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KÖZLÉSI FELTÉTELEK

1. A PSZICHOLÓGIA elsősorban alapkutatásokról közöl eredeti beszámolókat. Szívesen hoz nyilvá
nosságra olyan tanulmányokat is, amelyek -  a kutatási területtől függetlenül -  hozzájárulnak vala
milyen átfogó pszichológia i alapkérdés megoldásához, pszichológiai jelenségeket helyezve új 
megvilágításba, vagy újakat tárva fel. E kritériumok teljesülésének egyaránt ki kel I tűnnie a tanul
mány kérdésfeltevéséből, és az eredmények értelmezéséből, azaz abból a módból, ahogyan a 
szerző saját kutatásait -  egyetértőén vagy kritikailag -  elhelyezi a pszichológiai ismeretek rend
szerében.
Szívesen közöl továbbá a folyóirat a pszichológia egyes területeit érintő friss publikációkról ké
szült összefoglaló, értékelő, eredeti szempontokat érvényesítő szemléket, a hazai pszichológia 
helyzetét és fejlődését érintő elemzéseket, kritikai reflexiókat, önálló szempontokat érvényesítő 
recenziókat.
Kérjük szerzőinket, hogy cikkeik megfogalmazásakor tartsák szem előtt azt a törekvésünket, 
hogy a folyóiratban m egjelenő munkák az igényes szakmai közönség számára érthetőek legye
nek.

2. A közlést megkönnyíti a kézirat előkészítésének gondossága. Ezért a következőkre kérjük szer
zőinket:
a) A kéziratot szabványos gépelt oldalakon készítsék el (2-es sorköz, egy oldalon 25 sor, egy sor

ban 50 leütés)
b) a kéziratot két példányban küldjék be
c) az első oldalon tüntessék fel a tanulmány címét, a szerző nevét és munkahelyét
d) az oldalakat a lap te te jén folyamatosan számozzák, betoldásokat ne alkalmazzanak
e) az ábrákat, fényképeket és/vagy táblázatokat megszámozva és megcímezve külön borítékban 

mellékeljék, valamint helyüket a kéziratban gondosan jelöljék be. Fényképek esetén jó minősé
gű fekete-fehér poz itívo t kérünk, vonalas ábrák esetén pausz vagy „Sirály" papírra hígítatian fe
kete tussal készített rajzot is elfogadunk.

f) kéziratot elfogadunk (5 1 /4-es ЗбОК-s) mágneslemezen is, egy kinyomtatott példánnyal együtt. 
Munkánkat megkönnyíti, ha a szerző az XYWRITE magyar változatát használja, vagy legalábbis 
olyan szövegszerkesztőt, amely képes a magyar ékezetes karakterek előállítására. Kérjük, tűn
tessék fel a szövegszerkesztő nevet és a magyar karakterek ASCII-kódját.

3. Az irodalmi utalásokat a szövegben a szerző vezetéknevével és az idézett mű zárójelbe helye
zett megjelenési évszámával kérjük jelölni. Ha valamely ik szerzőtől több, azonos évben megje
lent munka idézésére kerül sor, a tanulmányok megkülönböztetése az idézés sorrendjében az 
évszám mellé írt a, b, c  stb. indexekkel történik. (Oldalszámot csak szó szerinti idézés vagy meg
határozott részlet idézése esetén kell feltüntetni.) Kérjük szerzőinket, gondosan ügyeljenek arra, 
hogy az irodalom jegyzék az idézett munkákat hiánytalanul tartalmazza, és a közlés formája az 
idegen nyelven m egje lent munkák esetén az alábbi angol nyelvű példáknak megfelelő legyen 
(nem angol nyelvű m űvek esetén a szöveg és a rövidítések értelemszerűen az adott nyelven sze
repelnek: orosz nyelvű műveknél az elfogadott fonetikus átírással)
a) Könyveknél: Berkowitz, L., 1962, Agression: A social Psychological Analysis, Academic Press, 

New York
b) Tanulmánykötetben megjelent munkáknál: Berkowitz, L . , 1972, Social norms, feelings and ot

her factors a ffecting helping behavior and altruism, In: Berkowitz, L. (ed.). Advances in Experi
mental Social Psychology, Vol. 6, Academ ic Press, New York, 63-108.

c) Folyóiratban m egjelent munkáknál: Berkowitz, L„ Daniels, L. R., 1963, Responsibility and de
pendency, Journal o f Abnormal and Social Psychology, 66 ,429-437,

A magyar szerzőktől magyar nyelven íro tt vagy szerkesztett munkák esetén minden esetben a 
szerző magyar szórend szerinti teljes nevét kérjük feltüntetni.

4. A lábjegyzetek helyét kérj ük a tanulmány megfelelő pontján arab számmal jelölni, szövegüket pe
dig ugyanezzel a számozással „Lábjegyzetek" felirattal ellátott külön oldal(ak)on mellékelni.

5. A közlemény, amennyiben a téma kife jtése ezt szükségessé teszi, a két szerző ív terjedelmet 
(egy ív = 40 000 betűhely = 32 szabványos gépelt oldal) is elérheti, sőt meghaladhatja.

6. Idegen nyelvű fordítás céljára kérjük mellékelni a tanulmány kb. 200-250 szavas (2 szabványos 
gépelt oldal terjedelmű) összegezését.

7. A korrektúra javításának határideje három nap, melynek betartása a megjelenés folyamatosságá
nak biztosításához nélkülözhetetlen.

8. A nyomda a szerzők tiszteletdíjának terhére minden tanulmányról 25 példányban különlenyoma- 
tot készít. A tiszte le tdíj terhére a szerzők további példányokat is igényelhetnek.

9. A szerkesztőség kéziratot nem őriz meg és nem küld vissza, kivéve a kézirat hordozójául szolgá
ló mágneslemezt.
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TANULMÁNYOK

CZIGLER ISTVÁN és CSIBRA GERGELY
MTA Pszichológiai Intézete, Budapest

LEXIKAI DÖNTÉS ANAGRAMMA MEGOLDÁSI 
HELYZETBEN ÉS AZ ESEMÉNYHEZ KÖTÖTT 

POTENCIÁLOK

Tanulmányunkban azt a kérdést vizsgáljuk, hogy szavak automatikus fel
dolgozása gyakorol-e hatást az olyan műveletekre, melyek szintén a sza
vakat alkotó betűkön alapulnak, de nyilvánvalóan figyelmi folyamatokat 
igényelnek. Gyakorlott felnőtt olvasóknál vizuálisan megjelenített minden
napi szavak jelentése automatikusan aktiválódik (például HASHER és 
ZACKS, 1979), bár az automatizáltság nem tökéletes (KAHNEMAN és 
CHAJCZIK, 1983). A feldolgozás ilyen automatikus útja interferálhat a 
vizuális inger feldolgozásának egyéb sajátságaival. Az ilyen interferencia 
az ismert Síroop-feladattal mutatható ki. Mint számos eredmény mutatja 
(összefoglalásként lásd DYER, 1973), amikor színeket jelentő szavakat 
adnak ingerként, s a feladat a bemutatott betűk színének megnevezése, a 
megnevezés látenciája nagyobb, ha a betűk színe és a bemutatott szó je
lentése nem egyezik meg. A Stroop-feladat eredményeinek magyarázatára 
több elképzelés született. Egy-egy magyarázat körülhatárolja, hogy a 
„Stroop-interferencia” terminus milyen helyzetekre terjeszthető ki. A leg
egyszerűbb magyarázat szerint a gyorsabb feldolgozás gátolja a lassabbat 
(DYER, 1973; MORTON és CHAMBERS, 1973; POSNER, 1978; 
STROOP, 1935). Az ilyen „lóverseny” modelleken belül is vitatott az in
terferencia támadáspontja. Elvileg lehetséges, hogy az interferencia a vá
laszok versengésének szintjén jön létre (például DYER, 1973; MORTON 
és CHAMBERS, 1973), de lehet az is, hogy a feldolgozás korábbi szaka
szában (HOCK és EGETH, 1970), például a fogalmi kódolás szintén ke
letkezik (NAISH, 1985; SEYMOUR, 1977). Az újabb vizsgálatok közül
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azonban DUNBAR és MACLOAD (1984) kísérlete a „lóverseny” mo
dellnek ellentmond. A szavak olvasási sebességét a szavak fejjel lefelé va
ló megjelenítésével és jobbról balra való bemutatásával annyira növelték, 
hogy a színek megnevezése válik rövidebbé. A Stroop-hatás ennek elle
nére megmarad (bár valamelyest csökken), fordított Stroop-hatás (az olva
sási sebesség csökkenése inkongruens betűszín esetében) viszont nem mu
tatkozik. E kísérlet az interferencia helyének kérdését természetesen nem 
érinti, az egyszerű „lóverseny-elvű” magyarázatnak viszont nem felel meg.

Jelen kísérletben olyan interferenciahelyzetet vizsgálunk, ahol a szó
ingerek automatikus feldolgozása konfliktusban állhat ugyanennek az in
gernek a feladat által meghatározott (de szintén lexikális) feldolgozásával. 
Ha ugyanannak az ingernek a feladat által megkövetelt és automatikus 
feldolgozása eltérő választendenciákhoz kapcsolódik, várható, hogy a vá
laszinterferencia késlelteti a nyílt mozgásos reakciót (Rí) és/vagy növeli a 
hibaszámot. Ilyen Rí növekedés nem várható, ha a kétféle feldolgozás 
azonos választ aktivál, mivel két kategoriális kód egyidejű aktivációja nem 
okoz válasz interferenciát. A fentinek megfelelően a Stroop-helyzetben 
olyan speciális interferencia mutatkozik, ahol a feldolgozás egyik útja be
folyásolja a másikat, miközben a fordított hatás minimális, továbbá az in
terferencia nem magyarázható egyszerűen a feldolgozási sebességek elté
résével.

Kísérletünkben a lexikai döntési feladatot anagramma megoldási fel
adattal kombináltuk, s e kombináció kapcsán olyan feltételeket állítottunk 
elő, ahol a (részben) automatikus olvasással aktivált lexikai egység interfe- 
rálhat a kontrollált feldolgozás eredményével. Ingerként egy négy szám
jegyből és négy betűből álló együttest mutattunk be. A személyeknek Rí 
helyzetben arra kellett válaszolniuk, hogy a számok által jelzett sorrend
ben olvasva a betűket, a négy betű értelmes magyar szót alkot-e vagy sem. 
A kísérlet arra a feltételezésre épített, hogy a négy betűt automatikusan 
szóként kategorizálják a személyek, ha szokványos (balról jobbra történő) 
olvasása megfelel egy magyar szónak, viszont az automatikus kategorizáció 
nem szó, ha a normál olvasási sorrendben a négy betű nem alkot értelmes 
szót. Ha a jelzett sorrend és a szokványos sorrend is értelmes szó, az egy
beesés akár serkentheti is a válaszszervezési folyamatokat.

Az interferencia támadáspontjának vizsgálatára felhasználható az ese
ményhez között potenciálok módszere (DUNCAN-JOHNSON és KO- 
PELL, 1981; WARREN és MARSCH, 1979). A késői pozitív komponens 
(P300, P3b) látenciája az ingerfeldolgozás időtartamától függ, viszont füg
getlen a válaszszervezés idejétől (például KUTAS, McCARTHY és
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DONCHIN, 1977; McCARTHY és DONCHIN, 1978). Ebből kiindulva 
DUNCAN-JOHNSON és KOPELL (1981) úgy érvelt, hogy Stroop-inge- 
rek (inkongruencia) esetében a megnövekedett Rí és a konstans P300 lá
tencia a hatás támadáspontként a válaszelőkészítésre utalna, tehát „output 
interferenciára”. A kongruens és inkongruens ingerekre a P300 látenciája 
DUNCAN-JOHNSON és KOPELL (1981) vizsgálatában megegyezett. 
Nem mutatkozott eltérés a P300 (és a korábbi komponensek) látenciájá
ban WARREN és MARSCH (1979) kísérletében sem. Az interferencia 
támadáspontjával kapcsolatosan levonható következtetés ebben az eset
ben természetesen a nullhipotézis elfogadása. AINE és HARTER (1984) 
nem Stroop-(kongruens) ingerekre 225 ms látenciával nagyobb okcipitális 
negativitást talált, mint Stroop-(inkongruens) ingerekre. E negativitást a 
figyelmi feldolgozás korrelátumának tartották, s így olyan adatnak, mely a 
Stroop-interferencia perceptuális/kódolási támadáspontjára utal. A másik 
oldalon, a Stroop-feladat egy változatát alkalmazva BUCKLEY és mun
katársai (idézi COLES, GRATTON és DONCHIN, 1988) olyan eredmé
nyeket kaptak, melyek a válaszkompetíciós elméletet valószínűsítik. E kí
sérletben az ingereken belüli konfliktus (rímelés) szemben grafemikus 
(szókép) hasonlóságot érintette az összemérendő ingerek között. Amikor 
a feladat az volt, hogy a személyek döntsék el, a vizuálisan adott szavak 
rímelnek-e vagy sem, a Rí megnőtt a szóképként eltérő szópárokra. A 
szerzők regisztrálták a válaszokat megelőző motoros potenciálokat 
(KORNHUBER és DEECKE, 1965; összefoglalásként lásd BRUNIA és 
mtsai., 1984), és úgy találták, hogy inkongruens ingerek esetében a moz
gást végző végtaggal ellentétes oldalon a motoros potenciál késik a kong
ruens ingerekre adott válaszokat megelőző motoros potenciálokhoz ké
pest. Ez a hatás azonban kisebb volt, mint más válaszinterferencia hely
zetekben. WARREN és MARSCH (1979) a válaszoktól visszafelé átlagol
va úgy találta, hogy a betűszínnel nem egyező színt jelentő szavakra meg
nő a válaszokat nagy átlagban 169 ms-mal megelőző negatív csúcslatenci- 
ája. E kísérletben az átlagos reakcióidő 768 ms volt, így e négativités át
lagos látenciája 600 ms körüli. A csúcslatencia változásából a szerzők azt 
a következtetést vonták le, hogy az interferencia válaszszervezési folyama
tokhoz kötődik. Adataik azonban valószínűleg nem motorospotenciál-vál- 
tozásokat mutatnak. Először: e kísérletben csak oldalsó parietális elveze
téseket vizsgáltak. A mozgásokat megelőző motoros komponensek e te
rületek felett elég kicsik (például DEECKE, SCHEID és KORNHU
BER, 1969). Nem tudhatjuk azt sem, nem voltak-e egyéb eltérést mutató 
összetevők más területeken. Másodszor: a mozgás előtti négativités szá
mos részösszetevője, így ezek összege is erősen lateralizált (például 
DEECKE, GRÖZINGER és KORNHUBER, 1976), a WARREN és
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MARSCH (1979) kísérletében regisztrált hullám viszont nem volt na
gyobb a válaszoló kézzel ellentétes oldalon. Harmadszor: a mozgásokkal 
kapcsolatos negativitás a válaszok után is regisztrálható (például LANG, 
LANG, UHL, KOSKA, KORNHUBER és DEECKE, 1988).

Jelen vizsgálatban regisztráltuk az ingerléshez szinkronizált esemény
hez kötött potenciálokat és a válaszokhoz szinkronizált (azaz a válaszokat 
megelőző) eseményhez kötött potenciálokat is. Eltérően BUCKLEY és 
munkatársai kísérletétől, a mi kísérletünkben az ingerekben rejlő konflik
tus lexikai természtű volt. A két kísérlet e vonatkozásban kiegészíti egy
mást. Lexikai-szemantikai konfliktusok kialakíthatnak Stroop-típusú inter
ferenciát. La HEU, BRUJN, ELENS, HARTSUIKER, HELANA és 
SCHEVLEN (1990) kísérletében a személyek feladata holland szavak an
golra fordítása volt. A fordítás latenciaideje megnőtt, amikor a szavak be
mutatását követően egy jelentés szempontjából azonos kategóriába tarto
zó szót mutattak be (szemben avval az esettel, amikor a két szó egymással 
nem állt kapcsolatban).

A Stroop-interferencia magyarázatára kialakított újabb elméletekben 
lényeges szerepet játszik az interferencia aszimmetriája, azaz a szó jelen
tésének (mint láttuk, egyszerű „lóverseny” modellel nem magyarázható) 
interferenciája a színmegnevezéssel, miközben az inkongruens szín nem 
befolyásolja az olvasási időt. GLAZER és GLAZER (1989) evvel az 
aszimmetriával párba állítja azt az aszimmetriát, mely képek, illetve szavak 
kategorizálásánál mutatkozik. Ilyenkor az inkongruens kép zavarja a sza
vak kategorizációját, az inkongruens szó viszont nem zavarja a képekét. 
GLAZER és GLAZER (1989) szerint akkor jön létre Stroop-típusú in
terferencia, amikor az inger valamilyen, a feladathoz nem kötődő vonat
kozása kitüntetett kapcsolatban áll valamilyen emlékezeti rendszerrel, e 
rendszer pedig valamilyen válaszrendszerrel. Az inger feladatnak megfele
lő vonatkozása viszont ehhez a rendszerhez csak közvetetten kapcsolódik. 
Az interferenciát a kitüntetett kapcsolat okozza. Kitüntetett kapcsolatnak 
lehet tekinteni a szó — lexikai emlékezet — verbális (nyílt vagy belső) re
akció, valamint a kép — szemantikus emlékezet — manipuláció sorokat. 
Amikor tehát a klasszikus Stroop-helyzetben a színre kell verbális választ 
adni, ezt zavarja a kitüntetett szó — lexikai emlékezet — verbális válasz 
rendszer.

A jelen kísérletben alkalmazott lexikai döntési feladatban a „szó” — 
„nem szó” gombnyomásos válasz kívül esik a GLAZER és GLAZER 
(1989) által feltételezett kitüntetett kapcsolatrendszeren. Ugyanakkor a 
feladatban jelen vannak azok az elemek, melyek az egyszerű „lóverseny”
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modelleknél komplexebb válaszinterferencia elméletek, így a folyamatos 
feldolgozási elmélet (például ERIKSEN és SCHULTZ, 1979) alapján 
Stroop-szerű hatásokat valószínűsítenek. A jelen kísérletben alkalmazott 
nehéz feladat (a várható hosszú Rí) azért előnyös, mert szétválhatnak az 
ingerhez, illetve a válaszhoz kötött folyamatok.

MÓDSZEREK

Kísérleti személyek
A kísérletben 24 egyetemi hallgató (14 nő és 10 férfi) vett részt. Életko
ruk 19 és 28 év között volt. A férfiak közül egy balkezes volt.

Ingerek és eljárás
Az ingerek négy- vagy ötbetűs magyar szavak, illetve azonos hosszúságú 
értelmetlen betűsorok voltak. Megfelelő szógyakorisági adatok hiányában 
a szavakat úgy jellemezhetjük, hogy valamennyi „mindennaposán hasz
nált” szó volt. A tényleges kísérletben négybetűs, a gyakorló sorozatokban 
ötbetűs együttesek szerepeltek. A négybetűs együttesek mindegyike két 
magánhangzóból állt. Azonos betű nem szerepelt kétszer egy szón belül. 
A szavak felénél (40) létezett teljes anagrammamegoldás (például RÓKA
KARÓ), míg a másik felénél nem. Az értelmetlen együttesek fele (40) át
rendezhető volt értelmes szóvá, másik fele nem. A gyakorlás során azért 
használtunk ötbetűs (két magánhangzó, három mássalhangzó) együttese
ket, mert a magyar nyelvben a megfelelően átalakítható négybetűs szavak 
száma korlátozott. Természetesen a feladat öt betű esetében nehezebb, 
így abban reménykedhettünk, hogy azok a személyek, akik viszonylag jó 
teljesítményt értek el a nehezebb feladatban, jó teljesítményt adnak a 
könnyebben.

A betűsorokat négy számmal együtt (1, 2, 3, 4) mutattuk be. A betűk 
a fixációs jel felett, a számok a Fixációs jel alatt jelentek meg; azaz minden 
egyes betű alatt volt egy szám. A személyeknek reakcióidő helyzetben el 
kellett dönteniük, hogy a számok által jelzett sorrendben elolvasva a be
tűket, azok értelmes szót alkotnak-e vagy sem. Például a VÁKE-3214 
esetben a helyes válasz „szó”, a BÍRÓ-3241 esetében „nem szó”. Egysze
rű megfordítás (4321) nem szerepelt, a hosszú—rövid magánhangzó meg
különböztetést a helyesírási szabályoknak megfelelően betartottuk. A fen
tieknek megfelelően négy inger-válasz kombináció jött létre: szó—szó, 
szó—nem szó, nem szó—szó, nem szó—nem szó.



8

A 160 ingert négy sorozatba (40 inger sorozatonként) osztottuk be. 
Minden egyes sorozaton belül az ingerek sorrendje véletlenszerű volt. A 
sorozatokon belül azonos számban fordult elő a négy inger-válasz kombi
náció. A próbák közötti intervallum 6000 ms volt.

150 cm távolságról az ingerek vízszintesen 0,62, függőlegesen 0,46 fo
kos mezőn belül jelentek meg. Az ingerek 3000 ms időtartamig voltak lát
hatók. Az ingerek bemutatását figyelmeztető inger előzte meg. Ez a mező 
közepén megjelnő két pont 100 ms időtartamra jelent meg. A felszólító 
inger és az ingeregyüttes között az ingerek közötti intervallum 600 ms 
volt. Az ingerek zöld színű karakterek voltak, sötét háttérben.

A négy mért ingersorozatot megelőzték gyakorló sorozatok. Ezek 
konstrukciója azonos volt a mért sorozatokéval. A gyakorlást addig foly
tattuk, míg 40 próba legalább 30 helyes válasszal járt. A helyes válaszhoz 
a Rí felső határa 4000 ms volt.

A csoport fele jobb kézzel adott „szó” választ, a másik fele ballal.

Az eseményhez kötött potenciálok regisztrálása

Az eseményekhez kötöt potenciálok regisztrálásához az agyi elektromos 
tevékenységet és az elektrookulográfiás aktivitást erősítés után (0,2—50 
Hz átvitellel) 100 Hz mintavétellel mágneslemezen tároltuk, majd átlagol
tuk. A kísérlésben az Fz, Cz, Pz és Oz pontokra helyezett elektródákon 
kívül elhelyeztünk laterális centrális (C3 és C4) elektródákat is. Referen
ciaként a két fülcimpán elhelyezett elektródák szolgáltak. A szemmozgást 
a szem felett és mellett elhelyezett elektródapárral regisztráltuk. A szem
mozgás műtermékének tekintettük azt az esetet, amikor az elektrookulog- 
ram szórása nagyobb volt, mint 10 цУ. E küszöb felett a próbákat kihagy
tuk az átlagolásból. A négy inger-válasz kombinációra külön-külön képez
tünk átlagokat (ezekbe csak helyes válaszokkal járó próbákból származó 
potenciálok kerültek). Az ingerekhez szinkronizált eseményhez kötött po
tenciáloknál az alapvonal az inger előtti 700 ms volt. Az inger utáni 4000 
ms átlagolásán kívül átlagoltuk az ingert követően 1100 ms tartományt is, 
valamint a válaszhoz szinkronizált eseményhez kötött potenciálokat a vá
lasz pillanatát megelőző 1100 ms és a választ követő 700 ms tartomány
ban. Az alapvonal a válaszhoz kötött átlagolásnál is megegyezett az inge
rekhez szinkronizált potenciálok alapvonalával.
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EREDMÉNYEK

REAKCIÓIDŐ ÉS HIBASZÁM

Az 1. táblázat az átlagos Rí- és hibaszám-adatokat mutatja.

1. táblázat

Átlagos Rl (ms) és hibaszázalék a „szó” és „nemszó” ingerekre

reakcióidő hibaszázalék

Válasz SZÓ nem szó SZÓ nem szó

Inger
szó 2577 3005 13.1 10.6

nem szó 2554 2947 14.6 7.3

A három szempontos varianciaanalízis [Ingertípus (szó, nem szó) x 
Választípus (szó, nem szó) x Csoport (válaszkéz-elrendezés)] szerint a Rí 
esetében szignifikáns az ingertípus (41 ms) és a választípus (411) főhatás 
[F(l,22)= 6,52, p< 0,05, illetve F(l,22)= 119,55; p< 0,001]. Meg kell je
gyezni, hogy szó válaszok esetében a szó—nem szó inger közötti különb
ség csak 3 ms, nem szó válaszok esetében azonban ez 58 ms. A három 
szempontos varianciaanalízisben az inger x válasz interakció nem volt szig
nifikáns, azonban az interferencia esetében specifikus szó inger vs. nem 
szó inger különbség a nem szó válaszoknál (vagyis az 58 ms eltérés) sta
tisztikailag megbízható [t(23)= 2,55, p< 0,01].

A hibázások számával hasonló varianciaanalízist számítottunk. Szigni
fikánsnak bizonyult a választípus főhatás [F(l,22)= 5,91; p< 0,05] és az 
ingertípus x választípus interakció [F(l,22)= 5,54; p< 0,05]. Mint azt az 
1. táblázat mutatja, a „nem szó” válaszok esetében kevesebb volt a hiba. 
Ez az eredmény a gyorsaság/pontosság kölcsönviszonyra utal. A „szó” vá
laszoknál a kritériumszint alacsony volt: a Rí csökkent, viszont nőtt a hi
baszázalék. A két választípust külön kezelve kitűnik, hogy a nem szó vá
laszoknál szóingerek esetében a hibaszám emelkedése szignifikáns [t(23) = 
2,84, p< 0,01], szó válaszoknál viszont nem.
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✓

Az 1. ábra az eseményhez kötött potenciálokat mutatja egy olyan időtar
tamon belül, ahol a válaszok már létrejöttek. E hosszú (4000 ms) átlago- 
lási idő két hátrányos hatással jár. Először, megnő a szemmozgás-műter- 
mékek gyakorisága. Ennek az a következménye, hogy a (viszonylag szigo
rú) kritériumok következtében mindössze 13 olyan személy maradt, akik
nél nem akadt volna olyan eset, hogy az elemszám 16 alá esett. Másod
szor, a válaszok szórása következtében elmosódnak a válaszközeli hatások. 
Az eseményhez kötött potenciálok e típusából igy csupán azt valószínű
síthetjük, hogy az inger megjelenését követő 500 ms-on belül nincsenek 
markáns inger-, illetve választípus hatások. Továbbá, mint azt a laterális 
elvezetések különbsége (alsó sor) mutatja, a bal oldal felett elhúzódó né
gativités regisztrálható. Végül, mintegy 1700 ms-mal kezdődően, főleg az 
elülső területek felett, „szó” válaszok esetében az eseményhez kötött po
tenciálok pozitívabbak, mint „nem szó” válaszok esetében. A fentiekre va
ló tekintettel az ingerlés kezdetéhez, illetve a válaszokhoz szinkronizáltan 
külön átlagoltuk az eseményhez kötött potenciálokat, 1100 ms inger utá
ni, illetve válasz előtti idővel.

Ingerekhez kötött átlagolás
Középvonali elektródok A 2. ábra az ingerekhez kötött átlagolással ka

pott eseményhez kötött potenciálok csoportátlagát mutatja a középvonali 
(Fz, Cz, Pz, Oz) elektródáknál. Az inger megjelenését követő első 600 
ms-on belül négy nagyobb csúcsot regisztráltunk: N1 (80—150 ms), P2 
(180—260 ms), N2 (250—350 ms) és P3 (400—600 ms). Az elektróda-lo
kalizáció hatásán kívül a kísérlet változóinak nem mutatkozott szisztema
tikus hatása e csúcsok látenciájára, illetve amplitúdójára. Az amplitúdóma
ximumok és csúcslatenciák elemzésén kívül a 300—600 ms (inger utáni) 
tartományban három 100 ms hosszúságú sávban, valamint a 600—1000 ms 
közötti 400 sávban kiszámítottuk az átlagos amplitúdóértékeket. Ezekből 
az adatokból négy szempontos (Elektróda x Ingertípus x Választípus x 
Válaszkéz-elrendezés) varianciaanalízist számítottunk. (Ahol ez indokolt, 
a szignifikanciaszinteket a Greenhouse-Geisser eljárásnak megfelelő kor
rekció után adjuk meg). A fenti elemzésekben csak elektróda-főhatások 
adódtak.

Laterális elektródák. A 3. ábra az ingerhez kötött átlagolással nyert 
eseményfüggő potenciálok csoportátlagát mutatja a két laterális (C3, C4) 
elvezetésben. Az adatokat hasonló elemzéssel értékeltük, mint a közép
vonali adatokat. Ebben az esetben azonban az elektróda-főhatás nem tri-
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1. ábra

Az eseményhez kötött potenciálok csoportátlaga a négy 
Inger-válasz feltételben.

Az alsó sor a laterális elektródáknál regisztrált válaszok különbsége. A felfelé kité
rés a bal félteke felett jelez viszonylagos negatlvltást.
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viális, mivel laterális EKP-különbségekre utal. E főhatás szignifikáns volt 
a 300—400 ms, valamint a 600—1000 ms szakaszban [F(l,22)= 4,63, il
letve 7,29; p< 0,05 mindkét esetben]. Mint a 3. ábrán látható, amikor a 
jobb oldali választ (C4) kivontuk a bal oldaliból (C3), a 300—400 és 
600—1000 ms sávban a bal oldal viszonylag negatív eltolódást mutatott.

2. ábra

Az Ingerek kezdetéhez szinkronizált eseményhez kötött 
potenciálok csoportátlaga a középvonali elektródoknál 

(negatlvitás felfelé)

szó valasz: JOBB szó válasz: BAL

-2uV[lOO ms

- - - - - - -  szó inger -  szó valasz
- - - - - -  szó inger -  nemszó válasz
- - - - - - -  nemszó inger -  szó válasz
- - - - - -  nemszó inger - nemszó válasz
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A négativités első része (300—400 ms) a negatív komponensnek (N2) 
megfelelő tartomány, a későbbi rész pedig a P3 összetevőt követő elhú
zódó negativitásnak tűnik.

Válaszfüggő átlagolás

Középvonali elektródák. A válaszfüggő átlagolásnál az eseményhez kötött 
potenciálokat a gombnyomás pillanata szerint szinkronizálva átlagoltuk. A

3. ábra

Az Ingerek kezdetéhez szinkronizált eseményhez kötött 
potenciálok csoportátlaga laterális elektródáknál.

Az alsó sor a bal és jobb oldali elvezetések közötti különbségpotenciál (négativités 
felfelé).

szó válasz: JOBB szó válasz: BAL

C3-C4

-2uV i 100 ms

-----  szó inger - szó valasz
—  szó inger - nemszó válasz
—  nemszó inger - szó válasz

nemszó inger - nemszó válasz
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középvonali elektródáknál adódó eseményhez kötött potenciálokat a 4. 
ábra mutatja.

Az átlagos amplitúdókat az 1100—300 ms (inger előtti) tartományban 
két 400 ms hosszúságú sávban, valamint a 300 ms (inger előtt)—200 ms 
(inger után) tartományban öt 100 ms hosszúságú sávban számítottuk ki.

4. ábra

A válaszokhoz szinkronizált eseményhez kötött potenciálok 
csoportátlaga a középvonal! elektródáknál (négativités felfelé)

szó válasz: JOBB szó válasz: BAL

-3uVI100 ms

- - - - - - -  szó inger -  szó valasz
- - - - - - -  szó inger - nemszó válasz
- - - - - - - nemszó inger -  szó válasz
- - - - - - -  nemszó inger - nemszó válasz
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Az adatokkal az ingerhez kötött átlagolásnál bemutatott négy szempontos 
varianciaanlízisnek megfelelő számításokat végeztünk. Az elektróda-főha- 
tás valamennyi elemzésben szignifikáns volt. E hatásokon kívül az inger
típus X választípus főhatás szignifikáns volt az 1100—300 ms tartomány 
két sávjában [F(l,22)= 5,32, illetve 8,01; p< 0,05 illetve 0,01]. Az ingertípus 
X elektróda x válaszkéz-elrendezés hármas interakció a 700—300 ms sáv
ban volt szignifikáns [F(3,66)= 6,08; p< 0,01]. Mint azt a 4. ábra mutatja, 
e hatás kicsi és a skalp-eloszlás nem egyértelmű. Ezért specifikusabb 
elemzést végeztünk, három szempontos varianciaanalíziseket a választípus, 
elektróda és válaszkéz-elrendezés faktorokkal, a „szó” és „nem szó” in
gerekre külön-külön. Elvégeztük továbbá az Ingertípus x Elektróda x Vá
laszkéz-elrendezés három szempontos varianciaanalíziseket a „szó” és 
„nem szó” válaszokra külön-külön. „Szó” ingerek esetében a válasz-főha- 
tás szignifikáns volt [F(l,22)= 6,75; p< 0,05] a 700—300 ms (válasz előt
ti) szakaszban. A „szó” válaszok esetében az ingertípus-főhatás is szigni
fikáns volt [F(l,22)= 4,82; p< 0,05]. Az elektróda-főhatásokon kívül 
ezekben az elemzésekben nem mutatkoztak további szignifikáns hatások.

Az általánosabb, négy szempontos elemzések eredményeivel együtt 
ezek az adatok arra utalnak, hogy a válasz előtt 300—700 ms időtartam
mal a „szó inger” —’’nem szó válasz” esetében az EKP pozitívabb, mint 
azokban a próbákban, ahol az inger és a válasz kompatibilis.

A választípus-főhatás szignifikáns volt a 200 ms (válasz előtt)—200 
ms (válasz után) tartomány négy 100 ms hosszúságú sávjában. A két vá-

2. táblázat

A válaszfüggő átlagolással, a 300 ms (válasz előtt)—200 ms 
(válasz után) tartományban, 100 ms sávokban, az átlagos 

amplitúdóértékekkel végzett négy szempontos [ingertípus (I) x 
választípus (R) x elektróda (E) x válaszkéz-elrendezés] 

varianciaanalízisek F-értékeinek összefoglalása (középvonal!
elektródák)

sáv (ms)
var. df.

-300, -200 -200, -100 -100, 0 0, + 100, + 100, +200

R 1.22 4.66* 6.81* 14.84*** 19.68*** 16.86***
E 3.66 9.71*" 9.76*** 6.39* * 6.14" 24.53***
RxE 3.66 4.98* 7.93**

• p < 0.05; ** p < 0.01; *** F) < 0.001
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lasz utáni sávban szignifikáns volt a választípus x elektróda interakció is. 
Ezeknek az elemzéseknek az eredményeit a 2. táblázat összegzi. Mint azt 
a 4. ábra mutatja, a válaszhatások létrejötte a „szó” válasszal járó próbák
ban a centro-perietális pozitív hullám megjelenésének következménye.

Laterális elektródák. Az 5. ábra a válaszhoz szinkronizált esemény
hez kötött potenciálokat mutatja a laterális elvezetésekben. A középvo
nali elektródák esetében bemutatott négy szempontos varianciaanalízisek
nek megfelelő elemzések szerint az ingertípus x választípus interakció 
szignifikáns volt az 1100—300 ms (válasz előtti) tartomány két sávjában 
[F(l,22)= 6,09, illetve 9,65; p< 0,05 illetve 0,01]. Az elektróda helyének 
főhatása szignifikáns volt az 1100—700 ms (válasz előtti) sávban 
[F(l,22)= 4,75; p< 0,05]. A középvonali elvezetésekhez hasonlóan, az in
gertípus x választípus interakció azért jöhetett létre, mert az eseményhez 
kötött potenciálok a „szó inger” — „nem szó válasz” és a „nem szó” in
ger — „szó” válasz próbákban viszonylag pozitívabbak voltak (abban a 
csoportban, amely a „szó” válaszokat jobb kézzel adta). Ami a laterális 
különbségeket illeti, az 1100—300 ms (válasz előtti) tartományban a bal 
oldalon negatívabb (kevésbé pozitív) válaszokat kaptunk. A „szó” és „nem 
szó” ingerekre külön-külön három szempontos (Választípus x Elektróda x 
Válaszkéz-elrendezés) varianaciaanalíziseket, továbbá a „szó” és „nem 
szó” válaszokra szintén külön-külön három szempontos (Ingertípus x 
Elektróda x Válaszkéz-elrendezés) varianciaanalíziseket számítottunk. Ha
sonlóan a kapott eredményekhez, a 700—300 ms (válasz előtti) sávban a 
választípus-főhatás szignifikáns volt a „szó” ingerekre, az ingertípus-főha- 
tás pedig szignifikáns volt a „nem szó” válaszokra [F(l,22)= 6,36, illetve 
4,46; p< 0,05 mindkét esetben]. Ezek az eredmények a „szó” inger — 
„nem szó” válasz próbákban mutatkozó viszonylagos pozitivitás megbízha
tó megjelenését mutatják a 300—700 ms (inger előtti) sávban.

A választípus-főhatás szignifikáns volt a 200 ms (válasz előtti)—200 
ms (válasz utáni) tartomány négy sávjában, a választípus x elektróda x vá
laszkéz-elrendezés interakció pedig szignifikáns volt a 300—200 ms és 
100—0 ms (válasz előtti), valamint a 0— 100 ms (válasz utáni) sávban. A 
varianciaanalízisek eredményeinek összefoglalását a 3. táblázat mutatja.

Hasonlóan a középvonali elektródokkal kapott eredményekhez, a vá
lasztípus-főhatás a „szó” válasz próbákban megjelenő pozitív hullám kö
vetkezménye. A hármas interakció természetét illusztrálandó, a válaszoló 
kézzel ellenoldali elektróddal regisztrált EKP-ból kivontuk az azonos ol
dali EKP-t. A különbségpotenciálok az 5. ábrán az alsó sorban láthatók. 
Azoknál a személyeknél, akik a „szó” választ a jobb kézzel adták, a bal
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A válaszokhoz szinkronizált eseményhez kötött potenciálok 
csoportátlaga a laterális elektródáknál

Az alsó sor a válaszoló kézzel ellenkező, Illetve azonos oldali potenciálok különbsé
ge (négativités felfelé).

5. ábra

szó válasz: JOBB szó válasz: BAL

-3uV |_100 ms

- - - - - - -  szó inger -  szó válasz
- - - - - - -  szó inger -  nemszó válasz
- - - - - - -  nemszó inger -  szó válasz
- - - - - - -  nemszó inger -  nemszó válasz

oldalon kaptunk negatív hullámot e válasz előtt, a „nem szó” válaszra viszont 
a jobb oldalon mutatkozott negativitás. A fentiek tükörképe mutatkozott an
nál a csoportnál, melynek tagjai bal kezükkel adtak „szó” választ. A mintegy 
300 ms (inger előtti) látenciával kezdődő negativitást lateralizált motoros po
tenciálnak tekinthetjük. Mivel e hullám esetében nem mutatkozott ingerha
tás, jelen kísérletben a válaszelőkészítés EKP korrelátumaiban nem adódott 
az inger-válasz inkompatibilitással kapcsolatba hozható eltérés.
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3. táblázat

A válaszfüggő átlagolással, a 300 ms (válasz előtt)—200 ms 
(válasz után) tartományban, 100 ms sávokban, az átlagos 

amplltúdóértékekkel végzett négy szempontos [Ingertípus (I) x 
választípus (R) x elektróda (E) x válaszkéz-elrendezés (K)] 
varianciiaanalízlsek F-értékeinek összefoglalása (laterális

elektródák)

sáv (ms) -300, -200 -200, -100 - 100, 0 0, + 100, +100, + 200

var. df.

R 1.22 5.08' 13.72“  17.23*“  12.70“

RxExK 3.66 10.81“  48.66*“  8.99“

* p < 0.05; ** p < 0.01; “ * p < 0.001

DISZKUSSZIÓ

A kísérlet viselkedéses eredményei szerint a „szó” válasz esetében a tel
jesítmény jelentősen felülmúlja a „nem szó” válasz teljesítményét. E hatás 
meglehetősen közismert a lexikai döntési kísérletekben, s akkor is jelent
kezik, ha az eredményekben nem játszanak szerepet gyorsaság/pontosság 
cserehatások (például RUGG, 1983; SCHUBERT és EIMAS, 1977). Je
len kísérletben akkor kaptuk a leghosszabb reakcióidőt, amikor az inger 
(balról jobbra olvasva) értelmes szó volt, a helyes válasz viszont „nem 
szó”. E reakcióidő szignifikánsan hosszabb volt, mint a „kompatibilis” nem 
szó inger—nem szó válasz átlagos reakcióideje. A „kompatibilis” esetben 
a hibázások száma kisebb volt, mint az „inkompatibilis” esetben. Ugyan
akkor az eseményhez kötött potenciálokban adódott egy olyan hatás, mely 
a „szó” inger—"nem szó” válasz helyzetre specifikus: a válaszokat meg
előző 700—300 ms szakaszban e helyzetben az eseményhez kötött poten
ciálok pozitívabbak voltak.

Jelen kísérletben nem találkoztunk válaszinterferenciára utaló EKP- 
adatokkal. Azonban — éppen úgy, mint az ellentétes konklúzió esetében 
(DUNCAN-JOHNSON és KOPELL, 1981; WARREN és MARSCH, 
1979) — e megállapítás nem más, mint a nullhipotézis elfogadása. Ese
tünkben a nullhipotézis a lateralizált motoros potenciál kezdetének azo
nossága az inger/válasz konfliktust magában foglaló és ilyen konfliktust 
nem tartalmazó ingereknél. Természetesen lehetséges, hogy mérésünk 
nem volt elég érzékeny ahhoz, hogy kimutasson a „szó” válasznak meg
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felelő válaszelőkészületi hatásokat azokban az esetekben, amikor (balról 
jobbra olvasva) értelmes szó jelent meg, a helyes válasz viszont „nem szó” 
volt. Meg kell jegyezni, hogy a válaszinterferenciára utaló EKP-hatás egy 
nem szemantikus Stroop-szerű helyzetben (BUCKLEY és munkatársai, 
idézi COLES, GRATTON és DONCHIN, 1988) meglehetősen kicsi (ke
vesebb, mint 0,5 ^V) volt, összehasonlítva a más paradigmákban mutat
kozó hatásokkal, például avval, ami az Eriksen-típusú zaj-kompatibilitási 
kísérletben jelentkezett (GRATTON, COLES, SIREVAAG, ERIKSEN 
és DONCHIN, sajtó alatt). Másfelől igaz az is, hogy DUNCAN-JOHN- 
SON és KOPELL (1981) adataihoz hasonlóan mi sem találtunk olyan la- 
tenciaváltozásokat a késői pozitív együttes szokásos sávjában (450—800 
ms között), mely kapcsolatban állt volna Rl-változásokkal. E tartomány 
azonban sokkal korábbi, mint amikor a nyílt válaszok jelentkeztek. így va
lószínűtlen, hogy e pozitív együttes közvetlen kapcsolatban állna az inger
kiértékelés végső szakaszával. A 450—800 ms tartományban regisztrált ké
sői pozitivitás inkább a betű- és számsorozat megjelenését regisztráló fo
lyamat lezajlásához kapcsolható (VERLEGER, 1988). Következésképpen 
a késői pozitív együttes latenciaváltozásának elmaradását nem tekintjük a 
válaszinterferencia mutatójának.

Az inger/válasz konfliktus EKP-korrelátumának jelentkezése mintegy 
1100—300 ms-mal megelőzte a motoros választ. Mint azt a specifikusabb 
elemzések mutatták, e hatás megbízhatóan a választ megelőző 700—300 
ms sávban mutatkozott meg, mint viszonylagos pozitivitás a „szó” inger 
„nem szó” válasz próbákban. Ésszerű feltételezni, hogy ebben a sávban a 
szavak jelentése (balról jobbra olvasva) már hozzáférhető. Feltételezzük 
továbbá, hogy ez az a sáv, amikor a jelzett sorrendnek megfelelő jelentés 
(ha volt ilyen) megjelenik. Ez esetben a viszonylagos pozitivitás egy olyan 
szakaszhoz kapcsolódik, amikor a rendelkezésre álló irreleváns verbális 
kód interferálhat a feladathoz kötött feldolgozással. A viszonylagos pozi
tivitás ebben az értelmezésben a „további feldolgozáshoz” kapcsolódó las
sú hullámmal (például RUCHKIN, SUTTON és MAHAFFEY, 1987) ho
mológ jelenség. Következésképpen a jelen kísérletben mutatkozó Stroop- 
szerű hatás (a „szó” inger „nem szó” válasz esetében mért meghosszab
bodott Rí) olyan jelenségnek tűnik, melynek támadáspontja a kódolás va
lamilyen „magasabb” szintje (SEYMOUR, 1977; NAJSH, 1985). Vizsgá
latunkban az inkompatibilis feltételben a „nem szó” válaszok esetében re
gisztrált hosszabb reakcióidő (azaz a Stroop-szerű hatás) átlagosan 58 ms 
volt, ami kisebb, mint a klasszikus színmegnevezési kísérletekben általáno
san tapasztlaható hatás. A Stroop-hatás gyakorta kisebb, ha a válasz nem 
a bemutatott szó valamilyen „nem lexikális” tulajdonságának (például szí-
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nének) megnevezése (PRITCHATT, 1968), sőt a Stroop-hatás ilyenkor 
akár el is tűnhet (VIRZI és EGETH, 1985). Ugyanakkor WARREN és 
MARSCH (1979) a Stroop-kísérlet egy gombnyomásos (választásos reak
cióidő) változatában 100 ms körüli hatást talált. A csökkent méretű 
Stroop-hatást azok az elméletek, melyek a hatás támadáspontját a feldol
gozás későbbi szakaszában képzelik el, a belső megnevezéseknek tulajdo
nítják (DALRYMPLE-ALFORD és AZKOUL, 1972; La HEU, HAP
PEL és MULDER, 1990). Jelen kísérlet feltételei kedveztek az ilyen bel
ső megnevezéseknek. E kísérletben azonban a lexikai egységek és a válasz 
között nem egy az egyhez, hanem több az egyhez megfelelés volt (bármely 
lexikai egység az „igen” gomb megnyomását eredményezte). így esetünk
ben egyszerű verbális mediáció nem valószínűsíthető. La HEU, HAPPEL 
és MULDER (1990) feltételezése, hogy a Stroop-hatás (vagy legalább is 
annak egy része) a lexikális egységek lehívásának gátlásán alapul, megfelel 
az eredményeinknek.

A „szó” válaszokat nem lassította le a „nem szó” inger. Ezt az aszim
metriát érvnek tekinthetjük arra, hogy a kísérletben jelentkező interferen
cia Stroop-szerű (GLAZER és GLAZER, 1989), ahol a szó — lexikai 
emlékezet — (belső) verbális válasz kitüntetett kapcsolatrendszer hatása 
mutatkozik meg. A szavakra jelentkező fokozott válaszhajlam megfelel e 
feltételezésnek.

E vizsgálatban a motoros válasz latenciasávjában megjelent egy tekin
télyes nagyságú pozitív hullám. E hullám lényegesen nagyobb volt azok
ban a próbákban, ahol a személyek „szó” választ adtak, mint azokban, 
ahol „nem szó” választ. E pozitív hullám kapcsolatban állhat a „szó” vá
lasszal mint olyannal, de kapcsolatban állhat avval is, hogy e válaszok ese
tében a válaszkritérium szintje alacsonyabb volt. Annak érdekében, hogy 
választhassunk a két lehetőség között, külön átlagokat képeztünk a sze
mélyeknek egy olyan alcsoportjára, ahol a „szó” válaszoknál magasabb 
volt a hibaszám (n=  13) és egy olyan alcsoportra, ahol a hibaszám a két 
választípusnál vagy fordított volt, vagy megegyezett (n= 11). Mint azt a
6. ábra mutatja, a „szó” válaszok mindkét csoportban nagyobb pozitivitás- 
sal jártak, bár a különbség az utóbbi alcsoportban valamivel kisebb volt. 
(Szignifikáns eltérést az alcsoportok között nem kaptunk.)

E pozitív hullám a P3 család egy igen késői tagja, és esetleg kapcso
latban állhat olyan folyamatokkal, melyek az ingernek az instrukció sze
rinti feldolgozással kialakult reprezentációja és egy (lexikális) emlékezeti 
nyom összeillését regisztrálják. Az élesen elváló kettős pozitivitás egyéb
ként egyszerűbb lexikai döntési feladatokban is előfordul, így RUGG
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6. ábra

A válaszokhoz szinkronizált eseményhez kötött potenciálok 
(Pz-elvezetésben) átlaga azoknál a személyeknél, akiknél a 
hibázások aránya nagyobb volt a „szó” válasz esetében, és 

azoknál, akiknél nem (negatlvitás felfelé)

nagyobb hlbaarányú kisebb hibaarányú
csoport csoport

-3uV [lOO ms
- - - - - - -  szó inger -  szó válasz
- - - - - - -  szó inger -  nemszó válasz
- - - - - - -  nemszó inger -  szó válasz
- - - - - - -  nemszó inger -  nemszó válasz

(1983) kísérletében, mely — ha nem is egészen közelről —, de kapcso
latban áll a jelen kísérlettel. RUGG (1983) két válaszfeltétel mellett vizs
gálta a lexikai döntési helyzetet. A kísérletekben három féle betűsor sze
repelt: 1. valódi szavak; 2. értelmetlen betűsorok; 3. pszeudohomofón be
tűsorok, azaz olyan betűsorok, melyek az angol kiejtési konvenciókat kö
vetve értelmes szavakat adnak. A helyesírási feltételnél a valódi szavak ke
rültek az egyik csoportba, a másik két betűsor a másikba. A kiejtési fel
tételben a valódi szavak és a pszeudohomofón sorok kerültek egy cso
portba. Míg az első feladat megoldható a szókép alapján (ami gyors 
„igen” válaszhoz vezet), a második feladathoz fonológiai átalakításra van 
szükség (ami lassabb, s így az „igen” válaszok is lassabak; COLTHEART, 
1978). A válaszok idején kívül a kísérletben regisztrálták az eseményhez 
kötött potenciálokat is. A helyesírási feladatban a leggyorsabb válaszokat
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a szavak váltották ki, a leglassabbak viszont a pszeudohomofón sorok vol
tak. A kiejtési feltételben az értelmetlen betűsorokra megnőtt a válaszok 
ideje, s kb. 150 ms-mal hosszabb lett, mint a pszeudohomofón sorokra 
mért Rí.

Lexikai döntési feladatokban általánosan tapasztalható gyorsabb 
„szó” válasz legegyszerűbben úgy magyarázható, hogy a „szó” válasz akkor 
jön létre, amikor a betűsor megfelel egy lexikai egységnek, a „nem szó” 
válasz pedig akkor, amikor egy ’adott’ időtartamon belül nincs összeillés 
(COLTHEART, 1978). Mivel e határidőn belül kialakulhat a fonológiai 
kód (ami pszeudohomofón sorok esetében megfelel egy lexikai egység
nek), pszeudohomofón sorok esetében a „nem szó” válasz hosszabb lesz, 
mint értelmetlen sorokra. A kiejtési feltételben a megnövekedett „nem 
szó” reakcióidő pedig annak lehet a következménye, hogy a feladat itt 
megköveteli a fonológiai kódolást a pszeudohomofón sorok esetében. E 
lassabb kódolás következményeként a kritikus időtartam is megnő.

RUGG (1983) kísérletében az eseményhez kötött potenciálokban az 
exogén komponenseket követően két pozitív csúcs jelent meg, 300 ms, il
letve 637 ms átlagos latenciaidővel. Míg a korábbi pozitivitás nem válto
zott az ingerek, illetve válaszok függvényében, a későbbi pozitív csúcs ha
sonlóképpen változott, mint a reakcióidő, azaz az értelmetlen betűsorokra 
megnőtt a kiejtési feltételben, legrövedebb pedig a valódi szavakra volt 
(mindkét feltételben). A késői pozitivitás változásának mértéke azonban 
kisebb volt, mint a reakcióidő változása. Az eseményhez kötött potenciál 
késői pozitív látenciája igen gyakran változik egy irányban a reakcióidővel, 
a változás dinamikája azonban általában kisebb. Ez mutatkozik meg a 
Stemberg-típusú emlékezeti letapogatási kísérletek eredményeiben, ahol a 
reakcióidő meredekebben változik, mint a késői pozitivitás látenciája 
(ADAMS és COLLINS, 1978; FORD, ROTH, MOHS, HOPKINS és 
KOPELL, 1979; FORD, PFEFFERBAUM, TINKLENBERG és KO- 
PELL, 1982). A második pozitív csúcs latenciaváltozása mellett e csúcs 
amplitúdója is: az értelmetlen betűsorokra kisebb volt az amplitúdó (kü
lönösen a kiejtési feltételben), mint a valódi szavakra.

A „késői pozitivitás” közismerten számos komponensre bontható 
(például RUCHKIN, SUTTON és MAHAFFEY, 1987; SQUIRES, 
SQUIRES és HILLYARD, 1975; összefoglalásként lásd MARTON, 
1984), azonban RUGG (1983) vizsgálatában a két pozitív hullám eloszlása 
nem felelt meg teljesen a leggyakoribb P3a—P3b különbségnek (mindkét 
komponens parietálisan volt maximális). Lexikai döntési helyzetben BEN- 
TIN, McCARTHY és WOOD (1985) is nagyobb amplitúdójú és rövidebb
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latenciájú késői pozitivitást kapott, mint értelmetlen betűsorokra (a nem 
előfeszített szó mínusz nem szó reakcióidő-különbség 58 ms volt, a késői 
pozitivitások látenciájának átlagos eltérése 31 ms, azaz a reakcióidő vál
tozásának mértéke e kísérlettípusban is nagyobb volt, mint a késői pozi- 
tivitás látenciájáé).

A nyelvi ingerekkel végzett eseményhez kötött potenciál vizsgálatok
ban azonban az élesen szétváló kettős pozitivitás egyáltalán nem általános 
jelenség (például helyesírás szerinti, illetve fonológiai szóösszemérésnél 
KRAMER és DONCHIN, 1987; szókategorizálási feladatban KUTAS,
McCa r t h y  és d o n c h in , 1977).

Az ingerhez kötött laterális eseményhez kötött potenciálok összeha
sonlításánál a bal oldalon elhúzódó negativitást találtunk. Továbbá, a vá
laszhoz kötött átlagolásnál a bal oldali negativitás átváltott a válaszoló 
kézzel ellenoldali negativitássá. A negatív EKP-összetevők számos formá
ját kognitív működések „on-line” korrelátumának tartják. Egyes esetek
ben az ilyen negatív hullámok a feladatban elsődlegesen közreműködő 
félteke felett nagyobbak (például McCARTHY és DONCHIN, 1978; 
RUGG, 1984). Jelen feladat lexikai jellege és a bal oldali negativitás meg
felel ezeknek az eredményeknek. Azonban az N400 összetevő, mely szo
rosan kapcsolódik szemantikus folyamtokhoz, nagyobb a jobb félteke fe
lett (KUTAS, Van PETTEN és BESSON, 1988). A jelen kísérletben re
gisztrált negatív hullám sajátságairól egy „nem lexikai” kísérletben győződ
hetnénk meg. Egy ilyen kísérlet eredményei hozzájárulnának ahhoz is, 
hogy tisztázódjon annak a pozitív hullámnak a funkcionális jelentése, mely 
e vizsgálatban a „szó” ingerek esetében jelent meg.

A kézirat elfogadva: 1991. május
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ISTVÁN CZIGLER

EVENT-RELATED POTENTIALS IN A LEXICAL VERSION 
OF THE STROOP TASK

In a reaction time experiment the subjects made lexical decision 
(word/non-word) to letter strings. The strings could be either words or 
non-words when read from left to right. According to the task, the 
decisions were made for strings when reading the letters in a specified 
order. This order was specified in each trial. Reaction time to „non-word” 
was longer than the „word” RT, and the reaction time increased further 
when the „word” decision was made to strings which constituted a word 
in the traditional left to right order. Event-related potentials to the onset 
of the letter strings were more negative on the left side the latency of 
this shift was approximately 240 ms). Motor reactions were preceded by 
an epoch where the ERPs of trials with stimulus/response conflict were 
relatively positive. However, the negativity preceding the response (the 
motor potential) appeared to be independent of the stimulus/response 
conflict. „Word” responses were preceded and followed by a positive 
component. This wave was independent of the motor potential, and it is 
considered as a very late member of the late positive comlpex, related to 
lexical memory processes.
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Amerikai é s  m agyar b ö lc sé sz e k  é s  m érnökhallgatók 
fe jlő d ésén ek  ö ssz e h a so n lítá sa

Az amerikai egyetemi szintű képzés egyik kinyilvánított célja, hogy meg
tanítsa a diákokat arra, hogyan gondolkozzanak önállóan, bonyolult tudo
mányos gondolatmeneteket alkalmazva. Ezen felül a felsőoktatás egyik 
történetileg kialakult célja az „egész személyiség” fejlesztése olyan terü
leteken, mint a pályaértettség, mások megértése és a mások iránti türe
lem, s az érett erkölcsi tudat. Újabban elméletek és mérőeszközök szü
lettek az amerikai egyetemisták gondolkodásmódjában fellelhető komple
xitás leírására és kvantifíkálására. E munkák egyik bírálata az volt, hogy 
ezek az elméletek és mérőeszközök az amerikai egyetemi rendszer kere
téhez kötődnek és nem működnek más kultúrákban.

