehetelőzetesen„kiszá
mítani”,melytényezőkjátszanakszerepet,ésazeddigiszociálisreprezentációskutatá
sokösszhangbanvannakSperberazonfeltevésévelis,amelyapotenciálishatótényező
ketpszichológiaiéskörnyezeti (ökológiai) típusbasorolja.Azelőbbiekközéolyanok
tartoznak,minta reprezentációmemorizálhatósága,azoknakaháttérismeretekneka
mennyisége,amelyekszempontjábólareprezentációreleváns,vagyareprezentációtar
talmánakkommunikálásárairányulómotiváció.Azökológiaitényezőksorábatartozik
példáulazoknakahelyzeteknekazelőfordulásigyakorisága,amelyekbenareprezentá
ciómegjelenésemegfelelőcselekvésekethívelő,külsőemlékezetitárak,példáulazírás
hozzáférhetősége,areprezentációátviteléreszakosodottintézményeklétezésestb.
Ajárványtanimetaforaugyanakkoraszociálisreprezentációelméleténéllényege

senprecízebbenhatározzamegareprezentációktermészeteésareprezentációkmin
tázatai,illetvekialakulásiéselterjedésifolyamataikközöttiviszonyt.Aklasszikusjár
ványtanbanegyepidemiológiai jelenségfelismeréséhezazegyénipatológiatanulmá
nyozásajárulhozzá.Ugyanezfordítvaisigaz:azepidemiológiagyakranjárulthozzáaz
egyesbetegségekfelismeréséhez.Hasonlóképpen,haazegyesmentálisreprezentációs
típusokvagymintázatokfelismerésepszichológiaiszintenmegtörténik,ezhozzájárul
elterjedésükmegértéséhez,ésfordítva;haepidemiológiailagazonosítunkreprezentá
ciósmintázatokat,ezhozzájárulhatpszichológiaitermészetükmegértéséhez.Akórtanés
a járványtan viszonyához hasonlóan a pszichológia és a reprezentációk járványtana
kölcsönösenrelevánsegymásszámára.
Aterjedési folyamatokMoscovicieredeti,1961benpublikáltpszichoanalízisvizs

gálata értelmében megfeleltethetők a szociális reprezentációs folyamatoknak. Jól
szem lél te ti ezt a 2. és 3. táb lá zat, amelyek lehetőséget adnakMoscovici és Sperber
tipológiájánakegybevetésére.
Moscovici 210, felerészben fővárosi, felerészbenvidékiújság1952és1956között

megjelent1610cikkénektartalomelemzésealapjánatömegkommunikációsközvetítés
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sa já tos tí pu sa it ír ja 
le. A dif fú zi ó nak
nevezett kommuni
kációs viszony a
nagy példányszá
mú, népszerű lapo
kat jellemzi. Ezek
az újságok az olva
sókérdeklődéséhez
adaptálódva a spe

cialistáktól szerzett tudás továbbadására, valamiféle közös tudás létrehozására töre
kednek.Adiffúziótatémákgyengeintegrációja,azegymásnakellentmondóálláspont
okmegjelenítése, a komolyság, a fenntartás és az irónia váltakozása jellemzi. Ez a
rep re zen tá ció szint jén is me re tek nekésvé le mé nyek nekfelelnemeg.Azegyházisajtóra
jellemzőnektaláltpropagáció azújismereteketegyjólszervezettvilágnézetmegálla
podott rendszerébe
he lye zi el. A 
pszichoanalitikus
tudás fogalmait és
el já rá sa it a val lás 
fogalmaival és eljá
rá sa i val pró bál ja 
összeilleszteni, pél
dáulmagát az ana
lízistagyónásmeta
fo rá já val ér tel me zi. 
Apropagációkiemeliazelméletvalláskonformvonatkozásait,példáulazemberátfo
gómegismerésének igényét, a szimbolizmust vagy a spiritualizmust, de elutasítja a
libidót,mintáltalánosmagyarázóelvet.Areprezentációszintjénittat ti tű dökterjedné
nek.Előbbiekkelszembenamarxistasajtókommunikációsviszonyaapro pa gan da. A 
kommunikációittelevekonfliktusostársadalmiviszonyokbaágyazódik,ésantagonisz
tikus szemléletet tükröz.A cél az igaz és hamisnézetek különválasztása, és a forrás
nézeteiésamisztifikáltanalitikusnézetekközöttiösszeegyeztethetetlenségkifejezése.
Apropagandaapszichoanalízist rivális ideológiakéntutasítjael.Aglobális ideológiai
sémák–példáulazamerikai–szovjethidegháborússzembenállásadaptálása–akifejtést
tárgyitévedésekkel,példáulapszichoanalízisamerikanizálódásánakgondolatávalter
helikmeg.Akognitívszerveződésszintjénszte re o tí pi á ról van szó.
MígMoscovicinálahangsúlyaterjedésifolyamatokésakognitívszerveződéstípu