Vizsgálatunk az Intellektuális Fejlődés Skáláját (Scale of Intellectual 
Development, SID) használja (Copyright 1981, T. Dary Erwin, James Ma
dison Egyetem, Harrisonburg Virginia, USA). A kérdőív a felsőoktatás 
szerepének amerikai koncepcióján alapszik, valamint az amerikai egyete
misták gondjain tanulmányi éveik során. A nem amerikai diákokkal kap
csolatos adatok azt hivatottak illusztrálni, hogy milyen kérdések lehetnek 
érvényesek általában az egyetemistákra szerte a világon.

Az amerikai és a magyar kultúra közötti alapvető különbségeken túl, 
amerikai nézőpontból tekintve a magyar egyetemi oktatás szélsőségesen
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pályaorientált, szemben az amerikai „szabad bölcsész” hagyománnyal. Mi
vel a kérdőív olyan kérdéseket tartalmaz, melyek diákoknak az amerikai 
egyetemeken szerzett, a pályaválasztással kapcsolatos tapasztalatain ala
pulnak, nem volt biztos, hogy a mérőeszköz működni fog-e magyar közeg
ben.

Vizsgálatunk előzetes felmérés, mely alkalmilag kínálkozó mintákat 
alkalmazott, s elsődleges célja alapvető reliabilitási és validitási adatok 
nyerése volt. Másodlagos kérdésünk volt csak az, hogy vannak-e, s ha 
igen, milyen eltérések a magyar és az amerikai egyetemisták között. Vizs
gálatunk alapvető kutatási kérdései:

1. Megbízható módszer-e a SÍD magyar populációnál? (Cronbach alfa 
mutatóját használva)

2. A tételek faktoranalízise ugyanolyan skálákat eredményez-e, mint 
az Egyesült Államokban?

3. Vannak-e az Egyesült Államokban találthoz hasonló értelmes el
térések csoportok között, különösen mérnök- és bölcsészhallgatók között, 
valamint idősebb és fiatalabb diákok között?

4. Ha vannak csoportok közötti eltérések, mely tételek felelősek eze
kért?

5. Az évfolyamtársaiknál idősebb diákok eltémek-e társaiktól a SID-
ben?

ELMÉLETI HÁTTÉR

A SID WILLIAM PERRY (1968) munkáján alapszik, mely a komplex 
gondolkodásmódok és döntéshozatal kialakulásával kapcsolatos. A Har
vard Egyetem diákjaival folytatott interjúk során Perry a következő 9 sza
kaszból álló modellt dolgozta ki a kognitív fejlődésre: Ezek a szakaszok 
az egyénnek a tekintéllyel való kapcsolatát érintik, a tudás természetére 
vonatkozó gondolatokat, a tudatos személyes értékrend valamint a szemé
lyes identitás kialakításának szükségletét.

1. Alapvető kettősség

2. A sokrétűség még nem legitim

3. A sokrétűség alárendelt
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4. A sokrétűség korrelativ vagy a relativizmus alárendelt

5. Korrelativ, versengő vagy diffúz relativizmus

6. Előrevetített elkötelezettség

7. Kezdeti elkötelezettség

8. Az elkötelezettség implikációival kapcsolatos orientáció

9. Az elkötelezettség kibontakoztatása

Perry elméletének vannak komoly elméleti és mérési korlátái, melyek 
az utóbbi húsz év során merültek fel. Az elméletnek két lényeges átfor
málása jelent meg. Az egyik KITCHNER és KING (1981) nevéhez fűző
dik, akik kialakították a reflektív megítélés koncepcióját és kifejlesztették 
a Reflektív Megítélés Interjút, mely az egyén episztemológiai fejlődését 
jellemzi. A másik BAXTER-MAGOLDA (1988) munkája, az Episztemo
lógiai Reflexió mércéjének ismertetésével. Mindkét mérőeszköz struktu
rált mélyinterjúkra támaszkodik, melyeket gyakorlott és képzett kódolók 
dolgoznak fel. Mindez megnehezíti felhasználásukat kulturális összehason
lító vizsgálatokban.

Újabban GILLIGAN (1982), SCHAEF (1985), SOSSELSON (1987), 
valamint BELENKY, CLINCHY, GOLDBERGER és TARULE (1986) 
túlléptek a kognitív komplexitás ma már ’klasszikusnak’ számító modellje- 
in, s feminista, valamint kultúrközi szempontból közelítenek a kérdéshez. 
A kognitív komplexitás és az identitás ezen újabb megközelítésének azon
ban még nincsenek jól kezelhető mutatórendszerei, ezért a kultúrközi iga
zolásuk legalábbis nehéz lenne.

MÓDSZEREK

A skálát két magyar pszichológus (Boross Ottilia és Pléh Csaba) fordította 
le, William Barratt-tal konzultálva. A skála 115 tételből áll, ezek közül 
102-t használtunk. Négy skála alkotja: Dualizmus (32 tétel), Relativizmus 
(16 tétel), Elkötelezettség (32 tétel) és Empátia (22 tétel). A Függelék 
mutatja be a felhasznált fordítást.

Az Empátia annak a mértéke, mennyire képes a személy megérteni 
és elfogadni olyan álláspontot, mellyel nem ért egyet. A skálába beletar
tozik a kiterjedt világkép gondolata, s az is, hogy a személy megérti vá
lasztásai és cselekedetei következményeit. Néhány példa:
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6. Gyakran gondolkozom azon, hogy munkámmal jobbítani fogom-e 
a társadalmat.

37. Minden döntésemben figyelembe veszem mások javát.

51. A legnagyobb vezetők képesek kifejezni érzelmeiket és érzései
ket.

Az Elkötelezettség annak mértéke, mennyire foglal el a személy egy 
álláspontot, s mennyire érvényesíti ezt cselekedetei során mérlegelve. A 
skála döntő mozzanata annak észlelése, hogy a cselekvésnek megalapozott 
álláspontból történő érvelésen kell alapulnia. Néhány példa:

4. Általában tőlem függ, hogy mit csinálok.

16. Saját döntéseim révén vagyok az, aki vagyok.

112. Élvezem, ha bonyolult eszmékkel foglalkozhatom.

A Relativizmus azt tükrözi, hogy a személy milyen mértékig észlel 
többféle perspektívát, ugyanakkor nem látja a konfliktus feloldását, vagy 
azt, hogy hogyan döntsön a maga számára. Ebben a perspektívában a te
kintély nem abszolút, s a vélemények egyenértékűek. Néhány példa:

5. Ha egy csoport tagjai nem értenek egyet valamiben, általában 
mindegyiküknek igaza van.

8. A legbiztosabb döntés az, ha egyáltalán nem döntünk.

A Dualizmus azt mutatja, hogy a személy mennyire fogadja el a világ 
és a tudás dualisztikus szerveződésének feltételezését. A válaszokkal az 
élet kérdéseire a tekintély rendelkezik, s meg is fogja adni ezeket.

14. Azt szeretném, ha a tanárok egyszerűen megmondanák, hogy mit 
kell tudni.

17. Mindig a személyes értékeket kell a helyzethez igazítani.

36. Semmi sem zavaróbb, mint az olyan kérdés, melyre egynél több 
lehetséges válasz van.

Személyek
A személyeket az 1987—1988-as tanévben rendelkezésre álló egyetemi 
csoportok alkották, bizonyos keresgélés után. A vizsgálatot mindig egy-egy
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egyetemi óra teljes csoportjával végeztük. A mintákat tanárszakos böl
csészhallgatókból (ELTE) és mérnökhallgatókból (BME) állítottuk össze. 
Elsőéveseket, valamint felsőbbéveseket egyaránt kerestünk. Az amerikai 
vizsgálatok szerint ugyanis a szakágnak és az évfolyamnak nagy befolyá
soló szerepe van. Az 1. táblázat a csoportok összefoglaló jellemzőit mu
tatja.

Bár az alminták a nemek szempontjából a közismert okokból egye
netlenek, ennek nem volt hatása az eredményekre.

1. táblázat

A vizsgálati csoportok átfogó jellemzői

Bölcsészek Mérnökök
n nő ffi kor n nő ffi kor

Kezdő 84 69 15 18.9 105 4 101 19.5

Felsős 15 8 7 21.5 24 7 17 23.1

EREDMÉNYEK

A 2. táblázatban látható reliabilitási eredmények, Cronbach alfa mércéjét 
használva jók, kivéve a Relativizmus skálát, melynek alacsony a megbíz
hatósága. Újratesztelési reliabilitási vizsgálatokat nem végeztünk, mivel az 
amerikai egyetemistákkal végzett vizsgálatok szerint a SÍD nagyon állandó 
az időben.

2. táblázat

Megbízhatósági adatok (Cronbach alfa)

Skálák
Empátia

Elkötelezettség

Relativizmus

Dualizmus

alfa
0.726 (n= 196) 

0.804 (n= 196) 

0588 (n= 196) 

0.800 (n=166)
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3. táblázat

A faktorok és skálák korrelációi

Faktorok 1 2 3 6 7 10
Empátia 0.74
Elkötelezettség -0.50 .58
Relativizmus 0.77
Dualizmus 0.80 .50

4. táblázat

Skálák páronként! korrelációi

empátia elkötelezettség relativizmus dualizmus
Empátia 1.00
Elkötelezettség 0.31 1.00
Relativizmus 0.12 -0.40 1.00
Dualizmus -0.05 -0.15 0.26 1.00

A 3. és 4. táblázaton bemutatott validitási adatok a skálák és egy di
rekt quartimin rotációs főkomponens-elemzés faktorértékei közötti korre
láción alapulnak. Eredményeink szerint a skálákba történő besorolás meg
felelő a magyar mintánál is. A skálák páronkénti korrelációi igazolják 
azok függetlenségét egymástól. Az adatok az amerikai eredményekkel 
összhangban vannak.

A négy alminta pontértékei — melyeket az 5. táblázat mutat — a 3. 
csoport kivételével nagyon konzisztensek, s a különböző területeken a 
várt mintázatokat mutatják. Az amerikai egyetemistákkal kapcsolatos ada
tok szerint mérnökhallgatóknak magasabb értékeket kell mutatniuk a du
alizmus skálán, mint a tanárszakosoknak. És ez az eredmény a magyar 
diákoknál valóban ki is jött. Az amerikai adatok alapján azt is vártuk vol
na, hogy a felsőbbéveseknek az elsősökkel összehasonlítva magasabb pon
tértékük lesz az Elkötelezettségben és az Empátiában, s alacsonyabb pon
tértékük a Dualizmusban. Ezt az eredményt azonban nem kaptuk meg.
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Nem kaptunk az amerikai adatokra hasonlító nemi eltéréseket, me
lyek szerint a férfiak pontértéke általában magasabb, mint a nőké. A ne
mek egyenlőtlen megoszlása — nők tanárok, férfiak mérnökök — miatt 
a magyar adatok egyébként sem alkalmasak igazán a nemek szerinti elem
zésre.

MEGVITATÁS

A vizsgálatunkban nyert adatok alapján a SÍD megbízható és érvényes 
eszköznek tűnik magyar egyetemistákkal való használatra. Bár a Relativiz
mus skála megbízhatósága alacsony, a Relativizmus és más skálák közötti 
korrelációk, valamint a relativizmus és a faktorelemzés faktorai közötti 
korrelációk alátámasztják a függetlenséget, a megbízhatóságot és érvé-

5. táblázat

Skálánként! csoportátlagok

1. csop.
(1. bölcs.)

2. csop. 
(Fel. bölcs.)

3. csop.
(1. mérn.)

4. csop.
(Fel.mérn.)

összes

Empátia
átlag 49.3 38.1 48.2 49.5 48.0

szórás 10.5 12.7 10.7 10.8 11.0

n 80 14 101 24 222

Elkötelezettség
átlag 61.8 49.9 60.5 61.8 60.6

szórás 10.7 11.7 11.2 13.1 11.6

n 76 14 103 23 219

Relativizmus
átlag 36.0 37.4 39.3 38.6 37.7

szórás 7.9 10.4 6.8 8.1 7.9

n 78 15 103 22 222

Dualizmus
átlag 50.6 60.7 56.4 62.2 54.9

szórás 9.5 16.8 7.9 9.5 9.5



36

nyességet. Ezenfelül a különböző diákcsoportok egyöntetű válaszai is azt 
mutatják, hogy használható mérőeszközről van szó.

Vannak világos eltérések az amerikai és a magyar egyetemisták kö
zött. Egyrészt a magyaroknál, az amerikaiaktól eltérően, az egyetemi ta
pasztalatok hatására nem növekszik jelentősen az Elkötelezettség és az 
Empátia. Ugyanakkor a magyaroknál a korral emelkedik a Dualizmus ská
la értéke, ami merevebb, tekintélyirányultabb gondolkodásra utalhat.

Mivel a SÍD tételeinek egy jó része karrier fejlődési mintázatok függ
vénye, melyek meglehetősen eltérőek az amerikai és a magyar egyetemis
táknál, az eltérések egy részét ez magyarázhatja. Ezenfelül az amerikai és 
a magyar egyetemi kultúrában az oktatási tapasztalatok, a függetlenség, a 
tekintély és az önállóság hangsúlya eltérő. Az amerikai felsőfokú képzés 
egyik kifejezett célja az önálló gondolkodás fejlesztése, mely a magyar 
egyetemi képzésben nem kifejezett cél, az oktatás sokkal inkább szakmai 
felkészítésre irányul.

A továbbiakra nézve vizsgálatunk számos kutatási kérdést vet fel. Mi
lyen körülmények eredményezik pontosabban az amerikai és a magyar 
egyetemisták eltéréseit? Vajon longitudinális vizsgálatok is igazolnák-e az 
itt talált keresztmetszeti eltéréseket? Minek köszönhetők a változások — 
vagy azok hiánya — az egyes skálaértékekben?

FÜGGELÉK

Az Intellektuális Fejlődés Skálájának felhasznált fordítása

Egy rövid, kérdőíves vizsgálatban való részvételre szeretnénk megkérni. A vizsgálat egy 
nemzetközi kutatás része. Célja annak elemzése, hogyan döntenek az emberek s hogyan vé
lekednek másokról, akiknek az övékétől eltérő a véleményük. Kérjük, gondosan töltse ki a 
kérdőívet s legyen őszinte. Az eredményeket csak mint csoportokra jellemző adatokat hasz
náljuk fel. Ezért nevekre nincs szükségünk. Kérjük azonban, az első lapon található helyre 
írja be, hogy férfi vagy nő, életkorát, azl, hogy milyen szakos s hányadik évfolyamra jár. 
Közreműködését s segítségét köszönjük.

ELTE Általános Pszichológiai Tanszéke 
Nem:Kor:Szak:Évfolyam:

ÚTMUTATÓ

E kérdőív az  élet különböző területeire vonatkozó megállapításokat tartalmaz. Olvassa 
el őket egyenként, s döntse el, mennyire ért egyet velük. Döntését az alábbi betűknek 
megfelelően jelölje a sorszámok előtti vonalakon:

A — teljesen egyetértek 
В — többé-kevésbé egyetértek 
C — többé-kevésbé nem értek egyet vele 
D — egyáltalán nem értek egyet vele
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Nincsenek jó és rossz válaszok, úgyhogy ne töltsön túl sok idót a „helyes válasz” ke
resésével. A z em berek néha szeretnék jobb színben feltüntetni magukat, mint ami a valóság. 
A kérdőívben vannak olyan állítások is, melyek ennek a törekvésnek az  ellenőrzésére szol
gálnak. Valószínű, hogy az  a legjobb válasz, ami először eszébe jut.

Idői korlát nincsen, de dolgozzon a lehető leggyorsabban, ugyanakkor gondosan.
1. Néha aszerint ítélem a dolgokat jónak, vagy rossznak, hogy éppen mit akarok.
2. Mindig m indent szívvel-lélekkel csinálok.
3. Mindig megbízható és őszinte vagyok.
4. Általában tólem függ, hogy mit csinálok.
5. H a egy csoport tagjai nem értenek egyet valamiben, általában mindegyiküknek iga

za van.
6. Gyakran gondolkozom azon, hogy munkámmal jobbítani fogom-e a társadalmat.
7. Saját életem ért magam viselem a felelősséget.
8. A legbiztosabb döntés az, ha egyáltalán nem döntünk.
9. Mindig egyetértek másokkal.
10. Mindig alaposan átgondolom a problémákat.
11. Egy dolog biztos: ha van is abszolút igazság, az emberek sosem fogják ezt meg

tudni, úgyhogy hozzá kell szokjanak ahhoz, hogy bizonytalanságban éljenek és hogy állandó
an válasszanak.

ÍZ  Fontossági sorrendet kell készítenem tevékenységeimről ahhoz, hogy céljaimat el
érjem.

13. El sem tudnám  képzelni, hogy más vallású személlyel kössek házasságot.
14. Azt szeretném , ha a tanárok egyszerűen megmondanák, hogy mit kell tudni.
15. A legtöbb döntési helyzetben a legjobb valaki olyannak a véleményére hallgatni, 

aki tudja, mit kell tenni.
16. Saját döntéseim révén vagyok az, aki vagyok.
17. Mindig a személyes értékeket kell a helyzethez igazítani.
18. A z egyetlen dolog, amiben biztosak lehetünk, a bizonytalanság.
19. Tevékenységeimet az általam kitűzött hosszútávú céloknak megfelelően rendezem 

el.
20. Nincs olyan erkölcsi elv, mely minden helyzetre érvényes lenne.
21. Gyakran töprengek azon, hogy hivatásom nem uralja-e túlzottan egész életemet.
2Z  Fontos számomra, hogy viselkedésem a társadalom javát szolgálja.
23. Sosem járnék együtt olyasvalakivel, akit a szüleim kifogásolnak.
24. Félek a begyepesedéstól.
25. Nem szoktam becsapni az embereket.
26. Elképzeléseim et a dolgokról gyakran jobban befolyásolja mások véleménye, mint 

saját gondolataim.
27. Egy tanárnak az a dolga, hogy szakmai ismereteit átadja diákjainak.
28. Most, hogy pályát választottam, erősen foglalkoztatnak a hivatásommal kapcsolatos 

tervek.
29. Több területtel kacérkodtam, mielőtt pályát választottam volna.
30. Sok erkölcsi döntésem azon alapszik, hogy mit csinálnak mások.
31. M ielőtt fontos döntést hoznék, önvizsgálatot tartok, hogy mi is vonz a lehetősé

gekben.
32. Most, hogy tudásunk minden korábbinál hatalmasabb, nem igazán bízhatunk egyet

len kiválasztott álláspontban.
33. Rangsoroltam  legfontosabb életcéljaimat.
34. A csalódás kockázata többet nyom a latba, m int a valami iránti elkötelezettség.
35. Azzal, hogy valaki pályát választott, hivatásbeli viselkedése javarészt el is dőlt.
36. Semmi sem zavaróbb, mint az olyan kérdés, melyre egynél több lehetséges válasz

van.
37. Minden döntésemben figyelembe veszem mások javát.
38. Gyakran gondolkozom azon, hogyan is fogom nevelni gyermekeimet.
39. Azt hiszem, hogy amit egy adott témakörben tanultam , azt más területeken is al

kalmazni tudom.
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40. Kell legyen helyes válasz a legtöbb olyan filozófiai kérdésre, mint „Mi az  igaz
ság?”

41. Mások véleménye fontosabb, mint maga az elv.
42. Jobb egyszerűen hinni egy vallásban, mintsem zavaros kételyeket táplálni iránta.
43. Életcéljaim semmivel sem körvonalazottabbak idén, mint tavaly voltak.
44. A politikusok túl gyakran foglalkoznak döntéseik során a társadalmi haszonnal.
45. A házifeladat nehézségét az elolvasásra adott oldalak számával lehet mérni.
46. Próbálgatom , hogy hogyan tudok egyensúlyt terem teni hivatásom és egyéb tevé

kenységeim között.
47. Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen házastárs is lennék.
48. Volt már, hogy mások munkáját felügyeltem.
49. Azt hiszEm, jobb elkerülni a határozott állásfoglalást.
50. A z igazi szakértők egy adott területen általában egyetértenek egymással.
51. A legnagyobb vezEtők képesek kifejezni érzelmeiket és érzéseiket.
52. Sosem szabad megkérdőjelezni azt, amit a szakértők igaznak tartanak.
53. A problém ákat és az  eseményeket csakis az egyes egyének nézőpontjából lehet 

értelmezni, közős elv ritkán m utatható ki.
54. Minden viselkedés értéke attól függ, hogy milyen helyzetben jelenik meg.
55. Fontos dolgokban mindig vállaltam a felelősséget.
56. Szívesen tanulmányozom korunk társadalmi kérdéseit és szeretek vitatkozni róluk.
57. Olyan személyes etikai kódexet fogalmaztam meg, mely pontosan senki máséval 

nem azonos.
58. A legtöbb tö rténelem tanár túl sokat foglalkozik az órán elméletekkel, ahelyett, 

hogy a tényeket m utatná be.
59. A pályaválasztási tanácsadók feladata az, hogy megfelelő pályára irányítsa a diá

kokat.
60. Nem vagyok felkészülve arra, hogy határozottan megvédjem véleményemet.
61. Csak akkor gondolhatom valamiről azt, amit akarok, ha a szakemberek közt nin

csen egyetértés a kérdésben.
62. Fontos kérdésekkel kapcsolatos egyet nem értést a szakemberekre kell hagyni.
63. Jóval többet tudnék tanulni a humán tárgyakból, ha a tanárok ragaszkodnának a 

fényekhez.
64. A bölcs em ber nem védelmezi saját álláspontját, hisz mások véleménye épp ily 

fontos.
65. A z embereknek pontosan és kivétel nélkül követniük kell a törvényt.
66. Nehéz összeegyeztetnem mások szükségleteit a sajátjaimmal.
67. A jó és rossz sosem változik.
68. Az életemmel kapcsolatos döntéseim  mindig jól felfogott érdekeimen alapulnak.
69. Rendkívül érzékeny vagyok arra, hogy milyen hatást gyakorolok másokra.
70. Még el kell döntenem , hogy mit fogok csinálni az egyetem után.
71. Diákként a felelősségem arra korlátozódik, hogy határidőre végezzem el a felada

tokat.
72  A z em bereknek minden helyzetben engedelmeskedniük kell a rendőrségnek.
73. A szilárd jellemű ember általában azl teszi, amit mondanak neki.
74. Ha az enyémtől eltérő véleményt hallok, általában felteszem a kérdést, hogy mi

ért hiszi a másik azt, amit hisz
75. Az erős em ber ritkán mondja vagy m utatja ki, hogy adott helyzetben mit is é rez
76. Azl, hogy ki vagyok, nagymértékben meghatározza, hogy milyen pályát választot

tam.
77. Mindenki véleményét egyforma súllyal kell figyelembe venni.
78. Életem  legalább egy területén mélyen elkötelezett vagyok.
79. Nem kell véleményemnek megfelelően cselekednem is; elég, hogy megvan a véle

ményem.
80. A z a jó, ha az  ember egy nála tapasztaltabb személy tanácsára hallgat.
81. H a egy új problémával találom  magam szemben, nemigen próbálom  elképzelni, 

hogy másokat hogyan érint.
82  Ötleteimmel és módszereimmel képes leszek befolyásolni a munkámat.
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83. H a személyes problémáim lesznek, szakemberektől kérek tanácsot.
84. Gyakran gondolok arra, hogy „Minden cselekedetemmel befolyásolom egy-két em 

ber életét”.
85. Belső világom nagyon fontos számomra.
86. A  dolgok m anapság oly bonyolultak, hogy az  ember csak ritkán képes egyetlen 

állásponttal azonosulni.
87. Nem érzem jól magam olyanok társaságában, akiknek erkölcsi értékrendjük nem 

azonos az enyémmel.
88. A z oktatóknak rég tudniuk kellene, hogy melyik a legjobb oktatási módszer: az 

előadás, vagy a szemináriumi vita.
89. Identitásom nak fontos része, hogy milyen stílusban hajtom végre kötelességeimet.
90. Végiggondoltam összes nézeteimet és eldöntöttem, hogy mit fogok közülük meg

tartani és mit nem.
91. A z általam tanultak konstruktív és destruktív módon egyaránt használhatók.
92. A jó tanár sosem hagyja, hogy diákjaiban az óra végén a tananyaggal kapcsolatos 

tisztázatlan kérdések maradjanak.
94. A legjobb egyetemi kurzusok gyakorlati s nem elméleti kérdésekre helyezik a 

hangsúlyt.
95. M ielőtt valami új dologba kezdek, általában átgondolom, hogyan fog ez másokra

hatni.
96. G ondolkoaam  a válás problémáin, s eltöprengtem azon, hogyan tehetem tartóssá 

(eljövendő) házasságomat.
97. Lenézem azokat az em bereket, akiknek az életfilozófiája eltér az  enyémtől.
98. Habozás nélkül megváltoztatom a véleményem, ha valaki megfelelő érvekkel szem

besít.
99. A z embereknek jobban tudatosítaniuk kellene szerepeiket.
100. Nehezen tudok egyetlen pályát elképzelni magamnak.
101. Nem tudok róla, hogy belsó erőforrásaim gyarapodtak volna tavaly óta.
102. Gyakran nehezemre esik elfogadnom saját döntéseim következményeit.
103. Egy-egy szöveg értelmezésében gyakran eltérek tanáraimtól.
104. Gyakran eltöprengek azon, hogy jó úton járok-e.
105. Nem tudom , igazam van-e, hogy hiszek abban, amit csinálok.
106. Azt kell észrevennünk, hogy mi a jó egy adott dologban, s nem azt, hogy ho

gyan lehetne még jobb.
107. A szociális kiadásokat jobb lenne másra költeni.
108. Az em ber jövőjét többnyire a szerencse vagy a körülmények határozzák meg.
109. Hagyom, hogy az emberek saját erkölcsi döntéseik szerint cselekedjenek, ahelyett, 

hogy megmondanám nekik, mit kellene tenniük.
110. Minden választásomért magam vagyok a felelős.
111. Megfelelő perspektívából szinte minden jó színben tüntethető fel.
112. ÉlvezEm, ha bonyolult eszmékkel foglalkozhatom.
113. Szeretem az olyan kérdéseket, melyekre nincsen kész válasz
114. Ma m ár senki sem lehet biztos semmiben sem.
115. A mai világban az  ember nem lehet nyugodt, bármelyiket is választja a lehető

ségek közül.
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BARRATT WILLIAM, CSABA PLÉH, ANDRÁS VARGHA

A COMPARATIVE STUDY OF THE DEVELOPMENT OF 
AMERICAN AND HUNGARIAN UNIVERSITY STUDENTS

The development in students of increasingly complex styles of cognition 
during the university years is an often stated purpose of higher education 
in the United States. The theories and measurement of complex cognitive 
styles used in the United States have little international crosscultural 
validation. The Scale of Intellectual Development (SID) was designed to 
assess the extent to which students are capable of using complex 
reasoning and decision making processes, reflecting their levels of 
dualism, relativism, commitment and their degree of empathy with 
differing points of view. Basic reliability and validity data on the SID were 
gathered on a sample of Hungarian university students, who proved to be 
quite different than their U.S. counterparts.
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A TEMPERAMENTUM HATÁSA A SZOCIÁLIS 
BEILLESZKEDÉSRE ÓVODÁSKORBAN

A temperamentum az utóbbi években ismét a kutatók figyelmének fóku
szába került. Pontosabban fogalmazva — PLOMIN és DUNN (1986) sze
rint — újra felébredt az az amúgy is spirálszerűen jelentkező érdeklődés, 
amelyet a fejlődéslélektan ebben az irányban mutatott. Ám, amíg a több 
mint 2000 éves hippokratészi-galenusi típustan által leírt 4 típusban a 4 
testnedv és a 4 őselem egyikének uralmát fedezhetjük fel, amiből a még 
ma is használatos szangvinikus, kolerikus, melankolikus és flegmatikus el
nevezések születtek, addig a mai temperamentum-kutatások már merőben 
más szempontból közelítenek ehhez a területhez.

A legújabb kutatások a viselkedési stílusban viszonylag korán megje
lenő, belső individuális különbségekre irányulnak, azok tartalmától és mo
tivációjától függetlenül. A kutatók véleménye szerint ezek a különbségek 
viszonylag állandóak és különféle helyzetekben felerősödhetnek. Az ilyen 
stíluskülönbségek befolyásolják a gyermek által létesített környezeti kap
csolatok típusát, és viszont, ezeket módosítják a környezeti tényezők 
(THOMAS és CHESS, 1977). A temperamentum fogalmának meghatáro
zása körül azonban problémák vannak, pontos elméleti jelentése még 
nem tisztázott. THOMAS, CHESS és BIRCH (1968) munkájukban a 
temperamentumot úgy határozták meg, mint általános terminust, amely a 
viselkedés „hogyan”-jára, azaz az egyén viselkedési módjára utal. Ez a de
finíció, amelyet a legtöbben idéznek, inkább a viselkedési stílusban mutat
kozó individuális különbségekre irányítja a figyelmet, mint a viselkedés 
tartalmára (BATES, 1980; CAREY, 1985, HUBERT et al., 1982).
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A temperamentum gyakorlati definíciójára több változat létezik, a 
legtöbbjének közös vonása az, hogy a viselkedési stílusra fókuszálnak és 
a temperamentumot sokdimenziósan látják. A temperamentum-dimenziók 
száma és tartalma tekintetében vannak további eltérések, abban azonban 
sok kutató véleménye megegyezik, hogy a temperamentum felosztható a 
„könnyű” és a „nehéz” kategóriák szerint. A „nehéz” temperamentumot 
negatív mozzanatok jellemzik, úgy, mint irritabilitás, sírás, a biológiai 
funkciók rendszertelensége, új helyzetektől, ingerektől való visszahúzódás
ra való hajlam, lassú adaptálódási készség a változásokhoz, és tendencia 
az intenzív kifejezőképességre. Ezzel ellentétben, a „könnyű” tempera
mentumot a szabályosság, rendszeresség, közeledésre viszontválaszadás, 
gyors adaptálódás, lágy, gyenge vagy mérsékelt kifejező képesség, pozitív 
hangulati reagálás jellemzi.

A temperamentumot gyakran tartják a személyiség konzisztens mag
jának, amely, paradox módon, változik a fejlődéssel (BATES, 1980). A ta
pasztalat szerint a temperamentum változik az első életév során (HU
BERT és WACHS, 1985; MEDOFF-COOPER, 1986; SAMEROFF, 
1978; SCHRAEDER és MEDOFF-COOPER, 1983; VAUGHN, DEI- 
NARD és EGELAND, 1980). Pontosabban ez idő alatt a „könnyű” tem
peramentum irányában való változást észlelték (KONIAK-GRIFFÏN és 
LUDINGTON-HOE, 1988; MEDOFF-COOPER, 1986; VAUGHN és 
mts., 1980).

Egyesek szerint a temperamentumbeli stabilitás hiánya annak tulaj
donítható, hogy különböző életkorokban eltérő mérőmódszereket alkal
maztak (CAREY, 1983; HUBERT és mts., 1982). Mások hasonló folya
matos változást észleltek akkor is, amikor azonos módszereket alkalmaz
tak a kísérletsorozat során (KONLAK-GRIFFIN és LUDINGTON-HOE, 
1988; VAUGHN és mts., 1980).

Sokan arról számolnak be, hogy a temperamentum összefüggésben 
van olyan fejlődési problémákkal, mint a túlzott mértékű sírás a csecse
mőkorban, balesetre való hajlam a korai és későbbi gyermekkorban 
(THOMAS és CHESS, 1977), szociális alkalmazkodás a gyermekkorban, 
serdülőkorban és a felnőttkor korai szakaszában (BARRON és EARLES, 
1984; CHESS és THOMAS, 1984). Ennek az összefüggésnek a konzisz
tens iránya arra mutat, hogy a „nehéz” temperamentumstílusú gyermekek 
nagyobb valószínűséggel lesznek gyengén vagy nehezen beilleszkedők 
(BARRON és EARLES, 1984), míg a „könnyű” temperamentumot a be
illeszkedést segítő faktorként azonosították (GARMEZY, 1984; RUT
TER, 1981).
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Újabban arról számolnak be, hogy a „könnyű” temperamentum elő
segítheti a fejlődést. MÖLLER (1983) a fejlődésben előrehaladottabbnak 
találta azokat a 3-4 éves gyermekeket, akikre a temperamentumdimenziók 
közül a ritmikusság, alkalmazkodóképesség, közelítés, pozitív hangulat, ki
tartás és alacsony aktivitási szint volt jellemző.

Munkánk során az A. Thomas és S. Chess által a 70-es években ki
dolgozott elméletet alkalmaztuk, amely a mai temperamentumkutatások 
között az egyik legismertebb és legkidolgozottabb. Elgondolásuk alapját, 
amelyben a temperamentumot mint viselkedési stílust határozták meg, a 
New York Longitudinális Vizsgálat (1968) eredményei és tapasztalatai ad
ták. Ennek során 136 középosztálybeli családot követtek nyomon a gyer
mek születésétől kezdve. Ez a vizsgálat azt tanulmányozta, hogy a normá
lis viselkedési stílus bizonyos tulajdonságai hogyan lépnek kölcsönhatásba 
a környezet sajátosságaival és miként hoznak létre együttesen viselkedési 
problémákat. Az derült ki, hogy ezeknek a problémáknak a többsége a 2- 
10 éves kor között fejlődik ki. Oly módon, hogy a kockázatosnak minősült 
veleszületett temperamentumjellemzők szinte predesztinálják a gyermeket 
arra, hogy nehézségei legyenek a környezethez való igazodás során. Eh
hez hozzájárul még a fentiekkel együttjáró stressz és a szülőkkel vagy 
gondozókkal kialakuló konfliktus. Thomas és Chess vizsgálataik során a 
temperamentum-jellemzők 9 dimenzióját különítették el és határozták 
meg, amit az 1. táblázat szemléltet. Ez a 9 dimenzió alkalmasnak bizo
nyult arra, hogy a gyermek viselkedését, a környezettel való interakció so
rán kialakuló egyéni reaktív válaszmintákat bemutassa.

Ezeknek a dimenzióknak a segítségével kialakítottak továbbá 3 alap
típust az egyéni temperamentumbeli eltérések alapján; ezeket a 2. táblá
zat mutaja be. Ennek értelmében az egyéni temperamentumjellemzők 
megnyilvánulásának együttjárásaiból megjósolható a gyermek szocializálá
sának kimenetele.

A New York Longitudinális Vizsgálat tapasztalataiból építette fel 
Thomas és Chess a környezet elvárásainak való megfelelésről szóló elmé
letét (Goodness of Fit). Ebből kitűnik, hogy ez akkor lesz sikeres, ha a 
környezet sajátosságai, elvárásai és követelményei összhangban vannak a 
szervezet saját képességeivel, motivációival és viselkedési stílusával. Ezzel 
szemben az elvárásoknak való sikertelen megfelelés (Poor Fit) magában 
foglalja a környezeti lehetőségek és követelmények, valamint a szervezet 
kapacitása és jellemzői közötti disszonanciát és különbözőséget, ami 
előbb-utóbb megzavart fejlődést, valamint az alkalmazkodási funkciók 
rossz működését eredményezheti. A nehezen kezelhető (Difficult) kate-
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A Thomas és Chess által elkülönített 9 temperamentumdimenzió

1. táblázat

1. Aktivitás: a gyermek egész napi tevékenysége (játék, öltözködés, alvás, étkezés stb.) során az 
aktív és inaktív periódusok alatti fizikai mozgás mennyisége. Motoros komponens. A vizsgálatok során 
az  derült ki, hogy általában a magas aktivitási szintet mutató gyerekekkel több a probléma, mint az 
alacsony aktivitási szintet mutatókkal.

2. Ritmikusság: olyan fiziológiai funkciók, mint például az éhség-táplálkozás vagy alvás-ébredés 
ciklus szabályszerűségét, rendszerességét méri. A temperamentumnak ez a sajátossága — amely bizo
nyos mértékig kockázati jelentőséggel bír az egész gyermekkor folyamán — néhány gyermeknél pél
dául a rendezetlen alvás-ébredés mintázatban manifesztálódik, ami komoly problémát jelenthet a szü
lőknek.

3. Közelítés-távolítás: az olyan új ingerre adott első válaszok természetét méri, mint egy új sze
mély megjelenése, egy új helyzet, étel, játék vagy egy új eljárás bevezetése. Vannak olyan gyermekek, 
akik azonnal pozitív interakcióba lépnek egy új ingerrel, míg mások visszavonulnak minden ismeret
lentől.

4. Alkalmazkodóképesség: azt méri, hogy a környezeti struktúrában bekövetkező bizonyos 
m értékű változásra a gyermek milyen gyorsan és mennyire könnyen reagál, illetve hogy milyen nehe
zen vagy könnyen lehet a kívánt útra terelni az ingerekre adott reakciót. Ez a kategória nem az új 
ingerre adott elsó választ méri, hanem a szülők vagy mások által kívánt viselkedési mintának való 
megfelelés mértékét.

5. Intenzitás: a viselkedési reakció energiaszintjét méri, függetlenül annak irányától és minőségé
től. A gyermekek lehetnek enyhe vagy erős hangulatkifejezók. Az enyhék kedvesen mosolyognak, ami
kor az örömüket kifejezik és csak halkan adnak hangot az elégedetlenségüknek. A túlzóan intenzíven 
hangulatkifejezű gyerekek inkább sikítanak, mint nyafognak és inkább túláradóan és harsányan nevet
nek, mint mosolyognak.

6 . Hangulat: ez a kategória a kellemes, vidám, barátságos viselkedés mennyiségét méri és állítja 
szembe az ellenkezőjével. Az átlagos gyermek pozitívan, negatívan vagy semlegesen (közömbösen) re
agál a verbális ingerekre, más szenzoros történésekre vagy közösségi (játszótárs) tapasztalatokra.

7. Kitartás: annak az időnek a hosszát méri, ami alatt a gyermek az aktivitását végzi akadályok 
nélkül vagy azokkal, illetve, hogy az akadályok mennyire befolyásolják a cselekvés irányát. A kitartó 
gyermek hosszú ideig tud egy feladatra koncentrálni és akárhányszor is megszakítják, vissza tud ahhoz 
térni.

8. Eltéríthetőség: ez a kategória a viselkedés befolyásolására irányuló külső környezeti ingerek 
hatásosságának mértékét adja meg. Azoknak a gyerekeknek, akiknek egy periférikus vagy érdekes új 
inger könnyen eltereli a figyelmét, nehéz egy feladatot végrehajtani. Ez különösen nehéz akkor, ha 
emellett a gyermek nem kitartó.

9. Szenzoros ingerküszöb: azoknak a szenzoros (hang, fény stb.) ingereknek a mennyiségét 
méri, amelyek már értékelhető reakciót váltanak ki a gyermekből. Vannak olyan gyermekek, akik ér
zékenyebben reagálnak szagokra, ízekre, látható és hallható ingerekre. Másrészt vannak olyanok, akik, 
ha esznek, akkor nem hallják meg a csengőt vagy nem érzékenyek az ételízek különbségeire.
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A 9 dimenzió mentén kialakított egyéni temperamentumbeli 
eltérések 3 alaptípusa

2. táblázat

KÖNNYEN KEZELHETŐ 
(easy)

gyerm ek

NEHEZEN KEZELHETŐ 
(difficult)

te m p er am en tum jellem zői

NEHEZEN BEMELEGEDŐ 
(slow-to-warm-up)

magasfokú rltmikusság alacsonyfokú ritmikusság, 
azaz aritmidtás

magas aktivitás

pozitV hangulat negatív hangulat negatív hangulat

magasfokú közelítés alacsony közelítés 
— magas távolítás

alacsony közelítés 
— magas távolítás

magasfokú alkalmazkodás alacsonyfokú alkalmazkodás alacsonyfokú alkalmazkodás

alacsony intenzitás magas intenzitás alacsony intenzitás

A könnyen kezelhető temperamentumtulajdonságokkal rendelkező gyermek általában 
kedvező fogadtatásra talál a környezetben, mivel nincs vele probléma, elfogadják, 
szeretik.
A nehezen kezelhető típus nehézségekbe ütközik az alkalmazkodás során és tempe
ramentumjellemzői alapján általában kedvezőtlen fogadtatásra talál.
A nehezen bemelegedő vagy felengedő típus legjellemzőbb vonása, hogy minden 
új szituációban nagyon visszahúzódó, az új ingereket, szokásokat nehezen elfogadó 
típus, akinek különösen nagy stresszt jelent, ha gyors adaptációra kényszerítik.

góriába sorolt gyermekből véleményük szerint azért lesz problémás gyer
mek, mert a környezete türelmetlen vele szemben, amit stresszként él át. 
Úgy érzi, hogy nem képes megfelelni a család vagy az iskola szocializáló 
hatásának. Másodlagosan ez még klinikai problémákat is előidézhet, ame
lyek a gyermek fizikai egészségi állapotával, fejlődésével és viselkedésével 
lehetnek kapcsolatban (CAREY, 1988).

Thomas és Chess „Jó illeszkedés” modellje tehát azt tételezi, hogy a 
patológiás személyiségfejlődés oka a gyermek veleszületett jellegzetességei 
és a környezeti igények összeilleszthetetlensége (RANSCHBURG, 1989).

Nem törvényszerű azonban, hogy ezek a veleszületett és kockázatos
nak minősített temperamentumjellemzők a környezettel való interakció 
során problémához vezessenek. Ennek a kimenetele nagyrészben függ a 
környezet megértő támogatásától. Ha a szülő meg tudja őrizni a gyermek
hez való konzisztens közeledését, ami figyelembe veszi a gyermek egyéni
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válaszmintáit, akkor a problémásnak induló gyermek is képes lesz az al
kalmazkodásra, bár csak lépésről lépésre. Nagyon jól szemlélteti ezt a kö
vetkező ábra.

Az 1. ábrán látható, hogy egy problémás temperamentumé gyermek, 
egy nem támogató, irreális elvárásokat támasztó szülői környezetben erős 
stresszt él át az interakció során, ami különböző reaktív viselkedési prob
lémák megjelenéséhez vezethet. Ugyanez a problémás temperamentumé 
gyermek, ha egy támogató, megértő szülői környezetbe kerül, elkerülheti 
a stresszt, nem alakulnak ki nála viselkedési problémák.

A problémamentes temperamentummal hasonló a helyzet: sikertelen 
lesz a megfelelés egy nem támogató környezetben (például egy stresszel 
teli szülő a normális aktivitásszinttel rendelkező gyermekét „hiperaktív- 
ként” kezelheti, mivel nem képes tolerálni az aktivitását és így nem bánik 
vele megfelelően).

Mindezek alapján, az irodalmi tapasztalatokból kiindulva longitudiná
lis vizsgálatot indítottunk,’amelynek célja az óvodáskoré gyermekek tem
peramentumjellemzőinek elemzése az otthoni, szülői környezet és a szo- 
cio-kognitív fejlettség tükrében, a közösségi beilleszkedés, szociális alkal
mazkodás mértékével összefüggésben, az óvodába lépéstől az iskolába lé
pésig terjedő időszak alatt. Ebben a tanulmányban az első év anyagának 
feldolgozásáról számolunk be.

VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK ÉS MÓDSZEREK

Vizsgálatunk számára Budapest egyik lakótelepi óvodájának induló kiscso
portját választottuk. 16 gyermek (9 fié és 7 lány) családi környezetének 
mutatóit térképeztük fel a HOME-leltár segítségével.

A gyermekek egyéni temperamentumbeli eltéréseit a Thomas és 
Chess elméletén alapuló, MCDEVITT és CAREY által (1978) óvodásko
rnak számára kidolgozott Viselkedési Stílus Kérdőívvel állapítottuk meg.2

A gyermekek beszédmegértésének szintjét a De Renzi-féle TOKEN- 
teszt óvodáskoré változatával állapítottuk meg, amelynek magyarországi

1 Ezúton szeretnék köszönetét mondani Ranschburg Jenőnek, szakmai irányításáért, 
értékes és hasznos tanácsaiért.
2 A kérdőív m agyarra fordított változatát Szegál Borisz bocsátotta a rendelkezésünkre.
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alkalmazásáról kedvező tapasztalatokat közöl OSMANNÉ SÁGI Judit 
(1983) és SUGÁRNÉ KÁDÁR Júlia (1986).

A szociális beilleszkedés alakulását részben szociometriái vizsgálattal, 
részben az óvónő beszámolója alapján mértük fel. Ebben választ kértünk 
néhány kérdésre, amelyek a beilleszkedés nehézségeire, a szülőtől való el
válás körülményeire, az óvodában eltöltött idő minőségére és a barátvá
lasztásra vonatkoztak.

EREDMÉNYEK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK

A temperamentumjellemzők elemzése alapján mintánkban kiugró egyéni 
eltérések nem találhatók (3. táblázat).

A Ritmikusság, az Alkalmazkodás, a Hangulat és az Eltéríthetőség 
faktorok mentén a lányok, viszont az Aktivitás, a Közelítés, az Intenzitás 
és a Szenzoros ingerküszöb faktorokban a fiúk értek el magasabb pont
számot. Ez az eredményünk összefüggésbe hozható THOMAS és CHESS
(1977), valamint EARLS (1981) eredményeivel ugyanebben a korosztály-

1. ábra

Interakció a gyermek temperamentuma és a környezet között 
(W. B. Carey, 1986, nyomán)

GYERMEK INTERAKCIÓ KÖRNYEZET

Sikertelen megfelelés
Nem támogató:
Szülői tapasztalatlanság, ir-

Erős stressz * reális elvárások, személyes
Nehezen kezdhető / Reaktív viselkedési problémák problémák, szociális stresz-
temperamentum / szek
(lehet is, meg nem is, 
hogy kezelhetetlenné v á - 'v  
lik) X

Sikeres megfelelés Támogató:
Nincs stressz [ Szülői megértés, jó problé
A reaktív viselkedési problé maleküzdési készségek,
mák valószínűtlenek megfelelő támogatás

/Könnyen kezdhető tem
peramentum
(lehet is, meg nem is," 
hogy kezelhetetlenné vá-S. 
ük) X

Sikeres megfelelés
Erős stressz más forrásokból:
—fizikai fejlődési,
—szociális
Reaktív viselkedési problémák

Sikeres megfelelés 
Nincs stressz
Valószínűtlenek a reaktív visel
kedési problémák

4------- Nem támogató

♦----- Támogató
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A temperamentumdimenziók értékeinek nemek szerinti
megoszlása

3. táblázat

LÁNYOK FI ÚK ÖSSZESEN
TEMPERAMENTUM pontszám átlag pontszám átlag pontszám átlag

1. Aktivitás 330 47.14 369 52.71 699 46.60
2. Rltmikusság 227 32.43 243 34.71 470 37.33
3. Közel ítés/Távolítás 258 36.86 294 42.00 552 36.80
4. Alkalmazkodóképesség 271 38.71 328 46.86 599 39.93
5. Intenzitás 357 51.00 387 55.29 744 49.60
6. Hangulat 296 42.29 341 48.71 637 42.46
7. Kitartás 231 33.00 236 33.71 467 31.13
8. Elérhetőség 236 33.71 264 37.71 500 33.33
9. Szenzoros ingerküszöb 262 37.43 317 45.29 579 38.60
(A 2., 4., 6., 7. és 8. faktor értéke fordított Irányú.)

ban és eltér CAMERON (1978), valamint KEATING és MANNING 
(1974) összehasonlító vizsgálatának eredményétől, amely szerint a lányok 
javára az Aktivitás, az Intenzitás és a Távolítás dimenzióban találtak szig
nifikáns korrelációt.

A HOME-leltár adatainak elemzése nyomán úgy tűnik, hogy az ott
honi környezetekben nincs számottevő eltérés a fiúk és a lányok tekinte
tében, ami megegyezik az irodalmi adatokkal (CALDWELL és BRAD
LEY, 1979) és korábbi vizsgálatainkkal (GYÖRGY, 1984).

A gyermekek beszédmegértésének szintjében nem találtunk jelentős 
eltérést a fiúk és a lányok teljesítményében. A csoport TOKEN-pont- 
szám-átlaga valamivel magasabb (28,96), mint az Osmanné Sági Judit által 
ugyanilyen lakótelepi óvodában, ugyanebben a korosztályban felvett TO- 
KEN-pontszám-átlag (25,94).

A társas hatékonyság mérésére végzett szociometriái felvételek elem
zése során a két nem között a kapott szavazatok számát, illetve a kölcsö
nös kapcsolatok számát tekintve találunk jelentős eltérést, mégpedig 
mindkét esetben a fiúk javára, ami arra utal, hogy az óvodai kortárscso- 
portban a fiúk jobb pozíciót vívnak ki maguknak, mint a lányok.

A szociális beilleszkedés alakulására vonatkozó kérdésekre adott 
óvónői válaszok azt tükrözik, hogy az óvodai normákhoz való igazodás, az 
új szokások elsajátítása a lányoknak kevésbé jelent problémát, mint a fi
úknak, akiknél ez hosszabb időt vesz igénybe és többet sírnak a szülőtől 
való elváláskor.
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Az egyes mutatók közötti kölcsönös korrelációs kapcsolatok szignifi
káns összefüggéseit a 4. táblázat, valamint a könnyebb áttekinthetőség vé
gett, a 2. illetve a 3. ábra szemlélteti.1

4. táblázat

Szignifikáns kapcsolatok a vizsgált mutatók között

SZOCIOMETRIÁI VIZSGÁLAT B E I L L E S Z K E D É S I  TOKEN
MUTATÓK

2* 2* 1
Я
E

a
-<g

£
я Ф

"О

Я
Я
СО _ S

1
1

Й
Я

>  ?

^ я  

s i s  
я

c

1
о

a
p

* 1

11
4С

Ф

■S
С

S
 í

rá
s

A
lv

á
s 1

Я
'Я
г1

я

: 0  W

!
•O

8  E  

I
Я
U)1

Z

s
£  Я  
2*
О >N

С

>
с
с

ЧЯ
я

0Û

* > Li-
3

H O M E

1. Já té k o k , j á té k 
sz e re k , e s z k ö z ö k

2. Nyelvi ö s z tö n z é s
3. Fizikai k ö rn y e z e t
4. B ü sz k e ség , é r-

.4861* .4916* .6334“
.6339** .6339“

.4479* .4479*

.6286“

.5446“

ze le m , m e le g sé g
5. Az e lvon t tev . 

ö s z tö n z é s e
6. A s z o c . é re tt-

.6800“

s é g  m o d e lle z é se  
7. Az ö s z tö n z é s

.6407** .4523*

v á lto z a to s s á g a  
8. Fizikai b ü n te té s

.4531* .4531* .6793“ .5831“

NEMEK -.4643* .4643*

T E M P E R A M E N T U M

1. A ktivitás
2. R itm ikusság
3. K ö z e líté s/T áv o lítás
4. A lk a lm azk o d ás
5. In tenz itá s

- .7 2 0 8 “ - .6 9 4 6 “ - .6 5 2 8 “ - .7 2 0 8 " - .7 1 6 7
- .4 9 8 2

.4998*

.4761*
6. H angulat
7. K itartás
8. E lté r íth e tő sé g
9. S z e n z o ro s  in g erk ü sz ö b .4328* -.4328*

.7544* .4288*
.4825*

Szlgnlfikanda: * = p <  0.05, ** = p <  0.01

1 A z adatok m atematikai statisztikai elemzésében Horváth István volt a segítségemre, 
akinek ezúton is szeretném  megköszönni ezt.
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2. ábra

A HOME-leltár alskáláinak szignifikáns kapcsolatai a szociális 
beilleszkedés, a TOKEN-teszt, valamint a szociometria) vizsgálat

mutatóival
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A HOME-leltár és a beilleszkedési mutatók együttjárásából (2. ábra) 
jól kitűnik az, hogy a biztonságos otthoni légkör, különösen a verbális 
ösztönzés, jó hatású az óvodai beilleszkedésre.

A HOME-leltár 3., 5., 6., 7. alskálái, amelyek az otthon biztonságát, 
a családi ösztönzési formák változatosságát, a szociális érettség modelle
zését és ennek bátorítását mérik, igen szoros kapcsolatot mutatnak az 
óvodában eltöltött idő minőségének egyik tényezőjével, az alvással, ami 
arra utalhat, hogy a minél szélesebb körű otthoni ösztönzés, a társadalmi 
normák, szokások korai kialakítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermek 
jól érezze magát az óvodában. A HOME-leltár 2. és 7. alskáláinak szoros 
kapcsolata a beszédmegértésben nyújtott teljesítménnyel arra mutat, hogy 
a minél változatosabb ösztönzés, ezen belül is a verbális ösztönzés magas 
színvonala igen jó hatású lehet a gyermekek beszédfejlődésének alakulá
sára. A magas HOME-értékek által reprezentált otthoni légkör pozitívan 
hat továbbá az óvodai közösségben elfoglalt helyzetre és kedvezően ala
kítja a barátválasztást is. A szociometriái pozíciót viszont — a 3. ábra sze
rint — gyengítheti a temperamentumdimenziók közül a ritmikusság ala
csony értéke, vagyis az aritmicitás. Ez arra utalhat, hogy az a gyermek, 
akinek a viselkedésében túlnyomórészt a biológiai funkciók szabálytalan
sága az uralkodó, ami például megnyilvánulhat a rendszertelen evési, al
vási szokások terén vagy a szobatisztasággal kapcsolatban, az a gyermek 
valószínűbb, hogy kevésbé lesz népszerű a társai között és nehezen illesz
kedik be a közösségbe.

Szembetűnő, hogy míg a fiúknál ezt a hatást az aritmicitás magas ér
téke idézheti elő, addig a lányokat inkább a nagyfokú aktivitás teszi ke
vésbé népszerűvé társaik között. Továbbá igen figyelemre méltó az az 
adat, amely szerint akire magas közelítés-érték és nagyfokú kitartás jel
lemző, azt szívesebben választják barátnak, mint a többieket. A tempera
mentum 9. dimenziója, amely a szenzoros ingerküszöb mértékét határozza 
meg, szignifikáns korrelációban van a beilleszkedés két mutatójával, még
pedig egymással ellentétes módon. Ebből az tűnik ki, hogy minél maga
sabb ennek a küszöbnek az értéke, vagyis minél kevésbé érzékeny a gyer
mek, annál könnyebben megy a beilleszkedés; ugyanakkor, ha ez a küszöb 
alacsony értékű, tehát igen érzékenyen reagál a gyermek a környezeti in
gerekre, ez megnehezíti a szülőtől való elválást, növeli a sírás mennyisé
gét, és így megnehezíti a beilleszkedést. A temperamentum faktorok kö
zül az Intenzitás és az Eltéríthetőség szignifikáns kapcsolata a TOKEN- 
tesztben elért teljesítménnyel, arra mutat, hogy a viselkedési reakció erős-



52

3. ábra

Szignifikáns korrelációs kapcsolatok a temperamentum dimenziói, 
a TOKEN-teszt, valamint a szociometriái és a beilleszkedési

mutatók között
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sége és a figyelem eltéríthetőségének mértéke számottevően befolyásolja 
a gyermekek verbális feladatmegoldását.

Végeredményben elmondható tehát, hogy a gyermekek otthoni kör
nyezete és egyéni temperamentumjellemzőik összefüggenek a közösségbe 
való beilleszkedés mutatóival. Kitűnik, hogy a biológiai funkciók működ
tetésének szabályozottsága (Ritmikusság faktor), valamint az egész napi 
tevékenységen belüli aktivitás mennyisége (Aktiviás faktor) és az egyéni 
érzékenység mértéke (Szenzoros ingerküszöb) komoly szerepet játszik az 
óvodai beilleszkedésben, különösen a társak között elfoglalt pozíció tekin
tetében. Ezek az eredményeink összefüggésbe hozhatók azokkal a vizsgá
latokkal, amelyek eredményei szerint a temperamentumdimenziók közül 
az Aktivitás és az Intenzitás mértéke, valamint az Irritabilités (magas in
gerküszöb) voltak azok, amelyek a legerősebb korrelációt mutatták a kü
lönböző viselkedési problémákkal (EARLS, 1981; GRAHAM, RUTTER 
és GEORGE, 1973; TERESTMAN, 1980; THOMAS és CHESS, 1977).

Eredményeinket és a nemzetközi tapasztalatokat figyelembe véve ha
tároztuk meg munkánk további irányát. Longitudinális vizsgálatunk máso
dik szakasza az óvodában eltöltött további időszakot öleli fel, a beillesz
kedés stabilizálódásának és az iskolaérettség kialakulásának folyamata 
mentén. Többek között arra a kérdésre is igyekszünk választ keresni, hogy 
vajon a már említett kockázati faktorok (Ritmikusság faktor a fiúknál és 
az Aktivitás faktor a lányoknál) mennyire őrzik meg stabilitásukat, vala
mint predikciós hatékonyságukat.

A kézirat elfogadva: 1991. április
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MÁRTA I. GYÖRGY

THE EFFECT OF TEMPERAMENT ON THE SOCIAL 
ADAPTATION IN PRESCHOOL AGE

The objective of this study is to analyze temperament charachteristics of 
preschool children in the light of the home environment and 
sociocognitive maturity, in relation with their adjustment to the 
community and with the extent of their social adaptation.

Methods: the family environment indices of 16 children (9 boys and 
7 girls) were studied with the help of the HOME-Inventory. Differences 
in individual temperament were determined with the Carey’s Behavior 
Style Questionnaire designed for preschool children on the basis of Tho
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mas and Chess’s theory. Sociometric tests and caretaker’s report were our 
sources of data for the evaluation of social adjustment.

Results: agreements between the HOME Inventory and the adjust
ment indices well illustrate the positive influence of a secure home backg
round, especially of verbal motivation, on adjustment. Rhythmicity factor, 
one of the indices of temperament which measures control of biological 
functions, plays an important role in the adjustment to the community in 
the kindergarten and, in particular, in the position occupied in the group. 
Sociometric position, however, may be weakened by a temperament cha
racteristic, specifically, by low rhythmicity, or arrhythmicity, which indica
tes that the child whose behavior is governed mostly by irregular biolo
gical functions, such as irregular eating or spleeping habits, or problems 
of elimination, probably will be less popular and will also have difficulties 
in adjustment. It is remarkable that this same effect is seen to occur int 
the case of boys who show high arrhytmicity and in the case of girls who 
show high activity. Further, it also deserves attention that adjustment to 
kindergarten norms poses less of a problem for girls, while adaptation to 
a peer group is easier for boys.
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VARGA ZSUZSA
II . Kerületi Felnőtt Ideggondozó, Budapest

A HUMOR MINT A GYÁSZFELDOLGOZÁS SAJÁTOS 
MÓDJA KARINTHY FRIGYESNÉL

Hosszú ideje foglalkoztat a vicc és a humor, elsősorban a humoros és a 
viccelődő emberek. Más az, ha valakinek van humorérzéke, szeret vicce
lődni, és más, ha valakinek lételeme a humor és a vicc, folyton nevetnie 
vagy nevettetnie kell. Egy korábbi, Vincze Annával közösen írt dolgo
zatunkban (VINCZE A., VARGA ZS., 1979) a humornak és a viccnek 
egy sajátos oldalát próbáltuk megragadni, éspedig azt, amit Freud Janus- 
arcúságnak nevez. Úgy tűnt, hogy Freud a Janus-arcúság mögött rejlő 
pszichés folyamatokat nem fejti ki a viccről szóló könyvében (FREUD, 
1905). Azonban Freud követőinek akár a gyerek, akár a felnőtt humorról 
szóló írásai alapján — itt elsősorban Martin GROTJANra (1957) és 
Martha WOLFENSTEINre (1951) gondolok — úgy láttuk, hogy a Janus- 
arcúság mögött jellegzetes elhárító mechanizmusok fedezhetők föl, még
pedig kettős, Hermann Imre gondolkodási rendszerében duális elhárítá
sok, így a tagadás, a megfordítás, az ellentétbe fordítás. Gyermekeken tett 
megfigyeléseink és irodalmi, kultúratörténei adalékok is egyöntetűen arra 
mutattak, hogy a viccelődés, a nevetés: a múltban elszenvedett kellemet
len, szomorú élmények újraélése, átfordításuk kellemessé, vidámmá.

Az említett dolgozatunkban arról is szóltunk, hogy a humorra az 
örök viszonylagosság a nézőpontok állandó billegtetése jellemző. Ebben a 
tekintetben a humorizáló emberek nagyon hasonlítanak azokra, akik a vi
szonylagosság szemléletmódja mellett törnek lándzsát, akár filozófiájuk
ban, akár tudományos gondolkodásukban, mint például Albert Einstein, 
aki egyébként híres volt humoráról is. A humor is, a relativitás is — lé-
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lektani hátterét tekintve — szoros kapcsolatban áll az ambivalenciával, s 
ezen keresztül a kényszerrel, amint erre a dolgozatban is rámutattunk. így 
a humorizálásnak, a viccelődésnek különleges vonása a kényszerszerű is
métlődés; a humoristának szüntelenül gyártania kell a vicceket, a nevető 
ember nevetése könnyen válik örvényszerűvé. Honnan ered ez a kényszer 
(amely a humor esetében nem patológiás)? Mi az eredete és a funkciója 
a tagadásnak, a megfordításnak a humoristák esetében; és honnan szár
mazik a relativitás szemléletmódja?

Ezekre az általánosabb kérdésekre próbálok feleletet kapni egyetlen 
humorista vizsgálatán keresztül, aki pedig Karinthy Frigyes.

Több minden ösztönzött a pszichológiai vizsgálódásra.

Részint szubjektív érzések, azok a nagyon heves indulatok, amelye
ket olvasása közben átéltem, s amelyek sokszor meglepően hasonlóak az 
író kortársainak vagy kritikusainak élményeihez. Ilyen például a csalódás 
érzése. Egy-egy novellájában valami rettentő fontos mondanivaló akar ki
bontakozni, mely egyre érdekfeszítőbbé válik, majd az utolsó pillanatban 
valami váratlan fordulat az egészet szétrobbantja, de (bennem legalábbis) 
inkább bosszúság, csalódottság, mint nevetés formájában. Például az „Idő
mikroszkóp” című novella, amelyben az író a címben szereplő grandiózus 
találmánya által föltárható új jelenségtüneményeknek örvendezik: „Ki fog 
derülni a pofonról, ha időmikroszkóp alá tesszük, hogy eredetileg simo- 
gatásnak indult — az ujjak lágyan görbültek és nyíltak szét: az utolsó pil
lanatban közbejött valami, s váratlanul összeszorult a tenyér és lecsapott. 
Ki fog derülni a csókról, hogy harapás akart lenni — régen gyanakszom 
a szerelemre, hogy mint ösztön, eredetileg a ragadozó állat önfenntartási 
ösztönéből származik — ez elfelejtett eredeti cél csökevénye a szólásfor
ma: úgy szerettem, majd megettem... Ki fog derülni a derűről, hogy bo
rúnak indult, és a háborúról, hogy a nagy békevágy volt az oka. Ki fog 
derülni, ha még nem derült ki, hogy az időmikroszkóp tudományos érte
kezésnek nem jó, de viccnek elég rossz.

Általában ki fog derülni — csak már derülne!”

Abody Béla ezt írja „A lélek arca” című kötet utószavában 
(ABODY, 1957): „ ... Balladai szaggatottságot kölcsönöz ez az írásoknak, 
lényegtelen részletektől tisztítja meg, szinte csak a csontváza világít. Aztán 
váratlanul, amikor már-már úgy érezzük, hogy a novella eszünk vagy szí
vünk szerinti megfejtésének birtokosai vagyunk, faképnél hagy bennünket. 
Valami megmagyarázhatatlan, meghökkentő rejtelmességet, az emberi lé



lek kiszámíthatatlan reakciójának törvénybontó homályát bocsátja a törté
netre.”

Nemegyszer éltem át olyasmit, hogy nekem kell őt faképnél hagy
nom, hogy valami olyat kell helyette olvasnom, amiben jobban el tudok 
mélyülni, ami több időt és teret hagy az indulatok lecsengésének. De 
ilyenkor lelkifurdalásom támadt, hogy megcsalom Karinthyt. Ami ezt az 
érzést illeti, mint később kiderült, a megcsalásnak igenis fontos szerepe 
van életében. Ő csalt, illetve ő csalatott meg.

„Hallgasd meg, aztán mondd utánam ezt:

Versben mondom, hogy jobban megjegyezd.

Szívedbevésem és füledberágom

Rossz volt embernek lenned a világon,

e korban, melynek mérlege hamis,

S megcsal holnap, mert megcsalt tegnap is.”— így hangzanak a „Mé
né Tekel...” című versének kezdő sorai.

Hasonló szubjektív érzés — és ez az, amit kivétel nélkül mindenki 
tud és hangoztat róla: szemére vetik, saját szemére vetette folyton ő maga 
is, hogy felaprózta önmagát. Egész életében készült a nagy mű megírásá
ra, de — amint írják róla — „az egy tömbből faragott monumentális mű 
sosem született meg”. A tervezett nagy Enciklopédiából címszavak lettek 
(lásd a „Címszavak a nagy enciklopédiához” című többkötetes novella
gyűjteményét), életműve néhány kisregényből, gyermekkori és későbbi 
naplójegyzetekből, rövid drámákból, novellából, karcolatból, az „így írtok 
ti” paródiáiból és két verseskötetből tevődik össze.

így ír a „Film” című novellája elején (1980): „Aggódó olvasóm, aki 
leveled bevezetésében figyelmeztetsz, hogy nagyon rosszul csinálom, amit 
csinálok — hogy mindenféle ötleteimet, eszméimet, gondolataimat, elvont 
és konkrét felfedezéseimet, amiket te régóta figyelsz, miért ’forgácsolom’ 
szét, ahogy mondani szokták — miért irkálom meg összevissza, hol 
könnyed csevegés formájában, hol jelentéktelen kis humoreszkben, hol 
egy novellahős szájába adva mint mellékmondatot, néha meg éppen afo
rizmának dobálva el —, véleményed szerint az ’eszmék és gondolatok’ 
közt sok olyan volt, amiből mások köteteket írnak össze, új elméleti és
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gyakorlati világképet kanyarítanak belőle, megadják formában is az új 
gondolatnak ezt a fontosságát, amit jelentőséged megérdemel.”

Személyes benyomásom az, hogy valóban nem könnyű Karinthyt egy
huzamban olvasni, s nekem is nagy vesződségek árán sikerült a sok szer
teágazó összegyűjtött idézetből összefüggő egész tanulmányt kovácsolni. A 
„szétforgácsoltság”, az egységes mű szüntelen és hasztalan keresése az író 
múltjának ismeretében kap majd értelmet.

A szubjektív érzéseken túl a munka megírására ösztönöztek azok a 
tartalmi és formai motívumok, amelyekkel feltűnő gyakorisággal találkoz
tam műveiben. Ami a tartalmi elemeket illeti, nagyon sok művének fő té
mája, vagy beleszőtt témája a halál, a túlvilági élet, a nők, a sírás és a ne
vetés, az idő, az idő előreszaladása vagy visszafordulása, a repülés, a fejetlen 
(fej vagy arc nélküli) vagy éppen az ezerarcú és a kettős, megkettőzött ala
kok. A formai motívumok közül pedig az említett megkettőzést és a meg
fordítást emelem ki, mindkettő a humorizálás fő eszköze volt Karinthynál. 
Az előbbire példák paródiái, amelyek gúnyos, fölényes utánzás útján al
kotnak egyből kettőt, az utóbbira pedig példa, mint kedvelt játéka a sza
vak gyakori megfőrdítgatása, vagy ismert szólások, közmondások visszájára 
fordítása.

Dolgozatommal nem az a szándékom, hogy átfogó lélektani elemzést 
adjak Karinthyról. Ehhez semmiképpen sem elegendők azok az életrajzi 
adatok, amelyeknek birtokában vagyok. A rendelkezésemre álló életrajzi 
anyagot az író gyerekkori naplójából, felnőttkori följegyzéseiből és a róla 
szóló életrajzokból merítettem. Mondanivalómat illetően nagyrészt intuí
cióimra, asszociációimra, valamint már ismert lélektani tapasztalatokra ha
gyatkozom. Ennek alapján csak egyetlen gondolatmenet kifejtésére, helye
sebben ennek is inkább az író művein keresztül való illusztrálására vállai
kozhatom. Ez pedig az, hogy a halál, anyjának és első feleségének a halála 
miként vált döntő élménnyé Karinthy életében, s hogy vált az állandóan le
selkedő halálfélelem leküzdésének eszközévé a nevetés, a humor. Ennek 
kapcsán a megfordítás, a megkettőzés útján történő elhárításnak valamint 
a viszonylagosság szemléletmódjának konkrét élménymagjára bukkanhatunk 
majd.

*  *  *

Karinthy hatéves volt, amikor anyját elvesztette. Saját visszaemléke
zése erre az eseményre helyezi írói képzeletének gyökereit. „Nálam ez a 
tevékenység akkor kezdődött, hatéves koromban — elkezdődött, és azóta 
állandóan tart. Nincs befejezve.
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Minek nevezzem?

Egy gondolat vagy érzés vagy indulat, amit nem tudtam magamnak 
úgy megfogalmazni, hogy véglegesen érvényes legyen. Lelkem tornagya
korlata, valami szép produkció, amit mindig élőiről kellett kezdenem, 
mert hol formában tökéletlen, hol pedig tartalomban — néha a homorítás 
nem sikerült, máskor nem lódultam át a korláton. Ezt hívják írónak, szel
lemi lénynek? Ha igen, akkor hatéves korom óta író vagyok. Mondhatom, 
elég kellemetlen állapot, folytonos készenlét, izgalom, nyugtalanság, egy 
elintézetlen ügy állandó homályos érzése, vizsga előtti drukk egy életen 
át” — írja 1931-ben az „Önarckép” című (1981) visszaemlékezésében.

1913-ban (első házassága idején) így ír: „Igen, ma hazamegyek, ha
zamegyek este a kis lakásomba és dolgozni fogok, csinálok valamit, meg
írom azt a szép novellát, a nőről, aki visszament, ami múltkor, kilencven
négyben az eszembe jutott, és azóta minden este nyugtalanít, hogy még 
mindig nem írtam meg. (...) Ó, magány!

Hát most kezdjük. ... Hé, izé, egy feketét... Azaz, pardon. Tehát no
vella a nőről, aki elment és visszatért... Hát elment a nő... Nem szabadott 
volna elmennie. Hogy is volt ez csak? Arra világosan emlékszem, hogy 
ezen a dolgon sírtam, kilencvennégyben... Nagyokat nyelek. így csinál az 
ember, mikor sírni kezd...

Asszony... kilencvennégy asszony...

Eh, hát elment. Mit bánom én. Minek ment el? Biztosan valami dol
ga volt, azért ment el. Sürgős dolga volt. Magány? Majd a sírban! Ott elég 
időm lesz. Gyerünk! De valamit mégis kellene írni... Na jó, megírjuk ezt 
a dolgot, krokinak, a Gyerünk-Csak kávéházban.”

Anyja halálával kapcsolatos élményeit Karinthy a harmincas években 
írott „Arnyám” című novellában örökíti meg (1957a). Fontosnak tartom, 
hogy elemezzem a novellát, mert csírájában megtaláltam benne mindazt, 
amit az író karakteréről és munkáiról mondani szeretnék. Itt az anyára 
vonatkozó emlékeken túl a gyászfeldolgozás egy sajátos módjának leírá
sára bukkanhatunk. Művészi átdolgozásban ugyan, de olyan pontos ön
megfigyelésekkel, hogy a mű, bár elsődleges, teljes értékű tényanyagként 
nem tekinthetjük, hiszen novella, mégis szinte beillik lélektani elemzésnek 
is. Mindaz, amit az író több mint 30 év távlatából képzeletével átszínezve 
elmond, összhangban áll lélektani ismereteinkkel; gondolok itt elsősorban
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Vikár György tapasztalataira és elképzeléseire a gyermekkori gyászreakci
ókkal kapcsolatban.

A novellából kiemelném egyrészt a gyász-, a halálgondolat távoltar
tását egy vágyfantázia, a halott visszatérésének fantáziája segítségével, 
másrészt az ehhez szükséges elhárító folyamatok leírását; ez egyben ahhoz 
is útmutató, hogyan lesz a visszafojtott sírásból nevetés; harmadrészt ki
emelném az anyához fűződő emlékek leírását. Sorba veszem ezeket.

1. A gyermek Karinthy nem akarja tudomásul venni a halál tényét.

Az elviselhetetlen valóság elől fantáziavilágba menekül, ami, a novel
la szerint, hat éven át (valójában egy életen át) kísérte. A fantázia tagadja 
az anya halálát, a tragédiát visszájára fordítja, a halottat élővé varázsolja; 
anya és gyermeke együtt örülnek, együtt nevetnek. Amint azonban kide
rül a „turpisság”, kiderül, hogy az egész csak varázslat, csalás, a nevetés 
zokogásba fullad, a fantáziában átélt öröm átadja helyét a szomorú való
ságnak.

2. A novella arról is hű képet ad, hogy a tagadáson és a megfordí
táson túl milyen más elhárító mechanizmusok segítették a fantáziavilágba 
való menekülést. A gyermek egyszerre kívülről kezdi figyelni érzéseit, 
azaz megkettőzi önmagát. A megkettőzés értelme bizonyára az elviselhe
tetlen élmény távoltartása, egyfajta elidegenedés, ami nem engedi, hogy a 
rossz igazából az én közelébe férkőzzön. De még egy értelme lehet, és
pedig az a vágyfantázia, hogy az egyből ismét kettő legyen, azaz megfor
duljon a valóság, amelyben kettőből (anyából és gyerekéből) egy lett. A 
gyermek Karinthy könnyekkel küszködik, de nem sír. Sírnak helyette az 
esőcseppek az ablakon, mintegy tükrözve (s egyben élettelenítve, elidege- 
nítve) a belső élményt, ami elől menekülnie kell. A két esőcsepp összeér, 
eggyé lesz, az élmény színtere pedig belülről kívülre, az ablaküvegre he
lyeződik át. A megkettőzésnek, a szomorú élmény távoltartásának még 
egy fontos mozzanatát találjuk a leírásban: „a sírás zavart volna ennek az 
új, ismétlem, óriási szenzációnak, a szomorúságnak felfedezésében” — írja 
Karinthy. Ez a motívum, ti. a halál mint valami nagy esemény, szenzáció, 
visszatér a „Mindszenti litánia” című (1957) versében, amelyben halott El
za nővérét siratja:

’’Hát mit szólsz Elza fiam, meghaltál, látom az arcod

Ahogy ámulva, éneklő, vékonyka hangon

Lelkendezel: ’igazán? meghaltam? jaj de érdekes!’
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És titokban büszke vagy rá, hogy veled ilyen ’igazi’ dolog történt,

Mint a többi, felnőtt, komoly emberekkel.”

3. Anyjáról való utolsó emléke, amelyből „öntudata magasabb eszmé
letét” származtatja, a harag. Elképzelhetjük (ennél többet tenni nem tu
dunk), hogy egy hatéves, az ödipális kor vége felé járó gyermeknek mit 
jelenthet ez. Bűntudatot, ami a halottal való azonosítást akadályozhatja, s 
így zavaró tényezőjévé válik az ödipális kor lezárását segítő identifikációs 
folyamatnak. Az azonosítás ambivalens színezetet ölt, s az ambivalenciába 
nem lehet kapaszkodni, mert folyton átbillen; mire megnyugodna a sze
retet, előtör a gyűlölet, ami azután újból átcsap szeretetbe és így tovább. 
Arra gondolhatunk, innen gyökerezik a műveiben oly gyakran fölbukkanó 
női ideál keresése. Fontos a legelső emlék: az anya jelmezt öltve, piros 
csizmában a tükör előtt énekel, mint egy színésznő. Karinthy első felesége 
színésznő volt, anyja pedig énekesnő szeretett volna lenni. Nem elhanya
golható mozzanat a piros csizma. Karinthy Ferenc följegyzéseiből tudjuk, 
hogy az apa szenvedélyesen gyűjtött piros tárgyakat, piros volt a notesze, 
a tárcája, még az óráját is pirosra galvanizáltatta.

Az éneklés, a dallamokban beszélő lények motívuma vissza-visszatér 
Karinthy műveiben, ezt majd látni fogjuk.

Ugyancsak figyelemre méltó a második emlék, amelyben az anya 
szenvedélyesen ölelgeti, csókolgatja, s „szeretve harcol”-nak egymással:

’’Megcsókoltalak, megmutatni

Hogyan kell nékem csókot adni.

Megfultál, úgy öleltelek

Mutatni, hogy ölelj te meg” — csendül vissza az emlék a „Lecke” 
című versében. Valamint a harmadik emlék, amely szerint az anyja a ro
konokat utánozva nevetteti a családot. Adalék ez a nevetés fontosságához.

Érdemes még néhány adatot kiemelni az író életéből. Apja különle
ges nyelvtehetség volt, fiatal korában katonai szolgálatot teljesített, ké
sőbb könyvkereskedésben dolgozott, miközben nyelvkönyveket írt. Örökö
sen pénzzavarral küszködött, nehezen tartotta el a családját. (Akárcsak a 
fia. Valamennyien ismerjük Karinthy hajmeresztő pénzügyleteit, elképzel
hetetlen nagyságú adósságát, amit halála után hátrahagyott.) Frigyesnek
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négy nővére és egy öccse volt. Elza nővére festőnő lett (ő maga is szíve
sen rajzolt portrékat, ami ugyancsak egyfajta megkettőzés), Etelka, akit 
Adának becéztek, szintén ügyesen rajzolt, Gizi kereskedelmi iskolát vég
zett, Mici pedig szintén nyelvtehetségét kamatoztatta pályáján. Jóska 
öccsét gyermekkorától kezdve szenvedélyesen izgatták a felfedezések, fel
találások, technikai újítások. Világutazó lett belőle, azaz megvalósította 
mindazt, amit bátyja a képzeletében tett meg. Frigyes maga is mohó ér
deklődést mutatott a szerkezetek, találmányok iránt, szeretett kísérletez
getni még felnőtt korában is. Gyerekkorában a repülés felfedezéséről áb
rándozott, erre vonatkozó legelső írásai serdülőkorából valók, később 
egész kötetre való műve jelent meg a repülésről.

Gyermekkori naplójából (1964) tudjuk, hogy bár nagyon sok minden 
érdekelte, mégis folyton unatkozott. „Soh’ se érdekes! Csak már valamivel 
nagyobb lennék, mégis a nagyoknak több kalandjuk van!” — írja 11 éves 
korában. Vagy: „Semmi. Nagyon fádé... Ma igazán semmi sincs. A jegünk 
szép. Tanti el van temetve.”

Naplójában több helyen panaszkodik magányérzésről: „Egyedül va
gyok, egyedül hallgatom tenger mormolását. Vagy pardon! Az alvó Józsi 
horkolását.”

Az unalom gyógyszere a fantázia szárnyalása, térben és időben. így 
ír 12 éves korában: „Hejh csak 6 vagy 5 évet ugorhatnék vissza. Gyerek 
lenni! — Igen! Mert én most már nem vagyok gyerek, már mindent tu
dok, amit nekem nem kellene tudni. Szeretnék kiugrani a bőrömből, va
lami egész más lenni, valami más! Repülni innen, mert nyom valami. Úgy 
hiszem, az iskola a bajom. Ha már nagyobb lennék, önálló, független. El
menni innen, de úgy, hogy mégis legyen belőlem, de valami nagy.” Az 
unalom és a magányérzés, ami végigvonul naplóján — depresszív vonás. 
Sóvárgás valami után, ami nincs, s aminek keresésére indul a képzelet; 
időben visszaugrik hat esztendőt (éppen hatot!) vagy előreszámyal fel
nőttkorba. „A gondolat a legjobb léghajó, pillanat alatt ott vagyunk, ahol 
akarunk, s százféleképpen tudjuk a dolgot ecsetelni” — írja serdülőkorá
ban az „Utazás a Merkúrba” című kisregényében (1964) — s ezzel ő ma
ga adja meg repülésfantáziájának kulcsát.

Szüntelen nyugtalanság, keresés jellemzi ifjúkorát. Szerteágazó ér
deklődésű, kapkodó. Saját magára így emlékezik vissza: „Fizika-matema
tika szakra iratkoztam be, közben sebészetet hallgattam Dollingernél, és 
a könyvtárban Schopenhauert, Taine-t és Mommsent olvastam este 9-ig. 
Mindez nem akadályozott meg abban, hogy a kedves, finom Négyessy sti
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lisztikaóráján komoly tanulmányt olvassak fel Reviczky Gyuláról...” 
(1927). S arra is visszaemlékezik, hogy egyszerre szeretett volna lenni író, 
feltaláló, utazó, akrobata, mint akinek hamis fogalmai vannak az időről, s 
mint aki keresi, de nem találja önmagát. Százféle arcot ölt magára, mint 
későbbi kisregényének, az Ezerarcú léleknek a főhőse, Telma Titusz. S 
ugyanerre az örök keresésre vall az alábbi visszaemlékezés: „Rengeteg 
mindenfélét írtam. Verset, regényt, novellát, értekezést, bölcselkedést — 
éppen most számította ki valaki, hogy eddig vagy ötezer írásom jelent 
meg. Sok műfaj, igen, de hát... Ezek a műfajok együttvéve nem adnak ki 
egy eleven embert — hogy adnának ki, külön-külön;... S így történt, hogy 
egyik fejet a másik után próbáltam ki nyakamon...” (1981).

1912-ben ismerkedik meg első nagy szerelmével, Judik Etellel, aki 
akkor a Thália Színház művésznője. Etel (vagy Boga, ahogyan nevezték) 
Karinthy kedvéért viharos körülmények között otthagyja első férjét, le
mond színészi karrierjéről. 1914-ben összeházasodnak, szenvedélyes szere
lemben élnek, megszületik Gábor fiuk. 1918-ban éri élete második nagy 
csapása. Felesége váratlanul meghal spanyolnáthában. Ezekben az idők
ben hiába minden humor és fantázia, az írón úrrá lesz a depresszió. Ezt 
írja naplójába: „A lelki sérülés nem gyógyul be soha: de hozzászokik a lé
lek. Úgy érzem, agyamban daganat képződött, vagy éles, idegen tárgyat 
döftek bele, amikor ő meghalt — ezt a kést nem húzhatom ki belőle töb
bé, mert hiszen ő halott marad (csak ha feltámadna, ami lehetetlen), de 
idővel hozzászokik majd az agyam a késhez és járni fogok vele, mint aki 
golyót hord a koponyacsontjában. Nyomorék lettem egész életemre...

A szenvedés méltatlan az igaz emberhez — a szenvedéstől elhomá
lyosul az agy és a szem ködbeborul, pedig látni kell... és szabadon...

Egyedül, otthon, a lakásban, ahol meghalt. Úgy zokogok, mint egy 
tébolyult... Undorodom ettől — vidámság nélkül lenni, egy egész életen 
át! Nekem, aki ismertem a pogány örömet és vidámságot. Szörnyűeket ál
modtam ma...”

Itt egy álom leírása következik, majd pedig egy fantázia, amelyben 
Boga él, beteg, ő, Karinthy vigasztalja. A naplótöredékek a vágyfantázia 
alakját öltő halott visszatéréséről, élővé varázsolásáról tanúskodnak, akár
csak az anya halálát követő idők fantáziái.

1920-ban házasságot köt az akkor orvostanhallgató (később orvos) 
Böhm Arankával, tőle születik egy évvel később Ferenc. Házasságuk a 
szenvedélyes szerelem és a dühöngő vihar állandó hullámzásában zajlik.
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1936-ban támadják meg agyát azok a bizonyos „zakatoló vonatok”, 
amelyek miatt még ugyanebben az évben megoperálják. 1938-ban hal 
meg, agyvérzésben.

Érdeklődésre tarthat számot, hogy szeretett enni, mohón és sokat; 
feltűnően öltözködött, szalmakalapot viselt, kezében legtöbbször botot ló
bált. Szenvedélyesen izgatták az okkult tudományok, különösképpen a 
spiritizmus (ez a főtémája egyik regényének, a ,,Kötéltánc”-nak). A leg
különbözőbb hóbortjai voltak, például összevásárolt drága pénzért haszna
vehetetlen tárgyakat, kromatikus szájharmonikát vagy fűnyírógépet. Izgat
ták továbbá a fizika, főleg az optika törvényei, ez vezette a bűvészet bi
rodalmába; éveken át tagja volt a Magyar Amatőr Mágusok Egyesületé
nek, időnként nagyobb társaság előtt mutatta be bűvésztudományát.

Az eddigiekben azt követhettük nyomon, hogy az író életét — hat
éves korától kezdve — végigkíséri a halálfélelem, s az ezzel együttjáró 
depresszív hangulat, ami ellen egy vágyfantázia, a halott feltámadásának 
(feltámasztásának) és visszatérésének gondolata nyújt menedéket. A fan
tázia egyben modellt kínál a depressziót elűző elhárító mechanizmusok
hoz, a megkettőzéshez (legyen ismét az egyből kettő), a megfordításhoz 
(legyen a halottból élő).

Most rátérek annak bemutatására, hogyan vonul végig mindez Ka
rinthy alkotásain a gyermekkori írásaitól kezdve egészen a legutolsó mű
vekig. Az ismertetéshez a bevezetőben elmondott szempontok szerint cso
portosítom a témákat, amelyek, ismétlem: a sírás—nevetés; a halál; a nők; 
a szerkezetek (élettelen dolgok) iránti lelkesedés; a megkettőzés; a megfor
dítás; a relativitás.

•' SÍRÁS—NEVETÉS

Azért kezdem ezzel, mert mindabból, amit eddig elmondtam, hiányzik an
nak a gondolatnak a kifejtése, hogyan lesz a megkettőzésből és a meg
fordításból éppen humor, nevetés, mit jelent Karinthy egyéni élményvilá
gában a sírás, mit a nevetés és a humor.

Az „Anyám” című novellában a család siratja a halott anyát, a sírás 
illendő, kötelező. „Tisztában voltam vele, hogy most sírni kell — írja Ka
rinthy —, s a vállámmal csináltam is néhány zokogó mozdulatot, hogy El
za, ha az ablak felé néz, hátamon lássa, hogy sírok. Zavart volna ennek 
az új, ismétlem, óriási szenzációnak, a szomorúságnak a felfedezésében.”
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Amint a novellából később kiderül, a sírás másban is zavarta volna. A sí
rás ellentétbe fordítása táplálta az anya visszatérésének a fantáziáját, 
amelyben együtt örülnek, együtt kacagnak az anyával. A nevetés (ami a 
humoristánál kényszerjelleget ölt), egyben az anya emlékét őrző „kény
szercselekvés”. Talán az emléket kelti életre, hogy az anya nevettet, a 
testvérek „jobbra-balra dűlnek” nevettükben. A kényszerszerű ismétlődés 
az emlék elillanása, semmibe foszlása elleni védelem lehet, újabb és újabb 
nyúlás, „kapkodás” az anya után. Hiszen a nevetés maga is „kapkodó”, a 
tudattalan, amit a vicc egy pillanatra a szemünk elé tár, a következő pil
lanatban semmivé lesz, szertefoszlik.

A sírás is és a nevetés is könnyeket termel. A kettő szoros együvé 
tartozása, egymás kergetése gyakori motívum Karinthy írásaiban. „Ha 
megríkattam az embereket, nevetnem kellett, de elkomorodtam rögtön, 
mikor nevetés kunkorodott fel szavamra” — írja ugyanabban a visszaem
lékezésében, amelyben írói mivoltát hatéves korából eredezteti.

Ennek a prózai megfogalmazásnak művészileg átdolgozott mását lát
juk viszont egy szomorú és egy humoros alkotásában. A „Halott” című 
vers (1957) egyik strófája így hangzik:

’’Mert tudd meg: olyankor nevetni szokott

Ha sírásra görbül a szád,

Ha sírsz, ne feledd lágy arcok alatt

A csontarc kaján mosolyát.”

”A nevetés” című humoreszkjében már parodizálja a sírás és nevetés 
paradoxonát: „A síró ember arckifejezése kéjt, üdvösséget, átszellemültsé- 
get tükröz, amivel a mennyország közellétét érző szentek és angyalok áb
rázolását szokták ékesíteni festők és szobrászok.” A nevető emberarcé pe
dig: „kínosan szétfeszülő száj, görcsbe húzódó ínyek”, melyek testi fájdal
mat idéznek föl, a „minden borzalom és félelem végső jelképét, a vissza
vonhatatlan halál emblémáját”. (Megtaláljuk az írásban a megfordítás ele
mét is: a sírás öröm, a nevetés kín.)

A sírás, a könnyhullatás egy fantáziát táplál Karinthynál. 1919 január 
harmadikán (közvetlenül felesége halála után) írja a naplójában: (?) 
„Mondd, halott, te könnyekből élsz? Mennyi könnyre van még szüksé
ged? Óh, mennyit sírtam már azóta! de ha tudnám, hogy kell neked, hogy 
könnyekkel kimoshatnálak a föld alól, nemcsak este sírnék, amikor szók-
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tarn, de sírnék reggeltől estig, boldogan és szabadon, elárasztanám 
könnyel a temetőt és könnyek szennyes csatakján úszna a koporsód.” S 
ugyanez a fantázia versbe szőve (Szintén a „Halott” címűbe):

”Az élőt kínálja gyümölccsel tavasz, nyár

Kínálja borral a tél, —

De én már tudom, miből él a halott

A halott könnyekből él.

De ha kell még könny, adj jelt, te halott... 

Ha elfogy a szemből a víz, adok én...

És szétfolyok könnyé s a földbe szivárgók,

Ha ez kell, halott, teneked:

Kimoslak a földből, kiáslak a földből,

Kibontom a gyolcsból tetemed.”1

A nevetés nemcsak a sírás megfordítottja, de egyben a szomorúság 
tagadása. Szenvedni nem jó, mert az — mint már idéztem — „méltatlan 
az igaz emberhez”, elhomályosítja az agyat. „A szenvedés alacsony dolog, 
tehetetlen butaság, álom. A nagyság a boldogságban van meg — boldog
nak nagy voltam! A lírában is nagyobb dolog a boldogság pátosza, mint 
a melankólia sírása. Ó Isten, Isten, Isten! Világosítsd meg az arcodat előt
tem! Látni akarlak!”2

1 Egy enuretikus kislány, aki régen járt hozzám terápiába, s akinek szintén hatéves 
kora körül halt meg a z  apja, azl a fantáziát szőtte, hogy varázsvízzel elő lehet 
varázsolni a halottat. (Ism erjük az enurézis és a sírás kapcsolatát.)
2 Különös, szinte hátborzongató, mennyire félt már ekkor Karinthy a látás 
elveszlésétól. 1919-ben érzi a daganatot az agyában!? És reszket, hogy „elhomályosul a 
szem”, „pedig látni kell”! Sót, még elóbb, 1916 körül drámát ír, amelynek főszereplője 
fölkeres egy orvost, hogy kioperáltassa agyából a halálfélelem központját, amely a 
kisagyban székel! M ajd novellát ír egy vak kiskacsa tragédiájáról, majd a bullakok 
agyvelejét pusztítja (e te ti) a nőkkel, az „oihákkal”, a Capillária című regényében!



A Tomi című írásában (1957), amelyben szívszorítóan verseli meg 
kedvenc kutyájának halálát, bocsánatot kér, amiért sírnia kell:

„Még a haldokló körül is csak a rokonok sírnak ő maga nem

Erre hivatkozva kérek feloldást a gyenge és ostoba tettért

Amit azzal követtem el hogy én aki sírni nem szeretek

S nem is sírtam már régen most mégis elpityeredtem

Kimúlni látván borzas kis pincsimet bizonyos Tomi nevűt.”

A sírás tehát rossz, megvetendő Karinthy világában, a nevetés azon
ban helyreállítja a sírás tökéletlenségét — erre vall legalábbis az „És mi 
lehet még? ... más szóval az a jó kis eljövendő harmincadik század” című 
humoreszkje (1958). „És végre, a legvégén, jönni fog valaki, aki felfedezi 
a legnagyobb dolgot, amit halvány, sejtelmes csírájában már ismert a mi 
világunk, de amit a fejlődés itt vázolt évszázadaiban teljesen el fog felej
teni az emberiség. Fel fogja fedezni a tökéletességnek a legmagasabb csú
csán a nevetést, ami azért tökéletesebb találmány mindennél, mert a tö
kéletlenség láttán tör ki az emberből. És egy óriási hahota és kacagás tör 
ki az emberekből, elsodorva mindezt a tökéletességet, nevetés orkánja tör 
fel a csillagokig, és a nap és a hold és a csillagok nevetni fognak, és min
den megújul és megfiatalodik és kezdődik minden élőiről.”

A „Néninél” (1958) című humoros novella a nevetés kény
szerjellegéről, a kínos nevetésről szól: Frédi illendőségből bekopogtat 
Stanci nénihez, hogy kondoleáljon szegény ura halálához. De a benne 
bujkáló másik én, a Márki, megtréfálja, s egy komikus emléket tuszkol 
Frédi agyába — Stanci bácsi barátfülét eszik, egy zsírcsepp legördül a szá
ján, Stanci bácsi utánakap, de hiába, majd elkáromkodja magát. Az emlék 
ellenállhatatlan nevetésre ingerli Frédit, s a kondoleálás helyett: „Frédi 
összeszorított, kék szája szétrobban. A levél vizes rongy képében esik a 
földre. Frédi fölugrik, Stanci néni hanyatt esik. Frédi ki a szobából, le a 
lépcsőn, keresztül az utcákon ... és torkából fájdalmas, rettentő bömbö- 
lésben harsog a fuldokló röhej ...” A Márki bizonyára nem más, mint az 
„Én és énke” énkéje, aki: „nem ismer ünnepi perceket, meghatódást, 
megilletődést, a csöndet nem szereti, s kínos szünetekben hangosan ha- 
hotázik”.
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Látjuk, a nevetés mennyi mindent jelent Karinthy számára. De bár
mit is jelent, mind egy és ugyanoda vezet, a síráshoz, a halálhoz. Ez ellen 
véd, ezt fordítja meg, ezt tagadja.1

A HALÁLMOTÍVUM KARINTHY MŰVEIBEN

Kevés olyan írása van Karinthynak, amelyben valamilyen formában ne 
szerepelne a halál gondolata. Ezek egy részében leplezetlenül utal arra, 
akit sirat, s akik a valóságból vett alakok, többnyire a felesége vagy az 
anyja. Más műveiben csak homályosan sejteti, hogy a halott egy nő, egy 
szerelmes. Az írások egy része pedig saját haláláról szól, a legkirívóbb és 
egyben a legszebb ez utóbbiak közül az „Utazás a koponyám körül”.

Még humoros írásainak egy része is „halálba fullad”, vagy ott bujkál 
bennük a halál-téma. Például az említett Stanci néni. Vagy a „Nem va
gyok itthon” című humoreszk (1958). Ez utóbbiban az író azon töpreng, 
vajon mit hazudjon, ha valaki beállít, s ő nem kívánja fogadni. S úgy dönt, 
a legideálisabb hazugság ez: „Meghaltam, és vidéken vagyok eltemetve. 
Még a síromat se keresse.” Vagy a „Viccelnek velem” (1958), amely egy
ben a megfordításra is példa. Ebben a humoreszkben Kovácsik, aki attól 
lett híres, hogy különféle írók álnevei alatt írt műveket, már a puszta je
lenlétével is nevetésre ingerli az utca embereit, s már a kereskedő is ka
lapot hoz a pultról, ha cipőt kér, hiszen így kell bánni a humoristával, 
vagy ha mégis cipőt, abban macska bujkál, s már nem is ő írja a humo
reszkeket, egyszerűen elküldik neki postán a készen vett humoros törté
netet. Szegény Kovácsik addig-addig humorizált, míg a sírjánál is csak ne
vetés tárgya lett. „Végre elmentem a harctérre, ahol hahotázva fogadott 
az egész lövészárok. Belefeküdtem a dekungomba, mire mindenki odajött, 
és nevetve lökdöstek, hogy mondjak valami jó viccet. De nincs semmi a 
fejemben, szabadkoztam. De igen, csak gondolkodjam, mondták, és én 
gondolkodtam, s néhány perc múlva felkiáltottam: Jaj, golyó van a fejem
ben — mire hangosan kacagott mindenki, és kacagva eltemettek a me
szesgödörbe.”

Vagy a „Két nő beszélget” című írás (1958). Két nő féltékenységtől 
dúlva fölényesen beszélget a férfinépről. Az egyik belerúg a másikba, 
majd így vigasztalja: „Ó, drágám, parancsolj egy kanál vizet ... mosd le,

1 Martin G R O TJA N : Beyound Laugjiter (1957) című könyvének egyik fejezetében 
arról ír, hogy a sZEllem képében visszatérő halott mulatságos, komikus hatást kelt.
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vagy ülj bele egészen a kanálba... és tartsd le a fejedet — jó, ha ilyenkor 
az ember egy kicsit visszatartja a lélegzetét, egy félperccel tovább, mint 
ameddig az ember kibírja.”

Az „Énekóra” című (1957b) komédiában pedig az énektanár légzés
tanítás ürügyén megfojtja a tanítványt, azután így sopánkodik: „Nini, ez is 
meghalt. Ejnye, de érzékeny ember. Pedig már kezdett belejönni.”

Ezek az említett írások a halált egy más, eddig még nem említett 
szempontból tárgyalják A szadizmus és a mazohizmus jelenik meg ben
nük. Karinthy más, főként a nőkről szóló írásai (lásd később) ugyancsak 
bővelkednek szadista gondolatokban. Ez a — feltevésem szerint — kény
szeres karakterű író kényszergondolatai közé tartozhatott. S ha nem is 
teljes egészében, de egy mozzanatát illetően valószínűleg köze van az 
anyához, aki — idéztem már az „Anyám”-ban — úgy ölelte magához és 
csókolta, hogy az már nem is szeretetnek, hanem erőszaknak tűnt a kis
gyerek Karinthy szemében.

A halott siratásáról szólnak a már idézett versek, a „Tomi”, a „Mind
szenti litánia” vagy a „Halott”, amelynek utolsó soraiban nyíltan utal az 
anyára és a feleségre:

„Halott, te halott, anyám, szeretőm”.

Vagy a „Méné Tekel”:

’’Halottra adtak selymet és brokátot

Az élő rongyos volt és vért okádott.”

A halálmotívum jár vissza repüléses írásaiban. Például ,Д  pilóta”
(1978) címűben, amelyben repülés közben lidércálom lepi meg: parfümil
lat, kéz, amely megragadja, száj, amely megcsókolja, madárképű alak, aki 
magával akarja ragadni, s nem kétséges, hogy ki ez a „halálmadár”: „Egy 
pillanatra anyám arcát láttam a tükörből.” Az „Először repülni” című no
vellából és az „Aeroplán”-ból úgy tűnik (akárcsak „A pilóta” címűből), 
hogy a repülés Karinthy számára nemcsak a képzelet szabad szárnyalását 
jelentette, hanem egyben a halállal való tusakodást. A repülőgép, a gép
madár, mint halálmadár, mint a halál szimbóluma jelenik meg írói képze
letében (erre egészen nyíltan a „Kötéltánc” című regénye utal). „Kedves 
Witmann, borzasztó hálás vagyok önnek: ilyen szépen soha életemben 
nem féltem, így csak nyolcéves korában tud az ember félni... ilyen hősie
sen, meseszerűen. Az ember, ha megnő, a halálfélelem valami émelygős,
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kicsinyes rossz ézéssé válik benne ... De itt komor, feketés felhők szegték 
az eget ... féltem a haláltól és amellett hallatlanul boldog voltam, hogy 
egy ilyen pillanatot megéltem” — írja az „Először repülni”-ben. Az Ae- 
roplán”-ban hasonlóan ecseteli a halálfélelem mámorát, mint a hős, aki 
kikezd a félelmével, s bátran vállalja a kín gyönyörét: „A félelemnek na
gyon sokféle formája van, és van félelem, ami nem vacogó fogakat és hi
deg verítéket jelent — hanem valami ujjongást és nagyszerű mámort —, 
halálfélelem ez is, de nem az, amit a beteg érez ... Itt ép, egész vagyok, 
szemben a halállal — kint a szabadban, hol az eget elfeketülő felhők sze
gik be ... Gyerekkorában fél így az ember, mikor még az ismeretlentől fél 
... Roppant zavarban voltam, egyszer egy miniszterrel beszéltem, s akkor 
voltam ilyen zavarban, mint most, halál őfelsége előtt — nem tudtam, 
hogy illik viselkedni, mikor az ember esetleg meghalhat.”

Karinthy öt kisregénye közül (amelyek egyben leghosszabb művei) 
háromnak főtémája a halál, a túlvilági élet: a „Kötéltánc” (1958a), a 
„Mennyei Riport” (1958b) és az „Utazás a koponyám körül” (1957c).

A „Kötéltánc” 1923-ban, már második házassága idején jelent meg. 
Sejtelmes, cselekményekben nehezen követhető regény, amelyben fantá
zia és valóság szinte észrevétlenül csúsznak át egymásba. Nyoma sincs 
benne a humornak, de még a szatírának sem. A cselekménye röviden 
ennyi: a városba érkezik Jelien Rudolf, a hipnotizőr. Mágikus úton gyó
gyít, hisz a túlvilágban, ezen össze is vitatkozik néhány emberrel. A kli
nika orvosa, Bolza Károly nem hisz Jelien Rudolf mágiáiban. Jelien Ru
dolfot meglátogatja Kalp István, akit ki kellene gyógyítani szörnyű rögesz
méjéből: egy színésznő, Carabella Lídia képe jelenik meg előtte láto
másszerűen. Kalp halálosan szerelmes belé, de az a hír járja, hogy a nő 
megközelíthetetlen. Jelien Rudolf arra gyanakszik, hogy a kép, Kalp rög
eszméje nem valóságot ábrázol, hanem csak bálvány, amit Kalp István ál
lított össze megfeszült képzeletének keserves fáradságával. „Tudományos 
szempontból egyáltalán nem lehetetlen, hogy azok a képek, amik az ilyen 
túlhevített agyban rögzítődnek, végre valódi képpé váljanak, a szemfené
ken megelevenedjenek, s onnan azután, mint valami mozgóképet, kellő 
módszerrel ki is lehet vetíteni” — mondja Jelien Rudolf. Egy ízben Jelien 
Rudolf elájul, s álomképet lát, „amelyben férfi és nő kísérteié találkozik”, 
fény és hő találkozása és szétválása, egybeolvadása — kusza, zavaros az 
álom. Erna felébreszti, a klinikára hivatják, hogy tárgyaljanak vele a látó
ideg idegművi okokból történt bénulásának kérdéséről. Időközben a „kon
zervatív” orvos, Bolza Károly megvakul, Jelien Rudolf visszaadja a szeme 
világát. A következő részben Jelien megtagadja magát, parancsot ad, hogy
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mától kezdve Darmann Dénesnek nevezzék. Megint felbukkan egy szí
nésznő (alighanem Carabella Lídia), aki szerelmes belé. Darmann Dénes 
spiritiszta, szeánszokat rendez, ahol megidézik Szókratész és mások szel
lemét. Darmann Dénes ismét átalakul, Raganza, a hadvezér (tábornok?) 
lesz belőle, Egyiptomba utazik, hogy valami nagy tettet hajtson végre. Itt 
is szellemeket idéznek, utoljára Carabella Lídia szellemét. A mű végén az 
újító „hősöket” halálra ítélik.

A regényen végigvonul a kísértet-gondolat, valamint a sok bonyodal
mas, szinte követhetetlen szerelmi história — ez utóbbiak a színésznő kö
rül zajlanak. Különösen érdekes a regény legeleje: egy pilóta repül egy 
város felé, közben selyembe bugyolált halottat csókolgat, s egyszer csak 
csecsemőhangokra lesz figyelmes, „félszeg, komikus, gyermekes nevetés”- 
re, „mint amikor párhónapos csecsemő először ád hangot”. Megérkezik 
egy barlanghoz, haláltusát vív a gépmadárral, betuszkolja a barlangba. Itt 
a történet megszakad, színteret vált, s kezdődik a cselekmény Jelien Ru
dolf hipnotizőrrel. Azt hiszem, szükségtelen, hogy kommentárt fűzzek a 
regényhez.

A „Mennyei Riport”-ot Karinthy egy évvel a koponyaműtétje előtt 
írta, de csak a műtét után, 1937-ben publikálták; Ugyanolyan hátborzon
gató, megmagyarázhatatlan, mint a daganat-látomás Boga halála után —, 
hogy valaki nem sokkal a halálos betegsége előtt regényt ír arról, milyen 
a tűlvilági élet, mi történik „odaát”. Karinthy maga sem hunyt szemet a 
rejtély előtt, s az „Utazás a koponyám körül” előszavában megjegyzi: 
„Most, hogy a Mennyei Riport legelső kapuját (nem furcsa, hogy azt a 
regényt is akkor írtam, mikor betegségem már ott bujkált bennem?) va
lóságban átléptem, visszafordulásom után egy sereg pillanatfelvételt fede
zek fel riporteri táskámban: elő kell hívnom őket, különben egy életen át 
kínozna a lelkifurdalás, hogy veszni hagytam közöttük akár csak egyetlen 
olyat, aminek eredeti mintájáról eddig nem tudtam, se én, se mások.” A 
regény bevezetőjében leírja, hogy a könyv megírásának ürügye a néhány 
évvel korábban a túlvilág kérdéséről rendezett ankét volt. Mivel Karinthyt 
az ankétra nem hívták meg, hát leült, és megírta nézeteit az ominózus 
kérdésről, egész könyv alakjában. Már itt, a bevezetőben elmélkedik arról, 
mi is az a túlvilág. „A túlvilág tehát nem más, mint egy ismeretlen, az is
meretlennél végtelenszer tágabb és átfogóbb állapota ugyanannak a lélek
nek, aminek egy része jelenleg az életnek nevezett képzetek és érzések 
összességét tartalmazza.

Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, két részből 
áll lelkünk: — az egyik, az abszolút, ami állandóan a túlvilágban van —
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s a másik, amit innen ismerünk, az életünkből, előbbinek függvénye, re
latív valami, mint az álom: — lélek, melynek minden élménye az éber 
szellem állapotától függ...

Ha tehát az élet és halál rossz dolog, egymás miatt — kell, hogy le
gyen egy harmadik állapot, amihez ezt a kettőt viszonyítjuk...

A túlvilág szabadságot jelent, minden vágy korlátlan beteljesedését.”

Nagyon érdekes ebben a fejtegetésben, hogy az abszolút a túlvilág
ban van, minden egyéb relatív. Mintha Karinthy igazabbnak vagy valódibb
nak vélné a túlvilágot, mint a valódi létet. Ami azt illeti, az ő „abszolút 
igazsága” valóban a túlvilágban létezett csak!

A főszereplő, Merlin Oldtime (aki egy ízben elmegyógyintézetben fe
küdt, később egyszer egy kávéházban agyvérzést kap és megbénul!!), a ki
váló beleélő képességű újságíró, riporter elhatározza, hogy riportot készít 
a mennyország lakóival. Másvilági kalandozásai során ellátogat először a 
Múlt városába, itt Ferenczivel találkozik, s Freudról, az „öreg Zsigádról 
beszélgetnek; majd hirtelen nagyot ugrik időben visszafelé, s Cromagnon- 
ban találja magát. Bámulja a festőművész ősember csodás alkotását, a fal
festményt a bölényről, amelynek varázsa abban rejlik, hogy mert csak fest
mény, pusztíthatatlan, maradandó. A következő úticélja Noé, majd Archi- 
médész, Caesar, majd Jeruzsálembe, ezután Velencébe utazik Marco Pó
lóhoz, meglátogatja Kolumbuszt (Colont, ahogyan ő nevezi), Dantont és 
így tovább.

Akárcsak a „Kötéltánc”, a „Mennyei Riport” is a túlvilági életről, a 
szellemekről, a kísértetekről szól. Karinthy eljátszik a halottak feltámasz
tásának gondolatával, de játszik saját halálfélelmével is.

Amint a művekben is összemosódik a fantázia és a valóság, amint 
egymást váltogatják bennük a humoros fordulatok és az elmélkedő filo
zófiai fejtegetések, úgy támad fel az olvasóban is a kétely: vajon mindez 
csak vicc, játék, fantázia az író lelkében, vagy több annál? Feltehető, hogy 
Karinthy valóban hitt a kísértetek létezésében, a halottak feltámasztásá
ban, legalábbis egyfajta kettős tudatban élhetett. Akárcsak a gyermek, aki 
tudomásul veszi a rokon vagy ismerős halálát, de mégis úgy tesz, mint aki 
pontosan tudja, hogy a halott él, lélegzik, eszik stb. Ilyen jelenséggel bi
zonyára valamennyien találkoztunk. Karinthy „kettős tudatához” adalék 
Karinthy Ferenc visszaemlékezése a „Baracklekvár” című írásában (1956): 
„Apám nagyon szeretett természettudományos könyveket olvasni, és több
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fizikai meg biológiai elméletet állított fel ... amikor az ember meghal, 
nem hal meg rögtön egészen, mert az a másik valami — lélek, szellem, 
személyiség nem szűnik meg a halál pillantában, azonnal, mint ahogy az 
agy sem bomlik fel rögtön. Az ember egy ideig a halál után is van még, 
csak erőtlenebbül, közömbösebben, bizonytalanabbul ... S ez a csökkenő 
létezés csak az anyag teljes felbomlásával szűnik meg.”

A halott feltámasztásának vágyfantáziája mellett azonban még egy 
mágikus kívánság élhetett az író lelkében, a mágikus halálkívánság, amely 
a „Kötéltánc”-ban így ölt művészileg átdolgozott formát: „Múlt és jelen 
. . .a  jelen pillanat ... ebben minden összevág, kiegyenlítődik, kapcsolódik, 
következik az egyik a másikból, de a következő pillanat? ... ez az emberé 
... ez a pillanat már az enyém ... vagy akárkié... aki valamit akar ... A 
következő pillanatban összeomolhatnak a hegyek, kidőlhet a világ, mert 
valaki gondolt egyet, és azt akarta, hogy a gondolata valóra váljon...”

A halálkívánság az egyik uralkodó érzés Karinthy nőkkel kapcsolatos 
írásaiban is.

A NŐK

Karinthy sajátos nő-szemlélete — kortársai, műveinek későbbi elemzői 
szerint — a kor divatját követte, elsősorban Strindberg nőgyűlölő filozó
fiáját. Kétségtelen, hogy Strindberg nagy hatással volt Karinthyra. A nők
ről alkotott képének gyökerei azonban mélyebbre nyúlnak vissza. Egyik 
főműve, a „Capillária” (1968) és bizonyos tekintetben a „Kötéltánc” és az 
„Utazás Faremidóba” (1957d) sokat elárulnak az író ilyen irányú fantázia- 
világáról. A „Capillária” című szatirikus írása 1921-ben (már második há
zassága idején) lát napvilágot. Hosszú bevezetője filozófiai elmélkedés a 
férfiak és nők viszonyáról. Az elmélkedés egyik következtetése: A nő csak 
illúzió. Majd kifejti az író, hogy a két nem közül a férfi az elnyomott, a 
nő az elnyomó: „Az európai férfi nemi nyomorúságban, nemi elnyomatás
ban sínylődik... a férfi szükségképpen alárendelt eszköze a nőnek,... hogy 
a nő a központ, ami körül rajzik a világ, hogy a nő a tengely, a férfi a 
kerék, hogy a nő virág és kehely és gyümölcs, a férfi csak szürke porzó, 
hogy a nő a csábító, a férfi a csábított, hogy a nő önmagáért van, a férfi 
pedig a nőért, hogy a férfi harcot folytat a nőért egymással, a nő pedig 
nem folytat harcot a férfiért, hogy a nő a test, a férfi a lélek, hogy a nő 
a szépség, a férfi az erő... hogy a rostélyos nem harap vissza, ha beleha
rapok, de a nő visszaharap.”
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A „Capillária” cselekménye Gulliver hatodik útja a tenger mélyére, 
a különös lények, az oihák birodalmába. Az oihák a gyönyörű nők, vala
mennyiük közül a legpompázatosabb Opula, az oihák királynője. A bul
iokok — elkorcsosult férfiak, a nők testének származékai, akit az oihák 
keserves rabszolgamunkára ítéltek: hatalmas tornyot kell építeniük, amely 
eléri a tenger felszínét. Az oihák időnként lakomát rendeznek, a buliokok 
agyvelejét fogyasztják jóízűen. Az oihák beszéde csupa indulatszóból áll. 
Gulliver a birodalomban tett látogatása során beleszeret Opulába, s pilla
natnyi elmezavarában szerelmi vallomást tesz neki. Vesztére, mert súlyos 
büntetést mérnek rá: amint kiderül, hogy nem oiha, hanem csak férfi, 
életfogytiglani kényszermunkára ítélik. Ettől búskomorságba esik, amit így 
jellemez: „Opulától való elszakadásom oly fájdalmasan hatott rám, és oly 
levertté és szerencsétlenné tett, hogy búskomorságomban valóban élvez
hetetlen voltam abban az időben.