sain van, Sperber intuitív tipológiája egyegy kiragadott példa alapján az ismeretek
fajtáitésazismeretekterjedésérehatótényezőkkülönbözőerősségétkülönítiel.Van
egyharmadikdimenzióis,amelyaközvetlenültapasztaltismereteket(ún.intuitívhie
delmek)ésatársadalmiautoritásokáltalközvetítettismereteket,azún.reflexívhie
delmeketkülönböztetimeg.
A mítosz olyan egyszerű történet, amit szájhagyomány terjeszt, következésképp

fennmaradásábanésterjedésébenarendszeresismétlésétbiztosítórituális(intézmé
nyes)feltételekentúlmeghatározószerepevanakönnyűemlékezetimegőrizhetőség
nekésaszövegattraktivitásának.Ekéttényezőtgyakranugyanazokatémákésnarra

2. táb lá zat. A pszi cho a na lí zis köz ve tí té sé nek 
és rep re zen tá ci ó já nak tí pu sai (Moscovici1961,1976nyomán)

Médium

Ismeretterjesztőlap

Val lá si lap

Marxistalap Propaganda Sztereotípia

Propagáció Attitűd

Diffúzió Vélemény,ismeret

Terjedés Kognitívszerveződés

3. táb lá zat. Az is me re tek kü lön bö ző tí pu sa i ra ha tó kog ni tív 
és öko ló gi ai té nye zők erős sé ge (SperberésWilson1990nyomán)

Is me ret tí pu sa

Val lá si mí tosz

Politikaiideológia

Tudományoselmélet Erős Erős

Gyenge Erős

Erős Gyenge

Kognitívtényezők Ökológiaitényezők
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tívszerkezetekbiztosítják.Amítoszok,azátvitelistruktúrákszervezettségénélfogva,
meseformájábanakkoristovábbélnek,amikorazőketfenntartótársadalmiautoritá
sokmárelenyésztek.
Azolyanideológiainézetek,mintpéldáulazemberekegyenlőségénekelve,elterje

désüketésfennmaradásukatnemakognitívtényezőknekköszönhetik(emlékezetben
tartásukésfelidézésüknemjelentproblémát),hanemannak,hogyerősenrelevánsak
voltakegyszületésielőjogokonalapulótársadalomban.Areflexívhiedelmeknekezek
a mintázatai mindaddig fennmaradnak, amíg a relevanciájukat fenntartó ökológiai
tényezők–adottesetbenamegfelelőtársadalmiintézmények–fennállnak.
Atudományoselméletek,mintnézetekkommunikációjaésmegértésejelentőskog