Ez az én személyes, lelki ügyem, Opula iránt táplált reménytelen sze
relmem, elfogulttá és önzővé tett...”

A történetből incesztusz-fantázia bontakozik ki, s mintha csak az író 
ismerné Hermann Imre „óriás anya” gondolatát1 (HERMANN, 1949). 
„Hatéves koromban” — írja az „Önarckép” című visszaemlékezésében — 
(megint a hatéves kort emlegeti!) — „az óriás hangyákról kezdtem, fan
táziában, hosszú regényt...” A regény így kétségtelenül az anya: az „óriás 
anya” emlékét örökíti meg. Közvetlen ihletője minden bizonnyal Karinthy 
saját házassági viszontagságai Böhm Arankával (napirenden voltak a fél- 
tékenységi jelenetek), valamint a nőkkel szembeni örökös kisebbrendűség
érzése. Alacsony termete, nem éppen finom vonásai valószínűleg nagy 
szerepet játszottak ebben az érzésében.

Az „Utazás Faremidóba” (szintén szatirikus írás, megjelent 1916-ban) 
a „Capillária” „párja”, Gulliver utazása, repülése a magasságokba. (Érde
kes, hogy Karinthyt már gyerekkorában a légkör és a tenger mélye izgat
ták, a serdülőkorában írt „Utazás a Merkúrba” című fantasztikus kisregé
nye a magasban, a „Nászutazás a Föld középpontján keresztül” (1964) — 
ugyancsak gyermekkori írás — a mélyben játszódik.). A „Faremidó” köz
vetlenül nem, csak áttételesen szól a nőkről. Valójában végigkíséri az a

1 Hermann egy cikkében leírja, hogy a felnőttek emlékezetében az anya gyakran 
óriás-anyaként в . ЕЯ a tudatos vagy tudattalan fan táaát Hermann többek között az 
anya felmagasztalásával, túlidealizálásával hozza összefüggésbe.
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gondolat, hogy a gépek, a műtestrészek, a művégtagok jobbak, tökélete
sebbek az élőlényeknél, mert halhatatlanok. (Ez a motívum visszatér a 
„Capilláriá”-ban is. (Gulliver egy repülőszerű, világító szemű, karokkal is 
rendelkező „szárnyas gép”-en utazik, amely „szép, mint egy festmény vagy 
mint egy nő”. Egyszer csak lágyan zümmögő dallam csendül föl: fa-re-mi- 
do. Kiderül, hogy olyan lények birodalmába érkezett, akik zenei hangok
kal beszélnek, szavaik zenei hangokból tevődnek össze. (Emlékezzünk ar
ra, hogy anyja énekelt, s énekesnő szeretett volna lenni.) Ebben az or
szágban szervetlen anyagokból, vasból, aranyból, s egyéb fémekből, ásvá
nyokból álló lények élnek, a szolaszik. Tökéletesebbek az embernél. Az 
utazó sajnálattal értesül a szolaszik legnagyobb veszedelméről, a doszirék- 
ről, akik bekerülhetnek a szolaszik agy\>elejébe (már 1916-ban!), és meg
mérgezhetik a gondolkodás szervét. Ilyenkor veszélyeztetik a szemlencse 
tisztaságát is, de hála a szolaszik leleményességének, a szolaszigyárban bi
zonyos művi beavatkozásokkal visszanyerhető a szem tisztasága.

A seborvost elbűvöli a zene misztikuma, a fény, a hő, amit az ország
ban tapasztal. A szatirikus írás egyre szentimentálisabb lesz. „Midore sze
mébe néztem és ekkor rájöttem, hogy ez a szem volt az, amit a Földről 
láttam és Csillagnak neveztem, egy tökéletes, értelemalkotta műszer, és 
megfogtam a kezét s ekkor úgy éreztem, mint egyszer, gyermekkoromban, 
mikor éjszaka ordítva ébredtem fel, mert egy hideg és nedves és idegen 
kéz fogta a karomat s mikor odafutottak hozzám, nevetve csitították és 
mutatták, hogy az én kezem volt az, amelyre álmomban ráfeküdtem és el
zsibbasztottam.” Fájdalmas volt elbúcsúzni Gullivernek e csodalények or
szágától. „Körülnéztem, s megértettem, hogy ismét a Földön vagyok s a 
Faremidóban eltöltött idő emléke mint egy távoli, gyönyörű álom lebegett 
időben és térben. A kemény porba hajtottam fejemet és keservesen sír
tam.”

Ide kívánkozik egy idézet „A rekonstruált ember” című (1957) hu
moreszkjéből, amely ugyancsak a szervetlen lények feljebbvalóságáról szól: 
„így rögzítődött és rekonstruálódott halhatatlan, tökéletes szervetlenné az 
ember lényege. Mikor a tökéletes szerves emberek idáig jutottak, belát
ták, hogy abban a formában, ahogy eddig éltek, semmi szükség már reá
juk: itt van helyettük a magától dolgozó mozgógép — és erre mindnyájan 
nyugodtan meghaltak és elporladtak. Mi pedig, az ő tökéletes utódaik, itt 
vagyunk helyettük, és sose halunk meg, csuhaj!”

Kétségkívül a technikai vívmányok elleni lázadás, ennek kigúnyolása 
közrejátszott a szervetlen lények „felmagasztalásában”. De az is kétségte
len, hogy valaki, aki életében oly gyakran élte át a gyászt, s került abba
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a helyzetbe, hogy saját halálán elgondolkodjék, s megbirkózzék ezzel a 
minden egyebet felülmúló félelemmel, annak számára a hálálgondolat 
könnyebben válik játék, évődés tárgyává.

A zeneszó, a váratlanul felcsendülő dallammotívum szintén vissza
visszatér Karinthy írásaiban. Gondoljunk „A cirkuszira, (1957a), amely
ben az író álmában akrobataként kúszik föl egy építmémény legtetejére, 
hogy eljátszhassa a „melódiát, amit régen-régen hallott egyszer zengeni és 
zokogni a szívében.”

Az az ötlet, hogy a nő nem létezik, csak álom, fantázia, felbukkan a 
„Kötéltánc”-ban, de egy novellában, a „Festékében (1957a) is. A nő 
szépségétől, illatától megrészegedett szerelmes lihegve várja a pillanatot, 
amikor karjában tarthatja a meztelen nőt, ám a ledörgölt festék, a lerán
tott selyemkosztüm és batiszt helyén nem maradt más, mint a pólya, „ami
be tették, mikor világrajött. De ő nem volt sehol, s a pamlagon gyűrött, 
szertekuszált rongyok hevertek.”

„Arabella” (1957a) című, humorosnak mondott írását a passzívan el
szenvedett trauma aktívba, agresszióba fordulásaként foghatjuk föl. Benne 
rejlik a műben az író kisebbrendűség-érzése is a nőkkel szemben, amiben 
alacsony termete biztosan közrejátszott — s úgy tűnik, benne bujkál az 
„óriás anya” fantázia is. Egy virtuóz zongorista egy estélyen beleszeret 
Arabellába, különösen a nő lant alakú lába bűvöli meg. Alig várja a leg
közelebbi találkozás pillanatát, de addig is elábrándozik a Női Ideál-ról. 
„Nos — írja a novella elején —, ha emlékeink közé vetünk egy ilyen pil
lantást, s visszagondolunk a nőkre, akikkel dolgunk volt, vagy akikről áb
rándoztunk: valljuk be, a Női Ideál lelki képe olyan mezítelen figurát mu
tat, amelyen élesen és határozottan felismerhetők vállak, keblek, csípők és 
lábak — az arc azonban, a fej elmosódott, szürke folttá vált, eltűnt —, 
fejetlen nő világít lelkünk sötétkamrájának fenekén.” A legközelebbi es
télyen összeismerkednek Arabellával. Rövid idő alatt szerelem szövődik 
közöttük, ám egy zavaró tényező közbeszól, Arabella egész fejjel maga
sabb szerelmesénél. „Nem tudom, hogy értessem meg a dolgot” — kezdi 
a zongorista mentegetni magát később elkövetett szörnyű tette miatt —, 
„nem vagyok alacsony termetű, de magas se éppen, s előfordul, hogy egy 
nő magasabb nálam. De Arabella feje valahogy pontosan ott kezdődött, 
ahol az enyém, hajastól, véget ért.” Szerelmük első boldog korszakára ha
mar felhők borulnak, s a szenvedély viharokba, veszekedésekbe fúl. Egy
szer egy ilyen vihar után a férfi önkívületi állapotában ráveti magát Ara
bellára, torkon ragadja, lecsavarja a fejét, és begurítja íróasztala fiókjába. 
Ettől kezdve a felhők elvonulnak, rövidesen frigyre lépnek egymással.
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Mi egyebet is tehetett volna Karinthy a kétszer is elszenvedett tra
gédia után, mint „csinált magának bálványt” — akárcsak a „Kötéltánc” 
Kalp Istvánja, s az elképzelt női ideálokból próbált ideált alkotni magá
nak. Erre utal az „Egy nőt szeretni” (1957a) című írása is, ami rövid el
mélkedés az ideális nő, az ideális szerelem kereséséről. „Egy angol folyó
iratban láttam egyszer egy érdekes, fototechnikai játékot” — írja, majd így 
folytatja: „Tíz-tizenkét híres drámai művésznő arcképét összefotografálták 
egyetlen lemezre — elmosódó fej jelent meg a lemezen, mely magába 
foglalta a tizenkét arcból mindazt, ami bennük közös és jellemző volt —, 
a többit homályos folttá mosta szét... A te lelkedben, barátom, aki sok nőt 
szerettél, midőn e szót kimondod, ’asszony’, vagy ezt, ’szerelem’: harminc 
és negyven meztelen nő képe olvad össze eggyé. E képen mindaz, ami a 
nőkben körülbelül hasonló — csípők, keblek, vállak, combok — élesen és 
világosan rajzolódnak eléd — de ami megfoghatatlan s egybe nem olvaszt
ható: az arc ködös folttá esik szét s eltűnik: fejetlen nő jelenik meg előt
ted, valid be, ne szégyelld — mert elég volt neked a nő nyaktól lefelé, s 
a fejetlen nő a te ideálod... De aki egy asszonyt szeretett, az igazi szerel
mes — midőn szerelemről szól, harmincszor és negyvenszer vetíti vásznára 
ugyanazt a képet — s a  képen arcot lát élesen és ragyogva —, asszonyi 
arcot, a szerelem arcát; — s ez arcon a szemek mély kútját, melybe ki le
bocsátkozik, megismeri a titkot.”

”A titkot, ami úgyis egyremegy

s amit nem tudhat más csak egy meg egy” — írja ugyanezt versben, 
az „Előszó”-ban, félreérthetetlenül utalva benne az első feleség halálára.

A női ideál hiábavaló kergetése, álomképekkel, fantáziával való be
helyettesítése a saját identitás kialakulását is veszélyezteti. Különösen, ha 
— mint tudjuk — az anya elvesztése a szülőkkel való azonosulás első 
nagy korszakában (vagy annak végén) történik, s különösen, ha a halott
ról való emléket átszínezi a bűntudat, a gyűlölet, az agresszió. így vezet 
a „fejetlen anya” érzése a „fejetlen én” érzéséhez. „Fejetlen hősök va
gyunk mindannyian” — írja Karinthy egy levelében Kosztolányinak (HA
LÁSZ, 1972) —, „mindenki fejét láthatjuk, csak a magunkét nem”, vagy 
„egyik fejet a másik után próbáltam ki a nyakamon” (1957a) — írja má
sutt. Tudjuk, Karinthy mennyi mindennel próbálkozott életében, hogy iga
zi énjét meglelje, tudjuk, hányféle fejről (pályáról) ábrándozott, s hányféle 
fejet utánzott az „így írtok ti” paródiáiban. Portrékat is szeretett rajzolni, 
fiatal korában tanárairól, később íróbarátairól, például Kosztolányiról („le
rajzoltam a fejed, kedves Kosztolányi” — írja az előbbi levelében), de sa
ját magáról is készített karikatúrát. És megírta Telma Titusz, az ezerarcú
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lélek rejtélyes halálának történetét, aki ezer formában jelent meg az em
berek között, hol pap, hol öregember, hol tiszt, hol Lincoln, hol Jézus 
Krisztus képében. Azt gondolom, itt kell keresnünk a „szétforgácsoltság” 
eredetét is. Az anya (és a feleség) emlékét töredékekből, mozaikokból 
kellett volna összeállítani. („Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbál
lak összeállítani téged” — írja József Attila) (1954). De mindez hiába, az 
„egy tömbből faragott monumentális mű” — az egyetlen igazi anya — 
csak nem akart meg-, helyesebben újjászületni.

4. A MEGKETTŐZÉS

„Én magamat nem ismerem: ez a szó, hogy Én, ködös, rejtelmes, tragikus 
homályt jelent... Magamat nem ismerem. De ismerek valakit, aki bennem 
lakik, akivel én sohase beszélgettem, aki gyakran megszólal, hetykén, han
gosan, nem törődve azzal, hogy én sohasem válaszoltam neki, hogy szé
gyellem, és zavarban vagyok miatta, mint valami neveletlen kölyök miatt 
társaságban az illedelmes szülő” — írja az „Én és énke” (1957a) legele
jén. Énke mutatóujj nagyságú, vásott kölyök, mindenbe belekontárkodik, 
mindent elront. Énke sokféle. Ő a haszontalan Márki szegény Stanci né
ninél, s ő a „gyermek” — aki „mostanában nyugtalan”:

„Kit lelkem mélyében elrejtve hordok 

A gyermek mostanában nyugtalan, —

A gyermek, kit csak én tudok magam,

Haragszik.”

A „Találkozás egy fiatalemberrel” (1978) énké-je már tizennyolc 
éves, az „Én” pedig már felnőtt. A nagyszerűnél nagyszerűbb "fejekkel" 
kellene elszámolnia a gúnyolódó fiatalembernek: a nagy felfedezésekkel, 
a repülő találmányával, a „nagy szimfóniával”, a „rettenetes színjátékkal”, 
a meghódított nővel. Az „Önarckép”-ben a megkettőzés eredetére hívja 
fel a figyelmet — s hatéves korára teszi az „énke”, a másik én megszüle
tésének időpontját. „Ő aludt el akkor hatéves koromban — az ismeretlen 
Másik —, ővele kell találkoznom, hogy feleljek magamért.”

Felbukkan a megkettőzés motívuma az előbbieknél áttételesebb for
mában is egy-egy novellában, például a „Kertész Kettő”-ben (1958). Egy 
nő vallomást tesz szerelmének, hogy bizony ő már Kertész Kettőbe, az 
FTC futballistájába szerelmes. A férj bosszús a vallomás miatt, de elen
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gedné a nőt, ő azonban egyre jobban tapad a férfihez, s csak gyötri őt 
szerelmének ecsetelésével. Már összeházasodtak, már négy gyerekük is 
született, a nő még mindig Kertész Kettőről zengi dicshimnuszait, míg vé
gül kiderül, hogy az egész csak sóvárgás, sose látta Kertész Kettőt, a fut
ballistának sejtelme sincs a nő szerelméről.

Az „Ikrek” című (1958) című humoreszkben egy rejtélyes fiatalember 
és egy rejtélyes lány titkát kell megfejtenie az olvasónak. A lány hol bájos, 
hol pedig gőgös, elutasító, a fiatalember egyszer megőrülni készül, más
szor a legszebb reményeket táplálja a lány iránt. A titok nyitja: mindket
ten, a lány is és a fiú is, ikrek. A megkettőzés feltételezett eredetét a do- 
gozat elején bőven kifejtettem, ezt most nem ismétlem.

5. A MEGFORDÍTÁS

Akárcsak a megkettőzés, a megfordítás is azok közé a motívumok közé 
tartozik, amelyektől hemzsegnek Karinthy írásai. A megfordítás, mint for
mai elem, a szavak, mondások, szállóigék megfordításában tűnik fel. A 
szavakkal való játék kedvenc szórakozásai közé tartozott: „Mert nekem a 
szó, azon kívül, amit jelent, érzéki gyönyörűség is, külön, önálló élethű 
zengése a nyelvnek, szájnak, fognak, toroknak” — írja a „Szavak” című 
karcolatban (1958). S ugyanitt elmondja, mennyire szerette a villamoson 
ülve a cégtáblákat nézegetni, s azt játszani, hogy a szavak vajon értelme
sen hangzanak-e visszafelé. „És sokszor rájöttem már” — írja —, „hogy 
a ’takarék’, az visszafelé ’kérakat’, ami pontosan ’kirakat’-nak hangzik. És 
őrült örömöm volt, mikor hetekig való visszafelé olvasás után ilyen felfe
dezésekre bukkantam, hogy ’szerda’ az visszafelé ’adresz’, és ’szeretni’ az 
visszafelé ’interesz’, és ’kelet’, az visszafelé ’telek’, és ’ingovány’, az ’nyá
vogni’ — ki sem mondhatom, mennyire irigyeltem költőtársamat, Babits 
Mihályt, aki rájött, hogy ’erőszakos’, az visszafelé ’sok a szőre’, és ’római 
fővezér’, az ’rézevő fia, Mór’.”

Az ismert szállóigét: „Az írás megmarad, a szó elröpül”-t Karinthy 
így mondta: „A szó megmarad, az írás elröpül.” Erről a „Verba manent, 
scripta volant” (1980) című esszéjében olvashatunk. Egy másik esszében, 
a „Beszélni, nem írni” címűben (HALÁSZ, 1972) ő maga adja meg annak 
a nyitját, miért hirdette az élőszó elsőbbségét az írott szóval szemben: „Az 
írás denaturált beszéd, amelyben a szó tetemit elraktározzuk.” Az írás te
hát a halált idézi föl, ezért jobb beszélni, mint írni, írja ezt az író, aki úgy 
látszik, még a megfordítást is szívesen megfordította. A dolgozat elején 
utaltam rá, hogy a humor maga a tragikum megfordítása, s most már nem
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kétséges, hogy minek a megfordítása Karinthy esetében —, mégis, ő maga 
sokszor vallotta magáról, hogy nem humorista. „Humorban tréfát nem is
merek” — így szól híres mondása, s ezen el is humorizál a „Humoristák 
Világszövetsége” (1959) című karcolatában: „Hu-hu-húsz éve tiltakozom 
ellene kézzel-lábbal, hogy hu-hu-humoristának tartsanak. Legalább ezer 
hu-hu-humoreszket írtam, hogy bebizonyítsam, hogy nem vagyok az.” A 
megfordítás tartalmi motívumként több helyen fölbukkan. Például a „Tíz
ezer cigaretta” című művében (?): A levélíró háromezer pengő előleget 
vett föl a kiadótól, amit természetesen nem törlesztett a beígért munká
val. De mégis emberi méltóságában érzi magát sértve, amiért ezt a sze
mére vetik, hiszen ha naponta találkozik a szerkesztővel, akit ő naponta 
megkínál cigarettával, akkor az harminc év alatt — amióta a tartozás ér
vényben van — több mint háromezer pengő. így a végén kiderül, hogy a 
szerkesztő tartozik neki.

Vagy a „Visszakérem az iskolapénzt” (1957b) című komédiában, 
amelyben az anyagi csődbe jutott teljes tudatlanságát bizonyítva igyekszik 
kicsikarni volt tanáraiból a tandíjat.

Számos novellájában megjelenik az idő visszafordítása vagy visszafor
dulása. Például „A jövőbe látó gép” (1957): Egy magát tudósnak képzelő 
őrült bebizonyítja, hogy az események visszafelé pergetésével a jövőbeli 
eseményeket is ki lehet következtetni. „Az élet, a evolúció történése ab
ban különbözik a mechanikai, élettelen történéstől” — kezdi az őrült fej
tegetni Bergson időelméletét —, „hogy időben nem fordítható meg.”

6. A RELATIVITÁS

Ez a problémakör Karinthy alkotásaiban, amelyre nagyon sokan felfigyel
tek, és amelyről — mint az író relativista filozófiájáról, sokat is írtak. 
Megkönnyítette a munkámat, hogy SZALAY Károly (1987) Karinthyról 
szóló könyvében egész fejezetet szentel az író relativista szemléletének, s 
felhívja a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos novellák a „Harun al Ra- 
sid” című kötetben jelentek meg, még az író életében. A novellák közös 
vonása, mondja Szalay Károly, hogy Karinthy a törvények, az igazság ellen 
lázad bennük, igyekszik bebizonyítani, hogy minden viszonylagos, hogy 
mindig minden másképp van, mint ahogy van. Például a „Szemét” (1957a) 
című elbeszéléséből (egy szegény házmester elcsen egy gyémántbrosst, 
amely véletlenül a szemétbe került) Szalay azt a mondanivalót bontja ki, 
hogy a lopás viszonylagos dolog, hogy ha a szegény lop, az talán nem tol- 
vajlás. A „Jó ördög meséjé”-ben (1958) a jóság és a rosszaság relativitását
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feszegeti Karinthy. A novella Műikéről, a példamutató kisördögről szól, 
aki a bezzeg-ördög az iskolában, aki kitűnik többek között beszéd- és för- 
telemtanban, de aki végül elromlik, mert jóságokat követ el, emiatt bün
tetésből kitessékelik a pokolból és a földre küldik romlani, sőt, a legna
gyobb büntetéssel, a mennybemenetellel is megfenyegetik. (Jó példa a no
vella a megfordításra is.)

Szalay Károly a törvények abszolút érvényében való kételkedés mellett 
a kor természettudományos vívmányainak, elsősorban Einsteinnek a hatását 
véli felfedezni Karinthy „relativista” írásaiban (SZALAY, 1987). Einstein 
kétségkívül hatott Karinthyra. Több novellába, versébe beleszövi Einstein 
nézeteit, évődik velük, mint például az .Álmatlan éj” (1957a) című humo- 
reszkben. Valakit álmatlanság gyötör, s eközben így elmélkedik: „Maga a 
fekvés is nagyon relatív dolog, ha vesszük. Igaza van Einsteinnek. Attól függ, 
honnan nézem a dolgot ... Oldalról nézve az egész dolgot, a fekvést, egész 
bátran lehet állásnak tekinteni — szóval, ha akarom, azt is mondhatom, hogy 
én most nem fekszem, hanem vízszintesen állok egy helyben...”

Babits Mihály a „Kiadatlan Napló”-ban megjelentetett megható megem
lékezésében — noha a relativizmus szót nem emlegeti — mégis félreérthetet
lenül erre utal, amint azt fejtegeti, hogy Karinthyt a tények, a valóság sosem 
izgatták úgy, mint a lehetőségek. „Sok író szelleme teljesen együtt vonaglik a 
tényekkel ... Ő nem tartozott ezek közé. Az ő szelleme felülemelkedett a té
nyeken: a lehetőségek^ logika birodalmába... Valahogy csakugyan kívülről né
zett mindent. Pedig igazán benne volt mindenben, s forrón izgatta az élet, min
den, amit látni és átélni akar. De egészben látott, mint aki kívülről néz ... 
Nemcsak az élet érdekelte, hanem a halál is és az élet összes alternatívái, az 
idegen, nem emberi létformák, az állati vagy fantasztikus lét minden elképzel
hető formája, a lehetséges és lehetetlen túlvilágok...”

Halász László Karinthy-tanulmányában (1972) Pirandellóra hivatkoz
va a humorral hozza összefüggésbe az író relativizmusát (HALÁSZ, 
1972). „A nem humorista és a humorista író között az a legfőbb különb
ség, hogy az előbbi egyszempontúságával szemben az utóbbi végtelenül 
sok szempont szerint látja az életet. A nem humorista író egyetlen szem
pont szerint dolgozza ki témáját. A humorista tudja, hogy minden lehet
séges szempontnak van viszonylagos igazsága, és ezért egyiket sem veti el. 
Bármiről ír, mindig a fonákjáról is látja, s ezt éppúgy igaznak tartja. A 
szempontok váltogatásából fakad az ábrázolt lét bizonytalansága, komiku
ma” — írja Halász Pirandello nyomán. Sorolhatnánk a Karinthy-novellá- 
kat, aforizmákat, ahol felbukkan a relativizmus gondolata. Az egyik afo
rizma, amelyet naplójegyzetei között találtak, így hangzik: „A nagyság re
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latív. Soha nem tudtam volna meg, hogy vagyok valaki, ha nem volna 
olyan törpe a század.” Vagy egy másik: „Önérzet — relatív”. „Ha egy bé
ka ökörnek képzeli magát, ez túltengő önbizalom — de ha egy elefánt 
képzeli magát ökörnek, az szerénység.” A novellák közül a „Géniusz”-t 
említem (1957a), a regények közül a már sokat emlegetett „Kötéltánc”-ot. 
A relativista szemlélet legfrappánsabb megfogalmazását a „Minden más
képpen van” (1957) című humoreszkben találjuk, így ebből idézek: „Het
venéves koromban megkért egy fiatalember, hogy mondanék egy nagy és 
bölcs aforizmát... melyben világnézetemet összefoglalom. Ennek a fiatal
embernek azt feleltem: „Minden másképp van. Amivel nem a szkeptiku
sok és kételkedők közé sorozom magam, mert a szkeptikusok csak azt 
mondják: nem bizonyos, hogy minden úgy van, ahogy hisszük, én pedig 
határozottan és meggyőződéssel mondom, bizonyos, hogy semmi sincsen 
úgy” — írja a novella elején, majd végesteien végig ezt a filozófiát fejte
geti. „Az emberi értelem görbe tükör, amely hol így, hol úgy tükrözi 
vissza az igazságot” — mondja, s ettől „az igazság hol vékony, hol vastag”; 
az egyetlen becsületes ember az, aki beismeri, hogy minden másképp van. 
„Másképp van a Newton-féle törvény ... Másképp van az ég, másképp 
van a Föld, másféle emberek laknak a Marson, másképp szeret minket a 
jó barát, mint ahogy másképp gyűlöl az ellenség és a nő, akiről azt 
hisszük, hogy másképp van, másképp van és nem másképp” — mondja a 
novella vége felé, és különös, hogy az utolsók között emlegeti éppen a 
nőt, mint a másképp levések egyik előidézőjét.

Én is éppen ezt firtatom, a másképp levések előidézőjét, vagyis azt, 
honnan származik ez a relativista szemlélet, nemcsak általánosságban, ha
nem konkrétan, Karinthy esetében. A „minden viszonylagos” szemlélet- 
mód általában — a józan ész is, a tapasztalatok is ezt mutatják — egyfajta 
biztonság, állandóság, kapaszkodni tudás hiányára utal. Ha mindig minden 
relatív, ha bármi lehetséges, akkor semmi sincs igazán, akkor minden bi
zonytalan, akkor nem lehet tudni, hogy mi igaz és mi nem, mi komoly és 
mi komolytalan, vicces, mi játék és mi valóság. Erről szól többek között 
Fónagy Iván „Viccel a bácsi” című tanulmánya (FÓNAGY, 1970), amely
ben a szerző a gyermekek állandóság- és biztonságigényét látja veszélyez
tetve a felnőttek néhány viccesnek szánt megjegyzése által, amelyet a 
gyermek még nem érthet, mert nem, vagy csak nehezen képes arra, hogy 
egyszerre több szempontból nézze a világot, hogy — amint Fónagy írja — 
„őszintén hazudjon”. A humorhoz pedig éppen ez szükséges, ez a humor 
egyik lényeges vonása. Karinthy, úgy tűnik, már gyermekkorában képes 
volt erre a kettős látásmódra. Az élet, helyesebben a halál tanította meg 
arra, hogy lehet valami (vagy valaki) egyszerre igaz is meg nem is, hogy
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talán a biztonság, az igazság nem is a földi valóságok birodalmában lel
hető föl, hanem a „lehetőségek” birodalmában, amelyeknek a színtere a 
legtöbb művében a tenger mélye, vagy az égi magasságok, a mennyország.

Az író humorának, tehetségének és sok kettősséget rejtő — illetve 
azokat megmutató — karakterének is itt, ebben az élményben kereshetjük 
a magvát. Ez persze nem azt jelenti, hogy az anya halálának élménye az 
egyetlen, ami Karinthyt íróvá, humoristává tette. Szó sincs erről. Nem 
mindenki lesz humorista, akinek hatéves korában meghal az anyja, és nem 
minden humorista életében fedezhető föl éppen a halálélmény. Karinthy 
esetében azonban ez az összefüggés valószínűsíthető.

Talán nem bántom meg az emlékét azzal, hogy — noha a legnagyobb 
humoristánk — mégis inkább a síró arcát mutatom meg. Nem rejtegette ezt 
az arcot ő maga sem. „A cirkusz összedől” — ezt a címet adta egy versének.

De a cirkusz nem dőlt össze. Az életmű halhatatlan.

A kézirat elfogadva: 1991. március
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ZSUZSA VARGA

HUMOUR AS A SPECIAL WAY OF THE MOURNING 
PROCESS IN THE WORKS OF FRIGYES KARINTHY

Our every day experiences, historico-cultural facts, scientific approaches 
uniformly refer to the fact that laughter and humour are attemps to work 
up the tragic events, or serious traumas suffered in the past, first of all 
with help of some defence mechanisms such e.g. the denial and the 
reversal into the opposite.

In the study I try to support this general observation through the 
psychoanalitical examination of Frigyes Karinthy, the greatest Hungarian 
humorist of our century. The creation psychology, known since Freud and 
becoming increasingly popular, works with the most different methods. The 
description of the pathography of the creator can be attempted with help 
of biographical data of appropriate quantity; in other cases the main aim is 
the psychological analysis of the work of art.

The present study is a sort of a creation psychological approach 
which starts from the so-called counter-transference or rather from a counter- 
-transference-like phenomenon which is in common parlance not else but 
the effect on the lover of art (in this case the reader) of the work of art.

With Karinthy, it seemed that such subjective feelings can be connected 
with the biographical data of the writer as well as the content- and formal 
motives occurring with a remarkable frequency and recurring in succession in 
his works (e. g. the doubling, the reversal into the opposite as formal motive, 
the death, the giant women, the crying, the laughter as content motives).

Karinthy lost his mother at the age of six and his first wife at the age of 
thirty-two (after a five-year marriage) — both with a tragic unexpectedness.

In my supposition these two serious traumas became the facts 
forming the character with Karinthy, and considerably affected his works 
as well.

In the essay I try to enlarge on this concept of mine.

I don’t research first of all the psychopathography of the writer 
rather the sublimate possibilities in the traumas mentioned before.
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SZEMLE

MOLNÁR MÁRK
M T A  P s z ic h o ló g ia i  I n té z e te ,  B u d a p es t

A KÖZPONTI IDEGRENDSZER EGYES RÉSZEINEK 
SZEREPE A P300 KIVÁLTOTT POTENCIÁL-ÖSSZETEVŐ

GENEZISÉBEN

A pszichofiziológiában, illetve a kiváltott potenciálok (KP-ok) irodalmá
ban jártas olvasó számos alkalommal találkozhatott már a P300-nak (vagy 
egyszerűbben csak P3-nak) nevezett összetevő változásainak elemzésével, 
elsősorban azért, mert ennek vizsgálata fontos eszközzé vált a szenzoros 
információfeldolgozás törvényszerűségeinek feltárásában (GOFF és mts., 
1978; ALLISON, 1984; VAUGHAN és AREZZO, 1988 stb.). Ehhez ké
pest meglepően keveset tudunk e komponens keletkezési helyéről és me
chanizmusairól.

Jelen tanulmány célja elsősorban az előbbi kérdés tárgyalása; azokat 
az irodalmi adatokat kívánom összefoglalni, melyek megerősítik vagy cá
folják, hogy az agy bizonyos részei más részeknél fontosabb szerepet ját
szanak ennek az összetevőnek a keletkezésében. Az áttekintést a követ
kezőképpen taglalom:

A kérdésfeltevés fontossága

A P300 összetevő főbb jellemzői

A kiváltott potenciálok keletkezésének mechanizmusa

A különböző idegrendszeri struktúrák szerepére vonatkozó humán 
adatok

— A parietális lebeny
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— A temporális lebeny és a limbicus rendszer egyes részei

— A frontális lebeny 

Állatkísérletes adatok 

Félrevezető a probléma felvetése?

Összefoglalás

A KÉRDÉSFELVETÉS FONTOSSÁGA

A KP-ok keletkezési mechanizmusaival és helyével kapcsolatos kutatási 
stratégiát tekintve az elmúlt évtizedekben két irányzat rajzolódott ki. A 
kísérleti pszichológiában az endogén hullámokat, közöttük a P300-at ha
tékonyan használták fel az információfeldolgozás folyamatának elemzésé
re, anélkül, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítottak volna a keletkezési 
mechanizmus és lokalizáció kérdésének. Az irányzat képviselői megelé
gedtek azzal, hogy a kísérleti körülményektől függően és reprodukálható- 
an változtak a P300 jellemzői. A kiváltott potenciál módszer tehát eszköz
ként jelent meg, melynek segítségével megfelelően megfogalmazott kérdé
sekre kielégítőnek látszó válaszok születtek. Azok a kutatók viszont, akik 
az idegélettani mechanizmus vizsgálatát tartották fontosnak, nem jutottak 
túl a korai komponenseken, részint, mert kísérleti körülményeik között 
(altatott állat) csak ezek jelentkeztek, továbbá, mert ezek is számos, rész
ben ma is megoldatlan probléma forrásának bizonyultak.

A jelen áttekintésben idézett munkák legtöbbje abból indul ki — és 
ez a jelen tanulmány szerzőjének elkötelezett véleménye is —, hogy a kí
sérleti pszichológia, a pszichofiziológia és a klinikum számára felbecsülhe
tetlen mértékben (tovább) növekedne a P300 jelentősége, ha a keletke
zési mechanizmusra és az eredet helyére vonatkozóan felhasználható is
meretek állnának rendelkezésre. Ettől azonban jelenleg igen messze ál
lunk, amire a szerzők néhány óvatos, olykor már-már lemondó, rezignált 
megjegyzéssel utalnak is (például ALLISON, 1984). Érthető ugyanakkor, 
hogy e kérdés elmélyült vizsgálatát a kísérleti pszichológiát művelők nem 
tartják szoros értelemben vett feladatuknak. Á helyzet hasonlít ahhoz a 
„történethez”, ami a formatio reticularisnak az éberségi szintet szabályozó 
szerepével kapcsolatban játszódott le: amint az idegélettani mechanizmus 
tisztázódott (legalábbis az 1950-es években ez így látszott), hamarosan ro
bosztus arousal-elméletek láttak napvilágot, melyek alapján új magyaráza
tok kínálkoztak számos pszichológiai jelenségre, egészen a pszichopatho-
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lógiáig terjedően (összefoglalóan ld. MARTON, 1983). Várható, hogy a 
P3, illetve más endogén (ld. később) komponensek keletkezésének tisztá
zódása hasonlóan megtermékenyítő hatású lenne az említett tudo
mányterületeken.

Ma a számítógépes leképezési eljárások, mint például a pozitron 
emissziós tomográfia, az idegrendszeri funkciók nagyobb pontosságú loka
lizációját teszik lehetővé, mint ami a KP-technikától várható. E módsze
rek időbeli felbontóképessége azonban sokkal lassúbb, mint amit a KP-ok 
használata révén nyerni lehet, melyek analízise a szenzoros, motoros és 
kognitív folyamatok más módszerrel jelenleg megközelíthetetlenül gyors 
időbeli leképezését, nyomonkövetését teszi lehetővé. Igen kevés olyan 
elemzés található, mely összeveti az eseményfüggő kiváltott potenciálok 
módszereit, és más eljárásokat, mint például az agyi regionális véráramlás 
mérését alkalmazó technikák eredményességét az információfeldolgozás 
folyamatának vizsgálatában (NÄÄTÄNEN, 1988).

Természetesen be kell látnunk, hogy jelentős felismerések születtek 
annak ellenére, hogy a minimálisnál több ismeret állt volna rendelkezésre 
az eseményfüggő potenciálok geneziséről. Érdekes végiggondolni: vajon 
változnának-e és hogyan a szenzoros információfeldolgozás törvényszerű
ségeivel kapcsolatos mai elméletek, ha bebizonyosodna például, hogy a 
P300-at (természetesen az inger feldolgozásának következtében bekövet
kező!) meningeális érreakció okozza?

A P300 KOMPONENS FŐBB JELLEMZŐI

Az alábbiakban az e szakterületen nem jártas olvasó számára összegzem 
a P300-ra vonatkozó, e tanulmány szempontjából leglényegesebbnek tűnő 
ismereteket.

Nehéz lenne mindenki számára elfogadhatóan meghatározni azokat 
a kísérleti körülményeket, melyekben a P300 megjelenése biztosra vehető; 
még nehezebb a mögöttes kognitív folyamatok pontos megnevezése. Ez 
nem is tartozik jelen tanulmány céljai közé. Mindenesetre a szerzők több
sége megegyezik abban, hogy a P300 hullámot ritka, feladatfüggő ingerek 
(„célinger”) váltják ki. Feltételezhetően összefüggésben van azokkal a 
pszichés folyamatokkal, melyek szerepet játszanak a kérdéses inger felis
merésében, kategorizálásában, az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalá
ban. Tipikusan az endogén összetevők közé tartozik (DONCHIN, RIT
TER és MCCALLUM, 1978). „Endogén” komponensen (SUTTON és
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mts., 1965) a KP-összetevők azon speciális fajtáját értjük, melyeket első
sorban az inger feldolgozásának szubjektív körülményei, pszichológiai 
kontextusa, és nem a kiváltó inger fizikai paramétere határoznak meg. Új 
megvilágításba helyezhetik a РЗОО-ról alkotott elméleteket azok az új ada
tok, melyek szerint ez a komponens alvásban (WESENSTEIN és BA- 
DIA, 1988), sőt anoxiás kómában (!) (GOTT és mts., 1990) is regisztrál
ható.

Az egyik leggyakrabban alkalmazott kísérleti paradigmában, ahol a 
P300 elvezethető, a kísérleti személy ingersorozatot (akusztikus, vizuális 
stb.) kap. Az ingersorozatokban kis (tipikusan 0,10) valószínűséggel a hát
téringerektől eltérő jellegű célingerek jelennek meg, melyeket a k.sz. a 
kapott utasítás alapján megszámol, esetleg megjelenésüket motoros reak
cióval (például gombnyomás) jelzi. Ebben az („odd-ball”) kísérleti helyzet
ben a célingerekkel kiváltott potenciálban megjelenik a P300 (SUTTON 
és mts., 1965; DONCHIN és mts., 1978). Jól érzékelteti a P300 endogén 
jellegét az, hogy a várt, de elmaradt inger is kiváltja. Nem meglepő, hogy 
a kísérleti körülmények változtatásának következtében jellemző módon 
változik a P300 látenciája és amplitúdója. A komponens látenciájának ér
téke összefüggésben van a célinger „értékelésének” gyorsaságával, ampli
túdóját pedig (többek között) befolyásolja a kiváltó inger szubjektív elő
fordulási valószínűsége.

Az egyik legismertebb elmélet, mely a P3 „funkciójának” magyaráza
tára vállakozott, DESMEDT és DEBECKER (1977) nevéhez fűződik. 
Habár több vonatkozásban túlhaladottnak tekinthető, említése indokolt, 
mert nagy emberi és állatkísérletes anyagra támaszkodva mechanizmus 
szintű javaslattal is él. Az említett szerzők szerint a P3 megjelenése annak 
a döntéshozatali folyamatnak a lezárását jelenti, mely célinger kategorizá- 
ciója kapcsán zajlik le. Mechanizmusát tekintve feltételezik, hogy megje
lenésének idején a prefrontális lebeny átmenetileg gátolja a középagyi ak
tiváló rendszert.

Hagyományosan a P300-at összetevőkre bontják: P3a és P3b hullá
mokra (COURCHENSE és mts., 1978; KNIGHT, 1984). A P3a frontáli
san a legnagyobb amplitúdójú, kiváltásában az inger váratlanságának, új
szerűségének van nagy szerepe. A P3b hullám keletkezésében az inger 
ritkasága mellett annak feladatfüggősége játszik nagy szerepet. A P300 
hullám látenciája 240—700 ms között mozoghat (HALGREN és mts., 
1986). А „P300” megjelölésében a „P” a (skalpon) pozitív polaritásra, a 
„300” a „tipikus” 300 ms-os látenciára utal.
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Gyerekcipőben jár a P300-at generáló folyamatok biokémiai alapjai
nak feltárása. COURCHENSE és munkatársai (1987) szerint a P3b no- 
radrenergiás eredetű, mások (MEADOR és mts., 1987, 1987) kolinergiás 
folyamatok fontosságát hangsúlyozzák.

Továbbiakban röviden a KP-ok keletkezési mechanizmusaira vonat
kozó ismereteket tárgyalom. A kérdést csak nagy egyszerűsítések árán is
mertetem, a legszükségesebb alapfogalmakkal. Rövid bepillantás e prob
lémakörbe azonban elkerülhetetlen, hiszen a keletkezési helyre vonatkozó 
adatok értelmezése csak a mechanizmusra vonatkozó ismeretek (noha, 
mint említettem, ez a kérdés sem tekinthető távolról sem megoldottnak) 
alapján kísérelhető meg.

A KIVÁLTOTT POTENCIÁLOK KELETKEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA

Az endogén potenciálok létrejöttének mechanizmusa éppoly tisztázatlan, 
mint keletkezésük helye. Legnagyobb amplitúdóval legtöbb esetben a ver- 
texen regisztrálhatók, de önmagában ez a tény vajmi keveset árul el ke
letkezésük valószínű helyéről. A keletkezési mechanizmus kérdése már 
csak azért is roppant bonyolult, mert az endogén potenciálokat nem fel
tétlenül külső szenzoros inger, hanem (mint arra a korábbiakban utaltam) 
annak elmaradása is kiválthatja. Valamivel jobb a helyzet az exogén (a ki
váltó inger fizikai jellemzőivel szoros kapcsolatban álló) komponensek 
esetén, ezért az alábbiakban röviden ezekkel foglalkozom. Ismertetem 
CREUTZFELDT és KUHNT (1973) igen nagy hatásúnak bizonyult el
méletének leglényegesebb elemeit, illetve ennek általánosabb formáját, 
ami az extracelluláris potenciálok genezisére vonatkozik (GOFF és mts., 
1987; SPECKMAN és ELGER, 1987).

A szenzoros inger köztudottan akciós potenciálsorozatot vált ki a pe
rifériás afferens idegeken. Ez az ingerület a modalitástól függő számú szi- 
naptikus átkapcsolódás után a központi idegrendszerben eljut (többek kö
zött) az elsődleges érzőkéregbe, ahol szinaptikus potenciálokat vált ki. Ál
talánosan elfogadott vélemény szerint a KP-ok posztszinaptikus potenciá
lok összegződéseiként foghatók fel, csakúgy, mint a makroelektróddal a 
fejbőrről elvezethető spontán EEG-tevékenység (ELÜL, 1972; ALLI
SON, 1984). Az afferens pályákon az érző kérget elérő ingerület elsősor
ban annak IV-ik rétegébe jut, és (izgalmi folyamat esetén) depolarizálja 
a sejtnek azt a részét, ahol az ingerlő szinapszis elhelyezkedik. Itt pozitív 
töltéseket hordozó ionok nyomulnak az extracelluláris térből intracellulá- 
ris irányba („töltéselnyelés”, „sink”), amit egy közeli extracelluláris elekt
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ród helyi negativitásként jelez. A IV-ik réteg sejtjeinek a kéreg felszíne 
felé nyúló dentritjén ennek ellenkezője zajlik le: ez a terület a „forrása” 
(source”) a mélyben a sejtbe nyomuló pozitív töltéseknek. Itt extracellu- 
lárisan (a kéregfelszínen vagy a skalpon) az intracorticalis negativitással 
egyidőben pozitív potenciál mutatkozik.

Az eseménysorozat következő szakaszában a sejt dentrifájának dista- 
lisabb része depolarizálódik (direkt szinaptikus aktiváció vagy tovaterjedő 
elektrotónusos depolarizáció révén). Ennek következtében az előbb vá
zolt helyzet fordítottja, azaz (agykérgi folyamatot elemezve) kéregfelszíni 
negativitás és mély intracorticalis pozitivitás következik be. Az ingerület 
nemcsak ingerlő, hanem gátló hatású is lehet. Ebben az esetben az elsőd
leges hatás hiperpolarizáció, azaz extracellulárisan mély intracorticalis po
zitivitás, illetve felszíni negativitás lesz.

Creutzfeld szerint az előbbi folyamatok magyaráznák az első (illetve 
a korai) KP-komponensek keletkezését. A későbbiek során (feltehetőleg 
a „nem-specifikus” afferens rendszerekből) érkező további afferens „inge
rületcsomagok” annak megfelelően, hogy a sejt melyik részét milyen mó
don hozzák ingerületbe, fognak váltakozó polaritású komponenseket lét
rehozni. A sejtnek nemcsak egy része, hanem egésze is ingerületbe kerül
het.

A fentiekből származó egyik, a későbbiek során gyakran említendő 
következmény, hogy a polaritás-fordulás jelensége felhasználható a poten
ciál keletkezési helyének meghatározására. Ha A és В helyről elvezető 
elektródokon egy potenciál-összetevő polaritás-fordulással mérhető, felté
telezhető, hogy a regisztrált potenciál A és В pontok között keletkezett.

Nyilvánvaló, hogy minél későbbi latenciatartományt tekintünk, a kép 
annál bonyolultabbá válik, hiszen egyre több lehetőség van arra, hogy a 
hosszabb látenciával ingerületbe került neuroncsoportok befolyásolják a 
már megindult „kiváltott” aktivitást. Ez teszi többek között roppant 
összetetté a késői komponenseket generáló folyamatok meghatározását. 
ALLISON (1984) szerint emberen az első 100 ms-on belül beszélhetünk 
exogén hullámokról.

A modell alapján feltézelezhetnénk, hogy a kéregfelszínen (vagy a 
skalpon) elhelyezett elektróddal korrekt kép nyerhető az elektródtól tá
volabb lezajló eseményekről is. Ez azonban csak akkor igaz, ha ún. „nyílt” 
potenciálmezőt generáló sejtegyüttes tevékenységét vizsgáljuk. Ezek ori
entációja olyan, hogy az egyes elemek egymás potenciálmezőit erősítik. Jó
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példa erre a kéreg felszínére merőlegesen orientált piramis sejtek sora a 
kéreg III. és V. rétegeiben. „Zárt” potenciálmezőt hoznak létre azok a 
sejtek, melyek random téri elrendezésük folytán egymás potenciálmezőit 
kioltják, például bizonyos idegmagvakban ALLISON, 1984). Az ezekben 
lezajló elektromos jelenségek távolabbi elektróddal nem vezethetők el. 
Nyílt potenciálmező esetén — tekintve, hogy a központi idegrendszer 
elektromos szempontból bár rendkívül heterogén, de vezető közeg — lo
kálisan keletkező aktivitás a „volumenvezetés” miatt attól távol is regiszt
rálható, noha jelentős amplitúdócsökkenés árán. A volumenvezetéssel ter
jedő jel amplitúdója a lokális aktivitástól távolodva kezdetben rohamosan, 
majd sokkal lassabb ütemben csökken. Ezek az ún. „far-field” potenciá
lok; például az agytörzsben a hallópálya magvaiban keletkező potenciálok 
kis amplitúdóval a vertexről is elvezethetők.

Mindezek alapján felettébb kiábrándító kép rajzolódik ki; nem ítél
hető meg ugyanis, hogy gátló vagy izgalmi tevékenységet reprezentál-e 
egy adott hullám, amelynek keletkezési helyét sem lehet meghatározni a 
fejbőrről történő elvezetés alapján. Az anatómiai viszonyokat tekintetbe 
véve sok esetben nyilvánvaló, hogy a skalpon valamely távolabbi aktív fo
lyamatnak csak passzív következménye vezethető el. (A lokális „mély” iz
galmi folyamatnak megfelelő negatív potenciált kísérő felszíni pozitivitást 
az előbbi „passzív” következményének foghatjuk fel.) Az elméletnek 
hosszú távon nagy hatása volt és van; GOFF és munkatársai még 1980- 
ban is azt vallották, hogy a hosszú latenciájú vertex potenciálokat a nem
specifikus thalamocorticalis rendszer generálja.

A CREUTZFELDT-modellnek több gyengéje van. Amint látható, 
segítségével bármely potenciálkomponens létrejötte magyarázható, csupán 
a keletkezett ingerület helyét kell megfelelően „eltologatni” az idealizált 
piramis sejten. Éppen a IV-ik intracorticalis rétegre nem elsősorban a pi
ramis sejtek jellemzőek. A zárt potenciálmezőt képező sejtcsoportokban 
keletkező KP-ok keletkezésére, valamint a gátló folyamatok szerepére vo
natkozóan a modell vajmi keveset, vagy semmit sem mond. Jelen dolgozat 
szempontjából azonban talán a leglényegesebb szempont: a modell alta
tott állatokon végzett kísérletek adatai alapján született. Ilyen körülmé
nyek között viszont a pszichológiai szempontból releváns késői hullámok 
nyilvánvalóan nem jelenhetnek meg, tehát keletkezésük mechanizmusa 
sem vizsgálható.

Ez a helyzet hallatlan kihívást jelent az állatkísérletek számára. 
Amennyiben a humán kísérletek alatt elvezetett késői komponensekkel 
azonos hullámokat el lehet állatkísérletekben vezetni, úgy keletkezésük
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helyére és mechanizmusára vonatkozóan számos, emberen elérhetetlen, 
tehát igen nagy értékű megállapítás tehető. E kérdés jelentőségére még 
visszatérek. Jelenleg elegendő annak leszögezése, hogy a nem altatott ál
latokon végzett vizsgálatok új adatokkal gazdagították, illetve komplikál
ták a dipólusmodell alapján feltételezett képet (VAUGHAN és AREZ
ZO, 1988; MOLNÁR és mts., 1981; KARMOS és mts., 1986; MOLNÁR, 
1989), melyek alapján nemcsak a késői, de a korai komponensek kelet
kezési mechanizmusaira vonatkozóan is nyilvánvalóvá vált a klasszikus 
CREUTZFELDT-modell korrekciójának szükségessége. Éber állaton, új 
technikai feltételek segítségével (KÁRMOS és mts., 1982) végzett vizsgá
latok alapján számos tekintetben kétségbevontuk a dipólusmodell helyes
ségét (KARMOS és mts., 1986; MOLNÁR és mts., 1988; MOLNÁR, 
1989). Ebben a témakörben tett saját megfigyeléseink részletes ismerte
tése nem e tanulmány célja. Megállapítottuk mindenesetre azt, hogy a ké
regfelszínen és mélyen regisztrált korai pozitív, illetve negatív összetevők 
csúcslatenciái nem egyeznek meg, valamint, hogy a középlatenciájú kom
ponensek többségén nem figyelhető meg polaritás-fordulás. Arra a követ
keztetésre jutottunk, hogy a kéreg felszínén regisztrált korai pozitivitás 
nem passzív, hanem aktív folyamatokat (is) tükrözhet, feltételezve, hogy 
annak keletkezésében gátló posztszinaptikus potenciálok is szerepet ját
szanak (MOLNÁR és mts., 1986). Az általunk legkorábban a középső 
kérgi rétegekben regisztrált negatív összetevő megfelelhet az első intra- 
corticalis szinaptikus átkapcsolódást kísérő posztszinaptikus potenciálnak. 
Ezt kb. 1 ms elteltével a kéreg legmélyén negatív, illetve 2-3 ms elteltével 
a kéreg felszínén pozitív komponens követi. Ezek az első átkapcsolódást 
követő lokális izgalmi, illetve gátlási folyamatokat tükröző posztszinapti
kus potenciálok lehetnek (MOLNÁR, 1989). Ez a feltételezés közel áll 
a MITZDORF (1985) által a vizuális kéregben, illetve a szenzoros kéreg
ben általában javasolt ingerületterjedési módhoz. Az áramforrássűrűség- 
elemzéssel nyerhető adatok tovább módosíthatják ezt a képet; sajnos ez 
a módszer kevéssé érzékeny az aktív gátló folyamatokat reprezentáló 
posztszinaptikus potenciálok kimutatására (MITZDORF, uo.).

A KP-generátorok lokalizálása megkísérelhető mind a fejbőrről vég
zett, mind pedig intracerebrális elvezetések alapján. Mindkettő történhet 
ép, illetve (kórfolyamat vagy művi sértés által) károsított agyból. Az aláb
biakban néhány mondattal jellemzem ezeket a kutatási irányokat.

Két módszerrel lehet a fejbőrről végzett elvezetésből az intracereb
rális generátor helyére következtetni. A „direkt” eljárás ismertnek felté
telezett helyzetű generátorok alapján elméletileg számít ki potenciálelosz
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lásokat, és ezeket hasonlítja össze az empirikus adatokkal. A fordított, 
„indirekt” módszer az aktuálisan nyert potenciálokból próbál a generátor
ra következtetni. Nyilvánvaló, hogy több, egyidejűleg működő generátorral 
számolhatunk; az ezzel járó elméleti problémákat az „indirekt” eljárás 
nem tudja adekvátan kezelni (VAUGHAN, 1982). Várható, hogy az egy
re nagyob csatornaszámra, illetve egyre fejlettebb számítógépes háttérre 
támaszkodó térképezési eljárások a késői komponensekre vonatkozóan is 
nyújtanak majd új adatokat.

Az intracerebrális elvezetéssel közelebb kerülünk a feltételezett ge
nerátorokhoz, ennek több, nyilvánvaló előnyével. Ezeket a vizsgálatokat 
olyan betegeken végzik, akiken a kórfolyamat (epilepszia, Parkinson-kór) 
miatt diagnosztikai, illetve terápiás szempontok alapján (átmenetileg) int
racerebrális elektródok elhelyezése válik szükségessé. Az elektródok hely
zetét természetesen a diagnózis felállításának és a gyógyítás menetének 
szempontjai határozzák meg, nem pedig a KP-generátorok lokalizálásának 
alapelvei. Ebből adódóan néhány struktúra (temporális lebeny, limbicus 
rendszer) vonatkozóan más területekkel szemben aránytalanul sok adat áll 
rendelkezésre.

Számos eredményt hoztak azok a vizsgálatok, melyek a körfolyama
tok (ember), illetve művi beavatkozással létrehozott (kísérleti állat) káro
sodások, illetve sértések hatását elemzik a KP-ok egyes komponenseire. 
A léziós anyagon végzett munka, bár nagyon ígéretes megközelítésnek tű
nik, komoly hátrányokkal is bír. így például nehezen igazolható, hogy a 
kóros folyamat által vagy művi úton létrehozott károsodás hatása kizáró
lag a feltételezett generátort magában foglaló területre szorítkozik. To
vábbi kérdés, hogy a fejbőrről elvezetett KP-változást a generátor eltávo
lítása okozza-e, vagy az, hogy a sértés által megváltozott egy ép generátort 
érő afferentáció. A lézió kiterjedésének pontos ismerete rendkívül fontos; 
ez az ilyen természetű közlemények egyik hagyományosan leggyengébb 
pontja, annak ellenére, hogy manapság a tomográfiás számítógépes eljá
rások ebben nagy segítséget nyújtanak. Az éreredetű károsodást szenve
dett betegek előnyösebb vizsgálati anyagnak tűnnek a koponyaműtéten át
esett betegeknél, ugyanis a műtéttel járó csontkárosodás lényegesen meg
változtatja a skalpon regisztrált potenciálok amplitúdóját és eloszlását.

Az elmúlt évtizedben a magnetoencephalográfíás (MEG) módszerrel 
végzett vizsgálatok eredményei jónéhány adattal bővítették ismereteinket 
az endogén komponensek keletkezését illetően is (OKADA, 1983). A 
MEG elsősorban az intracelluláris áramforrás indukálta változásokra érzé
keny, nem befolyásolja a generátort körülvevő közeg elektromos jellem-
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zői, viszont csak a skalp felszínével párhuzamosan elhelyezkedő generátor 
működését képes regisztrálni (VAUGHAN és mts., 1986).

A továbbiakban az elvezetés helye szerint csoportosítva foglalom 
össze — lehetőleg időrendi sorrendben — azokat az emberen végzett kí
sérletekből származó adatokat, melyek az irodalomban ezek szerepére vo
natkoznak a P300 keletkezésében.

A KÜLÖNBÖZŐ IDEGRENDSZERI STRUKTÚRÁK SZEREPÉRE 
VONATKOZÓ HUMÁN ADATOK

PARIETÁLIS LEBENY

SIMSON és munkatársai (1976) vizuális és akusztikus ingerekkel kiváltott 
válaszok egyes komponenseinek skalpeloszlását elemezték. Az ingersoro
zatokból random módon hiányzó ingerre jelentkező válasznak egy kezdeti 
negatív (látencia: 230—270 ms) és egy későbbi pozitív (látencia: 465—565 
ms) komponensét határozták meg. (A megadott látenciák az ingermoda
litástól függtek.) Ellentétben a negatív komponenssel, a pozitív kompo
nens eloszlása nem függött az inger modalitásától, és amplitúdómaximuma 
a parietális területen volt.

Fenti kísérleteiket folytatva diszkriminációs feladathelyzetben az 
akusztikus és vizuális célingerekkel kiváltott válaszok P3 komponensének 
amplitúdómaximumát szintén parietálisan találták meg (SIMSON és mts., 
1977). A szerzők az eloszlások vizsgálata alapján nem zárják ki egy fron
tális P3-generátor lehetőségét, de megfigyeléseik alapján arra következtet
nek, hogy a P3 generátora valószínűleg az „alsó parietális” (lobulus pari- 
etalis inferior) területre lokalizálható.

COURCHESNE (1978) az új célingerek által kiváltott P3 amplitú
dómaximumát frontálisan, a már újdonságát elvesztett célingerek által ki
váltott P3 amplitúdómaximumát pedig parietálisan lokalizálta. Elképzelhe
tőnek tartotta, hogy a P3 generátorai vizuális kísérleteiben a parietális le
beny fixációs neuronjai voltak.

SNYDER és munkatársai (1980) szignáldetekciós feladatban akusz
tikus, vizuális és szomatoszenzoros ingereket egyaránt alkalmaztak. Jelen
tős modalitásfüggő különbségeket írtak le a szignál ingerrel kiváltott P300 
amplitúdóját és látenciáját illetően, de az amplitúdómaximumot minden 
esetben a vertexen találták. A szerzők szerint a P3 eloszlását a kísérleti 
helyzet jelentősen befolyásolhatja.



101

Az akusztikus „odd-ball” kísérleti helyzet különböző változataiban 
STAPLETON és munkatársai (1987) az endogén hullámok skalpeloszlá
sát vizsgálták. A P3 amplitúdómaximumát a vertexre és a parietális terü
letekre lokalizálták, és (elsősorban a középvonali elvezetésekhez közel) a 
jobb félteke felett találták nagyobbnak.

Egyetlen betegen történt vizsgálat alapján KISS és munkatársai 
(1989) a P300 generátorát parieto-occipitálisan vélték megtalálni. Az epi
lepsziás betegen (bal temporalis focus) bilaterálisán frontálisan (a mediális 
orbitofrontalis területre és a gyrus cinguliba), temporálisan (az amygdalá- 
ba és a hippocampusba), valamint egyoldalra parieto-occipitálisan („a 
gyrus cinguli hátsó részét érintve”) helyeztek sokpólusú elektródokat. 
Odd-ball kísérleti helyzetben akusztikus ingereket használva a frontális 
elektródokról elvezetett P300-on polaritás-fordulást nem láttak. A szerzők 
szerint a P300 polaritás-fordulása a parieto-occipitális és a bal temporális 
elektródokon látszik. Következtetésük szerint megfigyeléseik a temporális 
(amygdala? hippocampus?) P300 generátor mellett parieto-occipitális 
P300 generátor létezését bizonyítják.

A közölt ábrákon az említett polaritás-fordulások észrevétele megle
hetősen jóhiszemű olvasót igényel, azaz semmiképpen sem meggyőző. 
Furcsa módon a szerzők az ép, jobb oldali temporális lebeny mélyéből el
vezetett, óriási amplitúdójú késői negatív komponensről, mely egyik ábrá
jukon jól látható, nem tesznek említést. Csak a frontális elektródok kap
csán említik a szerzők, hogy az elvezetések a fehérállományból történtek.

KNIGHT és munkatársai (1989) megfigyelései szerint egyoldali, nagy 
kiterjedésű parietális lebeny léziók (Brodmann 39, 40 felső részei, az 5 és 
7-es áreák alsó részei) nem befolyásolták sem a P3 látenciáját, sem amp
litúdóját. Ez mind az új, mind pedig a célingerekkel kiváltott P3 esetében 
igaznak mutatkozik, mind a sérült, mind az ép félteke felett elvezetve.

Az egyoldali paretális, valamint temporo-parietális lézió következmé
nyeit a P3a és P3b komponensekre KNIGHT (megjelenés alatt) elemez
te. A parietális lézió a Brodmann 7 áreára, valamint a Brodmann 40 és 
39-es területek egy részére terjedt ki. A temporo-parietális károsodás a 
Br. 22-es területét és az alsó parietális lebeny egy részét érintette. A két 
csoport között kismértékű átfedés volt a károsodás kiterjedését illetően.

Fenti komponensek vonatkozásában a szerző gyökeres különbséget 
talált a két betegcsoport között. Azoknál a betegeknél, ahol a lézió a pa
rietális lebenyre szorítkozott, a P3a és P3b nem változott meg a sérülés
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oldalán sem. Egyoldali temporo-parietális lézió a P3b eltűnését és a P3a 
jelentős csökkenését eredményezte. A leírt változások mind a középvonal
beli, mind pedig a laterális elvezetésekben egyaránt megfigyelhetők vol
tak.

Fentiek alapján KNIGHT arra következtetett, hogy a P300 genezi
sében a parietális lebeny „felső” részei nem játszanak lényeges szerepet. 
Annál fontosabbnak tűnik viszont a temporális és parietális lebenyek át
menetének területe. KNIGHT felhívja a figyelmet ennek a területnek a 
prefrontális lebennyel, a gyrus cingulival, a pulvinárral, és nem utolsósor
ban a limbicus rendszerrel való fontos kapcsolatára. Feltételezi, hogy az 
egyoldali sérülés okozta kétoldali РЗОО-csökkenés alapja a callosalis 
összeköttetés. A szerző szerint elképzelhető, hogy a temporo-parietális 
kéreg „modulálja” egy, a hippocampusban vagy a nem-specifikus thalamus 
magvakban lévő P300 generátor működését.

SMITH és munkatársai (1990) tíz epilepsziás betegnél vezettek el 
akusztikus kiváltott potenciálokat odd-ball kísérleti helyzetben. Betegen
ként 6—8, egyenként 5—15 elvezetést biztosító elektródot használtak, a 
frontális, temporális és parietális lebenyeket medio-laterális irányban fel
térképezve. Sajnálatos módon egyidejű skalpelvezetés csak egy betegnél 
történt. Az elektródok helyzetének leírása sokszor homályos. A szerzők 
szerint megfigyeléseik elegendő bizonyítékkal bírnak arra vonatkozóan, 
hogy a frontális, a temporális és a parietális lebenyek egyaránt részt vesz
nek a P3 genezisében. Nem tartják valószínűnek, hogy a kis amplitúdójú 
frontális P3 a vertex P3 legfontosabb forrása lenne. A lobulus parietális 
inferiomak megfelelően viszont nagy amplitúdójú P3-at találtak. Habár lo
kális polaritásfordulást itt nem észleltek, ezt a területet tartják a skalp 
P300 legfontosabb forrásának. A primér hallókérgen nem mutatkozott P3- 
szerű aktivitás. A hippocampusban nagy amplitúdójú negatív hullámot ész
leltek lokális polaritás-fordulással ebben a kritikus latenciatartományban. 
Nem világos azonban, hogy a hippocampalis endogén hullámok mennyi
ben járulnak hozzá a skalpon látható P3 keletkezéséhez; a szerzők szerint 
nem valószínű, hogy jelentős mértékben. A thalamushoz legközelebb eső 
elektródjaikon látott jelek alapján a szerzők nem gondolják, hogy a mély 
középvonalbeli struktúrák számottevő mértékben részt vennének a skalp 
P3 létrehozatalában.
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A TEMPORÁLIS LEBENY ÉS A LIMBICUS RENDSZER EGYES RÉSZEI

HALGREN és munkatársai (1980) hat epilepsziás betegen a hippocam- 
pusból, a gyrus hippocampusból és az amygdalából regisztráltak odd-ball 
kísérleti helyzetben vizuális és akusztikus KP-okat a szokványos vertex el
vezetés mellett. A ritka ingerrel kiváltott késői vertex pozitív hullámmal 
egyidőben hasonló pozitivitást figyeltek meg a gyrus hippocampiban és az 
amygdalában, ugyanakkor nagy amplitúdójú negatív komponenst a hippo- 
campusban. A hippocampusban elhelyezett mikroelektródokkal a késői 
komponensekkel egyidőben az idegsejt-tevékenység fokozódását vagy an
nak csökkenését egyaránt meg tudták figyelni. A jobb és a bal oldali hip
pocampusból egyidőben elvezetett késői komponensek bemutatott ábráju
kon egymással szemben is polaritás-fordulással jelentkeztek. Ezt a jelen
séget azzal magyarázzák a szerzők, hogy az általuk regisztrált potenciálok 
igen nagy mértékben függenek az elektród helyzetétől. Lényeges megál
lapításuk, hogy az egymáshoz közeli bipoláris elvezetésekkel is nagy amp
litúdójú hullámokat kaptak, ami lokális eredetű aktivitás mellett szól.

Feltűnő, hogy a vertexről, illetve a hippocampusból polaritás-fordu
lással (a szerzők tévesen fázis-fordulásról beszélnek) megjelenő késői 
komponenseknek mennyire eltérő a hullámformája. Még ha helyt is 
adunk a szerzők azon magyarázatának, mely szerint a volumen-vezetett 
hullámok esetében a generátorok szabálytalan elhelyezkedése ezt indokol
hatja, csúcslatencia-eltolódások csak akkor fogadhatók el, ha egyéb, nem 
szinkron működő, az adott jellel esetleg ellentétes irányú potenciált lét
rehozó generátorok „zavaró” hatását tételezzük fel. Kétségtelen, hogy a 
szerzők nem állítják, hogy a fejbőrről elvezetett endogén komponensek 
kizárólag a limbicus rendszerből volumen-vezetett hullámok lennének — 
amit egyébként megfigyeléseik sugallhatnának.

WOOD és munkatársai (1980) szintén epilepsziás betegeken egyen
ként 18 elvezetést biztosító elektródokkal dolgoztak. Az elektródok a 
frontális, temporális és occipitális lebenyeken át hatolnak mélyebb struk
túrák irányába, a legutóbbi elektród a hippocampus és amygdala felé. 
Akusztikus és vizuális ingereket használva odd-ball kísérleti helyzetben a 
vertexről és az intracerebrális elektródokról — a hippocampusból és az 
amygdalából is — egyaránt pozitív polaritással vezették el a P300-at, po
laritás-fordulást tehát nem észleltek. A mély intracerebrális elvezetéseken 
a P300 amplitúdója nagyobb volt, mint a vertexen, és változott látenciája 
is az elvezetéstől függően.



104

Ez a megfigyelés tehát ellentmond HALGREN és munkatársai 
(1980) adatainak. Ennek egyik lehetséges magyarázatát Wood és munka
társai abban vélik megtalálni, hogy sokpólusú elektródjukat az epilepsziás, 
szöveti módszerekkel igazoltan károsodott gócba helyezték. A Halgren 
csoport adatai szerint azonban éppen itt nem regisztrálható P300. Furcsa, 
hogy ennek alapján viszont Wood és munkatársai nem vonják le azt a kö
vetkeztetést, hogy tehát hiányzó hippocampális P300 nélkül is regisztrál
ható, mégpedig kiterjedten és nagy amplitúdóval P300 komponens. Ké
sőbbi vizsgálatok során azonban ez a munkacsoport is észlelt a hippocam
pus és amygdala „közelében” negatív polaritással, a vertex P300-al azonos 
latenciatartományban jelentkező késői hullámokat (McCARTHY és mts., 
1982; WOOD és mts., 1984).

Temporális lobectómia után WOOD és munkatársai (1982) nem ta
láltak változást a vertex P300 jellemzőiben. Ennek ellenére konklúziójuk 
(WOOD és mts., 1984) szerint megfigyeléseik a Halgren csoport adataival 
együtt bizonyítják a hippocampus és az amygdala fontos szerepét az en
dogén potenciálok genezisében, de nem állítják, hogy a skalpról elvezetett 
P300 kizárólag a limbicus rendszerből volumenvezetéssel a vertexre terje
dő jelenség lenne.

Mint a szerzők maguk is említik, e munkák nagy hiányossága az 
elektródok helyzetének bizonytalansága. A vizuális odd-ball helyzetben el
vezetett endogén hullámok intracerebrális eloszlását szemléltető ábráju
kon fontos jelenség látható: a „hátsó-temporális” (limbicus struktúrák felé 
irányított) elektródok 11—14-ik pólusán a felszínnel és a mélyebb elve
zetésekkel szemben polaritás-fordulással jelentkező késői negatív kompo
nens látható. Furcsa, hogy a szerzők nem fűznek megjegyzést e jelenség
hez, kérdés ugyanakkor, tudták-e, hogy a 12—14-es elektródok hol he
lyezkedtek el.

Halgren és munkatársai adatait megerősítve, OKADA és munkatár
sai (1983) magnetoencephalográfiás módszerrel dolgozva szintén arra a 
megállapításra jutottak, hogy az N2 és P3 komponens valószínű eredete 
a hippocampusban lelhető fel. Ismerve a magnetoencephalografiás mód
szer költségességét (és a tanulmány megjelenésének időpontját), nem cso
dálható, hogy mindössze egycsatornás elvezetéssel dolgoztak, változtatva 
az elvezetési pontokat. Éppen lokalizálási céllal történt vizsgálat esetén 
azonban az egy csatorna használata még így sem megnyugtató. E kísér
letsorozatban vizuális KP-t is regisztráltak odd-ball helyzetben. Egy-egy di
pólus létezését tételezték fel a két féltekében. További igen erős előfel
tevésük az volt, hogy ez a dipólus vertikális irányban helyezkedik el. Ezek



a megkötések komoly mértékben nehezítik más területről származó endo
gén hullám eredetének felderítését.

A Halgren csoport további vizsgálatokat végzett a limbicus rendszer 
szerepére vonatkozóan (SQUIRES és munkatársai, 1983). A vizsgált sze
mélyeken az elektródok lokalizációja azonos volt az előző tanul
mányukban ismertetettekkel, a kérdésfeltevés sem változott. E cikkben bi
zonyítottként könyvelik el, hogy korábban a limbicus rendszerből lokálisan 
keletkező endogén hullámokat vezettek el, és megvizsgálandónak e po
tenciálok nagyfokú variabilátását, egymáshoz, illetve a generáló struktú
rákhoz való viszonyát tartják. A célingerrel a vertexről kiváltott P300-al 
egyidőben a gyrus hippocampiban pozitív, a hippocampusban és az amyg- 
dalában negatív hullámot észleltek. Közöltek ugyanakkor olyan ábrát is, 
melyen a várt polaritás-fordulás nem látszik, a jelenség a késői latencia- 
tartományban inkább nagymértékű latencia-eltolódásnak tűnik különböző 
struktúrák között. Az egyik oldali hippocampusból 3 mikroelektróddal el
vezetett KP közül csak egyiken látszik polaritás-fordulással jelentkező 
P300.

A fenti nagyfokú variabilitás elismerése mellett megállapítják, hogy a 
skalpról elvezetett endogén hullámok oda valószínűleg volumen-vezetéssel 
terjednek. Döntőnek tartják, hogy a skalpon csak akkor láttak P300-at, ha 
azt a limbicus rendszerből is el tudták vezetni. Ezt bizonyító ábrát viszont 
nem közölnek. Kétségtelen, hogy az epilepsziás góc oldaláról, ahol felte
hetőleg szöveti károsodás állt fenn a hippocampusban és amygdalában (a 
pontos lokalizáció ismeretlen), nem tudtak P300-at regisztrálni. Ez lokális 
keletkezés mellett szól. A C3, C4 és Cz pontokról elvezetett KP-kon 
ugyanakkor nem látszik különbség az endogén hullámok amplitúdóját il
letően. Alternatív lehetőségként említik, hogy a feltételezett P300 gene
rátort a limbicus rendszer aktiválódása hozhatja izgalomba, ezért hiányzik 
a limbicus rendszer károsodásakor. Nagyszámú klinikai adatot idézve, ahol 
a „mediális temporális lebeny” (MTL) különböző eredetű sérülése igazolt 
volt, megalapozottnak látják azt a feltevést, hogy minden olyan esetben, 
ahol a P300 nagymértékben változott, az MTL károsodása valószínűsíthe
tő. Leszögezik azonban, hogy a „klinikai adatok soha nem lesznek elég
ségesek e kérdés megoldására” — ezzel kinyitva a kaput az állatkísérletek 
szerepének.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy nem zárható ki más endogénhullám- 
generátor létezése. Kevésbé érthető, hogy nem térnek ki az ábrákon is 
látható nagyfokú hullámalak- és latenciavariabilitásra. Nem tartják magya
rázatra méltónak, hogy előző tanulmányukban (HALGREN és mts.,
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1980) a vertex pozitív P300-al egyidőben csak a hippocampusban, jelenleg 
azonban az amygdalában is tapasztaltak polaritás-fordulással jelentkező 
endogén hullámot. Mindez egyébként nem meglepő, ha tekintetbe 
vesszük a limbicus rendszer bonyolult térbeli struktúráját, amelyben az 
egymásra hajló sejtrétegekben a legváltozatosabb potenciálformák kelet
kezése elképzelhető. Azonos hullámforma csak egészen pontosan azonos 
elektródlokalizációval nyerhető; így magyarázható például a kétoldali hip- 
pocampusból egymással szemben is polaritás-fordulással regisztrálható ké
sői hullám.

JOHNSON és FEDIO (1984) 16, kontrollálhatatlan epilepszia miatt 
(egyoldali) temporálislebeny-resectión átesett betegen végeztek vizsgálato
kat. A műtét kapcsán a temporális lebeny elülső részét távolították el az 
amygdalával, a hippocampalis gyrus és a hippocampus egy részével. Jobb 
oldali lebenyeltávolítás nem befolyásolta a P3-at. Bal oldali beavatkozás 
után a P3 amplitúdójának csökkenését, látenciájának növekedését tapasz
talták. Nem közük azonban, hogy ez az eltérés statisztikailag jelentős volt- 
e. Következtetésük mindenesetre az, hogy adataik nem támasztják alá a 
P3 hullám limbicus eredetét.

Saját korábbi adataival (JOHNSON és FEDIO, 1984; JOHNSON és 
FEDIO, 1986) megegyezően Johnson 1988-ban egyoldali temporálisle- 
beny-eltávolítás után nem talált aszimmetriát a P300 skalpeloszlásában. A 
műtét által okozott koponyacsonthiány befolyásolhatja ezeknek a megfi
gyeléseknek az érvényességét. Johnson szerint azonban ez nem valószínű, 
mivel az N100 hullám kivételével egyik KP-komponens sem tért el a nor
mál értéktől. Az N100 minden esetben nagyobb volt a műtött félteke fe
lett.

STAPLETON és HALGREN (1984) meglehetősen merész megálla
pítása szerint az intracranialis elvezetések segíthetnek a fejbőrről mért, 
egymást átfedő endogén hullámok szétválasztásában. 1986-ban kísérletet 
tettek arra, hogy megfigyeléseik alapján összefoglalják nézeteiket a P300 
komponens eredetéről, definiálva a mediális temporális lebenyből (MTL) 
elvezethető endogénnek tartott hullámokat (HALGREN és mts., 1986). 
Ezek közül azt a negatív polartású hippocampális hullámot érdemes ki
emelni, mely a vertex P300-nál 30 ms-mal később regisztrálható („MTL 
P3”). Megállapították, hogy az MTL P3 éppen úgy több alösszetevőből 
áll, mint a vertex P300, és hogy ezek kísérleti helyzettől való függése nem 
teljesen egyezik meg azzal, ami a vertex P300-al kapcsolatban tapasz
talható.



107

Ebben a tanulmányban megpróbálják elektrofiziológiailag is magya
rázni adataikat, követve a hippocampusba kerülő ingerület által kiváltott 
eseményeket. Alapul a hippocampus nagy piramis sejtjein lezajló esemé
nyeket veszik. A hippocampusból elvezethető negatív komponens keletke
zését magyarázhatja az e sejtek testén keletkező gátló vagy a sejtek dend
ritfáján kialakuló izgalmi posztszinaptikus potenciál. A hippocampusba he
lyezett multielektródokon (anterior—posterior, valamint superior—inferi
or irányokban) talált kétszeres polaritás-fordulás amellett szól, hogy az 
MTL P3 az MTL-ben keletkezik.

Adós marad a térbeli anatómiai viszonyok és a regisztrált KP-ok kap
csolatát jól szemléltető ábrát is tartalmazó tanulmány annak az alapvető 
kérdésnek a felvetésével, hogy honnan származik az az ingerület, mely lét
rehozza az MTL P3-at. A skalp P300 a limbicus rendszerből elvezetett 
negatív késői hullám passzív forrása, vagy önálló jelenség? Végül is melyik 
limbicus komponens melyik fejbőrön regisztrált hullámnak felel meg? To
vábbá, hogyan lehetséges, hogy az „összecsavart” (sok tekintetben a zárt 
potenciálmezőt képező struktúrákra emlékeztető) szerkezetű limbicus 
rendszerben keletkező P3 mégis detektálható a fejbőrön? SMITH és 
munkatársai (1983) megfigyelései alapján Halgren és munkatársai azt ál
lítják, hogy a hippocampusban kísérleti úton előidézett potenciál megbíz
hatóan (és saját adataikat alátámasztó amplitúdóval) regisztrálható a fej
bőrön.

Az előbbiekben feltett kérdésekre STAPLETON és munkatársai 
1987-ben megjelent tanulmányukban keresték tovább a választ. Három 
endogén MTL-komponenst határoztak meg a vertex N2—P3 latenciatar- 
tományban; „A l” (negatív) és „A2” (pozitív) az amygdalából, „B” (nega
tív) potenciál a hippocampusból volt elvezethető. E három hullám a ver
tex P3-hoz hasonlóan változott: amplitúdójuk nagyobb volt, amikor a cé
linger váltotta ki őket, és az arányos volt az inger megjelenésének gyako
riságával. Ami az MTL-ből a skalpra való terjedés lehetőségét illeti, szer
zők ALTAFULLAH és munkatársai (1986) adataira hivatkozva megálla
pítják, hogy a vertexen regisztrált P300 közelítőleg kétszer akkora ampli
túdójú, mint amekkorát egy kizárólagos MTL-generátor magyarázna. 
Ezért, bár nyilvánvalónak tűnik, hogy az MTL-ből eredő potenciálok köz
rejátszanak a felszíni P3 keletkezésében, de feltételzik ezen kívül legalább 
még egy, felszínibb generátor létezését.

Ugyancsak 1987-ben McCARTHY és WOOD célingerekkel kiváltott 
nagy amplitúdójú, negatív, 400—600 ms latenciájú hullámot vezettek el a 
hippocampus középső és hátsó részéből. A kiváltó inger modalitása befő-



108

lyásolta e hullám látenciáját, mellyel szemben ábráikon polaritás-fordulás 
magában a hippocampusban látható, a felszíni elvezetéseken nem minden 
esetben.

KNIGHT és munkatársai (1989) szerint egyoldali temporális lebeny 
lézió (Brodmann 22, a 39-es és 40-es areák alsó részei) esetén mind a 
P3a, mind a P3b eltűnik, centrálisán, parietálisan a középvonalban és la
terálisán elvezetve egyaránt. Érdekes, hogy ugyanakkor a frontális elveze
tésekben részlegesen megmaradt P3a-t találtak. A szerzők szerint fontos 
lehet ebben a vonatkozásban a hátsó akusztikus asszociációs kérgi terü
letek kapcsolata a parahippocampális gyrussal.

Azt, hogy ellentmondó adatok látnak napvilágot azzal kapcsolatban, 
hogy megmarad, vagy eltűnik-e a P300 temporális lebeny resectió után, 
KNIGHT (megjelenés alatt) azzal magyarázza, hogy az en bloc temporalis 
lobectomia során a hátsó hippocampális rész 2-3 cm-es darabja épen ma
radhat, éppen az a rész, mely jelentősen hozzájárul a skalpon mérhető ak
tivitáshoz.

DARUNA és munkatársai (1989) észlelése szerint egyoldali tempo
rális lebeny lézió esetén a P300 amplitúdója a károsodás oldala felett a 
parietális elvezetésekben csökken. Frontálisan ugyanakkor nem tapasz
talták ezt az oldalkülönbséget, ami a szerzők szerint azt sugallja, hogy a 
P300 genezisében több generátor vesz részt. Anyagukban a 12 epilepsziás 
beteg közül csak háromnál távolították el a lebenyt, a többi esetben CT- 
leletre támaszkodva beszélnek lézióról. Eredményeiket azzal magyarázzák, 
hogy kísérleteikben a P300-aszimmetria detektálását a különlegesen 
hosszú (6—10 s) ingerek közötti időtartam tette lehetővé.

Kétoldali sphenoidalis elektródokról elvezetve RUGG és munkatár
sai (1990) tapasztalataikat összegezve azt állapították meg, hogy ezzel az 
elvezetéssel nem tudták igazolni a temporális lebenyek szerepét a P300 
genezisében. Ábráikon azonban a vertex P3-at követően negatív hullám 
látszik a sphenoidalis elvezetésekben, igaz, nagyon kis amplitúdóval és alig 
meghatározható csúccsal.

FRONTÁLIS LEBENY

KNIGHT (1984) részletesen elemezte az egyoldali prefrontális lézió ha
tását a РЗОО-ra. A 14 betegen végzett kísérletek kapcsán az általánosan 
használt odd-ball helyzetet úgy módosította, hogy a célingerek mellett 
random módon szokatlan, váratlan ingereket is kaptak a k.sz-ek, melyek
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kel kapcsolatban nem volt semmilyen feladatuk. Egészségeseknél a célin
ger által kiváltott P300 komponens legnagyobb amplitúdóval parietálisan 
jelentkezett, míg az újszerű, szokatlan ingerek által kiváltott P300 ampli
túdója frontálisan volt a legnagyobb. A frontális lebeny sérült betegeken 
azonban ez a különbség nem volt megfigyelhető; az újszerű ingerek nem 
váltották ki a jellegzetes, frontális amplitúdómaximumú P300-at sem az 
ép, sem a károsodott oldalon, vagyis a károsodás hatása mindkét oldalon 
tapasztalható volt. Ugyanezért nem valószínű, hogy az egyoldali lézió egy 
prefrontális kérgi P300 generátor elvesztését okozta volna. (A lézió a be
tegek prefrontális kérgének dorsolaterális részét érintette legsúlyosabban, 
de károsodott volt a frontális pólus is.)

A fenti megfigyelés összhangba hozható azzal a közismert ténnyel, 
hogy a prefrontális sérülés jellegzetes magatartászavart okoz. Ennek egyik 
tünete, hogy a betegek nem tudnak sem új, sem ismételten adott irrele
váns ingereket adekvátan feldolgozni, ezekhez nem is habituálódnak 
(KNIGHT, 1984; KNIGHT és mts., 1989). Ez azt jelenthetné, hogy a 
frontálisan legnagyobb amplitúdójú P3a a prefrontális lebeny funkcióját 
tükrözi valamiképpen. Valószínűbb — és erre Knight rá is mutat —, hogy 
a prefrontális lebeny igen gazdag kapcsolatainak számításba vételével a je
lenség magyarázata könnyebbé válik. A szerző kiemeli a prefrontális le
beny és a limbicus rendszer anatómiai-funkcionális kapcsolatának fontos
ságát, mely a törzsfejlődés előrehaladtával egyre intenzívebbé válik. A 
prefrontális lebeny gátolja a limbicus rendszert és számos kéreg alatti 
struktúrát. Kérdés, hogy — mint azt Knight állítja — e gátló hatás meg
szűnésével magyarázható lehet-e a talált P300-eltérés?

McCARTHY és WOOD (1987) epilepsziás betegeken a frontális le
benyből célingerekkel kiváltott, polaritás-fordulás nélküli „oszcilláló jelle
gű” potenciálokat regisztrált sokpólusú multielektróddal. A szerzők szerint 
ez vagy nagy kiterjedésű frontális generátorra utal, vagy pedig arra, hogy 
a generátor az elektródtól távol helyezkedik el.

SCABINI és munkatársai (1989) szerint egyoldali dorsolaterális 
prefrontális lézió a károsodás oldalán csökkentette a P3a amplitúdóját, 
mely legkifejezettebb a sérült terület felett volt.

KÖZTIAGY ÉS CAUDÁLISABB STRUKTÚRÁK

Számos év munkáját összegezték GROLL-KNAPP és munkatársai (1986) 
a thalamus több magjából összesen 85 betegen elvezetett, „váratlan” és 
habituált hangingerekkel kiváltott válaszokat bemutató munkájukban. A
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kísérleti személyek Parkinson-kóros, epilepsziás vagy a szokványos terápi
ás eljárásokra nem reagáló, nagy fájdalmakkal bíró betegek voltak, akiken 
subdurálisan és a thalamus különböző magjaiba helyeztek elektródokat. 
Egyetlen ábrájukon látható, hogy a váratlan hangingerekre adott KP késői 
komponenseinek (a szerzők közelebbi megnevezésekkel nem élnek) amp
litúdója megnő. Sajnálatos módon a szerzők említésre méltó következte
tést nem vonnak le megfigyeléseikből.

YINGLING és HOSOBUCHI (1983, 1984) a thalamusból (n. vent- 
ralis posterolateralis), illetve a középagy periaqueductalis szürkeállomá
nyából elvezetett endogén komponensekről számolt be, melyeket vizuális, 
illetve akusztikus ingerekkel váltottak ki odd-ball helyzetben egy személy
ben. A vertexen regisztrált P300-al egyidőben az említett struktúrákból 
nagyjából azonos amplitúdóval negatív komponenst regisztráltak. A szer
zők szerint ez azt jelenti, hogy a keresett P3 generátor a vertex és a mély
elektródok között helyezkedik el, tehát nem a hippocampusban. Vélemé
nyük szerint a középvonalbeli struktúrák irányában kell a generátort ke
resni.

KROPOTOV és PONOMAREV (1991) Parkinson-kóros betegeken 
a thalamusból és az extrapiramidalis rendszer egyes részeiből vezettek el 
vizuális KP-okát és idegsejt-aktivitást odd-ball helyzetben. A ritka, feladat
függő inger késői pozitív (P360) és negatív (N550) hullámokat váltott ki 
mindegyik elvezetési ponton. Polaritás-fordulás a különböző struktúrák 
között ábrájukon nem látszik, sajnos egyidejűleg nem mutatnak be skalp
elvezetést sem. A szerzők véleménye szerint adataik azt a nézetet támo
gatják, mely szerint a P300 generálásáért több struktúra felelős.

ÁLLATKÍSÉRLETES ADATOK

А РЗОО-га vonatkozó állatkísérletes megfigyelések sajátos helyzetben van
nak. Aligha vitatható, hogy a generátorkérdés kutatásában mekkora len
dületet adhatnak a kizárólag állatkísérletekben megvalósítható (sértéses, 
stb. eljárások) alkalmazásának jelentősége. Mint követendő útra, erre a 
lehetőségre még olyan elkötelezett humán kognitív pszichológus is, mint 
Donchin, felhívja a figyelmet. Abban a vitában, mely ennek a kérdésnek 
a kapcsán lezajlott (ALLISON, 1984), Kutas kifejti, hogy azt, amit a 
P300-ról tudunk, nem neurofiziológiai, hanem pszichológiai módszerek 
használatával nyertük.

GALAMBOS (1981) és ALLISON (1984) nem látja elvi akadályát 
annak, hogy állatkísérletekben a P300 elvezethető legyen. Külön tanul
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mányt igényelne és érdemelne a P300-at állatkíséletekben reprodukálni 
igyekvő munkák áttekintése. A jelen ismertetésben a tanulmány eredeti 
céljának megfelelően a P300 generátor lokalizációjának szempontjából ér
tékelem az említendő közleményeket, melyek egy része nem is törekszik 
többre, mint hogy bizonyítani próbálja a P300 elvezetésének sikerét (mint 
például GLOVER és mts., 1990). Mint arra röviden utalok a későbbiek
ben, ez számos esetben távolról sem meggyőző. A legtöbb idézett közle
mény a P300 elvezetésének egyik kritériumaként fogadja el, hogy a célin
ger előfordulási gyakoriságának növelésével csökkennie kell a P300 amp
litúdójának.

Tekintettel arra, hogy sok esetben nem lehet közvetlen megfelelést 
találni a különböző állatfajok és az emberi agy egyes részei között, illetve 
a terminológia félreértésekre adhat okot, ebben a részben nem használom 
csoportosítási alapként az elvezetések helyét, hanem a közlemények meg
jelenésének időpontját követem.

WILDER és munkatársai (1981) macskákon pavlovi averzív kondici
onálás során váltottak ki 300-400 ms latenciájú pozitív komponenst ritka, 
áramütéssel megerősített ingerekkel. Az elvezetések a középvonalban a 
bregma előtt 1 cm-rel, vagy a mögött 0,5 cm-rel történtek. A szerzők sze
rint a humán P3-mal analóg hullámot vezettek el, mert annak amplitúdója 
csökkent a célinger megjelenésének gyakoriságával, nem függött a kiváltó 
inger modalitásától (vizuális vagy akusztikus), és csak a célingerekkel volt 
kiváltható. Ez a munkacsoport (ld. később idézett munkáikat is) éber, de 
lélegeztetett, immobilizált állaton dolgozott; ez a tény éppen nem könnyíti 
meg, hogy a humán helyzettel analógként fogadjuk el kísérleteiket.

A majom vizuális kérgéről elvezetett, szakkádikus szemmozgással 
kapcsolatos lambda potenciálban SZIRTES és munkatársai (1982) írták le 
a P300 komponenst. Ez a megfigyelés jelen tanulmány szempontjából töb
bek között azért jelentős, mert elsődleges érzőkérgi területről elvezetett 
potenciálról van szó. A szerzők a jelenséget a fixáció közben lezajló in
formációfeldolgozási folyamattal hozzák összefüggésbe.

„Ritka” akusztikus ingerekkel BUCHWALD és SQUIRES (1982) 
macskán vezetett el „P300” hullámot az interauriculáris vonal előtt és mö
gött 1-1 cm-rel a koponyacsontba juttatott csavarelektróddal, a középvo
naltól kissé laterálisán. A ritka ingerrel (mely hangosabb vagy halkabb 
volt a sorozatban adott háttéringereknél) kiváltott válaszokban a 300-500 
ms-os tartományban minden komponens amplitúdója megnőtt, ezért nehe
zen érthető, miért tartják a szerzők „P300-modellnek” kísérletüket. Nem
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világos az sem, hogyan beszélhetnek a szerzők „feladatfüggő” helyzetről, 
illetve potenciálokról, nem lévén semmilyen „feladata” a kísérleti állatnak. 
A közlemény értékét nem emeli, hogy hol az idő-, hol az amplitúdó-ka
libráció hiányzik az ábrákról.

O ’BRIEN (1982) patkányokról vezetett el P300-at a „bregma asszo
ciációs területről”. Kísérleteiben az ismételten adott vizuális ingereket vá
ratlanul eltérő modalitású (szomatoszenzoros) inger szakította meg, mely 
utóbbi váltotta ki a P300 komponenst. Arról az elektródról, mely a ké
regben 1 mm mélységben volt, negatív polaritással jelentkezett a P300.

Bár az említett polaritás-fordulás intracorticalis generátorra utalhat, a 
szerző magát a jelenséget nem mutatja be. A közleménynek egyébként is 
súlyos, elsősorban módszertani hiányosságai vannak. Nincs például ampli
túdókalibráció, melyet maga a szerző is elismer. Nem világos, hogy mit ért 
a szerző „akut” állaton való kísérlet alatt; a kísérletek „az altatás után rö
viddel, néhány órán belül” történtek. Ez ugyancsak nem közömbös, hiszen 
fájdalmas ingereket is alkalmazott. Nem tudunk meg semmit az állatok vi
selkedésével kapcsolatban.

GABRIEL és munkatársai (1983) nyúlon a gyrus cinguliból és a tha- 
lamusból (n. ventralis anterior) odd-ball helyzetben a szignál ingerrel ki
váltott válaszban hosszú latenciájú pozitív komponenseket vezettek el. 
Mint a szerzők is megjegyzik, ezek az adatok megjelenésük idején végle
ges következtetések levonására még nem alkalmasak.

A macska-modell ígéretesnek Ígérkezik, mert nyilván nagyobb ugyan 
a távolság a humán kísérletektől, mintha azt majommal végeznék, de elő
nye olcsóságán kívül, hogy rendkívül sok tapasztalat halmozódott fel a 
species anatómiáját, élettanát és pszichofiziológiáját illetően (STARR és 
FARLEY, 1983; FARLEY és STARR, 1983). Előbbi szerzők idézett köz
leményeikben igen részletesen leírják a macskán (koponyatetőn) regiszt
rálható akusztikus KP-ok jellemzőit. Az averzív kondicionálás alatt elve
zetett P300 látenciáját P260-ban adják meg, (ami igen közel áll saját ta
pasztalatainkhoz; ld. később). E késői pozitív komponens amplitúdómaxi
mumát centroparietalisan találták meg, ami tehát hasonlít az emberen ta
pasztaltakhoz.

PALLÉR és munkatársai (1984) a humán odd-ball helyzethez min
denben hasonló kísérletben majmon a célingerrel (ritka vagy megerősített 
hanginger) vertex-maximumú pozitivitást vezettek el, mely nem változott 
jelentősen bilaterális temporalis lobectomia után. Eredményeik tehát a
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temporális lebeny, illetve a hippocampus és amygdala szerepét kérdőjele
zik meg a P300 genezisében.

Majomról elvezetett, a humán P300-nak megfelelő késői KP kompo
nensekről számoltak be ARTHUR és STARR (1984) is. Odd-ball hely
zetben az állatok a célingerre (a háttéringerektől eltérő frekvenciájú, rit
kán adott hanginger) motoros válasszal reagáltak. A célinger gyakoriságá
val arányos P300 nagy területen elvezethető volt a koponya felszínén, 
szenzomotoros és parietális kérgi területek feletti amplitúdómaximummal.

Ugyancsak majomról vezettek el késői hullámokat NEVILLE és 
FOOTE (1984). Ritka hangingerrel kiváltható, késői (300 ms látenciával 
induló) frontális amplitúdómaximummal jelentkező pozitív komponenst fi
gyeltek meg.

O’CONNOR és STARR korábbi (1983) ezirányú munkájukat foly
tatva macska asszociációs kérgéről (gyrus marginális és suprasylvius) ve
zettek el P300 komponenst (1985). Kísérleteikben a sorozatos hanginge
rek között eltérő frekvenciával ritka ingerek jelentek meg, melyeket 
áramütéssel erősítettek meg. Feltétlen reakcióként a kondicionált ingerre 
adott pupillatágulatot mérték. Kondicionálás után intracerebrális elektró
dokkal több helyről vezettek el KP-okát. Megfigyeléseik szerint a P300 a 
kéreg alatt polaritás-fordulással jelentkezett a durán és a koponyacsonton 
regisztrált késői pozitív hullámhoz képest. A célinger gyakoriságának vál
toztatásával a P300, és az annak megfelelő kéregalatti negatív hullám 
amplitúdója egymással párhuzamosan változtak. A kritikus latenciatarto- 
mányban több polaritás-fordulást is megfigyeltek a hippocampusban a rit
ka ingerre adott válaszban.

A fenti adatok tehát arra utalnak, hogy a P300 magában az asszoci
ációs kéregben keletkezik, ugyanakkor megerősítik egy hippocampális ge
nerátor létezését is. A különböző struktúrákból származó elvezetéseken 
tapasztalt latenciakülönbségeket a szerzők többszörös generátorok létezé
sével indokolják. Habár a szerzők az asszociációs kérgi polaritás-fordulást 
konzekvens jelenségként könyvelik el, azon az ábrájukon, melyen a hip- 
pocampusból is regisztrált KP-okát bemutatják, az egyidejűleg elvezetett 
kéregalatti válaszokon nem látható ez a polaritás-fordulás.

Macskán és emberen feltűnően hasonló eredményt kaptak KA- 
TAYAMA és munkatársai (1985), amikor a vertexről és a thalamus kü
lönböző magcsoportjaiból averzív kondicionálás során késői komponense
ket vezettek el. A kiváltott potenciálokat a kísérleti személyekbe fájda-
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lomkezelés céljából ültetett elektródokról vezették el. A klasszikus averzív 
kondicionálás során a ritka (eltérő frekvenciájú) hangingereket áramütés
sel erősítették meg.

A k.sz.-eken a mélyelektródok a centrum medianumtól és a n. para- 
fascicularistól a periaqueductalis szürkeállományig helyezkedtek el. A rit
ka, megerősített célinger minden thalamikus elvezetési ponton negatív 
komponens megjelenését váltotta ki a vertex pozitív P300-al egyidőben. 
Macskán hasonló késői komponenseket észleltek, mely — vertex poziti- 
vitással azonos látenciával — nemcsak a thalamusban (specifikus és nem- 
specifikus magok egyaránt), hanem közvetlenül a gyrus marginális kéreg
állománya alatt is negatív volt. A szerzők szerint jelenleg nem dönthető 
el, hogy ez a thalamikus negativitás része-e a P3 genezisének, vagy csak 
„epifenomen”.

KAGA és munkatársai (1985) kétoldali hippocampus-irtás után 
macskán a P300 tartós amplitúdónövekedését figyelték meg. Azt a 
BUCHWALD-munkacsoportból származó adatot sem megjelenésének 
idején, sem később (BUCHWALD, 1989; BUCHWALD, megjelenés 
alatt) nem próbálták meg a szerzők más vonatkozó megfigyelésekkel 
összevetni.

HARRISON és munkatársai (1985) szerint a mediális septális régió 
kétoldali teljes destrukciója után, átmeneti amplitúdónövekedést követően 
a P300 nem volt kiváltható. Ugyanerről a területről végzett mélyelektró- 
dos elvezetésekkel polaritás-fordulást észleltek. A szerzők következtetése 
szerint megfigyeléseik a septo-hippocampalis rendszer fontosságát bizo
nyítják a P300 genezisében, feltételezve, hogy a mediális septális régió 
nagy kolinergiás sejtjei kulcsfonosságúak a kérdés szempontjából.

Mindkétoldali elsődleges hallókéregirtás (HARRISON és mts., 
1986), valamint asszociációskéreg-irtás (HARRISON és BUCHWALD, 
1986) macskán nem befolyásolta a vertexről elvezetett P300-at. Kísérlete
ikben BUCH WALD és SQUIRES (1982) már idézett munkáját folytatva 
a P300-at ritka ingerrel váltották ki, mely hangosabb vagy halkabb volt a 
sorozat háttéringereinél.

HARRISON és BUCH WALD (1987) az akusztikus kéregről nem 
tudtak az általuk ritka akusztikus ingerrel kiváltott, a vertexről elvezethe
tő késői pozitív komponenshez hasonló választ elvezetni.
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Macskán klasszikus averzív kondicionálás során a ritka szignálingerrel 
kiváltott potenciálban a vertexen és az asszociációs kérgi területeken 
CSÉPE és munkatársai, (1987) 250 ms latenciájú pozitív komponenst re
gisztráltak, melynek amplitúdója fordítottan volt arányos a szignálinger 
gyakoriságával.

HURLBUT és munkatársai (1987) patkányról vezettek el akusztikus 
ingerekkel kiváltott P300 komponenst. A kísérleti helyzet megfelelt a köz
ismert odd-ball formának, melybe instrumentális elemet is vittek. A célin
gereket elektromos áramütéssel erősítették meg, melyet az állatok el tud
tak kerülni. Az elvezetések (összesen három) a lambda-varrat előtt és mö
gött, a középvonalhoz igen közel történtek. A kiindulási helyzetben kivál
tott potenciál gyakorlatilag egyik elvezetési ponton sem látható, a célin
gerekkel és az „új” ingerekkel kiváltott válaszokon 25—40^V-os P300 je
lent meg. Sajnálatos, hogy számos a homályos pont az ismertetésben, az 
állatok viselkedésének leírása szegényes. A szerzők „új” ingerek hatásáról 
is beszélnek, de nem világos, hogyan tudták biztosítani az „új” ingerek 
adásának feltételeit ebben a kísérleti helyzetben, más szóval, hogyan aka
dályozták meg a habituáció kialakulását. Metodikailag sem kielégítő az is
mertetés. G ak  sejthető, hogy 300 választ átlagoltak, hogy a P300 látható 
legyen. Az ingerek frekvenciáját „körülbelül” adják meg.

Macskán klasszikus averzív kondicionálást alkalmazva azt tapasz
taltuk (MOLNÁR és mts., 1990), hogy a ritka szignálinger által kiváltott, 
vertexen elvezethető 240 ms latenciájú pozitív hullámnál korábban, a 
80—100 ms-os latenciatartományban a dorsalis hippocampusban óriási 
(100— 120^V) amplitúdójú negatív hullám regisztrálható.

FÉLREVEZETŐ A PROBLÉMA FELVETÉSE?

Végezetül néhány mondattal visszatérek ahhoz a gondolathoz, melyet e 
tanulmány elején mint a kérdésfeltevés fontosságát említettem, noha talán 
jogosságát vagy helyességét is firtatnom kellett volna. A tanulmány címe 
ugyanis eleve azt sugallhatja, hogy feltételezésem szerint az idegrendszer
nek fontosabb és kevésbé fontos részei vannak a P300 genezise szem
pontjából, és mint ilyen, a lokalizációs elv híveinek táborát erősíti. Az 
idegrendszeri funkciók lokalizálhatóságának elve közismerten hosszú 
múltra visszanyúló vita tárgya, melynek elemzésébe-értékelésébe ehelyütt 
nem bonyolódhatom bele. Ebből a szempontból igen tanulságosak a vo
natkozó állatkísérletes elektrofiziológiai adatok. Ezek közül két „klasszi
kusnak” mondhatóra hivatkozom, melyek adatait szerzőik az új ismeretek
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fényében ismételten elemezték (GALAMBOS, 1981; JOHN, 1981). E 
megfigyelések arra utalnak, hogy az idegrendszer legkülönbözőbb terüle
teiről elvezethető KP-ok a tanulási folyamat eredményeképpen egymás
hoz nagymértékben hasonlóvá válnak. THATCHER és JOHN (1977) sze
rint „mind a lokalizációs, mind pedig a lokalizációellenes álláspont helyes, 
de egyik sem elég pontos”. Az említett szerzők azt állítják, hogy kvanti
tatív különbségek adódhatnak különböző agyi területek között abban a 
tekintetben, hogy azok milyen mértékben vesznek részt ingerek feldolgo
zásában vagy például emlékezeti folyamatokban, kvalitatív értelemben 
azonban e működésekben a központi idegrendszer minden része szerepet 
játszik.

Ez és hasonló állásfoglalások azonban nem jelentik azt, hogy téves 
irányba visz vagy félrevezető lenne a jelen áttekintés gondolati fonala. 
Neurológiai és neuropszichológiai iskolák évszázados és a modem eljárá
sokkal sok tekintetben alátámasztott tapasztalatai utalnak bizonyos agyte
rületek károsodásakor fellépő specifikus teljesítményromlásokra. Az vi
szont kétségtelen, hogy rendkívül óvatosan kell megfogalmaznunk a kér
dést, melyre kísérletet is tettem ezen áttekintés bevezető részében: van- 
nak-e tehát a P300 genezise szempontjából kitüntetetten fontos idegrend
szeri területek? Úgy vélem, erre a kérdésre igennel lehet felelni, és az 
elemzett munkák alapján ezeket a területeket a temporo-parietális átme
neti régióban, a prefrontális lebenyben, a limbicus rendszer bizonyos ré
szeiben, valamint a középvonalbeli thalamicus struktúrákban kell keresni, 
hangsúlyozva az idegrendszer egészének mint integratív egységnek a fon
tosságát.

A kézirat elfogadva: 1991. április 
A kézirat áttekintéséért Dr. Karmos Györgynek, a gépelésért Marosi 
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MÁRK MOLNÁR

THE ROLE OF DIFFERENT PARTS OF THE CENTRAL 
NERVOUS SYSTEM IN THE GENERATION OF THE P300 

EVOKED POTENTIAL COMPONENT

Human findings indicate that the junction of the parieto-temporal lobes 
plays a critical role in the generation of the P3b component, while the 
prefrontal lobe seems to be important for that of the P3a wave. 
Endogenous evoked potential components in the latency range of the 
P300 can be recorded in limbic structures (hippocampus, amygdala, gyrus 
hippocampi) of patients. Although animal experiments in this field 
present a number of mostly methodological problems, they support the 
important role of the limbic system and association cortical areas in the 
genesis of the P300. Date collected both in human and animal 
experiments indicate the probable role of midline (thalamocortical) 
structures. Since all the above regions are important in the regulation of 
attention and perception and also in learning and memory processes, it 
is probable that their intricately balanced functional interplay is 
indispensable for the P300 generating process(es) to take place.
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FÓRUM
BRUNSWIK EGON EGY TANÍTVÁNY SZEMÉVEL

Farkas András Interjúja Hans Kreitlerrel, a Tel-Avlvi Egyetem
professzorával

Farkas — Önnek a XI. Nemzetközi Empirikus Esztétikai Kongresszuson 
művészetpszichológiai munkássága elismeréséül az IAEA1 kitüntető 
oklevelét adományozták. Életútjának ismertetése során külön kiemelték, 
hogy Ön Bécsben Brunswik Egon tanítványa volt. Mikor tanult a Bühler 
Intézetben?
Kreitler — 1935 második felétől 1938 márciusáig, amikor a nácik be

jöttek Ausztriába.
Farkas — Mikor találkozott Brunswikkal?

Kreitler — Azt hiszem, 1936 elején, ez volt a második szemeszterem. 
De lehet, hogy korábban, nehéz megmondani. Többé-kevésbé akkor, ami
kor elkezdtem a tanulmányaimat. Az intézetben a hallgatóknak volt egy 
szobájuk, ahol leülhettek egy kis beszélgetésre; Brunswik, aki meglehető
sen introvertált volt — és ez most nagyon fontos, néha ennek ellenére 
csatlakozott hozzánk egy kis vitára. És ekkor valaki azt mondta, hogy az 
ő kísérleti pszichológiai szemináriuma a legérdekesebb dolog mindabból, 
amit az intézet kínál. Ez „nem hivatalos”, sőt „titkos” információ volt, 
Brunswik pozíciója miatt. Brunswik a fizetését mint intézeti dolgozó kap
ta. Az egyetemen előadó volt, docens. Ezért csak valami előlegféle illet
mény járt neki, ami arra volt elég, hogy vegyen belőle egy-egy csésze ká
vét a szemeszter folyamán.

Az intézet vezetője Kari Bühler volt, meglehetősen domináns és 
impresszív személyiség, egyszóval csöppet sem introvertált ember, egyéb
ként brilliáns tanár. Legalább ezer diák járt el az óráira. Nemcsak pszi
chológusok, hanem az egész bölcsészkar. A legtöbbjüknek — bármit is ta-

1 International Association of Empirical Aesthetics, XI. Kongresszusát 1990-ben 
rende Я ék Budapesten, az  MTA Pszichológiai Intézetében.
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nultak, még ha matematikát is — filozófiát és pszichológiát is kellett hall
gatni. Régebben ez így volt szokás.

Brunswik a háttérben volt. Az a pletyka járta, hogy Bühler megpró
bált uralkodni felette és félretolni őt. Legalábbis ezt terjesztették a hall
gatók és a fiatal asszisztensek az intézetben. Nem tudom, igaz volt-e, soha 
nem ellenőriztem.

Mindannyian tudtuk, hogy Brunswik együtt jár az egy nála idősebb 
asszisztenssel, Else Frankellel, aki később, miután emigráltak az Egyesült 
Államokba, a felesége lett. Else az intézetben Brunswik harcostársa volt. 
Nem volt extrovertált, de nem volt túl introvertált sem. Valahol a kettő 
között. Az előadásai nagyon világosak voltak. Tartott néhány előszeminá- 
riumot és egy szemináriumot is, de nem ő volt a vezető asszisztens, ha
nem Kate Wolf.

Tehát Brunswikról az a hír járta, hogy ő tartja a legkitűnőbb szemi
náriumot kísérleti pszichológiából. Brunswik nem volt valami nagy előadó, 
de kitűnően tudott magyarázni. Amikor elkészített egy kísérletet, az nem
csak arra szolgált, hogy bebizonyítson, hanem hogy be is mutasson, el is 
magyarázzon valamit. Különleges képessége volt arra, hogy összekapcsolja 
az ismereteket a kísérleti eredményekkel, hogy megtalálja az ismeretekhez 
vezető utat, hogy bemutassa, mit adnak nekünk a már meglevő ismerete
ink, ha visszatekintünk a kísérletre. És végül hogy miképpen kell verifi
kálni egy kísérletet. „Most befejeztél egy kísérletet. Tudod, mit találtál és 
hogy mit nem találtál. Most tehát rendezd el újra a kísérletet úgy, hogy 
minden ismeretedet felhasználhasd.” Azt is bemutatta, hogy hogyan állí
tanak fel hipotéziseket, amelyek nem vezetnek semmire, vagy alig valami
re, mert nem gondolkodnak eleget. „Először gondolkozz, aztán figyelj 
meg, aztán állíts fel egy kísérletet. Vagy először figyelj meg, aztán gon
dolkozz, és aztán állíts fel egy kísérletet. De mielőtt elvégzed a kísérletet, 
tanácsos előkísérletet csinálni.”
Farkas — Milyen volt Brunswik megítélése a diákok körében?

Kreitler — Azoknak a hallgatóknak, akik kutatók akartak lenni, és ez 
volt az elenyésző kisebbség, Brunswik volt a tanár. És nagyon dühösek 
voltunk Bühlerre, hogy nem adott számára elég esélyt, hogy többre vigye. 
Azt gondoltuk, nem is kérte az egyetemtől, hogy Brunswikot léptessék 
elő. Szeretném, ha jól értene: amit most mondok, az a hallgatók vélemé
nye volt, és nem tudni, volt-e köze a tényékhez. Mert a távolság diák és 
tanár közt, még ha csak docens is, hatalmas volt.
Farkas — Milyen kapcsolat volt Brunswik és a hallgatók közt?
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Kreitler — Nos, amennyire meg tudom ítélni, nem volt semmilyen 
kapcsolat. Ahogy én tudom, nem voltak baráti, személyes beszélgetések. 
Ő mégiscsak docens volt. Docens, aki befejezte tanulmányait, termé
szetesen doktorált, és írta a habilitációját, ahogy a németek mondják, te
hát azt a dolgozatot, amit néhány vezető professzornak át kell nézni, és 
az egyetemi tanácsnak el kell fogadnia. Tehát ő egy előadó, ami nagyon 
fontos pozíció volt. Vannak nagy emberek, akik sohasem vitték ennél 
többre, mert akkortájt a professzorrá válás szinte egy külön foglalkozás 
volt. Manapság ez sokkal könnyebb, mert sok az egyetem. Brunswiknak 
volt esélye, hogy teljes jogú professzor legyen, ami egy széket jelent. Igen, 
volt esélye, de nem fogadtunk volna rá, mert a pletykák szerint Bühler 
nem támogatta. De hát gyakori dolog, hogy az intézetvezető nem támo
gatja a legtehetségesebb beosztottjait. Egyszerűen azért, mert teljhatalmú 
úr akar maradni.
Farkas — Mit tanított Brunswik?