nitíverőfeszítéstigényel.Egyújnézetelfogadásaatudományosközösségbenrendsze
rintkomolyvitákkaljár.(Későbblátnifogjuk,hogyakognitívszervezés,a„jótörténet”
atudományoselméletekesetébensemmellékes.)Enézetekelterjedéseviszontelső
sorban az ökológiai tényezőktől függ. A nézetek igazságát a tudományos közösség
autoritásagarantálja,azátviteltpedigakommunikációsintézmények.Atudományos
nézetekettehátatudományszereplőiésaköznapiemberekmerőbenmásalapokon
fogadják el, és a köznapi tudásban a tudományos nézetek az átvitel következtében
jelentősenátalakulnak,leegyszerűsödnek.PontosanerrevilágítráMoscovicikutatása
isapszichoanalízisrecepciójárólafranciaországiközgondolkodásban.
Azösszevetésbőlkitetszik,hogyamígaszociálisreprezentációelméleteakognitív

tényezőket(areprezentációsmintatartalmaésszerkezete)ésazökológiaitényezőket
(azátvitelmédiumai,társadalmiintézmények)egyaránttagolniigyekszik,areprezen
tációkterjedésénekjárványtanielméletébenahangsúlyareprezentációsmintákterje
désénekkognitívésökológiaitényezőkkeltörténőmegokolásáravagymagyarázatára
esik.Ajárványtanielméletjelentőserősségeaszociálisreprezentációelmélettelszem
ben,hogyazáltal,hogyazokozásproblémájátareprezentációterjedésénekésfennma
radásánakkérdésébenragadjameg,lényegébenmegoldjaaszociálisreprezentációel
méletben megoldatlan kapcsolatot reprezentáció és intencionális cselekvés között. A
szociálisreprezentációelméleteviszontlényegesentöbbetmondareprezentációelő
állásánakésterjedésénekfolyamatairól.PléhCsabánakigazavan,hogyegymástkiegé
szítő,nempedigkizáróelméletilehetőségekrőlvanszó.

Narrativitás

Anarrativitás kérdésétPléhCsaba tanulmányanemérinti,mégis foglalkoznék vele
röviden.Részintazért,mertareprezentációkmintáinakterjedésétmeghatározókog
nitívtényezőkkapcsánSperberbővenírerről,részintpedigazért,mertanarrativitás
nyomvonalán a reprezentációk járványtanának egy lényeges ellentmondására vagy
fogyatékosságára szeretném felhívni a figyelmet. Arról van szó, hogy miközben
Sperberareprezentációkelterjedésétegybiológiailagmegalapozott racionalitáshoz,
azegyéntúlélésiesélyeineknöveléséhezköti,areflexívhiedelmekkulturálisváltoza
tosságánakracionalitásátazadotthiedelmeknekaforrásáltaltörténőhitelesítéséből
vezetile.Ezenapontonazonbanbeleütközünkaszemélyeséscsoportidentitásnaka
reprezentációsmintázatokkalóhatatlanulösszefüggőkérdéseibe.MintSperberírja:

Nemtudom,másantropológusokvagypszichológusokmiértfeltételezik,hogyazemberek
racionálisak,aztviszonttudom,hogyénmiértteszemezt.Azért,mertazemberiraciona
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litásnakjóbiológiaiokaivannak.Miértfejlesztettekkiagerincesekegyrebonyolultabb,
úgy tűnik, az embernél tetőző kognitív rendszert, ha nemazért,mert ez hatékonyabbá
tesziakörnyezetükkelfolytatottinterakciót,példáulatáplálkozástvagyazönvédelmet?
Csakisegyepisztemológiailagműködőképeskognitívrendszertudmegfelelniezekneka
céloknak,következésképpennekakognitívrendszernekeléggéracionálisnakkelllennie
(SperberésWilson1990:32).

Azintuitív,vagyisközvetlenülmegtapasztaltvagyegyszerűenkikövetkeztetetthie
delmekremindenbizonnyaligazafentimegállapítás;areflexív,vagyisamásokáltal
kommunikáltésnagykulturálisvagycsoportközieltéréseketmutatóhiedelmekátvé
telénekmagyarázatáraviszontnemtűnikkielégítőnek,ezértSperberareflexívhiedel
meketilletőenfinomítrajta:

Az emberi hiedelmek kulturális változékonyságára és gyakori inkonzisztenciájára adott
válaszomakövetkező:Ahiedelmekkétkülönbözőosztályaeltérőmódonérielaraciona
litást.Az intuitív hiedelmek lényegében veleszületett, és így univerzális perceptuális és
következtetésifolyamatoknakköszönhetikracionalitásukat.Következésképpnemmutat
nak drámai változékonyságot, és a kultúrák között lényegében konzisztensek vagy
könnyenkibékíthetők.Azokahiedelmek,amelyekakultúrákközöttváltozóak,egészen
odáig,hogyazegyikkultúranézőpontjábólamásikkultúrairracionálisnaktűnik,általában
reflexívhiedelmek,melyeknek tartalmasokszor rejtélyesazokszámára is,akikazadott
hiedelemmelrendelkeznek.Ezeknekanézeteknekaracionalitásátnemtartalmukadja,
hanema forrás,amelytőlerednek.Azt,hogykülönbözőemberekkülönböző forrásokat
tekintenekhitelesnek–énazénmesteremet,teatemesteredet–,pontosanazazeset,
amit akkor várhatunk, ha ezek az emberek egy és ugyanabban a világban racionálisan
viselkednek,csupánavilágmásmásrészénélnek(SperberésWilson1990:37).

A fenti idézetből úgy tűnik, mintha Sperber a reflexív hiedelmek terjedését egy
behaviorista ihletésű szociális tanuláselmélet keretébe helyezné. Ez azért lehet így,
mertSperbereltekintattólakörülménytől,hogyareprezentációknak,legalábbisvala
mennyireflexívhiedelemnekavilágravonatkozóaspektusánkívülvanegyacsoport
hovatartozássalvagycsoportidentitássalösszefüggőaspektusa.Ezazaspektuskörül
belülaztjelenti,hogyénaszámomrafontosemberekkelegyüttbirkózommegavilág
gal, illetvesajáténazonosságomatisrészbenettőlacsoporttólnyeremazáltal,hogy
közös reprezentációink vannak. Kiválóan világítja meg ezt a problémát Assmann
(1999)munkájaakulturálisemlékezetről.Ugyanakkorsemminemmondellentannak,
hogyazidentitástisaracionalitásrészénektekintsük,méghaazidentitásfenntartásá
valkapcsolatbannéhalátványosanirracionálisnaktűnőcselekedetekbevagynézetek
be ütközünk is, sőt akár az ént is –mint ahogy ezt amodern énfejlődéselméletek
teszik–reprezentációsterminusokbanírjukle.Mindenesetreareprezentációkterje
désérehatótényezőkközöttönállócsoportkéntcélszerűtekintetbevenniazidentitás
funkciókat,melyek,nohamindakognitívtényezőkkel,mindazökológiaitényezőkkel
kapcsolatban állhatnak, viszonylag önállóan befolyásolhatják egyes reprezentációs
típusok terjedését.Ezena téren, vagyisa reprezentációsmintázatok terjedéseésaz
identitásösszefüggéseinekfeltárásábanaszociálisreprezentációelméletképviselőiés
akulturálisemlékezetkutatóimárjelentőseredményeketértekel.
Haazidentitástegyrésztaszemélyesönazonosság,folytonosság,ésamásoktólvaló

elkülönülés,másrésztaszociálispartnerekkelvalóazonosságérzésénekéstudásának
tekintjük,éshangsúlyozzukazidentitásekétaspektusának,asze mé lyes iden ti tás nak és 
a szo ci á lis iden ti tás nak aszoroskapcsolatát,akkorkönnyűbelátnunkacsoportrepre
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zentációs folyamatainak jelentőségét a csoportidentitás, s ezáltal a tagok személyes
identitásaszempontjábólis.Acsoportbanlétrejövő,acsoporttagokáltalközösenfenn
tartottszociálisreprezentációkhozzájárulnakacsoporttudatkialakulásához.Acsoport
reprezentációibanvalóosztozásmintegyjelképévéválikacsoporttagságnak,ésalapja
lesz annak, hogy a csoport tagjai megértsék, miért kell a csoport céljait követniük.
MoscoviciésHewstone(1983)eztúgyfogalmaztákmeg,hogyegycsoportáltalkialakí
tottésfenntartottszociálisreprezentációkmárazáltalishozzájárulnakacsoportidenti
táshoz,hogyaközös reprezentációkbanmegnyilvánulóközös„világszemlélet”a cso
porttagokbanerősítiaközösidentitásélményét.
A szociális reprezentációknak van a csoportidentitás, s ezáltal az egyén szociális