Kreitler — Amennyire én tudom, főként a kísérletezést.
Farkas — Tanult a kísérletezéssel foglalkozó jegyzetéből?

Kreitler — Igen is, meg nem is. Mert a jegyzete egyáltalában nem 
volt könnyű. Nem volt igazán jó a hallgatók számára. Tudja, ma már nem 
nehéz megértenem, de akkor bonyolultnak találtam. Idővel a dolgok vál
toznak. Egyébként nincs is jól megírva. Túl komplex. De ahogy a kísér
letezést tanította, az nagyon világos volt. Nagy különbség van a tanár és 
az író közt. Mint író kötelességének érezte, hogy minden apró részletre 
figyelmet fordítson és magyarázgatta, miért van ez meg az, míg mint tanár 
világos volt és inspirativ.

Akkor a pszichológia mint kísérleti tudomány még nem volt teljesen 
felnőtt. Még dominált benne a spekuláció. Brunswik számára kihívást je
lentett, hogy megértesse velünk, hogy a pszichológia kísérleti tudomány. 
Velünk, a kevesekkel, akik a kutatás iránt érdeklődtek és nem a gyakorlat 
felé orientálódtak. A hallgatók többsége a klinikumba akart menni, hogy 
mint pszichoterapeuta pénzt keressen. Ők olyan dolgok iránt érdeklődtek, 
mint a tesztelés, meg ilyesmi. Brunswik sohasem tanította nekünk a tesz
teket. Ezzel valaki más foglalkozott. Brunswik a kísérleti pszichológiát ta
nította, azt, hogy hogyan tervezzünk meg egy kísérletet, hogyan teszteljük 
a hipotézisünket, hogyan vizsgáljuk felül a hipotézist és hogy gondolkoz
zunk azokról a feltételekről, amelyek közt a hipotézist meg lehet cáfolni. 
Ez valami hasonló ahhoz, mint amit később Kari Popper „falsifikációs kri
tériumnak” nevezett, és ami nem volt új gondolat, hiszen Brunswik már 
tanította. Brunswik másik céja a világos demonstráció volt, nem a statisz-
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tikai, korrelativ értelemben. A szemináriumon, amire jártam, Brunswik 
egy valódi laboratóriumi kísérletező volt.
Farkas — Mi Brunswik hatása az Ön gondolkodására és munkáira?

Kreitler — Nehéz megmondani. Valóban nehéz, mert amikor elhagy
tam Bécset, a legkülönbözőbb tanáraim voltak, aztán megszakítottam ta
nulmányaimat és csak mint felnőtt ember tértem vissza a pszichológiához. 
Mindazonáltal a fő hatás a következő volt: a tudáshoz nemcsak empirikus, 
hanem kísérleti alapok is szükségesek. Ezt nem Bühlertől tanultam, aki 
brilliáns kísérleteket csinált, de brilliáns spekulációi is voltak anélkül, hogy 
bármiféle kísérletet végzett volna. Brunswiknak sohasem voltak brilliáns 
spekulációi. Ő kísérleti elrendezéseinek száraz józanságával ragadott meg 
bennünket. Ez a legfontosabb dolog, amit Brunswikról mondani tudok.
Farkas — Tud arról, hogy Bécsben az intézetben Brunswik találkozott 

Tolmannel?

Kreitler — Nem. Tolman korábban volt az intézetben, de pontosan 
nem tudom, mikor.
Farkas — 1933-ban, és közös munkájuk eredményét 1935-ben az Egyesült 

Államokban publikálták „Az organizmus és a környezet oksági 
szerkezete” címmel. Egyébként 1935-ben Brunswik ki is utazott 
Tolmanhez.

Kreitler — Hja, igen, amikor az intézetbe kerültem, egy szemesztert 
távol volt. Akkor azonban még nem tudtam, ki az a Brunswik és hogy ho
va ment. Egyébként az ausztriai Tolman hatása az amerikai pszichológiá
ra, természetesen amerikai szemszögből nézve, katasztrofális volt. Tolman, 
mielőtt Bécsbe ment, szemellenzős behaviorista volt. Amikor visszatért, a 
kísérleti pszichológia két legszebb kísérletét végezte el a Gestalt pszicho
lógia hatása alatt. Az egyik kísérletben, ahelyett, hogy a patkányait kon
dicionálta volna, csak megmutatott nekik felülről egy labirintust, és hát 
milyen csoda történt, a patkányok egyszeriben megtalálták a helyes utat. 
Ez azt jelenti, hogy meg tudták tanulni a labirintust egyszerűen a látványa 
alapján, kondicionálás nélkül, a labirintus Gestaltja segítségével. És mit 
tettek az idióta behavioristák? Semmibe vették ezt az eredményt, és a kö
vetkező 30 évben tovább folytatták a kondicionálás ügyet, mintha mi sem 
történt volna. Mert nemcsak hogy buták voltak, hanem korruptak is. Tu
dományos értelemben a legkorruptabb társaság, ami a pszichológiában va
laha is létrejött, a behavioristák. Mert nemcsak hazudtak, hanem csaltak 
is. Tolman bizonyította, hogy lehet tanulni bármiféle kondicionálás nélkül, 
anélkül, hogy bármilyen jutalmat alkalmaznánk. És ők semmibe vették ezt 
az eredményt. Még azt sem lehet mondani, hogy nem publikálták Tolman



dolgozatát. Publikálták bizony, minden szöveggyűjteményben benne van, 
de ők nem vonták le a következtetést.
F a r k a s  — Mi a véleménye Brunswik munkásságáról? Melyiket tartja

fontosabbnak, az elméleti, a módszertani vagy történeti eredményeit?

Kreitler — Nem tudom megítélni. Sohasem gondolkodtam erről a 
kérdésről. Azt hiszem, hogy Brunswik legfontosabb hozzájárulása a tudo
mányhoz Else Brunswikra való hatása volt, aki aztán kitűnő munkákat csi
nált. Nem mondhatnám, hogy Brunswik hatott az amerikai pszichológiára, 
és nagyon kevés európai pszichológus tud többet Brunswikról, mint a ne
vét. De mégis lehetett valami hatása. Van néhány pszichológus, aki azt 
mondja, hogy Brunswik munkássága nagyon fontos, csak túl korán jött elő 
a probabilisztikus megközelítésével. Harminc évvel idő előtt, ami csaknem 
prófétisztikus. És most azok, akik ezt a megközelítést követik, nem idézik 
Brunswikot. Saját magukat idézik, mert ahogy egy amerikai szociológus, 
Sorokin mondta egyszer, az amerikaiaknak Colombus-komplexusuk van. 
Amerikát akarják felfedezni. Ignorálnak minden eredményt, újra felfede
zik és publikálják, mint saját gondolatukat. Brunswikot az angolszász or
szágokban nagyon ritkán idézik érdemeihez képest. Amerika legjobb 
egyetemein tanítottam és egyszer egy neves pszichológus kollégámmal a 
következő módon tréfálkoztam:

— Mi a véleményed Brunswikról? — kérdeztem.

— O, Brunswik Mrs. Frankel-Brunswik férje. Azt mondják, írt egy 
nagyon érdekes, de nagyon bonyolult könyvet.

— Olvastad?

— Nem, csak belenéztem. Nehéz olvasmány, és tudod, túl sok benne 
a szó...

— De hát az egy rövid könyv — mondtam.

— De olyan német dolog. Tudod, nincs elég időm, de ha egyszer az 
életemben lesz, el fogom olvasni.

Ez jellemzi a helyzetet a hét legjobb amerikai egyetemen. Nemhogy 
alig ismerik Brunswikot, csupán a nevét ismerik. Lehet, hogy a helyzet az 
utóbbi négy-öt évben megváltozott, mert újabban nemigen érdeklődtem 
ez iránt.
F a r k a s  — Tudta, hogy Brunswik magyar származású?
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Kreitler — Nem. Nem volt akcentusa. Továbbá a hallgatók 10 száza
léka Magyarországról, 20 százaléka Csehszlovákiából érkezett, és így to
vább. Ne feledje, Bécs valamikor egy nagy birodalom székhelye volt. De 
a Brunswik név nem igazán magyar név...
Farkas — Brunswik apja magyar, anyja osztrák, a Brunswik család pedig 

híres magyar arisztokrata család volt... Kérem, összegezze véleményét 
Brunswikról.

Kreitler — Az akkori, vagy a mostani véleményem? Nos, a mai véle
ményem szerint Brunswik egy meglehetősen excentrikus, ugyanakkor bril- 
liáns teoretikus volt. Nem gondolom, hogy tartós hatást gyakorolt a pszi
chológiára, de igen jó gondolatai voltak a kísérleti kutatásban. Még pon
tosabban a kutatásban, mert Brunswik számára minden kutatás kísérleti 
volt, a többi pedig puszta elmélkedés. Gondolom, azon néhány kollégám
ra, akiket tanított, jelentős hatást gyakorolt a tényleges kutatómunkában. 
Farkas — Kérem, mondjon valamit a Bühler Intézetről!

Kreitler — Akkoriban az egy pompás hely volt. Élettel és vitával teli 
és igen sok tudományos inspirációt adott. Sokat. Sokkal többet, mint amit 
más egyetemeken tapasztaltam, ahol később tanultam.
Farkas — Kérem, beszéljen a saját tudományos pályájáról!

Kreitler — A pályámat alapvetően befolyásolta Hitler, a világháború 
és az Izrael felszabadításáért folytatott küzdelem. Hosszú időt vett igény
be, míg visszatérhettem a pszichológiához és befejezhettem a doktorátu
somat. Aztán klinikai pszichológusként kezdtem Tel-Avivban. Végül a 
Tel-Avivi Egyetemre kerültem. A Pszichológiai Osztály igazgatója voltam, 
de 5 év múlva lemondtam — mert az Osztály már túl nagy volt számomra 
— és sokat utaztam. Mint vendégprofesszor tanítottam a Princetonon és 
a Harvardon és számos alkalommal a Yale-en. Minden évben vagy én 
vagy a feleségem visszatér a Yale-re néhány előadást tartani. Nos, ez az 
én életutam. Most nyugalmazott egyetemi tanár vagyok, de természetesen 
még mindig tanítok. Feleségemmel a kutatás legkülönbözőbb területein 
tevékenykedünk, hobbynk a művészetpszichológia.

Az interjút készítette: Farkas András

A kézirat elfogadva: 1991. május
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RECENZIÓ

VAJDA ZSUZSANNA
M T A  P s z ic h o ló g ia i  In té z e te , B u d a p e s t

„A GYERMEKSZOBA A LEGTITOKZATOSABB DOLGOK 
EGYIKE”. BÁLINT ALICE MUNKÁSSÁGÁRÓL A 

KÖZELMÚLTBAN ÚJRA MEGJELENT KÉT KÖNYVE
KAPCSÁN (1)

Létezik-e, elképzelhető-e pszichoanalitikus nevelés? A kérdés sok tekin
tetben ismét aktuális most, amikor 50, illetve 60 év múltán ismét kiadták 
a fiatalon elhunyt magyar pszichoanalitikus, Bálint Alice írásait. A_pszi- 
choanalízis keletkezése idején még nagy remények fűződtek pedagógiai 
alkalmazásához. Ez logikusan következett a pszichoanalízis céltétélezésé- 
ből é r  gondolatmenetéből, ahogyan Ferenczi megfogalmazta Pszichoana
lízis és pedagógia című, sokszor idézett írásában. Ferenczi több helyen is 
foglalkozott a nevelés, a gyermeki fejlődés kérdéseivel (2). Sok neves 
pszichoanalitikus és reformpedagógus kortársával együtt azt remélte, hogy 
a fejlődés törvényszerűségeinek feltárásával sikerül megteremteni a peda
gógia természettudományos alapját, és a nevelés folyamatát az ember va
lódi, természetadta szükségleteihez illeszteni. Az ő és a pszichoanalízis 
Budapesti iskolája — amely Bécs mellett a pszichoanalízis legjelentősebb 
központja volt — más tagjainak munkássága méltatlanul háttérbe szorult. 
Holott Ferenczi és tanítványai elméleti tevékenysége jelentős hozzájárulás 
volt a pszichoanalízis fejlődéslélektanához és a nevelés kérdéseihez. Tud
juk, hogy Ferenczit elsősorban a rosszindulatú féltékenység igyekezett je- 
lentékteleníteni a pszichoanalízis történetírásában (3). Tanítványainak és 
barátainak jelentős része a háborút nem élte túl, vagy emigrálni kény
szerült a világ különböző részeibe. Kevesen tudják, hogy magyar volt Re
né Spitz, aki a hospitalizáció híres jelenségét leírta, még kevésbé ismert, 
hogy a csecsemőveHvaió iránásmód és a testi fejlődés összefüggéseinek
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felfedezése eredetileg nem tőle, hanem Bálint Alice-tól, Bálint Mihály fe
leségétől származik.

Bálint Alice (leánykori nevén Székely-Kovács Alice) a pszichoanalízis 
egyik erëdetî, autonóm gondolkodású képviselője, és különösen a nevelés
sel kapcsolatosan ígéretes továbbfejlesztője, 1898-ban született. Későbbi 
férjével, Bálint Mihállyal együtt Ferenczi Sándor közeli környezetének 
tagjai. Anyja, Kovács ^Vilma szintén pszichoanalitikus. A Bálint család 
1939 tavaszán a fasizmus elől Angliába menekült, Bálint Alice még ugyan
ebben az évben meghalt 41 éves korában.

Az angliai pályafutása során világszerte ismert Bálint Mihály szerint 
házasságuk alatt született írásaik szinte minden esetben közös alkotások, 
bármelyikük neve alatt megjelenhettek volna. A párhuzamok ténylegesen 
végigkísérhetők a Bálint házaspár írásaiban: Bálint Mihály ugyanazt a 
megfigyelést az énfejlődés és az elmélet szemszögéből értelmezte, míg Bá
lint Alice kifejezetten a gyermek—szülő kapcsolat, a gyakorlati nevelés 
kérdéseire nézve. Mindketten a később szintén Angliában létrejött tárgy- 
kapcsolat-elmélet előfutárainak, első megfogalmazóinak mondhatók.

De bármilyen eredeti gondolkodó is volt Bálint Alice, mi jelentősége 
volna a nevelésről szóló cikkeinek évtizedek elmúltával gyorsan változó 
világunkban? — kérdezhetné az olvasó. A kérdés annál inkább is indo
kolt, mert a pszichoanalízis pedagógiai alkalmazását a második világhábo
rú után olyan jelentős személyiségek minősítették kudarcnak, mint Anna 
Freud, többek között annak következtében, hogy kiderült: a pszichoana
litikus elmélet alapján képtelenség a mindennapi nevelési gyakorlat kér
déseiben egységes álláspontra jutni, és nem lehetséges változtatni az el
fojtás tényén, a tudat hármas struktúráján sem. A hetvenes évek közepére 
ez az álláspont megerősödni látszik a tudományban (4).

Az elmúlt évtizedben azonban új szempontok bukkannak fel a pszi
choanalízis és a nevelés kapcsolata értékelésében. Felmerült, hogy a pszi
choanalízis által sugallt és javasolt nevelési módszerek — illetve ezek vul
gáris változatai — komoly szerepet játszhatnak a modern gyermeknevelés 
torzulásaiban, amelyek különösen az Egyesült Államokban tapasztalhatók 
(5). A gyermeknevelés és a gyermeki státusz legfontosabb kérdései mel
lett tehát ismételten aktuálissá vált annak elemzése, hogyan is hatott a 
pszichoanalízis — úgy látszik, szinte művelői szándéka ellenére — a ne
velésre, és mennyiben felelős azokért a hatásokért, amelyeket neki tulaj
donítanak.
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Bálint Alice munkássága sok tekintetben hozzásegít, hogy erre a kér
désre választ adjunk. Bár kétségkívül a pszichoanalízis híve és alkalmazója 
volt, sok tekintetben, gyakorlatban és elméleti téren is különbözik a pszi
choanalízis más, a gyermeki lélek kérdéseivel foglalkozó képviselőjétől. 
Nem tudunk róla, hogy gyermekanalízist folytatott, volna: az általa idézett 
esetekben soha nem említi, hogy pacienséről lenne szó. Nem létesített 
pszichoanalitikus iskolát, vagy óvodát sem. Ugyanakkor széles körű isme
retterjesztő és tanácsadó tevékenységet folytatott: A jövő útjain című re
formpedagógiai folyóiratban válaszolt a szülők kérdéseire, igen aktív mun
katársa volt a pszichoanalitikusok sajnos csak négy éven át kiadott (szin
tén népszerűsítő, szülőknek szóló) folyóiratának, a Gyermeknevelésnek, s 
nevelési tanácsadást folytatott (6). Szerepvállalása szorosan összefügg a 
neveléssel, a családdal, a gyermeki fejlődéssel kapcsolatos álláspontjával. 
Az ezekből kirajzolódó pedagógiai szemlélet és ethosz meglehetősen 
egyedülálló a pszichoanalízis történetében. Annál is inkább, mert Bálint 
Alice nem vonakodik tapasztalatai alapján olyan elméleti következtetése
ket levonni, amelyek adott esetben ellentmondanak a klasszikus ffeudité- 
teleknek^Jgy jut el odáig, hogy szembesüljün a pszichoanalízis eredeti cél
jának, a nevelés természettudományos alapra helyezésének teljesíthetet- 
lenségével: egyik utolsó írásában megállapítja, hogy nincs és nem is lehet
séges, egyetemes, „természetes” nevelés (7). Az ő számára azonban ez 
nem azt jelenti, hogy a pszichoanalízisnek le kellene mondania a nevelés 
problémáinak megoldásáról; sajnálatos módon rövid, mintegy tizenöt éves 
munkássága során sikerül a pszichoanalízis szempontjait és megállapításait 
oly módon illeszteni a pedagógiai keretbe, hogy az nem vezet a hagyo
mányos szülői szerep és tekintély lerombolásához — ezzel vádolják az év
tizedekkel későbbi bírálatok a pszichoanalízisen alapuló nevelést. Nevelési 
elveiből és gyakorlati állásfoglalásaiból mégis újszerű nevelés bontakozik 
ki, amely nem csupán a módszerekben, hanem az egész nevelési helyzet
ben, a gyermek és szülő alapviszonyában nagy jelentőségű változást jelent.

A gyermeki fejlődés és nevelés elmélete mindenkor elválaszthatatlan 
az egyén és a társadalom viszonyának mélységesen morális tartalmú kér
déseitől. A hagyományos pedagógia az e kérdésekre adott válaszában nyil
vánvalóan a társadalmi követelményeket tartotta elsődlegesnek, értékként 
is megfogalmazva, hogy az egyénnek alá kell rendelődnie a közösség, a 
többség, a társadalom érdekeinek. A Pszichoanalitikus pedagógia egyes 
képviselői ezzel szemben (Reich, Maud Mannoni, Neill, vagy Gerard 
Mendel ún. antipedagogikus pedagógiája) (8) az emberi természetet a tár
sadalomtól független jelenségként értékelték, amely a gyermek önteremtő 
folyamatában, csak rá jellemző, ún. én-terve megvalósulásában bontakozik
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ki. Az említett szerzők álláspontja szerint a felnőttvilág (ide értve a szü
lőket is) beavatkozása nem csupán felesleges, de káros is. A két álláspont 
látszólag tökéletesen szemben áll egymással, holott van egy közös pont, 
amely elsikkad, lévén, hogy a gyakorlati következmények ténylegesen el
lentétesek: mindkét elmélet alapja, hogy a gyermek veleszületett készte
tései társadalomellenesek. A különbség e társadalomellenesség előjelében 
van csupán: míg a konzervatív pedagógia ezt negatív jelenségként értékeli, 
a pszichoanalitikus nevelés említett képviselői eszménynek tekintik.

Bálint. Aiice-elméleti eredetisége és gyakorlati hatékonysága éppen
séggel az e kérdésben vallott álláspontjával kapcsolatos. Részben Ferenczi 
nyomán, aki a harmincas években keletkezett írásaiban már felvetette, 
részben minden bizonnyal anyai megfigyelések kapcsán arra a következ
tetésre jut, hogy az eredendő ösztönkésztetések nem állnak szemben a 
társadalmi követelményekkel. Megállapításának, amelyet gyakorlati bizo- 
nyítékokkal is alátámasztott, az a lényege, hogy a gyermeki fejlődés szo
rosan, elválaszthatatlanul kapcsolódik a környezethez, és éppenséggel ez 
az emberi fejlődés — ha úgy vesszük, biológiai — specifikuma.

Természetesen ő is úgy vélekedik — hiszen ez a pszichoanalízis sar
kalatos tétele —, hogy a gyermek adottságokkal, biológiailag meghatáro
zott ösztönökkel születik, melyek lényegi vonása, hogy nem lehet őket a 
neveléssel vagy a befolyásolás más formájával semmissé tenni: ha az ösz
tönvágyak nem teljesülhetnek, energiájuk megmarad, és mellékutat keres, 
mely egyként lehet romboló és építő, lehet nagy alkotások energiaforrása, 
de a neurózisé is. Az ösztönök összessége természetét tekintve energia- 
készlet, nyersanyag, a „kulturáltság”, az emberi tevékenységek alapja. A 
nevelés kapcsán több helyen is kifejti, hogy a civilizáltság foka és az ösz
tönkorlátozás mértéke összefügg: az egyre nagyobb mértékben elfojtásra 
kerülő ösztönök szublimálásából keletkezett energiák vezetnek el a kul
túra mind magasabb szintjéhez. „A pótélvezetek szerzésében megnyilvá
nuló rugalmasság és változatosság teszi viszont érthetővé, hogy kultúra 
egyáltalán létezik, és hogy azt el tudjuk viselni (9).

A gyermekkel való bánásmód során tehát messzemenően figyelembe 
kell venni egyéni, a felnőttvilág erkölcsi szempontjaival időnként (de nem 
felétlenül) ütköző ösztönkésztetéseket. De ez nem jelentheti korlátlan 
évényesülésüket. A természetben sem létezik olyan állapot — szögezi le 
Bálint Alice —, amikor az ösztönvágyak egy részéről ne kellene az egyén
nek vagy élőlénynek lemondania, például, amikor az egyes ösztönvágyak 
keresztezik egymást. Az ösztönvágyakról való lemondás tehát nem termé
szetellenes, a civilizáció, a társadalom elnyomó tevékenysége által terem-
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tett helyzet következménye, hanem az élet elkerülhetetlen velejárója. A 
kérdés a szükséges lemondás mértéke és minősége. Ezért a nevelési 
problémaFsikerül most már megfogalmazni olyképpen, hogy meg kell ta
lálnunk az utat, amelyen a gyermek a mindenkori praktikus célt a legki
sebb áldozatok árán (azaz a leggazdaságosabban) éri el. Ez tulajdonkép
pen teljes megfordítása a régi nevelési problémának. Nem a nevelő, ha
nem a gyermek fáradságát vesszük elsősorban figyelembe” — írja Bálint 
Alice (10): Azaz az ő szemében a nevelés: a kompromisszum, de mégin- 
kább az egyensúly megteremtése egyén és társadalom között.

A Bálint házaspár megfigyelései alapján arra a következtetésre jut, 
hogy e kompromisszum létrejöttét veleszületett tulajdonságok és képessé
gek segítik elő. Ezzel kapcsolatos a legismertebb vitájuk (11) Freuddal, a 
primér narcizmus kérdésében. Bálint Alice (részben Ferenczi nyomán) 
nem fogadja el a primér narcizmusra vonatkozó elméletet, amely azt je 
lentené, hogy „az autoerotika valamint a gyermek és a külvilág közötti li- 
bidinózus kapcsolat két teljesen különálló birodalom”, hogy létezik a kül
világtól teljesen független önszeretet — amely a már korábban említett 
emberi természet—társadalom szembenállás alapja lehetne. A gyermek 
Ferenczi kifejezésével „valóságérzéke”, vagyis értelmi képességei fejletlen
sége miatt nem tudja önmagát és a külvilágot megkülönböztetni, ám a 
külvilágot — amelyet a legkorábbi időben az őt gondozó anya reprezen
tál, éppen úgy nem tudja nélkülözni, mint a saját testéből származó öröm
forrásokat. Ezért kezdetben a külvilág tárgyait — így például az anyamel
let — saját énje részének tekinti. Az én azonban — szögezi le Bálint 
Alice — sohasem elegendő önmagának, a külvilág a gyermek ösztönszük
séglete. Ez jelenti azt a biológiai bázist, amelyre a külvilági hatások, így 
a nevelés ráépülhet, amely annak motivációs alapját jelenti.

Hasonlóképpen vitatja a Bálint házaspár a libidómegszállás Freud ál
tal feltételezett szekvenciáinak, az orális, anális és genitális szakasznak a 
biológiai eredetét. Bálint Mihály feltéteTézese^szerint a szakaszok egymás
ra következése elsősorban kulturális termék (12). Bálint Alice könyve, „A 
gyermekszoba pszichológiája” is csak lábjegyzetben utal a libidómegszállás 
szakaszaira, hozzáfűzve, hogy a száj és a végbélnyílás örömszerző funkci
ója élettani szerepükkel függ össze. Feltételezése szerint tehát a szaka
szok egymásra következése nem öntörvényű folyamaton belül történik, 
hanem meghatározott módon az alkalmazkodást szolgálja.

A Budapestiek és ezen belül Bálint Alice talán legnagyobb horderejű 
felfedezése, hogy az anyai szeretet és gondoskodás hiánya megzavarja a 
csecsemő normális fejlődését, „a szeretetlenség étvágytalansághoz, az élet-
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kedv csökkenéséhez vezethet”, (13) vagyis az anya, a gyermeket gondozók 
nem megfelelő bánásmódja testi tüneteket okoz. Nem elég, ha a csecsemő 
megszerzi a megfelelő orális, anális kielégülést, nem mindegy, hogy ki az, 
aki ezt biztosítja a számára és az sem, milyen módon. A külvilághoz kap
csolódása már akkor is, amikor minden bizonnyal csupán „ösztönös”, ve
leszületett késztetésekkel rendelkezik, bonyolult, és legfőképpen az embe
ri környezethez kapcsolódó szükségleteken alapszik.

De hogyan lesz az ösztönösből tudatos, és hogyan van jelen az ösz
tönös a tudatosban — erre a kérdésre kellene választ adni ahhoz, hogy 
valóban megszülethessen a pszichoanalízis pedagógiája, pszichoanalitikus 
értelemben természettudományos pedagógia. A társadalom, illetve az 
egyéni meghatározottság, „életterv” hívei szerint az ösztönös és a társa
dalmi közötti ellentmondás miatt a veleszületett késztetéseknek háttérbe 
kell szorulniuk (hagyományos pedagógia), vagy a lehető legnagyobb mér
tékben érvényesülniük (antipedagógia). Mint láthattuk, Bálint Alice állás
pontja szerint azonban ezek az ösztönök nem önmaguk érvényesítésére 
irányulnak, hanem a külvilággal való kapcsolatot segítik elő, melyet ebben 
az időszakban az anya képvisel. Bálint Alice feltételezése szerint a kétfaj
ta minőség (ösztönös, illetve tudatos, szándékos) közötti átmenet kulcsa 
is az anya és a gyermek viszonyában rejlik. Mégpedig úgy, hogy álláspont
ja szerint az anya gyermekével kapcsolatos viselkedését is részben ösztö
nei determinálják ebben az időszakban, és részben szintén ösztönös visel
kedéssel segítik elő, hogy a gyermek ösztönkésztetései fokozatosan az ér
telem, a tudat működésének rendelődjenek alá: „...az anya egyesíti magá
ban a kétféle külvilágot: azt, amelyik kérés nélkül adja magát, és azt, ame
lyiket keserves erőfeszítéssel kell megszerezni. Ez az alapja az anya pó- 
tolhatatlanságának és annak a csodálatos ténynek, hogy az anyához való 
feltétlen kötöttséget még a legrosszabb anyával szemben is kivétel nélkül 
megtaláljuk.” Bálint Alice tehát (Ferenczivel, Hermann-nal és a Budapesti 
iskola más tagjaival együtt, ám azoktól eltérően közvetlenül az anya— 
gyermek kapcsolat megfigyelése alapján) az anyát állítja a fejlődés és ne
velés Jcözéppontjába. Ez fontos és nagy hatású gondolat volt Freud néze
teihez képest, ahol az anya szerepe elsikkad, és az apa játssza a nevelés
ben a döntő szerepei.

Az anyához fűződő ösztönalapú kapcsolat a fejlődés folyamán asze
rint alakul át, ahogyan a gyermek értelmileg is képessé válik a külvilág 
észlelésére, és arra, hogy pótlékokat keressen a szeretett tárgy helyett. 
Mint már említettük, a korai időszakban ugyanis Ferenczi megállapítása 
szerint a kisgyermek „valóságérzéke” fejletlensége miatt nem tudja meg-
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különböztetni az ént a tárgytól, vagyis az anya testét önmagától, ezért ke
letkezik az a látszat, mintha a kisgyermeket — ez volt Freud álláspontja 
— narcizmus jellemezné. Bálint Alice szerint az autoerotikus kielégülés 
felé fordulás akkor jön létre, ha a környezettel való megfelelő kapcsolat 
sérül. A korai időszakban az én számára zavaró érzés a tárgy különvaló- 
sága, és a „teljes jóérzés csak akkor érhető el, ha sikerül, akár pillanatok
ra is, ezt a különvalóságot elfelejteni”. A fejlődés és a szociális szeretet 
képességének kialakulása azonban „annak tudomásul vételét jelenti, hogy 
szeretetünk tárgya nem azonos önmagunkkal, másrészt azt a képességet, 
hogy barátságos érzéseinket fenntartsuk akkor is, amikor a kielégülés szü
netel”. A „valóságérzés” fejlődésének Ferenczi által feltételezett szakasza
it Bálint Alice összekapcsolja a fejlődés motivációs, érzelmi elemeivel: 
eszerint a gyermek értelmi fejlődésének kezdete (és talán eredendő mo
tívuma) a korai, a passzív tárgykeresés időszaka, annak észlelése, illetve 
jelzése, hogy az anya nincs jelen. Másrészt új motivációs elemet visz a vi
selkedés magyarázatába Freuddal szemben, aki úgy vélekedett, hogy a 
gyengédség, amely az erotikus cselekedet akadályoztatása esetén jön létre, 
másodlagos. Bálint Alice, szintén Ferenczi nyomán, úgy vélekedik, hogy az 
anyához fűződő gyengéd szeretet az „erotika eredeti atmoszférája”. A sza- 
do-mazochisztikus elemek, amelyeket a felnőttek szenvedélyében tapasz
talhatunk, de például Melanie Klein a csecsemőnél is felfedezni vél, csak 
különféle csalódások és bűntudat következtében kapcsolódnak a nemiség
hez — azaz a szeretethez.

Nem nehéz belátni, hogy a gyengéd, a szociális szeretet primér vol
tára vonatkozó állásfoglalás óriási jelentőséggel bír a nevelés szempontjá
ból, és azon kívül is. Freud nemiség-erotika felfogásában lényegesen na
gyobb súlyt kap az ambivalencia, a szenvedélyesség, míg Bálint Alice sze- 
retetfogalma egyértelmű érzelmi beállítottságot, kötődési vágyat és képes
séget jelent.

Bálint Alice elsősorban kultúranlropológiai bizonyítékokat sorakoztat 
fel annak alátámasztására, hogy az anyai szeretet, az „archaikus szeretési 
mód”, mely a gyermek „anyaszükségletének” mintegy komplementere, va
lóban ösztönös viselkedés (14). Működésének alapja, hogy ebben a korai 
anya—gyermek kapcsolatban az érdekek teljes harmóniája áll fenn. Úgy 
vélekedik, hogy „az anyai ősjog kulturális korlátozása”, a civilizált anyaság 
ellenére a születés és a tartós testi közelség az anyai ösztönvágyak betel
jesedése. A szexuális absztinencia, mely sok népnél megfigyelhető jelenség 
a születés után, Bálint Alice szerint szintén az anya óhaja, aki ki akarja 
élvezni ezt a gyermekkel való testi kapcsolatot. Ebből a kölcsönösségből
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fakad a gyermek határtalan bizalma. Az anyai szeretet megfelel a gyermek 
anya iránti szeretetének, mindketten kielégülési tárgyat képeznek a másik 
számára. „Az ösztöncélok egymásrautaltsága miatt nem merül fel a gond 
a másik jóllétéért.” Bálint Alice szerint az emberi élet során csupán a ne
mi aktus jelent hasonló helyzetet.

Az anya-gyermek kapcsolat jellegzetességeit végül összekapcsolja az 
ember — különösen a modern civilizációkban — hosszúra nyúlt gyermek
ségének sajátosságaival. Az általa feltételezett ösztönös anyaság csak az 
egészen kis gyermeknek szól. Azokban a kultúrákban, ahol a gyermek to
vább marad gyermek, ezt a kulturális anyaság váltja fel: az anyai szeretet 
és jelenlét annak mértékében távolodik, ahogyan a gyermek értelmileg és 
fizikailag egyre inkább képes e távolság viszonylagos áthidalására. A szo
ros kötöttség megszüntetése az anya részéről szintén az öszönöknek kö
szönhető. „Az anya részéről az ösztönös kötődést követi az ösztönös el
utasítás” — például a testvér születése miatt. Álláspontja szerint ebben 
van a döntő különbség az anyai szeretet és az anya iránti szeretet jelle
gében: az anya pótolhatatlan a gyermek számára, fordítva azonban nincs 
így. Az anyáról való leválás egyben megbékülés azzal a ténnyel, hogy az 
anya önálló lény. Tarthatatlanná válik a naív egoizmus, kezdődik a való
ságérzék uralma — az anyához való primér kötődés keresése, ily módon 
a világ megismerése, a fejlődés alapmotívumává válik (15). Úgy véli, az ál
latvilágban ez azért nincs így, mert az anya-gyermek kapcsolatot szinte 
közvetlenül felváltja egy másik szoros kötődés, a szexuális mutualizmus 
(16). Az emberi társadalomban meglevő intervallumnak, a hosszú gyer
mekkornak köszönhető, hogy a „valóságelv” az érzelmi életre is kiterjed, 
vagyis az érzelmi kötődés áttételessé válik.

Bálint Alice „alternatív” gondolatmenete tükrözi a probléma — a ve
leszületett adottságok és a környezeti hatások megkülönböztetése és in
teraktív mechanizmusai megismerése — megoldásának rendkívüli mód
szertani és ismeretelméleti nehézségeit. A libidómegszállás szakaszainak 
tétele talán a leginkább elterjedt freudi tétel, nem csupán a fejlődéslélek
tanban, hanem a laikus közönség körében is. Nem kisebb jelentőségű és 
hatású az az elmélet, ho^y a gyermeki fejlődésben meghatározott szekven
ciák követik egymást. Éppen ezek volnának azok a tények, amelyek a 
gyermek környezeti hatásoktól független, belülről determinált sajátossága
inak létét igazolják. így a szakaszosság szinte minden modern fejlődéslé
lektanban megjelent, Piaget-től Ericsonig.

Kétségtelen, hogy igaz, elsősorban az értelmi fejlődés terén — Piaget 
kísérletei empirikusan is igazolták — a meghatározott szekvenciák léte.
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Ám még az értelmi fejlődés terén is (ahol mérhető, általános sztenderddel 
rendelkező tulajdonságról van szó) felvetődik, hogy vajon ténylegesen 
ugyanígy zajlik-e a folyamat bármely környezetben? À motivációs rendszer 
azonban, amely a későbbiekben a mindenkor egyedi személyiség alkotó 
eleme, a korai fejlődésre vonatkozó adatok szerint már szinte az első pil
lanattól kezdve összefonódik a környezeti hatásokkal. Ezt bizonyítják töb
bek között a Bálint házaspár eredményei. Éppen a pszichoanalízis eredeti 
intencióinak követése, a Bálinték által alkalmazott természettudományos 
módszer, az elfogulatlan megfigyelés világított rá, hogy a környezettel való 
kapcsolatba lépés szinte első pillanatától már nem különíthető el a vele
született attól, ami az interakciók révén keletkezett. így nemcsak a bio
lógiai természet tisztázása okoz nehézségeket, hanem a környezeti hatá
sok valódi következményei, tehát a bánásmód, a nevelés befolyásáé is.

Bálint Alice megoldása sok szempontból is egyedi és érdekes. Mint 
láthattuk, a korai időszak környezeti hatásait fontosnak tartja, de a kör
nyezetet lényegében egyetlen tényezőre, az anya személyére szűkíti le. 
Ennek oka pedig, hogy a gyermeki fejlődés úgymond ösztönös szakaszá
ban feltételezése szerint az anya is ösztönösen viselkedik. A probléma, 
hogy miként érvényesíti a környezet a befolyását és a gyermek milyen bel
ső okokból hajlamos azt elfogadni, így valójában nem oldódik meg, hanem 
későbbre tolódik: arra az időszakra, amikor az anyával való szoros kötött
ség véget ér.

Ekkorra — véli Bálint Alice — a gyermek számára a környezet min
den tagja fontossá válik, azáltal, hogy a környezet szeretete az alkalmaz
kodás kezdeti lépéseire készteti: „Szó volt arról, hogyan kíséreljük meg 
például a gyermek ürülékére vonatkozó büszkeségét és nagyrabecsülését 
arra felhasználni, hogy mint becses ajándékot engedje át azoknak, akiket 
szeret. Ennek mintájára irányítjuk és irányulnak főként maguktól is a 
gyermek ösztönei az őt környező szeretett személyek felé úgy, hogy végül 
is azok körül kristályosodnak ki összes ösztönös vágyai” (17) — Bálint 
Alice álláspontja szerint ez az Ödipusz-konfliktus közvetlen előzménye.

Itt tehát ismét eltérést tapasztalhatunk az eredeti, freudi állásponttól. 
Az Ödipusz-konfliktus megjelenésének magyarázata Freud szerint az, 
hogy ekkor veszik át más testtájaktól, amelyeken autoerotikus kielégülés
re van lehetőség, a vezető szerepet a nemi szervek, melyek kielégülése 
már a külvilág tagjaihoz kapcsolódik. Bálint Alice szerint viszont abba a 
folyamatba illeszkedik bele, ahogyan a gyermeki libidó egyre inkább a kül
világ felé irányul és kiterjed.
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Freud libidóelmélete azonban egységes motivációs rendszerbe foglal
ja a társadalom formálisan is megfogalmazott követelményeinek, az erköl
csi szabályoknak az elsajátítását a fejlődésben, Bálint Alice gondolatme
netében pedig a nevelés egyik alappillére, a szabályok, az erkölcs elsajá
títása, nem illeszthető világosan az öszönfejlődés (Bálint Alice-nál az 
anya-gyermek archaikus szeretetkapcsolatára épülő) folyamatába. Nem 
tudjuk, állapítja meg egy helyen (16), mi irányítja a gyermek vágyát ilyen 
elérhetetlen cél, az ellenkező nemű szülő szerelmének elnyerése felé — 
talán biológiai oka van: az én-ösztönök és a nemi ösztönök fejlődésbeli 
egyenetlensége, de lehetséges, hogy az okok az ember őstörténetében ke
resendők. Megoldásában számtalan egyéni variáns létezik, és nem is bizo
nyos, hogy e megoldásokért a szülők felelősek — szögezi le. Ekképpen a 
komplexus megoldását bizonyos fokig kizárja a nevelés kompetenciájából. 
Megállapítása szerint az Ödipusz során mindenkor két nagy konfliktuscso
port ütközik egymással: egy külső, az erős vetélytárssal és a közvéle
ménnyel, a belső pedig a szeretet és a gyűlölet, a mindenhatóság és a ki
sebbrendűség között, és a gyenge gyermek önvédelemből fojtja el a vá
gyait. A fejlődés általa felvázolt menete alapján azonban az sem logikus, 
miért keletkezik egyáltalán konfliktus a gyermek és a külvilág között.

Végül is az Ödipusz megjelenésének okát elsősorban nem az egyedi 
ösztönfejlődésben, hanem az emberré válás kultúrtörténetében^ véli felfe
dezni. Az Ödipusz-konfliktus a széles körben elterjedt hiedelem ellenére 
nem betegség, hanem minden ember fejlődésének kísérőjelensége — szö
gezi le. Sőt, nem csupán a modern kultúra családi kapcsolataiban van je
len, hiszen a közeli rokonok nemi kapcsolatát minden kultúra tiltja (19). 
Az Ödipusz az a mozzanat, amely a pszichológiai szerkezet azonosságát 
jelenti a különböző népeknél. „Ekképpen az Ödipusz válik az emberi lét 
és viselkedés egyetemes jellegzetességévé, szinte az a minőség, amely el
különíti egymástól az emberi és állati létet” (20).

Az eleve bukásra ítélt küzdelem az ellenkező nemű szülőért heves 
szorongással és bűntudattal végződik, mely a kasztrációtól való félelemben 
ölt testet. Minthogy a konfliktus a nemi szerepekhez kapcsolódik és a ne
mi vágyakkal kapcsolatos, a gyermek a nemiszervét érzi veszélyben: a 
kasztrációs komplexus az azonos nemű szülő iránti indulat elfojtásához, 
egyszersmind az énstruktúrák és a felettes én kialakulásához vezet. A fe
lettes én által a gyermek, aki teljes kiszolgáltatottságban van szüleivel 
szemben, ugyanazt teszi, mint a hős, aki a veszélyben „önkezével vet vé
get életének” — a felettes én megjelenése a „primitív ösztön-én” halálos 
ítélete. A kora gyermekkorban a gyermek a szülőknek azzal a képével
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azonosítja magát, amit saját félelmei torzítottak el — a felettes én min
denkor a tiltásokkal és nem magával a szülővel való azonosulás, ezért tö
rődik olyan keveset az egyén boldogságával. A bűntudat biztosítja a felet
tes én uralmát, amely a szülői szeretet elvesztésétől való félelemből ered.

A felettes én (21) — írja Bálint Alice — „egy, vagy több személy az 
énen belül, amelyek mindig konfliktusok során kerültek be az énbe”. A 
külső konfliktus így belső konfliktussá alakul át, és „hajtóerőt jelent a tö
kéletesedés felé”. A felettes énnek hatalma van az én fölött, erősen fogja 
az ént „a kritikus értelem minden támadásával szemben”. „Mindig ugyan
az a színdarab” — harc az én, az elfojtott vágyak és a felettes én között. 
A felettes én „kisgyermekkori gyengeségünk emléke, amikor kritika nél
kül, vagy kritikánk ellenére rendelődtünk alá” a tiltásoknak és parancsok
nak. A legnagyobb vereség és a legnagyobb mű: többé nem kell ilyen fel
adattal megbirkóznunk.

A pszichoanalízis azonban egyáltalán nem tartja feleslegesnek, nélkü- 
lözhetőnek a felettes ént. Az analízis során — szögezi le Bálint Alice — 
a beteget csak a rossz zsarnoksága alól akarják felszabadítani, nem akar
ják megfosztani attól a képességétől, hogy korlátokat viseljen el, vagy ösz
töneit féken tartsa — a felettes énnek ezt a legértékesebb részét nem le
het megsemmisíteni. A pszichoanalízis célja ezt behelyettesíteni egy rugal
mas képességgel, amely vágyainkat szabad belátás és célszerűség szem
pontjából korlátozza. Ez azonban csak elméleti cél, soha nem érhető el 
teljesen. Hiszen „A felettes én bizonyos fokig nélkülözhetetlen, lévén gaz
daságosabb a teljes szabadságnál — elviselhetetlen teherré válna, ha min
den pillanatban el kellene döntenünk, mi a jó és mi a rossz” — szabatos 
törvényre van szükség, amit vakon követhetünk. A felettes én az oppor
tunizmus diadala, megszűnik a csecsemőkor boldog önzése és individua
lizmusa — önmagunkban leszünk egy miniatűr társadalom. „Soha többé 
nem leszünk egyedül.” A szociális lénnyé válás kezdetén szerződést kötöt
tünk az ellenséggel — nagy árat fizettünk, örök nyugtalansággal a lel
kűnkben, „de civilizáltakká válunk, és megtanulunk rá büszkének lenni” 
( 22).

Bálint Alice felfogása tehát az Ödipusz és a kasztrációs félelem ér
telmének magyarázatában követi az eddigi logikát, amennyiben a gyermek 
és környezetének konfliktusai nem a szembenálló felek eredendő ellenté
tének megnyilvánulásait jelentik, hanem maguk is a civilizált emberré vá
lás, a kultúra elsajátítása, tehát az összetett alkalmazkodás szolgálatában 
állnak. A felettes én, mint a fentiekből látható, voltaképpen egyfajta alap
értékek rendszere, amely erkölcsi kérdésekben az alapvető döntés megho-
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zatalára hivatott. Az általa létrehozott személyiségmodellben tehát világo
san kirajzolódó helye van az erkölcsnek, és a szabályok betartásával ho
zott áldozatot a civilizált emberi társadalomban élés büszkesége igazolja.

Ebben a modellben az Ödipusz-komplexumot és kasztrációs komple
xumot, a felettes én kialakulását, melyek általános emberi jellegzetessé
gek, a nevelés nemigen befolyásolhatja. Maga a struktúra egyetemes, de 
a nevelés, a környezet tölti meg tartalommal, és abban is fontos szerepet 
játszik, hogyan működnek együtt e struktúra elemei. Egyértelmű a nevelés 
szerepe az elfojtás mellett, a másik fontos önvédelmi mechanizmus, az 
azonosítás lezajlásában: az azonosítás lényege, hogy a gyermek, fenntartva 
a szabad akarat látszatát, mintegy önként követi a parancsot. A túl szigorú 
nevelés következménye, hogy a gyermek nem magukkal a szülőkkel, ha
nem az általuk adott parancsokkal azonosítja magát (23). (Bár, mint látni 
fogjuk, Bálint Alice legalábbis részben ezt is elkerülhetetlennek tartja.) 
Emellett a környezet, a nevelés feladata, hogy a létrejött alapstruktúrát a 
valóságnak megfelelő tartalmakkal töltse meg. Vagyis az antipedagógia hí
veivel ellentétben Bálint Alice nem abban látja a hagyományos nevelés, a 
gyermeki boldogtalanság legfőbb okát, hogy a felnőttvilághoz alkalmaz
kodni kell, hanem abban, hogy a nevelés során ténylegesen nem a valóság 
megismertetése folyik — az ő álláspontja szerint ez okozza az alkalmaz
kodás legfőbb, egészségrontó nehézségeit.

Az így kialakuló elméleti keretben Bálint Alice egyértelmű választ 
tudott adni a nevelés kompetenciájára, legfőbb alapelveire, valamint a 
pszichoanalízisben gyakran szélsőségesen vitatott gyakorlati kérdésekre 
vonatkozóan. A valóságra nevelés követelményéből következik, hogy a 
szülő tekintélyével ne szigetelje el a gyermeket a külvilágtól, hogy egész 
személyiségével neveljen és hogy tegye képessé az ösztönvágyai közötti 
szelektálásra, a lemondásra és a feszültség elviselésére. Ily módon nevelési 
ideáljában a külső korlátozás helyére az önszabályozás képessége kerül, 
amely növeli az egyén autonómiáját, csökkenti a kiszolgáltatottságot a 
külső követelményekkel szemben.

*  *  *

Térjünk rá a nevelés gyakorlati kérdéseire, illetve az azt közvetlenül 
megalapozó elméleti megállapításokra.

Azt is Ferenczi ismerte fel elsőként, mennyire fontos az embergyer
mek számára a korai környezet, és ugyanakkor e korai környezet egy tri
viális, mégis rendkívül jelentős sajátosságára is felhívta a figyelmet: neve
zetesen, hogy a kisgyermek környezete bizonyos értelemben imitált, nem
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valódi környezet, ahol a fizikai hatásoktól megóvják és szükségleteiről 
gondoskodnak. Ezt követeli meg az embergyermek rendkívüli gyámolta
lansága, hosszan tartó képtelensége arra, hogy alkalmazkodjon a valóság
hoz. A nevelés sikere pedig részben azon múlik — fűzi tovább Bálint Ali
ce a gondolatot —, hogy ez az imitált világ milyen viszonyban van az „iga
zi” valósággal. A felnőttek által teremtett mesterséges környezet jelentő
sége a gyermek szempontjából annál is nagyobb, mert a gyermeki psziché 
eleve erre rendezkedett be. Ennek alátámasztására etnográfiai példát 
idéz: a korlátozások, amelyeknek alá kell vetnünk a gyermeket két fő cso
portra oszthatók: az egyik, amely valamilyen károsodástól akarja a gyer
meket megvédeni. Itt a következmények rögtön beláthatok: ha hozzányúl 
a forró kályhához, megégeti a kezét. De ezek a szabályok nem az igazi, 
emberi, társadalmi valósághoz való alkalmazkodást szolgálják, hanem az 
egyszerűbbet, a természetit. Csakhogy ennek az „egyszerű valóságnak” a 
nevelő hatása csekély; az embergyermek számára a „releváns valóság” az 
emberek által teremtett környezet. Példaként idézi azokat az ausztráliai 
bennszülötteket, akik bár éheznek, nem tanulták meg, hogy készleteket 
kell felhalmozni a bőség idején, mert gyermekkorukban addig szoptak, 
amíg csak akartak, nem tanították ösztönkorlátozásra őket. A bőségben 
élő pápuák viszont, ahol az anyától korán elválasztják a gyermeket, sokkal 
inkább gondolnak a jövőre (24). A természeti erők legfeljebb az ősember 
számára bírtak kényszerítő hatalommal. A civilizált gyermeknek ahhoz a 
világhoz kell alkalmazkodnia, amelyet embertársai berendeztek a számára. 
Az elsők, akik e valóságot képviselik, a gyermeket nevelők környezete: 
abban az időben, amikor a gyermekről még feltétel nélkül gondoskodnak, 
arra a világra kell előkészülnie, ahol nem feltétlenül jár a szeretet és a 
védelem.

A nevelőknek tehát úgy kell felépíteniük ezt a mesterséges világot, 
hogy az a valódihoz való alkalmazkodásra készítsen fel. A hagyományos 
nevelés tiltásokkal és őszintétlenséggel terhelt légkörében a szülő nem 
közvetítő, hanem akadály, torz tükör, amely azáltal, hogy nem veszi tekin
tetbe a gyermeki sajátosságokat, újabb őszintétlenséget, elfojtást és lelki 
terheket okoz. A gyermek elszigetelése másrészt nem csupán az ő védel
mét, hanem a szülők tekintélyhelyzetének, hatalmi pozíciójának fenntar
tását is szolgálja: „A gyermek, akit meg akarunk kímélni attól, hogy tud
jon az élet árnyoldalairól, abba a hitbe éli bele magát, hogy az embernek 
csak szófogadónak és illedelmesnek kell lennie és akkor semmi baja nem 
eshetik. Ez a hit persze óriásira növeli a szülők hatalmát a gyermek sze
mében”. (25).
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A szülők hatalmi pozícióinak megszüntetése, amely a reformpedagó
gia egyik fő törekvése is volt, mint láthattuk, kapcsolódik Bálint Alice el
méleti megállapításaihoz. Ez a törekvés már önmagában is újszerű a kor
társ, nevelési tanácsokat tartalmazó könyvekhez képest. A hagyományos 
pedagógia képviselői emellett a szülői hatalmat részben a társadalmi te
kintély derivátumának tekintették. A szülő ez esetben voltaképpen a tár
sadalmi normatívák egyszerű átadója és végrehajttatója. A nevelésről szó
ló könyvek maguk is a szerző tekintélyével alátámasztott normatívákat 
tartalmaztak a szülő számára a gyermekkel való bánásmódra nézve. Bálint 
Alice azonban felismerte, hogy a nevelési helyzet átalakulásához, a gyer
mek alárendelt, kiszolgáltatott helyzete, alsóbbrendűsége megszüntetésé
hez a szülőt is ki kell emelni az alá-fölé rendelődések bonyolult rend
szeréből. A pszichoanalízis nem „kész eredmény, nevelési recept”, hanem 
„új problémafelállítás és munkaprogram” (26) — írja könyvében, A Gyer
mekszoba pszichológiájában. A családi hierarchia felbontása, a tekintélyel
vűség visszaszorulása nem történhet elszigetelten. A tekintélyeknek enge
delmeskedő szülő nem emancipálhatja saját gyermekét sem — ez a zse
niális sejtés rejlik a teljesen újszerű hangnem és viszonylat mögött, ame
lyet A gyermekszoba pszichológiája képvisel, azáltal, hogy a szülőt bevon
ja a megismerésbe és a helyes módszerek kialakításába, partnernek tekinti 
a gyermekszoba ajtajának szimbolikus kitárásában. Az általa képviselt 
pszichoanalitikus nevelésben a gyermeki világ megismerését nem közvetít
heti csupán a tudomány: a szülőknek maguknak kell — és lehetséges — 
megfejteniük a titkokat, melyekről a velük szemben gyermekkorukban 
gyakorolt kényszerek következtében felejtkeztek el. A gyermekszoba ti
tokzatos világgá vált, csakúgy, mint a „vademberek” világa; „A kultúrné- 
peknél a gyermekszoba a legtitokzatosabb dolgok egyike”. A szülőnek be 
kell lépnie a gyerekszobába, hogy megfigyelhesse és megismerhesse a gye
reket — minden bizonnyal ezért viseli könyve A gyermekszoba pszicho
lógiája, és nem a „Gyermekpszichológia” címet. Vállalni kell a mind
annyiunk számára közös civilizálatlan múlt közösségét, az evéssel, ürítéssel 
összefüggő elfojtott örömök eltemetett világát, melyeket gátlás tart fogva 
a felnőttek tudatában. Az elfojtás megakadályozza, hogy a szülők megis
merjék a gyermek valódi természetét, a titkolózás megnehezíti a tények 
pártatlan tudomásul vételét. így a gyerekszoba nemcsak titokzatos, hanem 
„a gyerekek titkokba és őszintétlenségbe ágyazott börtönévé” vált. Pedig 
lehet, hogy mindaz, amit addig rosszalkodásnak, szembeszegülésnek véltek 
a felnőttek, az nem más, mint ösztönmegnyilvánulás, és valójában a fel
nőttvilág mit sem tud a gyermeket irányító valódi érzelmekről, indulatok
ról. „Nevelési tanácsadói minőségemben nemegyszer történt, hogy az



egyetlen utasítás, amit a tanácsot kérő szülőnek adhattam, az volt, kérdez
ze meg, figyelje meg gyermekét” (27) — írja Bálint Alice.

Már említettük, hogy a szülő és gyermek viszonyának kérdésében 
nem csupán a hagyományos nevelés konzervatív képviselői, hanem a pszi
choanalitikus nevelés hívei közül is jónéhányan más álláspontot képvisel
tek. Vera Schmidt a húszas években Moszkvában működő pszichoanaliti
kus óvodájában a gyermekek csak hetenként egyszer találkoznak a szüle
ikkel, mert — úgymond — így sikerül megőrizniük ideális képüket róluk. 
A híres sommerhilli iskola igazgatója, a már említett Neill is feleslegesnek, 
kártékonynak találja a nevelés során a felnőtti beavatkozást. Több pszi
choanalitikus szerzőnél megjelenik a „circulus vitiosus”, mely szerint a szi
gorral, elfojtásra nevelt szülő szükségképpen ugyanígy fogja nevelni saját 
gyermekét (28).

Mindabból, amit a környezet szerepéről vallott, nyilvánvaló, hogy Bá
lint Alice nem tartja nélkülözhetőnek a családi nevelést. A probléma élő 
voltát bizonyítja egy szülőknek szóló írása, melyben arra a kérdésre vála
szol, nem volna-e jobb a nevelés újonnan felismert bonyolult feladatát hi
vatásos nevelőkre bízni? A családok „olyasmit adhatnak a gyermeknek, 
amit semmiféle intézmény nem pótolhat, sőt a legjobban vezetett intéz
mény a legkevésbé, és ez a családi élet testi-lelki intimitása mindazzal a 
következetlenséggel és rosszal, amivel együtt ját... A családi élet biztosítja 
a gyermek számára a szükséges bacillusokat, illetve indulati feszültségeket, 
amelyeken megedződhet, hogy végül is mindenképpen egész és igaz em
berré váljon (29). A sterilitás az, ami árt. A szülő úgy kerülheti el a nagy 
hibákat — hangsúlyozza ismét Bálint Alice —, hogy nem törekszik egyol
dalú fölényre, lehetővé teszi, hogy bírálják. Másrészt tudomásul kell ven
nie, hogy a gyerek különálló lény, akinek szeretetét meg kell szerezni, vé
leményét meg kell hallgatni. A gyereket nem szabad alacsonyabbrendű- 
ként, bábuként kezelni, „akinek nincsenek sem önálló véleményei, sem 
pedig önálló vágyai”. A gyermekkel kapcsolatosan éppúgy kötelező az ud
variasság és a tapintat, mint a felnőtt világban. „A nevelés nem lehet más, 
mint ami a gyerekszobából ki- és — bármilyen fájdalmas legyen ez a mi 
számunkra — a szülőktől elvezet. Csak azok a szülők, akik ezt az utat — 
amely a gyermek számára talán még nehezebb — lehetőleg megkönnyítik, 
remélhetik, hogy ha a gyermekeik felnőnek, ismét találkoznak velük, per
sze nem mint engedelmes alattvalókkal, hanem mint egyenrangú barátok
kal (30).

De a gyereknek is tudomásul kell vennie, hogy a szülők nem létfenn
tartási intézmények, nekik is vannak érzéseik és igényeik, melyeket a gye-
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reknek respektálni kell — állapítja meg. A kompromisszum elve itt új 
szinten jelenik meg: az ösztönök és a társadalom kompromisszumát az 
egymást kölcsönösen tiszteletben tartó szülő és gyermek kompromisszuma 
váltja fel.

A gyermek távoltartása a valóságtól sokféle okból eredhet: 1938-ban 
írott cikkében Bálint Alice arról ír, hogy a gyermekszoba rózsaszínű idillje 
(31) voltaképpen a felnőttek lázadása a sok csúf és kegyetlen dolog ellen, 
amit tapasztalnak. „A gyerek azonban józanabb, mint mi, és mindent tud
ni akar, de főleg azt, hogy mi baj érheti és hol kereshet védelmet” — ál
lapítja meg. A válás, a halál, a születés ténye, az, hogy a dolgok pénzbe 
kerülnek — e téren, jegyzi meg, a felnőttek méginkább álszemérmesek, 
mint a szexualitás terén — mindez ismert kell legyen a gyerek előtt. Ám 
arra is felhívja a figyelmet, hogy az őszinteség túlzó lehet azokban az ese
tekben, amikor a szülő elsősorban feszültségétől szeretne szabadulni.

A valóságra nevelés azt is jelenti, hogy a szülő nem oldhatja meg 
pusztán egyes nevelési eljárások alkalmazásával a nevelés bonyolult fel
adatát, amely — figyelmeztet Bálint Alice, nem egymástól független kije
lentések és cselekedetek sorozata (32). Értelmetlen egyes benyomásoktól, 
élményektől félteni a gyereket; ehelyett igyekezzünk úgy alakítani önma
gához és a világhoz való viszonyát, hogy el tudja viselni a megrázkódta
tásokat. A nevelésnek bonyolult diplomáciai feladatot kell teljesítenie, 
amikor a gyermek belső valóságát a külső valósághoz való alkalmazkodás
ra akaija rávezetni.

A szülők hatalmi pozícióinak felszámolása és az őszinteség mellett a 
harmadik — és talán legfontosabb — alapelv a Bálint Alice áltál képviselt 
nevelésben a feszültségtűrés képességének kialakítása. Ami a gyakorlati 
nevelést illeti, ebben a kérdésben tapasztalható a legnagyobb eltérés nem 
csupán a pszichoanalitikus nevelés más, már említett hívei, hanem a libe
rális nevelés elveihez képest.

A nevelés formai elemei — „aminők a felkelés, étkezés stb. idejének 
pontos betartása, bizonyos fajta ruházat viselésének, bizonyos alkalmakkor 
bizonyos szavak használatának kényszere (köszönés, kérés, megköszönés) 
— nagyon alkalmasak az ilyen valóság-pótléknak, vagy jobban mondva va
lósághoz alkalmazkodási gyakorlatnak a szerepére ... Az ilyen és hasonló 
szabályok betartása egészen tetemes feszültségek elviselését jelenti. Már
pedig az ösztönökön való uralkodás képessége, amit a gyermek általuk el
sajátít, nélkülözhetetlen tulajdonság az élet küzdelmeiben” — olvashatjuk 
egyik írásában (33). Majd így folytatja: „... talán tévedésbe estünk, mikor
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— mint bizonyára a legtöbben közülünk — hajlandóak voltunk arra, hogy 
a lelki tartalom terén való engedékenységet a formális fegyelem elhanya
golásával kössük össze.” A gyerek gondolkodjék és érezzén szabadon, de 
mégis „kényszerülve legyen arra, hogy a társadalom formai igényeihez al
kalmazkodjék. Tanulja meg, hogy nem mindent mondhat és tehet, ami 
eszébe jut, amivel azonban nyíltan elismerjük, hogy az embernek olyanok 
is jutnak eszébe, amik nem egyeznek a társadalmi előírásokkal.”

A feszültségek elviselésének képessége, a „várni tudás” voltaképpen 
nem más, mint a valóság elvének érvényesülése Bálint Alice pedagógiájá
ban. Ehhez pedig nem elégséges a belátás, hanem a tréning, a gyakorlat 
is fontos eszköz, éppen úgy, mint a testi erő fejlesztésénél — ezt szögezi 
le az előző oldalon idézett megállapítás a nevelés formai elemeiről (34), 
a valósághoz való alkalmazkodás gyakorlatai — írja. Cikkében az emberi 
neveltetés már említett sajátosságaival — a gyámoltalan gyermeket túlvé
dő környezettel és annak feltételezett jellegzetes nevelő hatásával — ma
gyarázza, hogy a feszültségtűrés képességének megtanításával nem lehet 
várni addig, amíg a gyermek belátásához folyamodhatunk, hanem már 
kezdettől fogva hozzá kell szoktatnunk a várakozáshoz, bizonyos feszült
ség elviseléséhez. A feszültségtűrés megtanulásához később is szükség van 
az értelmetlen szabályok betartatására.

Az illemszabályokról megállapítja, hogy lényegük a mohóság és ellen
ségesség fékezése, „ily módon a társas együttélés szolgálatában állnak” 
(35). A korlátozások: lelki tornagyakorlatok, amelyek nélkül nem létezne 
magas szintű civilizáció. Ha a szigorúság teljesen hiányzik az egyén életé
ből, nem lesz kellő ereje, hogy önuralmat fejlesszen ki magában, szögezi 
le, holott maga az ösztönkorlátozás semmiképpen sem kerülhető el és 
nem zárható ki az egyén életéből. „Ezért el kell választanunk a nevelés 
tartalmi részét, ti. a felettes énben felvett tilalmak és parancsok tartalmát 
attól a felettes én fejlődése folyamán szerzett képességtől, hogy az ösztön
megszorításokat el tudjuk viselni.” (36).

Mai szemmel nézve úgy tűnhet, hogy Bálint Alice nem volt elég bá
tor szakítani saját korának meggyökeresedett konzervatív nevelési hagyo
mányaival, melyek különösen nagy fontosságot tulajdonítottak a formális 
fegyelemnek, az önuralomnak, a konvenciók betartásának. Az a rendszer 
azonban, amelybe Bálint Alice-nál illeszkednek, tartalmi különbséget je
lent.

A hagyományos pedagógiával szemben a legjelentősebb eltérés a 
mérték kérdése, amely azért is fontos Bálint Alice számára, mert, mint
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egy helyen megállapítja, a magas szintű kultúra legfőbb hibája, hogy túl
zott mértékben követeli az ösztönlemondást, és ezáltal veszélyezteti ön
magát: ha sikerül visszaadnunk az embernek az eredeti ösztönlemondás 
egy részét, azzal a kultúra védelmét segítjük elő. E mérték meghatározása 
kétségkívül nem egyszerű, hiszen „A legnyájasabb anya is lehet túlköve
telő, és éppígy megeshetik, hogy egy gyermek sűrű pofonok mellett ne
veletlen marad.” (37). Annak megállapításában azonban, mikor és mennyi 
korlátozás szükséges, nem a külvilág ítéletének tekintetbe vételét ajánlja, 
hanem a gyermekét. A gyermekek különböznek a tekintetben, milyen 
korlátozásokat képesek elviselni, de ugyanaz a gyermek is másként rea
gálhat különböző helyzetekben. A támpont tehát mindenkor a gyermek 
hangulata, kedélyállapota: „Beszélgessünk gyermekeinkkel!” — szólítja fel 
a szülőket (38). Ugyanakkor leszögezi, hogy a gyermekek nem rosszaság
ból, hanem természetüknél fogva tiltakoznak a korlátozások ellen. A meg
oldás: „a szükséges korlátozások és megengedhető szabályok egyensúlyát 
az érdekelt felek állandó meghallgatása alapján lehet leginkább biztosí
tani” (39).

A kényszerítés helyett a kompromisszum, az egyensúly kialakításának 
gondolata, amely meghatározza a korlátozások mértékét, nem csupán azt 
látszik biztosítani, hogy a nevelők kevésbé fognak visszaélni fizikai és er
kölcsi fölényükkel. Bálint Alice nézete szerint a korlátozások végső célja 
ugyanis, hogy az egyént megtanítsa rá, hogy önmaga döntsön a társadalom 
érdekében hozott áldozat, az ösztönlemondás mértékéről. Ennek érdeké
ben fontosnak tartja, hogy az egyén ugyan képes legyen a lemondásra, de 
ne ítélje el erkölcsileg a megfékezésre ítélt ösztönkésztetéseit — „így ta
lán megmarad az a rugalmasság, amely biztosítja, hogy élvezni tudja a sza
badon kiélhető ösztönöket”.

Bálint Alice neveléssel kapcsolatos gondolatait egy 1937-ben szüle
tett írásában foglalja össze. A cikkben részben kora, a modern nyugati ci
vilizáció nevelési rendszerét elemzi, másrészt mintegy elhelyezi a nevelést 
a társadalmi jelenségek körében. Az írás legfontosabb következtetése — 
amely végsősoron az eredeti cél, a nevelés természettudományos alapra 
helyezése lehetetlenségét jelenti —, hogy nem létezik abszolút, az emberi 
természetnek megfelelő nevelés; a nevelés és ezáltal bizonyos fokig az 
emberi természet is — kultúrafüggő (40).

Korunkban, kultúránk és életmódunk követelményei szerint előtérbe 
került az egyéniség — állapítja meg. Egyénisége kifejlesztése érdekében 
a modern embernek" kiskorától fogva fokozatosan meg kell tanulnia elvi
selni a feszültségek növekedését. Ezt segíti elő az újszülöttkorban kezdő-



149

dő tréning: a szabályos időközönként való etetés és az anyáról való korai 
leválás sok apró traumája. Ugyanakkor a meghosszabbodott gyermekkor 
és az erkölcsi szokások e leválás után még évekig megkövetelik a szülők
től való függést és a szülőkhöz való kötődést. A korai gyermekkorban a 
kulturális szokások meggátolják mind az anya, mind a gyermek kölcsönös 
egymáshoz kötődését, később viszont mind a két irányú leválási tendencia 
gátlás alá kerül. Az egyéniség előtérbe kerülése talán azokat a nehézsé
geket hivatott megoldani, amelyek a meghosszabbított függőséggel kap
csolatosak. A nevelésben közismert a gyerekek egyénieskedő törekvése — 
ezáltal erősítik meg önmagukban a hitet, hogy nekik, az egyéniségnek szó
ló anyai szeretetet nem vehetik el tőle. Az egyéniség előtérbe kerülése a 
gyermek számára is lehetővé teszi, hogy anyjában individuális lényt lásson 
és érdekeit tekintetbe vegye.

Az a megállapítás, mely szerint a mi kultúránkban erősebb a félelem 
az anyai szeretet elvesztésétől, mint a kasztrációs félelem, már utal a pszi
chés folyamatok és a kultúra szoros kapcsolatára, amelyről a cikk végén 
így ír Bálint Alice: „Különböző népek vizsgálata azt mutatja, hogy aligha 
létezhet olyan nevelési mód, ami nem volna lehetséges. Az elképzelhető 
legnagyobb szabadságtól a legkegyetlenebb zsarnokságig már minden volt, 
és a gyerekek mindent el tudtak viselni. Az egyes kultúrák azok, amelyek 
nem tűrnek el tetszőleges nevelési rendszert... A kultúra változásait meg
felelő nevelési intézkedésekkel kell megalapozni ahhoz, hogy tartósak le
gyenek. Ebből következik, hogy megfordítva, a nevelés reformjai szükség
szerűen változást idéznek elő a kultúrában, még akkor is, ha ez nem volt 
tudatos céljuk. Mert minden reform az adott helyzet egészét érinti. A pe
dagógia ennélfogva a legforradalmibb minden tudomány között.” (41).

De hogyan neveljünk, ha bizonytalan az ember biológikumának tám
pontja, hiszen a kultúra, a társadalom állandóan változik? — kérdezhet
nénk a liberális nevelés híveivel együtt, akik a pszichés egészség kritériu
mát szegezték szembe a tekintélyelvű nevelésnek az egyént figyelembe 
nem vevő elveivel?

A válasz, amely Bálint Alice írásaiból kirajzolódik, bizonyos fokig ál
talános érvényű „recept”, annak ellenére, hogy megállapítása szerint ilyes
mi nem létezik. Az egyént olyan képességekkel kell feruházni — a való
ság pontos ismerete mellett a feszültségtűrés, a lemondás, de egyszer
smind a boldogság képességével is —, melyek segítségével bizonyos fokú 
autonómiára tehet szert a kultúrával, a társadalommal szemben.

A kézirat elfogadva: 1991. május
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KÖZLÉSI FELTÉTELEK

1. A PSZICHOLÓGIA elsősorban alapkutatásokról közöl eredeti beszámolókat. Szívesen hoz nyilvá
nosságra olyan tanulmányokat is, amelyek -  a kutatási területtől függetlenül -  hozzájárulnak vala
milyen átfogó pszichológiai alapkérdés megoldásához, pszichológiai je lenségeket helyezve új 
megvilágításba, vagy újakat tárva fel. E kritériumok teljesülésének egyaránt ki kell tűnnie a tanul
mány kérdésfeltevéséből, és az eredmények értelmezéséből, azaz abból a módból, ahogyan a 
szerző saját kutatásait -  egyetértőén vagy kritikailag -  elhelyezi a pszichológiai ismeretek rend
szerében.
Szívesen közöl továbbá a folyóirat a pszichológia egyes területeit érintő friss publikációkról ké
szült összefoglaló, értékelő, eredeti szempontokat érvényesítő szemléket, a hazai pszichológia 
helyzetét és fejlődését érintő elemzéseket, kritikai reflexiókat, önálló szempontokat érvényesítő 
recenziókat.
Kérjük szerzőinket, hogy cikke ik megfogalmazásakor tartsák szem előtt azt a törekvésünket, 
hogy a folyóiratban megjelenő munkák az igényes szakmai közönség számára érthetőek legye
nek.

2. A közlést megkönnyíti a kézirat előkészítésének gondossága. Ezért a következőkre kérjük szer
zőinket:
a) A kéziratot szabványos gépelt oldalakon készítsék el (2-es sorköz, egy oldalon 25 sor, egy sor

ban 50 leütés)
b) a kéziratot két példányban küldjék be
c) az első oldalon tüntessék fel a tanulmány címét, a szerző nevét és munkahelyét
d) az oldalakat a lap tetején folyamatosan számozzák, betoldásokat ne alkalmazzanak
e) az ábrákat, fényképeket és/vagy táblázatokat megszámozvaés megcímezve külön borítékban 

mellékeljék, valamint helyüket a kéziratban gondosan jelöljék be. Fényképek esetén jó  minősé
gű fekete-fehér pozitívot kérünk, vonalas ábrák esetén pausz vagy „Sirály” papírra hígítatlan fe 
kete tussal készített rajzot is elfogadunk.

f) kéziratot elfogadunk (5 1 /4-es ЗбОК-s) mágneslemezen is, egy kinyomtatott példánnyal együtt. 
Munkánkat megkönnyíti, ha a szerző az XYWRITE magyar változatát használja, vagy legalábbis 
olyan szövegszerkesztőt, amely képes a magyar ékezetes karakterek előállítására. Kérjük, tűn
tessék fel a szövegszerkesztő nevét és a magyar karakterek ASCII-kódját.

3. Az irodalmi utalásokat a szövegben a szerző vezetéknevével és az idézett mű zárójelbe helye
zett megjelenési évszámával kérjük jelölni. Ha valamelyik szerzőtől több, azonos évben megje
lent munka idézésére kerül sor, a tanulmányok megkülönböztetése az idézés sorrendjében az 
évszám mellé írt a, b, c  stb. indexekkel történik. (Oldalszámot csak szó szerinti idézés vagy meg
határozott részlet idézése esetén kell feltüntetni.) Kérjük szerzőinket, gondosan ügyeljenek arra, 
hogy az Irodalomjegyzék az idézett munkákat hiánytalanul tartalmazza, és a közlés formája az 
idegen nyelven m egjelent munkák esetén az alábbi angol nyelvű példáknak megfelelő legyen 
(nem angol nyelvű művek esetén a szöveg és a rövidítések értelemszerűen az adott nyelven sze
repelnek; orosz nyelvű műveknél az elfogadott fonetikus átírással)
a) Könyveknél: Berkowitz, L „ 1962, Agression: A social Psychological Analysis, Academic Press, 

New York
b) Tanulmánykötetben megjelent munkáknál: Berkowitz, L ., 1972, Social norms, feelings and o t

her factors affecting helping behavior and altruism, In: Berkowitz, L. (ed.), Advances In Experi
mental Social Psychology, Vol. 6, Academic Press, New York, 63-108.

c) Folyóiratban megjelent munkáknál: Berkowitz, L„ Daniels, L. Fl., 1963, Responsibility and de
pendency, Journal of Abnormal and Social Psychology, 66,429-437.

A magyar szerzőktől magyar nyelven írott vagy szerkesztett munkák esetén minden esetben a 
szerző magyar szórend szerinti teljes nevét kérjük feltüntetni.

4. A lábjegyzetek helyét kérjük a tanulmány megfelelő pontján arab számmal jelölni, szövegüket pe
dig ugyanezzel a számozással „Lábjegyzetek" felirattal ellátott külön oldal(ak)on mellékelni.

5. A közlemény, amennyiben a téma kife jtése ezt szükségessé teszi, a két szerző ív terjedelmet 
(egy ív = 40 000 betűhely =  32 szabványos gépelt oldal) is elérheti, sőt meghaladhatja.

6. Idegen nyelvű fordítás céljára kérjük mellékelni a tanulmány kb. 200-250 szavas (2 szabványos 
gépelt oldal terjedelmű) összegezését.

7. A korrektúra javításának határideje három nap, melynek betartása a megjelenés folyamatosságá
nak biztosításához nélkülözhetetlen.

8. A nyomda a szerzők tiszteletdíjának terhére minden tanulmányról 25 példányban különlenyoma- 
tot készít. A tiszteletdíj terhére a szerzők további példányokat is igényelhetnek.

9. A szerkesztőség kéziratot nem őriz meg és nem küld vissza, kivéve a kézirat hordozójául szolgá
ló mágneslemezt.
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TANULMÁNYOK

MARTON MAGDA
M T A  P s z ic h o ló g ia i  In té ze te , B u d a p e s t

INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS SZAVANKÉNTI ÉS 
FOLYAMATOS SZÖVEGOLVASÁSKOR

A pszichológiai olvasáskutatás egyik legnagyobb tétje az, vajon sikerül-e 
kimutatni, hogy a fixációk helyének és időtartamának ismerete segít fel
tárni az olvasott szöveg megértésének információfeldolgozási folyamatát.

Az olvasáskutatás körében végzett kísérletek egy része a fixáció alatti 
észlelési terjedelem felmérését célozta (McCONKIE és RAYNER, 1975, 
1976; RAYNER, 1975, 1978; RAYNER és BERTERA 1979). A többnyire 
a „mozgó ablak” eljárást, illetve ennek különböző változatait alkalmazó vizs
gálatok kimutatták (részletesen lásd MARTON, 1986, 1990a), hogy a kísér
leti személyek a fixáció középpontjától jobb irányban mintegy hét betűhely 
távolságból, míg bal irányban csak négy pozíciónyi területről ismerik fel a be
tűket. Ezzel szemben a szó egészleges alakja, főképpen a hossza, 10-15 po
zíciónyi messzeségből is hat még az olvasási teljesítményre. Utóbb a szerzők 
azt is megállapították, hogy a fixáció észlelési terjedelmét a nyelvi előfeszítés 
(priming) ugyancsak befolyásolja: az erős elővételezés növeli a percepciós 
terjedelmet (McCONKIE, 1983; EHRLICH, 1983).

Számos kísérletben elemezték: milyen tényezők határozzák meg a 
szakkádikus szemmozgások hosszát, azaz a (következő) fixáció helyét. A 
fixáció helyének kikeresésében a szerzők elsősorban a fizikai típusú inger
változók szerepét hangsúlyozták. Eszerint olvasáskor a szakkád nagyságát 
a fixációtól jobbra eső, perifériás látással már megragadható (egy vagy 
két) szó határozza meg (RAYNER, 1979; O’REGAN, 1980; HOCH
BERG, 1970). Mások a buffer emlékezet szerepét emelik ki a szakkád 
vezérlésében: minél inkább telítve van e memória, annál rövidebb lesz a
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megjelenő szakkád az olvasás során (BOUMA és de VOOGD, 1974; 
SHEBILSKE, 1975).

A kutatók azt a lehetőséget is számba vették, hogy a szakkád célpont
jának kikeresését a megelőző fixációban vett információ is befolyásolja. Az 
ilyen „kognitív feldolgozás vezérelte” mechanizmus feltételezését olyan min
dennapi tapasztalatokkal támasztották alá, mint például az ismételt visszapil
lantás a szöveg fontos vagy nehezen érthető, esetleg a kontextushoz nem il
leszkedő szavaira (McCONKIE, 1983; CARPENTER és JUST, 1977; BO
UMA, 1978; WILDMAN és KLING, 1978; RUSSO, 1978).

Annak bizonyításához, hogy a soronkövetkező szakkád hosszát befolyá
solja az előző fixációban vett tartalmi információ, a kutatóknak ellenőrizniök 
kellett azt, mennyit tesz ki valójában egy-egy fixáció időtartamából a követ
kező fixáció helyének kikeresése, vagyis a szakkád programozása. Az e kér
dést érintő vitában nem lehetett figyelmen kívül hagyni a pszichofizika ko
rábbi, a szakkád látenciájára vonatkozó megállapításait sem (WESTHEI- 
MER, 1954; SASLOW, 1967; WHITE és mts, 1962). Ezek szerint viszonylag 
nagy (15—20°-os) szakkádok esetében — ha a célpont iránya és helye bi
zonytalan — az indítási látencia 150—200 ms. Ez viszont olyan hosszú idő, 
amely lehetetlenné tenné, hogy a nézett szó jelentésének feldolgozása — 
még akár a 200—300 ms hosszúságú fixáció mellett is — befolyásolhassa a 
következő szakkád programozását. Utóbb azonban, főként neurofiziológiai 
adatokat (ROBINSON, 1972) figyelembe véve, a kutatók kísérletileg kimu
tatták, hogy folyamatos olvasáskor a jobb oldalra végzett, önindította szakkád 
programozásának és indításának időigénye igen kicsi: mintegy 40—60 ms 
(lásd PIROZZOLO és RAYNER, 1978; JUST és CARPENTER, 1980). 
Megállapították azt is (RUSSO, 1978), hogy a szakkád indítása már a fixáció 
vége előtt mintegy 30 ms-mal megkezdődik.

Az a kísérleti adat, hogy a fixáció utolsó 30 ms-ában az éppen nézett 
ingeranyag megváltoztatásával már nem módosítható a folyamatban lévő fi
xáció időtartama (azaz a következő szakkád indulásának időpontja), egy to
vábbi, még általánosabb kérdés feltevéséhez vezetett. A kutatók vitatták 
ugyanis, hogy a fixáció ideje alatt voltaképpen mikor nyerhető vizuális infor
máció. Az e kérdést vizsgáló kísérletben (WOLWERTON és ZOLA, 1983) 
a személy 200 ms-ig láthatta a szöveg szavait. Ez idő alatt a szöveg egyik sza
vát (igen gyors váltással) különböző időtartamra — éspedig a fixáció más
más idői szakaszában — felcserélték egy olyan szóval, amely az eredetitől 
csak egy betűben tért el, s a szöveghez mind nyelvtanilag, mind jelentésében 
jól illeszkedett. Ebben a helyzetben azt figyelték meg, hogy amennyiben az 
alternatív (megváltoztatott) szó legalább 80 ms-ig látható volt, a személyek
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mindkét szót felismerték. S ez megfigyelhető volt a fixáció teljes időtar
tama alatt — így a fixáció késői szakaszában is. A kísérleti adatok tehát 
arra mutattak, hogy a személyek a fixált szóról a fixáció teljes időtartama 
alatt információt nyerhettek.

Mindezek az adatok közelebb visznek bennünket a témánk szempont
jából legfontosabb kérdéshez: vajon létrejön-e a jvcááóban vett információ — 
a szókép — szemantikai feldolgozása a szakkád megindulása előtt vagy sem. 
Erre a kérdésre a kutatók több, markánsan eltérő választ adtak. Az „azon
nali feldolgozást” feltételező szerzők (CARPENTER és JUST, 1983) szerint 
az olvasó a bekódolás után azonnal értelmezi a szöveg minden szavát. Kissé 
óvatosabban fogalmaz a „folyamat követő hipotézis”. Ennek hívei feltétele
zik, hogy a fixáció időtartamát némiképpen befolyásolja az éppen fixált szó 
szemantikai feldolgozásának folyamata is (RAYNER és McCONKIE, 1976). 
A „kognitív késés”-nek nevezett feltevés viszont azt hangsúlyozza: a fixációk 
oly rövidek, hogy a szöveg szemantikai feldolgozásának szükségképpen kés
nie kell az ingerminta bekódolásához képest (KOLERS, 1976; MORTON, 
1964; RUSSO, 1978). Az utóbbi megállapítás témánk szempontjából azért 
lényeges, mert ha a rátekintéssel nyert információ szemantikai feldolgozása 
nem fejeződik be az adott fixáció alatt, akkor ennek tartama nem jellemez
heti a fixált szó kognitív feldolgozásának időigényét.

Ezeket az eltérő vélekedéseket érintő legfontosabb kísérleti adatokat 
célszerű röviden összefoglalni. A kísérletezők feltételezték, hogy ha a fixált 
szó feldolgozása a következő szakkád megindulása után is folytatódik, akkor 
azt várhatjuk, hogy a szó feldolgozásának nehézsége a következő fixáció idő
tartamát (is) befolyásolni fogja. Ha viszont a feldolgozás nehézségi foka már 
az első fixáció időtartamát is megváltoztatja, akkor inkább az azonnali fel
dolgozásra következtethetünk. Az e feltevést vizsgáló kísérletben (CAR
PENTER és JUST, 1983) a szöveg szavainak hosszúsága és ritkasága volt a 
független változó. A kutatók összegezve mérték az egy-egy szóra eső fixációk 
időtartamát, s ezt az értéket a szó „nézési idejének” nevezték Azt tapasz
talták, hogy az éppen nézett szó „nézési idejét” nem befolyásolja a megelőző 
szó hossza, illetve ritkasága. S mivel azt találták, hogy az éppen nézett szótól 
jobbra eső szó feldolgozásának nehézsége sem befolyásolja ezt az időt, arra 
következtettek: a szavakat a fixálásuk ideje alatt feldolgozzuk, de az adott 
fixáció alatt nem kódoljuk be a következő szót.

Ez utóbbi megállapítást egy további kísérlet eredménye azonban két
ségessé tette. Ebben a vizsgálati helyzetben (RAYNER, 1975) úgy jártak 
el, hogy — mialatt a személy a fixált szóról szemével jobb irányba ugrott 
— a jobbra szomszédos szót megváltoztatták. Ez azt eredményezte, hogy
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az új fixáció időtartama meghosszabbodott, mégpedig annál inkább, minél 
kisebb volt a távolság az első és a második fixáció között. A kísérlet ered
ménye tehát arra utalt, hogy az olvasó már bekódol valamennyit az éppen 
soronkövetkező szóból, még mielőtt fixálná azt.

A kutatókat újabb kísérletekre késztette az a kérdés, hogy vajon az 
adott fixáció alatt pontosan mikor elemzi az olvasó az éppen nézett szót, il
letve mikor irányul figyelme már a következő szó bekódolására. Ezekben a 
vizsgálatokban a szavak „nézési ideje” helyett az egyes fixációk helyét és a 
szakkádok hosszát egyaránt figyelembe vevő mérési módszert alkalmaztak. E 
„szemmozgás-mintázatokat” elemző kísérletek egyikében a kutató (HOGA- 
BOAM, 1983) az alábbiakat feltételezte: ha a szemmozgást irányító rendszer 
érzékeny a korábbi fixációkban vett információra (is), akkor az olvasást kí
sérő fixációk és szakkádok mintázatának elemzése rávilágíthat arra, melyik fi- 
xációban mit kódolt be az olvasó. Az eredmények elemzését szolgáló egy
szerű modelljében a szerző a szövegmegértést mindössze két szakaszra bon
totta: az elsőben jön létre a szó bekódolása és elérése a belső (mentális) szó
tárban, míg a második szakaszban a szó jelentésének integratív értékelése va
lósul meg. Szóhasználatában az „értékelés” kifejezés arra utal, hogy kapcso
lat alakul ki a szó jelentése és a megelőző szöveg között; ez akkor megy vég
be, amikor tisztázódott a szó szerepe a szövegben.

A kísérlet valószínűsítette, hogy az éppen fixált szót megelőző (bal
oldali) szó gyakorisága és szótagszáma nem befolyásolja a folyamatban lé
vő fixáció időtartamát. Ha viszont az adott szó fixálását jobbra mozgó 
szakkád előzi meg és követi, akkor a fixáció alatt csak az éppen nézett 
szó bekódolása és lexikai elérése valósul meg. Ám ha a fixációt követő 
szakkád átugorja a jobbra szomszédos szót (azaz két szó hosszúságú), ak
kor e fixáció időtartamára hatással vannak mind az éppen nézett, mind a 
jobbra szomszédos szó jellemzői.

A szavak értelmezésének elemzése során a szerző (HOGABOAM, 
1983) a szöveg szintaktikai jellemzőit vette tekintetbe. Joggal vélte úgy, 
hogy a szintaktikai viszonylatok feltétlenül szerepet játszanak a szöveg je
lentésének integrációjában. Kísérlete feltárta, hogy elsősorban a szó szin
taktikai osztálya befolyásolja a visszapillantást az adott fixáció előtti szóra 
(szavakra); ezzel szemben a szavak gyakorisága, illetve hossza nem muta
tott összefüggést a visszanézéssel. A szerző azt tapasztalta továbbá, hogy 
a fixált szó szintaktikai osztálya rendszeresen befolyásolja a soronkövetke
ző fixáció időtartamát. Az adatok tehát arra mutatnak, hogy a szavak ama 
jellemzőit, amelyek a mondat integrációját szolgálják, az olvasó az egyes 
fixációkat követően tovább elemzi.
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Több vizsgálatban is tanulmányozták a szövegkömyezeti elővételezés 
hatását a szemmozgás-minták alakulására. A szerzők feltételezték ugyanis, 
hogy összefüggő szöveg olvasása során a kontextus előfeszítő hatása erőtel
jesebben érvényesül, mint azokban a helyzetekben, amikor — szó-párok al
kalmazásával — csupán a kimondási vagy osztályozási reakcióidőt vizsgálták.

A szövegkörnyezet hatását elemző kísérletekben (McCONKIE és 
ZOLA, 1981; ZOLA, 1982) a mondatok eltérő mértékben voltak elővé- 
telezhetők. A mondatok egyik felében ugyanis „sugalmazó” jelzők tették 
erősebben elővételezhetővé a (mondatvégi) — nyolcbetűs — célszavakat, 
míg a mondatok másik felében semleges jelzőket alkalmaztak. A mondat
záró célszavakban ezen felül még betűcserét is végrehajtottak, és ilyen fel
tételek mellett mérték fixálásuk időtartamát. Azt tapasztalták, hogy az ol
vasók a jobban elővételezhető szavakat rövidebb ideig nézik. Hasonló fel
építésű vizsgálatban (EHRLICH és RAYNER, 1981) azt is megállapítot
ták, hogy az ötbetűs célszavak fixációs idejét a szövegkörnyezet hatása 
még erőteljesebben befolyásolja (251 ms, szemben az ellenőrző helyzet
ben mért 497 ms-mal).

A kísérlet figyelemreméltó eredménye volt az is, hogy bár az erősen 
elővételezhető mondatokban a kísérleti személyek a célszót gyakran nem 
is fixálták, a betűcserét mégis észlelték. Az eredmények ilyen módon va
lószínűsítették: olvasáskor a szövegkörnyezet előfeszítő hatása lehetővé 
teszi, hogy egyrészt a fogalmi háló előzetes aktivációja révén, másrészt a 
parafoveális látás alapján a szó jelentésének feldolgozása fixáció (foveális 
elemzés) nélkül is végbemehet.

A szemmozgás-minták elemzése tehát valószínűsítette, hogy az olva
sáskor fellépő fixációk alatt valóban lezajlik a nézett szó bekódolása és el
érése a mentális szótárban. Ezzel szemben a szó szintaktikai osztályának 
hatása csak késlekedve jelenik meg. Ebből a szerzők többsége arra követ
keztetett, hogy a szó jelentésének beillesztése a mondat egészének, illetve 
nagyobb egységének keretébe csak fixációját követően — a műveleti em
lékezet közbejöttével — valósul meg.

A kognitív pszichofiziológiában is vizsgálták az egyenként, egymás 
után megjelenített és értelmes mondattá rendeződő szavak észlelését kí
sérő agyi potenciálokat (EKP-okat). A mondatot lezáró (KUTAS és 
HELLYARD, 1980a, b), illetve a közbülső szavak esetében (KUTAS és 
HILLYARD, 1983; McCALLUM és mts, 1984; POLICH, 1985) mérték 
a szó szemantikai illeszkedésének vagy elővételezhetőségének hatását az 
EKP késői negativitására. Vizsgálták továbbá az EKP-ok alakulását abban
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az esetben is, amikor szintaktikai kétértelműség zavarja a mondat értelmi 
integrációját (GARNSEY és mts, 1990). A szerzők egybehangzóan azt ta
pasztalták, hogy a mondat kevéssé elővételezhető (ritka vagy a kontextus
hoz nem illeszkedő és ezért fokozottan informatív) szavaira adott agyi po
tenciálok késői negatív összetevője (N400 vagy késői N2) jóval nagyobb 
amplitúdóval jelenik meg, mint a szövegkömyezetet (az elővételezésnek 
megfelelően) kiegészítő vagy a nagy előfordulási valószínűségű szavak ese
tében. A kutatók túlnyomó többségének véleménye szerint ez a késői ne- 
gativitás különösen érzékenyen követi a szójelentés értékelésének, illetve 
összemérésének folyamatait, bár nem tekinthető kizárólag ezekre specifi
kusan jellemző történésnek. (Az EKP N400, illetve N2 összetevőjének 
funkcionális szerepére vonatkozó vitát — a folyamatosan felhalmozódó 
kísérleti tények alapján — több magyar nyelvű közlemény is áttekintette: 
MARTON és mts, 1986, 1987a, CZIGLER, 1989.)

Korábbi kísérletünkben (MARTON, 1990b) folyamatos olvasási hely
zetben elemeztük a szó fixációja alatt megvalósuló szemantikai feldolgo
zást, éspedig a szem megállásától mérhető s a fixációt kísérő agyi poten
ciálok (SZMP-ok) alkalmazásával. Kimutattuk, hogy a történet váratlan, 
informatív („érdekes”) mondatainak folyamatos olvasásakor mért, a 350 
ms-nál hosszabb fixációkat kísérő agyi potenciálokban — kevéssé informa
tív, „unalmas” mondatok olvasásakor mért potenciálokhoz képest — szig
nifikánsan megnövekedett az N300 összetevő amplitúdója. Ezt az ered
ményt úgy értelmeztük, hogy az „érdekes” szöveg olvasásakor az említett 
potenciálváltozásban a fixációk alatti szemantikai feldolgozás fokozott kö
vetelményének hatása érvényesült. Kísérletünk eredménye tehát azt való
színűsítette, hogy folyamatos olvasás során — legalábbis a viszonylag 
hosszú fixációk alatt — megvalósul a nézett szó jelentésének feldolgozása.

Ezt az eredményünket ezúttal a hagyományos eseményhez kötött po
tenciál (EKP) mérési módszerének alkalmazása révén nyert adatokkal kí
vánjuk összevetni.

MÓDSZER

A kísérletben 9 személy (egyetemi hallgatók, 6 férfi, 3 nő; átlagos élet
koruk 26 év) vett részt. A kísérleti személyek látása normális vagy szem
üveggel korrigált volt. A kísérletben való részvételért díjazást kaptak.
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A KÍSÉRLET ELRENDEZÉSE

A kísérleti személyek hangtompított, félhomályos (diffúz 6 Lx megvilágí
tású) szobában ültek. A külső zajokat halk (50 dB) fehérzaj fedte el.

A Commodore 64 típusú kisszámítógép segítségével szerkesztett szö
veg egy-egy szava a kísérleti személytől 104 cm távolságban elhelyezett 
monitor (Videoton TV 1816) képernyőjén jelent meg. A sötétszürke hát
téren világos betűkkel (a képernyő közelében 44 Lux) megjelenített sza
vak betűi függőlegesen 0,4 É-os látószöggel jelentek meg. A kísérleti sze
mélyek fejmozgását álltámasz korlátozta. A szavak a látótér közepén, a fí- 
xációs pont helyén 500 ms időtartamra jelentek meg; a szavak megjelené
se közti időköz 600 ms volt.

A kísérlet ingeranyagát egy — az előző kísérletünkben (MARTON, 
1990b) már alkalmazott — történet szavai képezték. (További részleteket 
lásd az idézett közleményben.) A történet utolsó 20 mondatából 10 (53 
szó) az esemény ismétlődő, tartalmilag repetitív részletét foglalta magá
ban. E részlet szavait kevéssé informáló, „unalmas” mondatok szavainak 
minősítettük. Ezzel szemben a történet utolsó 10 mondata (59 szó) tar
talmazta a történet csattanóját. Ennek a részletnek a szavait informatív, 
„érdekes” mondatok szavainak minősítettük.

Utasításként „figyelmes olvasásra” hívtuk fel a kísérleti személyek fi
gyelmét.

REGISZTRÁLÁS ÉS AZ ADATOK ELEMZÉSE

A fixáció ellenőrzésére szolgáló elektrookulogramot (EOG) és a fejbőr kö
zépvonaláról a centrális (Cz) és parietáüs (Pz) pontokról mért agyi válaszo
kat ezüst-ezüstklorid (Beckman típusú) elektródokkal vezettük el. A Cz és 
Pz elvezetés esetében referenciaként a két fülhátra rögzített, összekötött 
elektródpár szolgált. A bioelektromos jeleket (5 s-os időállandót alkalmazva) 
EEG készülékkel (Beckman Accutrace) erősítettük, és jeltárolóba (Vetter 
PCM Recording Adapter, Model 4000)1 vezettük. Mérési adatainkat TPA 
11/40 számítógéppel utólag (off line) dolgoztuk fel. A bioelektromos jeleket 
2 ms időközökkel mintavételeztük. A számítógép program az agyi válaszokat

1 A készüléket az MTA Soros Alapítvány Bizottság által odaítélt támogatás 
keretében szereztük be.
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az inger megjelenését megelőző 160 ms-tól kezdve kalkulálta; az átlagolt 
EKP-ok 1024 (160 + 864) ms-os szakaszokat foglaltak magukban.

EREDMÉNYEK

Az „érdekes”, illetve az „unalmas” mondatok szavainál rögzített EKP-ok 
csoportátlagai kevés eltérést mutatnak (1. ábra).

Azt tapasztaltuk, hogy az „érdekes” mondatok szavainak felvillantá
sakor a Cz és Pz elvezetéssel mért EKP-ban az N1 összetevő látenciája 
átlagosan 115,6 ms (SD 28,8) volt, míg az „unalmas” szövegrészek szava
inál 117,2 ms (SD 33,0). Az eltérésük nem szignifikáns (t=  0,4; p= 0,7). 
A P2 összetevő az „érdekes” mondatok szavainál 187,0 ms (SD 26,4) lá
tenciával jelenik meg, míg a másik osztályban átlagosan 185,6 ms (SD 
37,7) a látenciája; különbségük ugyancsak nem szignifikáns (t=  0,15; p = 
0,89). A következő nagy pozitivitás, a P3 látenciája az „érdekes” osztály
ban átlagosan 316,6 ms (SD 40,7), az „unalmas” szövegrészek szavainál 
320,6 ms (SD 39,3); eltérésük ezúttal sem jelentős (t= 0,37; p= 0,72).

A korábbi kísérletben csúcstól-csúcsig mértük le a folyamatos olva
sáskor rögzített agyi potenciálok (a SZMP-ok) összetevőinek amplitúdó
ját. Erre azért volt szükség, mert az egyes fixációkban kapott agyi vála
szok lassú alapvonal-eltolódásra rakódtak rá, s ezért a számítógép nem tu
dott megbízható alapvonalat képezni. Az összehasonlíthatóság végett jelen 
vizsgálatunkban is hasonló módon mértük le a történet szavinak sorozatos 
felvillantásakor rögzített EKP-ok főbb összetevőinek amplitúdóját.

A Cz elvezetéssel mért EKP-ok N1—P3 amplitúdó értéke az „érde
kes” osztályban 7,82(jlV (SD 3,02), míg az „unalmas” szövegrészek szava
inál 8,23 ,j.V (SD 2,7) nagyságú volt. Az eltérés nem szignifikáns (t=  1,84; 
p= 0,08). A Pz elvezetéssel mért agyi válaszok amplitúdói is alig külön
böznek a szavak két csoportjánál: az „érdekes” mondatoknál 8,02mV (SD 
3,42), az „unalmas” szövegrészek szavainál 8,57^.V (SD 3,55) értéket mér
tünk; az eltérés nem jelentős (t=  0,52; p= 0,60).

Átlaggörbéink (1. ábra) egészleges alakja erősen hasonlít az idevágó 
szakirodalomban közölt ábrákon látható görbékhez. Az irodalomban leírt 
vizsgálatokban mondatok megértése volt a kísérleti feladat; a mondatok 
szavait egyenként jelenítették meg. Ilyenkor azt tapasztalták, hogy az át
lagolt EKP-ok N1, P2 és P3 összetevőt tartalmaztak; az értelmileg, illetve 
nyelvtanilag helyes mondatok szavainak észlelésekor nem jelentkezett ké-
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1. ábra

9 kísérleti személynél a történet „unalmas” (folytonos vonal), 
Illetve „érdekes” (pontozott vonal) mondatainak egymás után 

felvillantott szavait kísérő, átlagolt centrális és parietális 
eseményhez kötött potenciálok

sői negatív összetvő (F1SCHLER és mts, 1984, 1985; KUTAS és 
HILLY ARD, 1982; KUTAS és mts, 1984).

A kétfajta szövegrészlet szavainál mért átlagolt EKP-ok alakja kísér
letünkben főként azoknak a görbéknek a lefutásához hasonlít, amelyeket 
a szerzők a mondat „belső szavainál” mértek. Ezzel szemben a mondatok 
utolsó, jól illeszkedő szavainál rögzített EKP-ok késői pozitivitása a 300 
ms körüli csúcsérték után még tartósan (mintegy 900 ms-ig) elhúzódott. 
E kísérletekben a mondatok utolsó szava azonban — nyelvtanilag vagy ér
telmileg — helyesen vagy oda nem illően egészíthette ki a mondatot. Erre
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vonatkozóan a személynek a mondat végén döntenie kellett. A mi vizs
gálatunkban viszont csupán a történet megértése, figyelmes elolvasása volt 
a kísérleti személy feladata. Ilyenkor a mondatok szavaira adott EKP-ok 
átlaggörbéje már 500 ms táján negatív irányba halad, majd hamarosan el
éri az alapvonalat, hasonlóan ahhoz, ahogy az említett kísérletben a „bel
ső szavakat” kísérő potenciálok alakulnak.

Kísérletünk eredménye ilyenformán azt mutatja, hogy a történet sza
vainak egyenkénti bemutatásakor a redundáns, kevéssé informáló szöveg
részekre, illetőleg az „érdekes” mondatok szavaira adott EKP-ok formai 
sajátságai és összetevőinek mennyiségi mutatói jelentősen nem különböz
nek egymástól. Márpedig ez az eredmény ellentmond annak, amit a tör
ténet folyamatos olvasásakor mért SZMP-ok elemzése során tapasz
taltunk.

MEGVITATÁS

Kísérletünk eredményét nem könnyű értelmezni. Ha a most bemutatott 
vizsgálatban rögzített átlagolt EKP-okat (1. ábra) összehasonlítjuk a tör
ténet „érdekes” és „unalmas” szövegrészeinek folyamatos olvasását kísérő 
SZMP-okkal (2. ábra), akkor elsőként e két potenciáltípus formai eltérése 
ötlik szembe.

Ez a különbség azért különös, mivel korábbi összehasonlító vizsgála
tunkban (MARTON és mts, 1986) azt tapasztaltuk, hogy a szavak osztá
lyozását kísérő EKP-ok, illetve SZMP-ok középső és késői összetevői (P2, 
N350, P3) azonosak, illetve a helyzet variációitól azonos módon függenek. 
Míg a szavak osztályozásakor a fixáló szem előtt felvillantott, illetve az 
akaratlagos szemmozgással megtekintett szavak fixálását kísérő potenciá
lok hasonlítanak egymásra, addig a szöveg szavainak eltérő módon törté
nő — szavankénti, illetve folyamatos — elolvasását kísérő potenciálok je
lentősen különböznek. Folyamatos olvasáskor — elsősorban az „érdekes” 
mondatoknál — a szavak észlelését kísérő SZMP-okban jelentősnek ítél
hető az N300 összetevő, ugyanezen mondatok szavankénti megjelenítése
kor viszont az EKP-ban hiányzik a késői negatív összetevő. Az N300 he
lyén a késői pozitivitás, a P3 (vagy P300) jelenik meg.

Megválaszolatlan a kérdés: miért nem látható kísérletünkben a sze
mantikai osztályozás során (és folyamatos olvasáskor is) szokásosan meg
figyelhető késői négativités a történet szavainak felvillantásakor mért 
EKP-okban? De ugyanez a kérdés tehető fel KUTAS és HILLYARD
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2. ábra

8 kísérleti személynél a történet „unalmas” (folytonos vonal), 
Illetve „érdekes” (pontozott vonal) mondatainak folyamatos 

elolvasásakor a 350 ms-nál hosszabb flxációk idején mért, majd 
átlagolt centrális és parietális szakkádhoz kötött agyi potenciálok.
A folyamatos függőleges vonal a szakkádikus szemmozgás végét (a fixádó kezde
tét) jelzi; a szaggatott függőleges vonal a fixádó Idői ketegóriájának a határát tünte
ti fel.

■

bViJOO «

(1983) eredményeire nézve is. Ezek a szerzők sem találtak késői negati- 
vitást a mondatok „belső” (a mondatzáró szót megelőző) szavait, illetve 
a kontextus okozta előfeszítésnek megfelelő szavakat kísérő átlagolt po
tenciálban.
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Az N300 hiánya a szavak észlelését kísérő potenciálokban egyszer
smind érinti kísérletünk alapkérdését is: létrejön-e fixáláskor a nézett szó 
szemantikai feldolgozása?

Az említett eredmények láttán kézenfekvő lenne az is, ha kételked
nénk a késői negativitás és a szemantikai feldolgozás kapcsolatában. An
nál is inkább, mivel e potenciál-összetevő funkcionális jelentősége mind- 
ezideig vitatott a szakirodalomban. Kísérleti eredményünk értelmezését 
azonban inkább más irányban kerestük. Korábban (MARTON, 1990b) — 
amint erről már említés történt — úgy jártunk el, hogy az informativitás- 
ban (tehát az elővételezhetőségben) egymástól eltérő mondatok folyama
tos elolvasásakor csak a hosszabb fixációknál elemeztük a SZMP-okban 
(a P2—N3 amplitúdóban) tapasztalható különbséget. Erre késztetett a 
szemantikai feldolgozással kapcsolatba hozott negativitás latenciaideje is!

Egyik — még nem publikált — kísérletünkben a szöveg folyamatos 
olvasásakor rögzített fixációkat a számítógépprogram időtartamuk szerint 
már több osztályba sorolta, majd 200 és 400 ms között az agyi potenciá
lokat három fixációs kategória mentén külön-külön átlagolta. E kísérlet 
kérdésfeltevését és eredményének részleteit ezúttal nem ismertetjük. A 
vizsgálati eljárás lényege az volt, hogy a kísérleti személyek két egymást 
követő olvasás alkalmával az azonos szövegrészt két eltérő szempont szerint 
értelmezték: a szöveget először egy történet részeként fogták fel, utóbb pe
dig a mondatokat önmagukra vonatkoztatva ítélték meg. Az azonos szöveg 
kétféle értelmezése során rögzített potenciálokat a 3. ába fixációs osztályon
ként mutatja be.

Ezúttal számunkra a vizsgálatnak csak az az eredménye fontos, hogy 
a kétfajta helyzetben rögzített potenciálok statisztikailag jelentős mérték
ben csak a hosszabb fvcációk esetében tértek el egymástól. Azt tapasztaltuk, 
hogy a 320 ms-nál hosszabb nézési időtartam idején mért potenciálban az

3. ábra (a következő oldalon)

8 kísérleti személynél az összefüggő szöveg részenként (vékony 
vonal) elolvasott, illetve a személyek által önmagukra 

vonatkoztatott mondatok megítélésekor (vastag vonal) folyamatos 
olvasás során — a 200—280 ms, 280—320 ms és 320—400 
ms-os flxációk ideje alatt — mért, majd átlagolt centrális és 

parietális szemmozgáshoz kötött agyi potenciálok.
A folyamatos függőleges vonal a fixáció kezdetét, a szaggatott függőleges vonal a 
fixációk idői kategóriájának határát tünteti fel.
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280 -  320 ms

320 -  400 ms
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énbevont feldolgozás során megnövekszik a negativitás. Ezek a hosszabb 
fixációk azonban a folyamatos olvasáskor lezajló jvcációknak csak 18— 
25%-át tették ki. Ez az eredmény arra enged következtetni, hogy folyama
tos olvasáskor a szöveg egy-egy kisebb egységének integrálása a hosszabb 
fixációk idején — mintegy a fixációk negyedében — megy végbe: ekkor 
valósul meg szemantikai feldolgozásuk. Ezért feltételezzük, hogy a sze
mantikai feldolgozás, illetve a feldolgozás változatainak jeleit csak a 300 
ms-nál hosszabb fixációkat kísérő potenciálokhoz kapcsolhatjuk.

Amikor kísérletünkben a szöveg szavait egyenként jelenítettük meg, 
az éppen elemzett szöveg szavainak potenciáljait egyetlen átlagban ösz- 
szesítettük. Pedig könnyen elgondolható, hogy az egyenként felvillantott 
szavak mondattá fűzésekor is csak a hosszabb-rövidebb szócsoportok in
tegrálása során valósul meg a szavak szemantikai feldolgozása — hason
lóan a folyamatos olvasáshoz. Ha ez valóban így van, akkor a szavanként 
megjelenített szöveg olvasásakor rögzített átlagpotenciálban könnyen elmo
sódhattak az egyedi potenciálok mintegy negyedének alaki sajátságai Lehet
séges, hogy ezért nem láttuk a mintegy 50 „érdekes” szó EKP-átlagában 
a megnövekedett N300 összetevőt.

A történet folyamatos, illetve szavanként történő elolvasásakor rög
zített agyi potenciálok összevetése lehetővé tette, hogy állást foglaljunk 
egy vitatott kérdésben: vajon az olvasás során létrejön-e a fixált szó sze
mantikai feldolgozása? Eredményeink tükrében úgy látjuk, hogy a rövid — 
300 ms-nál rövidebb — fixációk alatt nem valósul meg szemantikai feldol
gozás: ilyenkor csak a szó lexikai azonosításával számolhatunk (lásd HO- 
GABOAM, 1983). Ha viszont gyakorlott olvasó fixálja hosszabban a ki
sebb szövegegységek képződését lehetővé tevő szavakat, akkor lezajlik a 
nézett szó, s vele a működési emlékezet aktuális tartalmának szemantikai 
feldolgozása.

Úgy látszik tehát, hogy pusztán a fixáció hosszával általában nem 
mérhető a nézett szó szemantikai feldolgozásának időigénye. Ez a körül
mény veszteség ugyan a feldolgozás folyamatos követése és mérése szem
pontjából, viszont a hosszabban nézett szavak jelentősége megnövekszik. 
Ezek ugyanis a részleges integráció kulcsszavainak tekinthetők, s ilyenek
ként vehetjük őket tekintetbe az olvasás során vett információ feldolgo
zás, vagyis a szövegmegértés elemzésében. S lehetséges, hogy e tény je
lentőségére éppen a kognitív pszichofiziológia módszerével volt módunk 
rámutatni.

A kézirat elfogadva: 1991. szeptember
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MAGDA MARTON

INFORMATION PROCESSING DURING WORD-BY-WORD 
VERSUS CONTINUOUS READING

In a previous study (MARTON, 1990b) we found that during continuous 
reading the means of saccade-related brain potentials (SRPs) measured 
for „interesting” (informative) versus „boring” (repetitive) sentences 
differed significantly, amplitude of the late negative component (N300) of 
the SRPs being larger during the reading of the „interesting” sentences.

In the present experiment the same stimulus materials were used, 
however, this time the sentences were presented word-by-word for a 
constant time interval. Event-related potentials (ERPs) acompanying the 
perception of the stimuli were registered from Fz, Cz, Pz and Oz leads. 
It was found that when the sentences were registered word-by-word the 
ERPs evoked by the „interesting” vs. the „boring” sentences did not 
differ significantly.

A further analysis of the data was performed to identify the cause 
of the differential results found in the two types of stimulus presentation 
method. It was demonstrated that during continuous reading the 
significant difference between the SRPs for „interesting” vs. „boring” 
sentences was produced by the fixations that were longer than 300 ms 
(these contributed 28% of the total fixations), as the SRPs acompanying 
shorter fixations showed no difference. In contrast, in the study where the 
words of the sentences were presented one-by-one, the mean ERPs were 
computed from the potentials for all of the words of a given sentence 
type. This might explain why the effect of informativity did not show up 
in these ERP means.
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A RÉGÉSZTŐL A TÖRTÉNÉSZIG: EGY ÚJ PARADIGMA 
KÖRVONALAI A PSZICHOANALÍZISBEN1

„Egy teljes élettörténet, bárkinek az életéé, végtelenül unalmas és 
végtelenül hihetetlen lenne” (I. B. Singer: Szerelem és száműzetés)

BEVEZETÉS

Magyarországon, a háború után, Freud tudománya kényszerítő okok foly
tán illegalitásba vonult. A képzés, Mérei szavaival, „a katakombákban 
folyt” — magánlakásokon; a magyar pszichoanalitikusok, elveszítvén in
tézményeiket, elvágva mindazoktól a lehetőségektől, amelyeket egy nor
mális körülmények közepette fejlődő tudományág biztosít művelői számá
ra, a civil társadalom védettebb zugaiba húzódtak. E helyzet egyik legká
rosabb következménye a hazai pszichoanalízis és, tágabban, egész tudo
mányos életünk számára az volt, hogy a magyar szellemi élet nem kap
csolódhatott azokhoz a fejleményekhez, amelyek a pszichoanalízis hatásá
ra a második világháború után az emberrel foglalkozó tudományokban a 
nyugati kultúra szerencsésebb régióiban létrejöttek. Ez a hatás ekkorra 
már szinte a társadalomtudományok minden ágára kisugárzott, termékeny 
vitákra inspirálva többek között a filozófián, elsősorban pedig az ismeret- 
elméleten belül. Hazánkban ugyanakkor ebből csak nagyon keveset érzé
kelhettünk. Mivel az ellenséges ideológiai közegben a magyar pszichoana
lízis túlélését szinte kizárólag a klinikai gyakorlat és az ehhez kapcsolódó
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elmélet művelése biztosíthatta, Freud tudományának társadalom- 
tudományi vonatkozásai nálunk egészen a legutóbbi évekig háttérbe szo
rultak, pontosabban kizárólag a marxista társadalomtudomány szempont
jából, a kérdésfeltevéseket szerencsétlenül leszűkítve vizsgálták azokat. 
ERŐS (1989) így összegzi a helyzetet: „A hazai szellemi életet tágabb ér
telemben is érintetlenül hagyta a pszichoanalízis. Míg a nyugati országok
ban a freudi tanok és a filozófia, illetve a különféle humán tudományok 
(szociológia, történelemtudomány, antropológia, művészettudomány stb.) 
között termékeny kölcsönhatás, kölcsönös recepció ment végbe, hozzánk 
legfeljebb a híre s néhány morzsája jutott el ennek az ’interdiszciplináris’ 
pezsgésnek. A pszichoanalízis kritikai értékelése és értelmezése, amely 
Nyugaton a tudományelmélet és a tudományfilozófia különféle irányzata
inak egyik központi kérdésévé vált, nálunk szinte kizárólag a marxista 
ideológia privilégiuma maradt” (12. old.).