identitásaszempontjábólegytovábbifunkciója,amitaszociálisreprezentációkacso
portszimbolikushatárainakmegvonásábantöltenekbe.Acsoporthatáraiotthúzód
nak, ahol a közösen szervezett reprezentációsmező határai (lásd bővebben László
1999).HasonlógondolatmenetetkövetAssmann(1999),amikorakulturálisemléke
zetnekazetnogenezisbenjátszottszerepérevilágítrá.
Areflexívhiedelmekterjedésénekatársaktekintélyéhezkötöttracionalitásáttehát

bekellágyazniaszemélyeséscsoportidentitáskidolgozásánakésfenntartásánakraci
onalitásába,amiaztjelenti,hogyareprezentációsminták,valamintaterjedésimintá
zatokésterjedésifeltételekösszefüggéseinekvizsgálatábanazidentitásfunkciókszoci
álpszichológiaiszempontjaitisfigyelembekellvenni.Assmann(1999)példáulakultu
rálisemlékezetnekebbőlazaspektusábólvezetileEgyiptombanazállam,Izraelbena
vallás,ésGörögországbanatudományszületését.Ezafelfogásmégmindignemteszi
lehetetlennéaSperberáltaljavasoltmaterializmustésmódszertaniindividualizmust,
hiszenAssamann(1999:130)iselfogadja,hogy„Akollektívönazonosságazindividu
álistudáséstudatügye”.
Egyetlenszempontrakívánomcsupánfelhívnimégafigyelmet,ésazanarratívszer

veződésűreprezentációproblémája.Aszociálisreprezentációelméletképviselőiarep
rezentáció kognitív szerveződését többnyire úgy képzelik el, hogy a reprezentáció
heterogénkognitívelemekből–képekből,hiedelmekből,naivelméletekből,attitűdök
bőlstb.–„állössze”,tehátvalamifélekategoriálistudás.ÚjabbanJovchelovich(1995),
László(1997)ésmásokrávilágítottakarra,hogyatársadalmiélettelkapcsolatostudás
azelbeszéléslogikájaszerintszerveződik,éstörténetekbenkommunikálódik.Azelbe
szélés,minterőstudásmegtartóreprezentációsformajelentőségéreamítoszkapcsán
Sperberelemzéseisfelhívjaafigyelmet,dehasonlókövetkeztetésrejutottakazemlé
kezetkutatásoldalárólolyantudósok,mintBinet(BinetésHenry1894)vagyBartlett
(1985)is.
Azelbeszélésátvitelébentipikusanjelentkezővariáció,amitBartlett(1985)kezdett

elvizsgálni,azújabbkutatásokszerint(példáulRubin1995)fontoselemeanarratív
reprezentációk fennmaradásának, hiszen a reprezentációs minták terjedése, mint
Sperberisírja,nemareplikáció,hanemaszelekcióelvétköveti,ésatöbbszörösvari
ációstabilitásnövelőtényezőkéntműködik.
Amiért a reprezentációk terjedésének vizsgálatában a narratív reprezentációk

különlegesfigyelmetigényelnek,azazéntudatkialakulásábanésfenntartásábanfelté
telezettszerepük(Bruner1990;Pléh1999;László1999).Amennyibenareprezentáci
ókterjedésénekmagyarázatába,mintaztkorábbanjavasoltam,bevonjukazidentitás
szempontjait,azidentitásésa„nyilvános”ismeretekszerveződésihomológiáiazegyé
nireprezentációsműködésekszintjénnyújtanakújértelmezésilehetőségeket.
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