Elsősorban ez, másodsorban pedig a határterületi vizsgálódások szo
kásos nehézsége az oka annak, hogy az elmúlt másfél-két évtizedben meg
figyelhető magyarországi pszichoanalízis-reneszánszt továbbra is inkább a 
klinikai gyakorlathoz kapcsolódó korábbi tradíció folytatása jellemzi, és 
még mindig kívül esnek az érdeklődés homlokterén azok az eredmények, 
amelyek a freudi elmélet és a társadalomtudományok egymásrahatásából 
a második világháború után születtek. Az így keletkezett hatalmas űr be
töltésére eddig túlnyomórészt a recepció-, valamint az eszmetörténeti vizs
gálódások kapcsán születtek színvonalas írások, jórészt az elmúlt bő egy 
évtized során; elsősorban ERŐS Ferenc (1982; 1986; 1990), illetve HAR
MAT Pál (1986), valamint — témaválasztásukat tekintve érintőlegesen — 
NYÍRI Kristóf (1980) és KISS Endre (1978) tollából.2

Külön kell beszélnünk a marxista recepció történetéről, amely az 
ideologikus tárgyalásmódnak a kérdésfeltevéseket túlságosan leegyszerűsí
tő volta miatt még legigényesebb elemzéseiben [LUKÁCS, 1965 (1954); 
HERMANN, 1964] sem hozott létre a kor színvonalán álló, a nemzetközi 
tudományos élet mozgásaihoz kapcsolódó tudományos eredményeket. [A 
pszichoanalízis marxista recepciótörténetét részletesen tárgyalja HAR
MAT (1986), és alapos eszmetörténeti elemzésnek veti alá ERŐS 
(1986)]. Úgy gondolom, jogos igény lehet a magyar pszichoanalízissel 
szemben, hogy a rákényszerített elszigeteltségből kiszabadulva végre kime
részkedjen azokra a klinikumon kívüli területekre is, amelyekkel Freud 
tudománya az elmúlt fél évszázad során kapcsolatba került. írásommal eh
hez szeretnék hozzájárulni. Természetesen lehetetlen vállalkozás volna 
egyetlen cikk keretében összefoglalni mindazokat az eredményeket, ame
lyek az említett időszakban a nyugati gondolkodásban Freud tudó-
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mányának inspiráló hatására megszülettek. Tárgyam ennél jóval szűkebb, 
mégpedig a pszichoanalízisre irányuló ismeretelméleti kutatások néhány je
lentős vonatkozása.

A PSZICHOANALÍZIS HELYE A SZÁZAD ISMERETELMÉLETI 
DISKURZUSÁBAN

Közismert az a határozottság, amellyel Freud a pszichoanalízist a termé
szettudományok közé sorolta, ám az is tény, hogy módszertanilag soha 
nem tett olyan kísérleteket, amelyek az általa teremtett új diszciplínát va
lóban az empirikus tudományokhoz közelítették volna; mi több, Freud 
nem egy utalása arra enged következtetni, hogy az ilyen kísérleteket fe
leslegesnek érezte.3 A pszichoanalízis tudományelméleti identitása azon
ban különös módon a Freud halála óta eltelt fél évszázad során sem tisz
tázódott, mi több, szinte a század ismeretelméletének egyik botránykövévé 
nőtte ki magát, termékeny vitákat gerjesztve a neopozitivizmus és a her- 
meneutikai irányzatok párviadalában. A huszadik század tudomány
elméleti-ismeretelméleti fejlődését az angolszász neopozitivizmus és az an- 
tipozitivista német hermeneutikai tradíció küzdelme jellemzi, mégpedig az 
előbbi jelentős túlsúlyával, egészen a hatvanas évekig. Míg a neopozitiviz
mus az empirikus adatgyűjtést tekinti a megismerés elsődleges forrásának, 
a hermeneutikai irányzatokat elsődlegesen az értelmezés problémái foglal
koztatják. A pszichoanalízis, amely német nyelvterületen született meg, de 
Amerikában jutott először átfogó társadalmi és kulturális jelentőséghez, 
ennek a küzdelemnek az egyik fontos tétje, egyben katalizátora is volt, el
sősorban talán annak köszönhetően, hogy ígéretei szerint az empirikus 
megfigyelést a hermeneutikai módszerrel ötvözi.

Az elmúlt mintegy három évtized során mind a pozitivista, mind pe
dig a hermeneutikai ismeretelméleti vizsgálódások rámutattak arra, hogy 
a pszichoanalízis abban a formájában, ahogyan azt Freud gondolta, nem 
természettudomány, pontosabban fogalmazva: nem elégíti ki a kontrollált 
körülmények között történő megfigyelés kritériumait. Ebből a tényből 
azonban, saját tudományideáljuknak megfelelően homlokegyenest ellenke
ző következtetést vontak le. A pozitivista- szcientista tábor hívei, jóllehet 
tisztában vannak a távolsággal, amely a „létező” pszichoanalízist Freud tu
dományideáljától elválasztja, lényegében elfogadják ezt az ideált, és meg
próbálják Freud tudományát közelíteni hozzá. A hermeneutikai pozíció 
ezzel szemben azt állítja, hogy Freud tulajdonképpen tévesen azonosította 
tudományát. A lélekelemzés az ő szemükben nem satnyán fejlett empiri
kus tudomány, hanem a hermeneutikai, vagy más néven szellemtudomá
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nyok sajátos változata, a nyugati reflektív gondolkodás eredeti formája, 
ahol a validitás kérdése Dilthey, Heidegger és Gadamer elgondolásai nyo
mán haladva, nem pedig a természettudományos metodológiának a pszi
choanalízis számára elérhetetlen délibábját kergetve vethető csak fel.

Tárgyamul ez utóbbi megközelítést választottam, amit részben az in
dokol, hogy ha szemügyre vesszük az utóbbi idők humán-tudo
mányelméleti vitáit, akkor azt láthatjuk, hogy ezekben a vitákban (Gada
mer—Derrida; Gadamer—Habermas; Habermas—Ricoeur) a pszichoana
lízis kitüntetett jelentőséget élvez. Másrészt, tágabb kontextusba helyezve 
a kérdést, Freud tudományának hermeneutikai megközelítését előtérbe 
állítja az antipozitivista irányzatoknak napjaink társadalomtudományában, 
és konkrétan a pszichológiában megfigyelhető előretörése is,4 amelyben 
Kenneth GERGEN (1988) hasonlata szerint a kísérleti állat és a számí
tógép metaforája után most megjelent a személy mint szöveg metaforája 
(29. old.). A cikkben egy antipozitivista pszichoanalízis-koncepció lehető
ségét fogom megvizsgálni, különös tekintettel a pszichoanalízisben az el
múlt évtizedben körvonalazódó új paradigmára, valamint annak tudo
mánytörténeti és tudományelméleti előzményeire.

I. TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK

Az a kérdés, hogy mennyire „kemény”, illetve mennyire „puha” tudomány 
a pszichoanalízis, keletkezése pillanatától kezdve felmerült Freud tudo
mányával kapcsolatban. Freud (1893-1895) a Studien über Hysterie-ben 
(Tanulmányok a hisztériáról) megjegyzi, hogy esettanulmányai inkább ha
sonlítanak regényekre vagy elbeszélésekre, semmint tudományos értekezé
sekre, míg a pszichoanalízissel egyébként szimpatizáló Krafft-Ebing „tudo
mányos tündérmeséknek” nevezi Freud elméleteit. Másfelől viszont Freud 
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a pszichoanalízis természettudomány, és 
a pszichoanalízis hívei — szórványos kivételektől eltekintve — ennek 
megfelelően eleinte kizárólag a diszciplína szcientista jegyeit hangsúlyoz
ták, míg a pszichoanalízis empirista jellegét megkérdőjelezni egészen a 
legutóbbi évtizedekig egyet jelentett a pszichoanalízis tudományos státu
sának elvitatásával.
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EGY TUDOMÁNYELMÉLETI SZTEREOTÍPIA: FREUD ELMÉLETI FEJLŐDÉSE 
A REDUKCIONIZMUSTÓL A PSZICHOLÓGIÁIG VEZET

Részben ez a tény magyarázza azt, hogy Freudnak a lelki jelenségekről 
alkotott elképzelését életpályája kezdeti szakaszában általában azonosítják 
egyfajta durva fiziológiai redukcionizmussal (Stratchey, S. E. 1. 293. old.; 
WOLLHEIM, 1971, 59. old; KANZER, 1973, 102. old; GRÜNBAUM, 
1984, 3. és 6. old.), amitől a pszichoanalízis megalkotójának fokozatosan 
meg kellett volna szabadulnia ahhoz, hogy a lelki jelenségeket egy saját, 
a testi folyamatokétól független nyelven, a pszichoanalízis nyelvén írhassa 
le. Redukcionista korszaka utolsó állomása lett volna az az 1895-ben ke
letkezett torzó, amely csak több mint egy évtizeddel halála után került 
elő, és amelyet — bár Freud nem adott neki címet — az Egy tudományos 
pszichológia tervezete (a továbbiakban Tervezet) néven emlegetünk 
(FREUD, 1950a). Több érv is szól viszont amellett, hogy feltételezzük, 
Freudra sokkal kevésbé és rövidebb ideig gyakorolt hatást a német neu- 
ropatológia fiziológiai redukcionizmusa, semmint azt általában feltételezik. 
Vegyük sorra ezeket!

1885-ben, 29 éves korában, mint ismeretes, Freud hat hónapos pári
zsi ösztöndíjat szerez, hogy felkereshesse Charcot-t, a német iskolával el
lentétes szemléletű francia klinikai-leíró neuropatológia egyik vezéralakját. 
Ez az utazás valószínűleg nem ötletszerű elhatározás eredménye volt, ha
nem Freudnak a német iskola fiziológiai redukcionizmusával való elége
detlenségét jelzi. Freud döntésének két lehetséges előzményét szeretném 
megemlíteni. Az egyik, hogy egy Hansen nevű dán hipnotizőr demonstrá
ciója során Freud már egyetemi évei alatt találkozik egy olyan jelenséggel, 
amelynek magyarázatára a német neuropatológia nem képes.5 A másik 
pedig, hogy Breuer 1882-ben, amikor beszámol Freudnak, fiatal barátjá
nak, később híressé vált betegével, Anna О.-val folytatott katarzis-terápi
ájáról, megint csak egy olyan ténnyel szembesíti, amellyel kapcsolatban ta
náraitól szerzett ismeretei teljességgel csődöt mondanak (JONES, 1983, 
202. old.).6

Röviddel Franciaországból való hazajövetele után megjelennek Fre
ud első olyan írásai, amelyekben már határozott jelei mutatkoznak a né
met iskolától való eltávolodásának. Ezekben a rövid írásokban FREUD 
(1887; 1888a,b; 1889) tanárainak az idegrendszer működésére vonatkozó 
merev lokalicionista elképzeléseit bírálja. 1891-re pedig, az afáziáról írt 
neurológiai munkájában már egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy nem 
fogadja el a német iskola fiziológiai redukcionizmusát: „(...) az idegrend
szerben lejátszódó fiziológiai események sora és a lelki folyamatok közötti



178

viszony valószínűleg nem ok-okozati jellegű”, írja. „A lelki egy, a fizioló
giaival párhuzamos folyamat” (FREUD, 1891, 55. old.).7,8

Ami végül a Tervezet-e.t illeti, az, úgy tűnik, szerényebb szerepet ját
szott Freud gondolati fejlődésében, mint ahogyan a megjelenését (1950) 
követő két évtized során feltételezték. Erről a munkáról, mint már utal
tam rá, általában azt tartják, hogy Freud arra tesz benne kísérletet, hogy 
neurológiai ismereteivel a lelki jelenségek magyarázatát adja. Már James 
Stratchey, a Standard Edition szerkesztője és fordítója megjegyzi azonban, 
hogy Freud a Tervezet legtöbb fogalmát „inkább a pszichológiai jelensé
geket szem előtt tartva alkotta meg”, semmint a neurológiai adatokból ki
indulva (S. E. 1, 646. old.), míg Paul RICOEUR (1970) — akinek írásaira 
a cikk harmadik részében még többször hivatkozni fogok — arra hívja fel 
figyelmünket, hogy a Tervezet-ben szereplő „idegi energia” fogalma való
jában nem mennyiség, hanem álmennyiség, azaz a mérhetőség gondolatát 
sugallja, anélkül azonban, hogy erre ténylegesen lehetőséget nyújtana.9 
Újabban két angol szerző, SOLMS és SALING (1986) értékelte át radi
kálisan a Tervezet-nek a freudi életműben játszott szerepét. Stratchey kon
cepcióját alátámasztva amellett érvelnek, hogy Freud e félbemaradt kísér
letében nem neurológiai ismereteinek pszichológiai gondolkodására gya
korolt hatását kell látnunk, hanem éppen fordítva: a Tervezet neurológiai 
fogalmai valójában Freud pszichológiai elképzeléseihez ad hoc módon 
hozzáillesztett álneurológiai terminológiát képeznek.10

A fentiek azt mutatják, hogy Freud gondolati fejlődését csak bizo
nyos szimplifikáció árán lehet úgy jellemezni, mint ami egyszerűen a né
met neuropatológia fiziológiai redukcionizmusától a lelki jelenségek saját 
nyelvezetének a megtalálásáig vezet. Mint láthattuk, a Tervezet előtti 
Freud korántsem volt olyan mértékig redukcionista, mint azt általában tu
lajdonítják neki. A  másik oldalról viszont az is tény, hogy Freud soha nem 
szakít teljes határozottsággal a neurológiai redukcionizmussal. Élete utol
só (FREUD, 1982/1940) írásában például egyértelmű módon az agykéreg
hez rendeli hozzá az ént, a lelki élet általa hiposztazált alrendszerét. A 
„redukcionista Freudnak” a pszichoanalitikus elméletképzésre gyakorolt 
hatását a fentiek alapján — SÜLLŐ WAYtői (1987) kölcsönvett kifejezés
sel — nagyrészt olyan „mítosznak” tekintem, amely szerephez jutott mind 
a pszichoanalízisre irányuló szcientista, mind pedig hermeneutikai fogan- 
tatású legitimációs kísérletekben. A freudi metapszichológia szcientizmusát 
bíráló Jürgen HABERMAS (1971c) számára például Freud feltételezett 
redukcionista korszakának az a funkciója, hogy „külsődlegessé” tegye ezt 
a szcientizmust, és Habermas a metapszichológia „erő-nyelvét” ily módon
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a neurológiai korszak terhes koloncaként foghassa fel, amitől a pszicho
analízist meg kell szabadítani ahhoz, hogy az beválthassa a „szisztematikus 
önreflexió” tudományának ígéreteit.11 A pszichoanalízist empirikus tudo
mánynak tekintő szcientista pozíció pedig vagy közvetlenül támaszkodik 
Freud feltételezett neurológiai redukcionizmusára — természetesen a Ha- 
bermaséhoz képest ellenkező előjellel értékelve azt —, és a pszicho
analízis eredeti, autentikus változatának kiáltja ki a Tervezet képében, 
ahogyan azt PRIBRAM (1969) teszi, vagy pedig közvetve használja fel a 
természettudományos módszerek legitimáltatására, mondván, hogy Freud 
a pszichoanalízisben továbbra is azt a fajta természettudományos megis
merést folytatja, amit neurológusként elkezdett, csupán tárgya változott 
meg, amelyet azonban ugyanazokkal a módszerekkel kell kutatni, mint az 
állati és emberi idegrendszert.12

Az eddigieket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a fenti két pozíció 
legitimációs okokból mintegy „lekerekíti” Freud gondolati fejlődését, és 
egy olyan narratívumot hoz létre, amely szerint ez a fejlődés töretlen vo
nalban haladt volna egy „keményebb” tudományideáltól egy „puhább” 
felé. Bár főtrendként elfogadható ez az irány, nem lesz érdektelen fino
mabb felbontásban megvizsgálnunk Freud szinte páratlanul izgalmas gon
dolati építkezését. Ehhez egyrészt a fenti korrekció szükséges, másrészt 
meg kell hosszabbítanunk az áttekintett életpályaszakaszt mind előre, 
mind pedig hátrafelé.

FREUD ELMÉLETI FEJLŐDÉSE

Freudnak a kétféle tudományideál közötti ingadozása már a pályaválasz
tásnál is megfigyelhető. Mint ismeretes, Freud eredetileg jogi egyetemre 
készül, és csak hosszas habozás után szánja rá magát, hogy termé
szettudományos pályára menjen. Döntésében azonban, mint visszaemléke
zik rá, Goethe — George STEINER (1976) szavaival — „orfikus töredé
kei” [Über die Natur (A Természetről)] befolyásolják meghatározó módon. 
A Brücke laboratóriumában folytatott intenzív munka az egyetemi évek 
alatt kétségtelenül természettudományos elköteleződést jelez, Brentano fi
lozófiai kurzusainak intenzív látogatása, valamint a hipnózis iránti érdek
lődése azonban már arra utal, hogy Freud a „puhább” megközelítések 
iránt is vonzódik. 1891-re, mint láttuk, Freud határozottan elutasítja a né
met neuropatológia fiziológiai redukcionizmusát, és egyfajta paralelizmus- 
sal cseréli fel azt. Ismeretelméleti szempontból tehát semmi nem akadá
lyozná abban, hogy a pszichoanalízist mint „puha” tudományt konceptua- 
lizálja. A Breuerral közösen írt Studien über Hysterie (1893— 1895) katar
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zis-modellje pedig arról tanúskodik, hogy Freud valóban elindult ebbe az 
irányba.

Ezzel párhuzamosan azonban egészen másfajta erőfeszítéseket is 
tesz, melyek célja a neurózisok szexuális etiológiájának a megalkotása. A 
libidó-elmélet megalkotójától ez egyáltalán nem lenne meglepő, csakhogy 
ez a modell döntő módon különbözik attól, ahogyan a pszichoanalízisben 
a szexualitás majd megjelenik. Freud korai elméletében ugyanis nem a 
szexualitást szimbolizáló folyamatok zavara a patogén tényező, hanem a 
szexuális élet konkrét, viselkedéses diszfunkciói. Jones, Freud „hivatalos 
életrajzírója” ugyan láthatólag arra törekszik, hogy egyrészt bagatellizálja 
Freudnak ezt a korszakát, másrészt pedig, hogy összemossa Freud későbbi 
korszakával — mondván, hogy Freud már ekkor felismerte a szexualitás 
jelentőségét a neurózisokban —, a Fliessnek írott levelek azonban egyér
telműen arról tanúskodnak, hogy Freudot ekkoriban — a kor elméletei
nek megfelelően (SULLOWAY, 1987) — a neurózisok szexuális etioló
giájának valamilyen mechanisztikus-biológiai modellje foglalkoztatta. Mi
vel a Fliess-levelek nem publikációra szánt írások, hanem Freud szellemi 
műhelyének „félkésztermékei”, kísérleti darabjai, in statu nascendi követ
hetjük végig Freud szellemi fejlődését. A levelek tanúsága szerint Freudot 
1892 és 1895 között foglalkoztatja leginkább ez a koncepció. A levelek
ben olyan megfogalmazásokkal találkozhatunk, mint hogy a női neurasz
ténia a férfi neuraszténiájának a közvetlen következménye (FREUD, 
1950b, 177. old.), a férfineurózis oka pedig a serdülőkori maszturbálás le
het (id. mű, 179. old.); patogén tényező továbbá a coitus interruptus mind
két nemnél (id. mű, 184. old.), illetve fellép az örökletes tényező lehető
sége (uo.). Egy 1895-ben tartott előadásában Freud úgy vélekedik, hogy 
amennyiben „korábban egészséges férfiaknál szorongásos neurózis lép fel, 
úgy ez az önmegtartóztatásban gyökerezik; a nőknél ezt a jelenséget 
többnyire a coitus interruptus idézi elő” (id. JONES, 1983, 227. old.). 
Mindezek az elképzelések a pszichoanalízis későbbi fejlődése folyamán jó
részt „elsüllyednek”, csupán az aktuál neurózis kategóriája — amely a sze
xuális diszfunkciók közvetlen, nem pedig szimbolikus kifejeződése — őrzi 
emléküket. Freudnak még egy 1925-ös írásában is ezeket olvashatjuk: 
„Klinikai szemszögből tekintve az (aktuál) neurózisokat szükségszerűen a 
mérgezések meg az olyasféle rendellenességek mellé kell helyezni, ami
lyen például a Graves-kór. Ezek az állapotok bizonyos rendkívül aktív 
anyagok túlságosan nagymérvű jelenlétéből vagy relatív hiányából adód
nak, függetlenül attól, hogy ezeket az anyagokat maga a test állítja-e elő, 
vagy kívülről juttatják a testbe” (id. JONES, 1983, 225. old.).
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A Tervezet ezek szerint nem az első — és, mint majd látni fogjuk, 
nem is az utolsó — olyan vállalkozása Freudnak, amely arra irányul, hogy 
elméletalkotását közvetlenül a megfigyelhető valósághoz kapcsolja. Ez a 
második kísérlet, mint ismeretes, arra irányul, hogy fogalmait neurológiai 
struktúrákhoz kapcsolja, és miként az első kísérletnek, ennek is megtalál
hatók bizonyos nyomai későbbi munkáiban is.

Freud utolsó arra irányuló próbálkozása, hogy a pszichoanalízist a 
„pozitív tények” birodalmához kapcsolja, a csábítás-elmélet volt, amely 
szerint a neurózist kiváltó patogén tényező egy, a külső valóságban — 
többnyire a gyermekkorban — ténylegesen lejátszódó csábítás traumája. 
Saját visszaemlékezései szerint Freud ezt az elméletet önanalízise eredmé
nyeképpen, 1897-ben adja fel, Jones pedig tudni véli, hogy gondolatban 
korábban saját apját is effajta csábítással vádolta, testvéreivel kapcsolat
ban. Akárhogyan is van, Freud ettől kezdve arra az álláspontra helyezke
dik, hogy a csábítások, amelyekről az analizált beszámol, az esetek túlnyo
mó többségében a páciens fantáziájában, nem pedig a valóságban játszód
tak le, a gyerekkorban.

A fenti három redukciós kísérlet jelentősége a freudi életmű szem
pontjából kettős: egyrészt megmutatja azt a rendkívüli rugalmasságot, ami
vel Freud képes egy adott elmélete ismeretelméleti státusát metaforikus 
átértelmezés útján megváltoztatni, másrészt megmutatja a pszichoanalízis 
elméleteinek valódi ismeretelméleti státusát. Amennyiben ugyanis Freud 
nem hajtotta volna végre ezeket az átértelmezéseket, akkor minden való
színűség szerint besorolódott volna korának többi mechanicista próbálko
zása mellé, amelyek neurológiai vagy másfajta — többnyire darwinista fo- 
gantatású — természettudományos hipotézisekkel rugaszkodtak neki az 
emberi lélek magyarázatának. Miközben azonban ezek a vállalkozások a 
múlt századi Zeitgeist által inspirált, elsietett próbálkozásoknak bizonyul
tak, a természettudományos ismeretek és a lelki jelenségekről felhalmo
zott tradicionális ismeretek közötti rövidre zárásoknak, Freud érdeme az 
volt, hogy nem próbálta kutatási tárgyát a módszerhez, azaz a rendelke
zésére álló pozitivista metodológiai elképzelésekhez igazítani. Mihelyst úgy 
találta, hogy az általa választott módszer a tárgy magyarázatára alkalmat
lannak bizonyult, hallatlan könnyedséggel átértelmezte azt. Freud kreati
vitásának nagyságrendjét mi sem jelzi jobban, minthogy mindhárom fen
tebb említett teóriájának magja köré mások egész rendszert építettek ké
sőbb, vagy legalábbis erre alkalmasként méltatták azokat. A szexualitással 
kapcsolatban W. Reich orgazmus-elmélete erre a példa, a Tervezet mo
delljét illetően Karl PRIBRAM (1969) és PRIBRAM és GILL (1976)
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méltatása, míg a csábítás-elméletet eleinte Ferenczi, újabban pedig Mas
son próbálta meg rehabilitálni.13

Míg azonban a fenti három redukciós kísérlet csupán heurisztikus 
forrásul szolgál a pszichoanalitikus elméletképzés számára,14 Freud a tu
dományelméleti önmeghatározás szintjén határozottan úgy véli, hogy az 
általa teremtett új diszciplína empirikus tudomány. Jóllehet gyakran hasz
nál olyan metaforákat, amelyekből arra következtethetnénk, hogy a pszi
choanalízis humán tudomány, mégis, amikor metodológiailag sorolja be az 
általa létrehozott diszciplínát, akkor minden esetben egyértelműen dekla
rálja, hogy természettudománynak tekinti azt. Hogy a természettudomány 
címkéje milyen nagy legitimáló erővel bír ebben az időszakban, és 
mennyire azonos a tudomány fogalmával, azt jól jellemzi, hogy még Jung 
is úgy beszél pszichológiájáról, mint természettudományról. Néhány jelen
tős kivételtől eltekintve — mint amilyen például BINSWANGER 
(1955/1926) a 20-as években, aki elsőként nevezi hermeneutikának a pszi
choanalízist, vagy Thomas Mann (1970), aki a Mester 80. születésnapján 
elmondott ünnepi beszédében a pszichoanalízisnek Nietzschével és 
Schoppenhauerrel, no meg Junggal való rokonságára hívja fel a figyelmet 
— elmondhatjuk, hogy a 60-as évekig a pszichoanalízis szcientista identi
tását megkérdőjelezni egyet jelentett a Freud tudománya elleni támadás
sal. Ahogyan Jerome Bruner megállapítja a SPENCE (1987) könyvéhez 
írt Előszóban, „A pszichoanalízis a pozitivizmust hívta segítségül, hogy le- 
gitimizálja azt az állítását, miszerint a kauzális kapcsolatokat tanul
mányozó determinisztikus tudomány” (XI. old.). Egy hermeneutikai olva
sat létrejöttének a lehetősége csak a 60-as évek közepe táján alakul ki, a 
kritikai hermeneutika irányzatának a fellépésével. A továbbiakban a kriti
kai hermeneutika pszichoanalízis-koncepcióját fogom bemutatni, a gada- 
meri hermeneutika megértésfogalmával szembeállítva.

II. KRITIKAI HERMENEUTIKA KONTRA FILOZÓFIAI HERMENEUTIKA: 
EMPÍRIA ÉS INTERPRETÁCIÓ

A HERMENEUTIKA RELEVANCIÁJA A PSZICHOANALÍZISSEL 
KAPCSOLATBAN

A hermeneutika a szövegértelmezés tudománya. A név a „hermeneuein” 
görög szóból ered, amelynek jelentése „értelmezni, tolmácsolni”. A her
meneutika őse a Biblia szövegmagyarázatának, az exegetikának a közép
korban kialakult tudománya. Az exegetikából a XVIII. században jön lét
re a szövegek értelmézésének a tudománya, egy általános filológiai mód
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szer, amely három irányban fejlődik tovább, a jogi, esztétikai és vallási 
hermeneutika irányába. A három terület közös elveit Schleiermacher fog
lalja össze a múlt század elején, majd Schleiermacher eredményeit Dilthey 
fejleszti tovább. Mivel az ember a fizikai tárgyaktól eltérően képes arra, 
hogy saját viszonyulásait — a fizikai világ dolgaihoz és a többi emberhez
— szimbolikusan reprezentálja, és mivel az így keletkező jelentések ké
pezik viselkedésének alapegységeit, Dilthey szerint a társadalomtu
dományok számára nem követhető az a J. S. Mill és A. Comte által meg
fogalmazott pozitivista tudományideál, mely szerint az emberrel foglalkozó 
tudományoknak — Dilthey szóhasználata szerint a szellemtudományoknak
— ugyanazokat a módszereket kellene alkalmazniuk a megismerésben, 
mint a természettudományoknak: atomi egységekkel operáló, predikciót 
lehetővé tévő, az emberi viselkedést a fizikai tárgyak „viselkedésével” 
analóg módon magyarázó módszereket. A társadalomtudományoknak ehe
lyett az ember által konstruált jelentések értelmezésére kell irányulniuk, 
módszertani alapként a hermeneutikára támaszkodva.15

A hermeneutika relevanciája a pszichoanalízissel kapcsolatban 
könnyen belátható. A Freud előtt is ott lebegő pozitivista tudo
mányideállal szembesítve a pszichoanalízist, azt látjuk, hogy itt a vizsgálat 
„tárgya” maga is személy, aki, ahogyan Jürgen Habermasnak és a kritikai 
hermeneutika más képviselőinek (APEL, 1967; 1972; LORENZER, 
1973) elemzései kiemelik, az analízis folyamán a megismerés tárgyából fo
kozatosan a megismerés alanyává változik át. A szellemtudományokat vi
szont múlt századi születésüktől fogva éppen a megismerőt és a megisme
rés tárgyát elválasztó empirista tudományfelfogás kritikája, valamint az 
empirikus megfigyelés helyett az értelmezés módszerének és problemati
kájának a középpontba állítása jellemzi. Ugyanakkor, mint ismeretes, a 
pszichoananalitikus kezelés eszköze ugyancsak az interpretáció, még ha 
annak egy sajátos formája is. STEELE (1979) tehát joggal állapítja meg: 
„Hogy a pszichoanalízist a természettudományok közé sorolhatjuk-e vagy 
sem, attól függ, hogy hogyan határozzuk meg a természettudományos 
módszert. Biztos helye van azonban a szellemtudományok között, lévén a 
hermeneutika egy formája” (389. old.).

A hermeneutika a hermeneutikai kör Schleiermachertól származó, 
Heidegger által ontológiailag megalapozott, majd Gadamer munkásságá
ban sokrétűen alkalmazott és finoman kimunkált kategóriájával írja le a 
megértés körszerű struktúráját:16 „Aki egy szöveget meg akar érteni, az 
mindig felvázolást végez. Amint észrevesz valami értelmet a szövegben, 
előre felvázolja az egésznek az értelmét. (...) Az ilyen előzetes vázlat ki
dolgozásában, melyet persze állandóan revideál az, ami az értelembe való
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behatolás közben adódik, az ilyen vázlat kidolgozásában áll a megértése 
annak, ami előttünk van” (GADAMER, 1984, 192. old.).17 Mint azt töb
ben megállapították, a filozófusok közül például HABERMAS (1971c), 
APEL (1967; 1972) és RICOEUR (1970; 1981a), a pszichoanalitikusok 
közül pedig STEELE (1979; 1982; 1986), SCHAFER (1980; 1981), illetve 
SPENCE (1982b; 1988) nevét említhetjük, alapvetően ez a struktúra az, 
amely az analitikus interpretáció menetét is meghatározza. Ha a herme- 
neutikai kör modelljét az analitikus megismerés folyamatára alkalmazzuk, 
akkor az anticipált egész, a „szöveg” értelem-egésze az egyénnek az 
analízis folyamán rekonstruálandó élettörténete lesz, amelybe az anali
zált életének egyes eseményei, illetve mindaz az anyag — a gyermek
kori emlékektől kezdve a jelenbéli tünetekig, az álmoktól a tévcselek- 
vésekig etc. —, amit a páciens a kezelés során „hoz”, simán, erőszak nél
kül kell, hogy beleilleszkedjen.

A kortárs hermeneutikának általában három áramlatát szokták meg
különböztetni.18 Az első, az Emilio Betti nevével fémjelzett metodológiai 
hermeneutika Dilthey törekvéseinek az egyenes folytatása. Célja ennek 
megfelelően elsődlegesen az értelmezések validizálási módszerének a ki
dolgozása.

A postheideggeriánus filozófiai hermeneutikát ezzel szemben az értel
mezés nem elsősorban metodológiai szempontból érdekli, hanem az em
beri létet konstituáló antropológiai mozzanatként fogja fel. A hermeneu- 
tikai kör fogalma azt implikálja, hogy nincsen előfeltevés nélküli tudás. A 
tudományos módszer nem áll kívül ezen a körön, a kérdésfeltevés meg
előzi a módszert, amelynek lényege az, hogy az emberi tapasztalatot meg
ismételhető mintákba kényszeríti; ezzel azonban a módszer még nem ké
pes biztosítani a kérdésfeltevés relevanciáját. A filozófiai hermeneutika a 
tudományos módszer korlátáit hangsúlyozza — ennek megfelelően a mód
szerhez kapcsolódó reflexió szükségességét —, valamint a megismerés 
pretudományos mozzanatait tematizálja.

Végül a harmadik irányzatot a kritikai hermeneutika alkotja. A kriti
kai hermeneutika tudománytörténeti előzménye a frankfurti iskola, amely 
a marxizmus és a pszichoanalízis integrálására tett kísérletet a 20-as évek
től kezdődően. A kritikai hermeneutikát, elődjéhez hasonlóan, a felvilá
gosodás útján megteremtődő emancipált társadalom lehetősége foglalkoz
tatja, tájékozódási területe azonban a frankfurtiakénál jóval szélesebb, 
mind a társadalomtudományi vonatkozásokat, mind pedig a pszichológiai 
forrásokat tekintve. Az előbbiek esetében felhasználja például az angol
szász társadalomtudományok (többek között G. H. Mead és Talcott Par-
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sons), míg az utóbbiaknál a kognitív fejlődéslélektan és a Freud utáni 
pszichoanalízis — elsősorban az én-pszichológia — bizonyos eredményeit. 
A kritikai hermeneutika abban is különbözik a frankfurtiaktól, hogy a 
pszichoanalízis iránti érdeklődése elsősorban metodológiai jellegű. Freud 
tudományára úgy tekint, mint az empirikus megismerést a hermeneutika 
tudományával ötvöző megismerési módszerre, és mint ilyet a társada
lomtudományok paradigmatikus esetének tartja.

Mint a fenti rövid jellemzésből is kiderül, a mai hermeneutika csupán 
a pozitivizmussal szembeállítva tűnik homogén irányzatnak. Az elkövetke
zőkben a „klasszikus” hermeneutika megértés-koncepcióját hasonlítom 
majd össze a kritikai elmélet interpretáció-fogalmával. Az előbbit Hans- 
Georg Gadamer megközelítésével reprezentálom, míg az utóbbit Haber- 
maséval.

A GADAMER-HABERMAS VITA

A kétféle hermeneutika-koncepció a 60-as évek második felében ütközött 
meg egymással egy olyan vitában, amelynek tétje az volt, hogy elképzel- 
hető-e egy olyan hermeneutika, amely a racionalitásnak — az empirikus 
ismeretszerzésre támaszkodva — nagyobb teret képes biztosítani a tradí
ciód al szemben, mint azt a filozófiai hermeneutika lehetségesnek tartja. 
Bár egyesek — részben maga GADAMER is — megpróbálták a nézet- 
különbségeket a vita két résztvevőjének a tradícióhoz fűződő eltérő attitűd
jére visszavezetni19 (GADAMER, 1984, 380. old.), Habermas mindvégig ma
kacsul ragaszkodott ahhoz, hogy nézeteltérésüknek tudományelméleti alapja 
van. A vita témánk szempontjából röviden így összegezhető.

Habermas, miközben elfogadja a megértés Gadamer által alkalmazott 
dialógus-modelljét, úgy gondolja, hogy Gadamer, a szöveggel folytatott 
dialógus közben túl nagy hangsúlyt helyez a részvételre és elhanyagolja 
azt a távolságot és kritikát, amely az értelmezés közben az értelmező 
helyzetét és feladatát jellemzi (HABERMAS, 1970, 282—283. old.). Az 
interpretálnak empirikus ismeretekre támaszkodó elméleti rendszere bir
tokában reflektív módon kell viszonyulnia a megértéshez, mondja Haber
mas, ami által nagyobb esélyhez jut majd a szöveg valódi megértésére, 
mint a „naív” interpretátor. Az ideológia kritika segítségével például rá
mutathat azokra az anyagi érdekekre, amelyek leplezésére felhasználják a 
nyelvet, a pszichoanalitikus interpretáció pedig feltárhatja azokat a szocia
lizációs defektusokat, amelyek a páciens által használt nyelv szisztematikus 
torzulását eredményezik. A hagyományos jelentések elrejthetnek, sőt tor
zíthatnak szándékokat, éppúgy, ahogyan kifejezhetnek (287. old.). A raci
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onális megalapozás így jóval nagyobb szerephez juthat a tradícióval szem
ben, mint azt a filozófiai hermeneutika állítja.

Gadamer válasza erre az, hogy a hermeneutikai megértés nem kor
látozódik a szöveg szerzője által tudatosan létrehozott jelentésekre. Min
den ideológiát „valódi” jelentése szerint kell értelmezni, például az ura
lommal való összefüggésében, hiszen az előítéletek jelentős része éppen 
innen származik (GADAMER, 1971, 70—72. old.). A szöveg ilymódon 
történő átvilágítása, reflexív birtokbavétele azonban a megértés belső moz
zanata, amit kívülről, valamilyen elméleti perspektíva felhasználásával nem 
lehet előre „bebiztosítani” (78. old.). Egy olyan meggyőződés, miszerint a 
reflexió közelebb visz az igazsághoz, mint partneremet, maga is reflektá
latlan, nem-tudatosult előítéletek talaján pöffeszkedik.

Habermas végső érve az, hogy a hermeneutikai megértés egy termé
szetes nyelvet beszélő egyén normális nyelvi ismereteire szorítkozik (HA
BERMAS, 1971a, 130. skk.). Vannak azonban olyan megértési módsze
rek, amelyek ezt meghaladják. Ilyen például Noam Chomsky elmélete a 
nyelvi kompetencia megszerzésének a magyarázatára, Jean Piaget-é a 
kognitív fejlődésről, L. Kohlberg modellje az erkölcsi tudat fejlődésére, G. 
H. Mead elmélete az interakció fejlődéséről, Parsonsé a cselekvési rend
szerek magyarázatára, Marxé a társadalom fejlődéséről és végül Freud el
mélete az eltorzított kommunikációról. Ezek a rendszerek módszeresen ál
talánosított empirikus tudáson alapulnak, és oksági magyarázatok lehető
ségét nyújtják, amivel csökkentik az interpretálónak az értelmezési hely
zettől való függését. Habermas a felsorolt elméletek közül a pszichoana
lízist tartja alkalmasnak arra, hogy tézisét rajta keresztül kifejtse. A pszi
choanalízis különleges jelentőségét eszerint az adná, hogy mind ez ideig 
„az egyetlen kézzel fogható példája annak, hogy egy tudományág tartal
mazza a metodológiai önreflexiót” (HABERMAS, 1971c, 214. old.). Fre
ud tudományában, továbbá, biztosított az a rejtett jelentések megértésé
hez szükséges elméleti perspektíva, valamint a technikai szabályok meg
felelő eszközrendszere, amely meghaladja a természetes nyelvet beszélő 
személy kompetenciáját. Az a kommunikációs helyzet, amelyben az ana
lízis zajlik, alapvetően különbözik a hétköznapi emberi érintkezéstől, mu
tat rá Habermas. Az analitikus szituáció kvázi-kísérleti feltételeket teremt. 
Az analitikus alapszabály („mindent kimondani”), a szabad asszociáció 
technikája, a kora gyermekkori traumatikus helyzetek felidézése, a cselek
vési lehetőség hiánya, az analitikus reflektált részvétele a helyzetben, il
letve az „absztinencia” szabálya — az analitikus érzelmileg lehetőleg nem 
reagál a páciens indulataira —, amely lehetővé teszi az indulatáttétel lét-
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rejöttét, ezzel mintegy laboratóriumi körülmények között reprodukálva a 
neurózis anyagát, jelentik azokat a jegyeket, amelyek megkülönböztetik 
ezt a helyzetet a „tradicionális”, megszokott hétköznapi kommunikációtól. 
Döntő különbség az is, hogy a résztvevők, különösen az analitikus figyel
me, „előmegértése” eleve a lehetséges jelentések szűk körére irányul, az 
analízis során elhangzottakat a fejlődési konflitiktusokkal megzavart korai 
tárgykapcsolatok szempontjából interpretálják. A nyelvi anyag szerveződé
se így egy konkrét irányba halad, rögzített értelmezési sémák mentén, ame
lyek a kora gyermekkori interakciós minták általános értelmezéséből áll
nak, illetve e mintáknak a szexuális élet fejlődési fázisaival (orális, anális, 
fallikus, lappangás, genitális) való összekapcsolásából (HABERMAS, 
1971a, 138—139. old.). Az analitikus helyzetben történő megértés — 
mondja Habermas — a hermeneutikus megértéssel szemben nem a hét
köznapi kommunikatív képesség elméletmentes alkalmazása; a pszichoana
litikus megértés során az analitikus mintegy a klasszikus hermeneutikai 
megértés „mögé” tud kerülni. Mindezek alapján azt a következtetést von
ja le, hogy a pszichoanalízis módszertani jegyei kulcsot biztosítanak a tár
sadalomtudományok metodológiájának kidolgozásához. A freudi metapszi- 
chológia — a pszichoanalízis legelvontabb elméleti szintje — kvázi-empi- 
rikus, látszólag a fizika fogalmait felhasználó nyelve, Freud „szientista ön
félreértése” ugyanakkor megakadályozta, hogy a pszichoanalízisben teljes 
egészében megvalósuljon ez a lehetőség, ezért szerinte szükség van a 
freudi metaelmélet kommunikációra utaló fogalmakban történő újrafogal
mazására (uo.).

Habermas megértés-koncepciója lényeges szempontokból különbözik 
a filozófiai hermeneutika interpretáció-fogalmától. A továbbiakban ezeket 
a különbségeket szeretném kiemelni és a kétféle koncepció egymáshoz 
való viszonyát meghatározni.

A PSZICHOANALITIKUS ÉRTELMEZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ ÉRTELMEZÉS 
KLASSZIKUS ÉRTELEMBEN VETT FOGALMÁVAL ÖSSZEHASONLÍTVA

A. A „szöveg” és az értelmező aszimmetrikus viszonya az analitikus 
interpretáció során
A gadameri filozófiai hermeneutika kulcsfogalma a horizont-összeolvadás 
kategóriája.21 Gadamer meghatározása szerint az értelmezési horizontot 
azok az elvárások, előítéletek, ismeretek alkotják, amelyekkel az értelme
ző a szöveghez közeledik. Mivel a szövegnek ugyancsak van egy saját ér
telmezési horizontja — jól érzékelhető ez távolabbi korok, idegen kultú
rák szövegeinek értelmezése során vagy egy más nyelvről való fordítás
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esetében — az értelmezőnek egyszerre kell használnia saját perspektíváját 
és a szöveg horizontját. Úgy kell megőriznie a szöveg másságát, hogy 
ugyanakkor a szövegben rögzített világlátást mintegy „üzenetként” fogja 
fel, vagyis saját élethelyzetére alkalmazza a szövegben foglaltakat.

A fenti meghatározás azt implikálja, hogy az értelmező a szöveg vi
láglátását egyenrangúnak fogadja el saját világlátásával. A neurotikus elfoj
tások által „elrontott” nyelvéhez azonban az értelmező (az analitikus, il
letve maga a páciens) a terápia normatív attitűdjével közelít, ami kizárja 
azt, hogy itt egyenrangú nyelvi valóságok találkozásáról beszélhessünk. Az 
analízis célja a valóság megismertetése és elfogadtatása a „beteggel”, ame
lyet az analízis kezdetén saját védekező mechanizmusai elrejtenek előle. 
Olyan metapozíciót eredményez ez, amilyet GAD AMER (1984) szerint az 
értelmező soha nem vindikálhat magának: „(...) minden igazi beszélgetés
hez hozzátartozik, hogy elfogadjuk a másikat (...). Véleményét tehát nem 
őrá önmagára, hanem a saját helyes vagy hibás véleményünkre vonatkoz
tathatjuk vissza. Ahol valóban a másikat mint individualitást tartjuk szem 
előtt, például a terápiás beszélgetés vagy a vádlott kihallgatása közben, ott 
egyáltalán nem áll fenn igazi megértetési szituáció” (270. old.).

B. A narratív sémák szerepe az analitikus interpretációban
Az analitikus értelmezés másik — az előbbitől nem független — sajátos
sága az, hogy a pszichoanalitikusnak a hagyományos értelemben vett in- 
terpretátorral szemben már eleve „kész”, határozott elvárásai vannak ar
ról, hogy mi az az értelem, amely az analízis anyagának interpretálása so
rán a szeme elé tárul, hogy a múltbéli emlékek rekonstrukciója — felidé
zése és értelmezése — során melyek azok a lényeges fejlődési szakaszok 
és szereplők az egyén életében, amelyek az analízis során rekonstruált 
élettörténetben meg kell hogy jelenjenek. Röviden, az analitikus a „szö
veg” interpretációja során — HABERMAS (1971c) kifejezésével — értel
mezési sémákat (Erzählungsfolie) használ (259. old.).

Egy ilyen jellegű hermeneutika legitimitása azonban a „klasszikus” 
hermeneutika nézőpontjából szemlélve megkérdőjelezhető. GADAMER 
(1984) joggal hangsúlyozza az interpretáló „dogmáktól mentes nyitottsá
gának” követelményét az értelmezés során. A pszichoanalitikus értelme
zésnél ezzel szemben, mint a fentiek mutatják, az interpretáló „előrefo- 
gását” — az értelmezendő szöveg értelmének anticipációját, vagy, aho
gyan Heidegger mondja, „kivetítését” — jelentős részben rögzített sémák 
határozzák meg, vagy legalábbis orientálják. így állhat elő azután olyan 
helyzet, amelyben, mint MARMOR (1962) — az empirista nézőpontból 
elmarasztalóan — írja: „(...) minden elmélet saját igazolására gyűjt adató
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kát. A freudisták olyan kijelentéseket csikarnak ki a betegből, amely an
nak Ödipusz-komplexumáról és kasztrációs szorongásáról ad hírt, a jungis- 
ták archetípusokról szóló anyagot, a rankiánusok a szeparációs szorongás
ról, az adleriánusok a maszkulin tiltakozásról és kisebbrendűségi érzésről 
(...) szereznek bizonyítékokat betegeiktől és így tovább” (289. old.). „Ma
gát a dolgot” tehát, ahogyan a husserli és heideggeri fenomenológia mon
daná, a pszichoanalitikus „mélyhermeneutika” mintha kevésbé hagyná ér
vényesülni, mint a „hagyományos” hermeneutikai eljárás.

A pszichoanalízis mint „határeseti” hermeneutika
Gadamert figyelmesen olvasva ugyanakkor azt találjuk, hogy, mintegy per 
tangeníem beszél arról a fajta megértési helyzetről is, amelynek a pszicho
analitikus interpretáció megfelel. A történész értelmezési helyzetét a filo
lóguséval összehasonlítva például ezeket mondja: „(...) az interpretáció 
fogalma itt új és kiélezett tartalmat kap. Nem csupán egy adott szöveg 
megértésének a kifejezett végrehajtását jelenti, ahogyan azt a filológusnak 
kell végeznie. A történeti interpretáció fogalmának sokkal inkább a kife
jezés fogalma a megfelelője (...). Amit a kifejezés kifejez, az éppen hogy 
nemcsak az, amit kifejezésre akartak juttatni általa, amit értenek alatta, 
hanem elsősorban az, amit, az ilyen szándékos mondandóval együtt úgy
szólván ’elárul’ (...). Tehát itt az interpretáció nem arra az értelemre vo
natkozik, amelyre a szerző gondolt, hanem a rejtett, feltárandó értelemre” 
(GADAMER, 1984, 236. old.). Gadamer ugyanakkor úgy látja, hogy az 
ilyen kommunikációs helyzet a valódi értelmezésnek csupán előkészítő fá
zisa. A történész igazi feladata csak azután kezdődik, hogy a tények fel
tárásán túljutott: „ A történész úgy viszonyul a szöveghez, mint a vizsgá
lóbíró a kihallgatott tanúhoz. Azonban a tények puszta megállapítása, me
lyeket a tanú elfogult nyilatkozataiból kihámoz, még nem meríti ki a tör
ténész valódi tevékenységét. Ez csak annak a jelentésnek a megértésével 
válik teljessé, melyet megállapításaiban talál (...). Kétségtelen, hogy a tör
ténész más szempontból nézi a szövegeit [mint a filológus], de az inten
ciónak ez a megváltoztatása csak az egyes szövegre mint olyanra érvényes. 
A történész számára azonban az egyes szöveg más forrásokkal és doku
mentumokkal a hagyományegész egységévé egyesül. Ennek a hagyomány
egésznek az egysége a történész igazi tárgya, s ezt ugyanabban az érte
lemben kell megértenie, mint a filológusnak a maga tárgyát” (238—239. 
old.).

Kifejezetten a terápiás beszélgetésre utalva, mint korábban láthattuk, 
GADAMER kijelenti, hogy itt „nem áll fenn igazi megértetési szituáció” 
(1984, 270. old.), összességében pedig úgy ítéli meg, hogy „(...) a homályos
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gondolat és a ’rosszul’ megírt szöveg megértése nem valamiféle dísz
bemutató, amikor teljes pompájában parádézhat a hermeneutikai művé
szet, hanem ellenkezőleg: olyan határeset, amikor a hermeneutikai siker 
hordozó előfeltétele, a szándékozott értelem egyértelműsége bizonytalanná 
válik” (276. old. — kiemelés: SZUMMER Cs.). A filozófiai hermeneutika 
nézőpontjából tekintve tehát a pszichoanalízis határeseti hermeneutikaként 
tűnik fel előttünk. A kétféle megértés-fogalom így komplementer viszonyba 
kerül egymással,22 hiszen a kritikai hermeneutika érdeklődése pontosan arra 
a fajta kommunikációs helyzetre irányul, amely az értelmezés hagyományos 
felfogása szerint csupán a interpretáció határesete (276. old.). Max Weber 
(ahogyan Peter Winch [1989, 58. old.]) felhívja rá a figyelmet, az „értelem
hez igazodó” cselekvésekkel kapcsolatban ugyanígy tekintett a pszichoanali
tikus által interpretálható cselekvésekre — ugyancsak ezen a néven, „határ
esetekként” említve őket —, azokra, amelyek értelme csak a „szakember” 
előtt tárul fel. GADAMER (1984) pedig így fogalmaz, ugyancsak a történész 
szövegértelmézésével kapcsolatban: „Az interpetáció fogalma itt úgyszólván 
teljessé válik. Interpretálni ott kell, ahol nem bízunk abban, ami egy jelen
ségben közvetlenül megmutatkozik. így interpretál a pszichológia, amikor az 
életmegnyilvánulásoknak nem ismeri el azt az értelmét, amelyet maguk a 
megnyilatkozók ki akarnak fejezni, hanem arra kérdez rá, ami mögöttük, a 
tudattalanban lejátszódott” (237. old.).

Gadamer tehát — Weberhez hasonlóan — elismeri a Habermas által 
felvázolt, a mindennapi nyelv értéséhez szükséges kompetenciát meghala
dó „empirikus hermeneutika”, vagy — ahogyan a kritikai hermeneutika 
képviselői nevezik — mélyhermeneutika lehetőségét, az analitikus szituá
cióban való létjogosultságát. (Kétségbe vonja viszont azt, hogy a pszicho
analitikus megértést extrapolálni lehetne a társadalmi élet egészére. A vi
tának ez a része azonban már tárgyunkon kívül esik.) Vizsgáljuk meg 
most azt, hogy a Habermas által megfogalmazott mélyhermeneutika-kon- 
cepció alkalmazható-e az analízisen belüli helyzetre!

Az empíria szerepe az analitikus interpretációban
Mint láthattuk, Habermas koncepciójának alappillére az, hogy az analiti
kus interpretáció sajátosságait az értelmezőnek a normális nyelvi kompe
tenciát meghaladó tudása legitimálja. Ez a tudás pedig az „empirikus 
anyag szisztematikus általánosításának” az eredménye. Habermas olvasa
tában, továbbá, a „mélyhermeneutikai” interpretáció az előrehaladó ön
reflexióval, végső soron a szubjektum emancipálásával, elidegenedett álla
potából való felszabadításával jár együtt, ahol a kiteljesedő önreflexió az 
élettörténet narratív rekonstrukciójának az eredménye. Vegyük most kö
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zelebbről szemügyre a pszichoanalitikus narratívum létrehozásának folya
matát, mégpedig abból a szempontból, hogy valóban úgy tekinthetünk-e 
erre, mint múltbeli események rekonstrukciójára.

Abból indulhatunk ki, hogy az élettörténeti narratívum megalkotásá
nak lehetőségét az teremti meg, hogy az élettörténet múltbeli eseménye
inek emlékei narratív szempontból sajátos rugalmassággal rendelkeznek, 
hiszen enélkül nem lehetne az analízis során új narratívumba foglalni 
őket. A pszichoanalízis keretében rekonstruált élettörténet koherenciája 
és ellentmondás-mentessége elsősorban azért képes meghaladni az élet- 
történet eredeti, „spontán módon” létrejött narratívumának koherenciáját 
és konzisztenciáját, mert felhasználja ezt a rugalmasságot.

A narratívumot az analitikus által alkalmazott elméleti rendszer struk
turálja. Az analitikus tevékenységéből három mozzanatot lehet kiemelni: (a) 
Az elméleti rendszer — freudi, kleini, jungi stb. — szűrőjén keresztül az 
analitikus szelektív módon válogatja ki az élettörténet egyedi eseményeiből a 
számára „releváns” tények csoportját, (b) A második mozzanat az indítékok 
konstruálása: az emberi cselekvések indítékai, a fizikai eseményekkel szem
ben, közvetlen módon nem figyelhetők meg — vagy, ahogyan ANSCOMBE 
(1957) mondja, a megfigyelő által használt magyarázó kontextusból nyerik lé
tüket. Ez pedig lehetővé teszi, hogy az analitikus határozza meg, hogy a nar
ratívum létrehozása során, az általa alkalmazott elméleti rendszernek megfe- 
lően a páciens által véghezvitt vagy másoktól elszenvedett cselekedetekhez, 
ő és a páciens milyen indítékokat kapcsoljanak, (c) Végül a harmadik, leg
lényegesebb mozzanatot a pszichoanalitikus narratívum létrehozása jelenti, 
vagyis a szelektált tényeknek és a feltételezett indítékoknak egy összefüggő 
történetbe való belefoglalása. E tevékenység közben a kreatív képzelet, a 
fikció játsza a döntő szerepet.

A szelekció, az indítékok konstruálása és főleg a fikció mozzanata alap
ján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a pszichoanalízis esetében nem 
annyira a múlt rekonstrukciójáról van szó, mint inkább a rekonstrukciót át- 
meg átszövő konstrukcióról. Felmerül ezért a kérdés, vajon Habermas azzal, 
hogy — a metapszichológia rendszerének kivételével, amelyet a „pszichoa
nalízis szcientista önfélreértésének tekint” — empirikus módon alátámasztott 
ismeretnek fogadja el Freud fogalmi konstrukcióit, nem becsüli-e túl egyúttal 
az empirikus elem tényleges jelentőségét a pszichoanalízisben? Habermas 
végső soron semmiféle bizonyítékkal nem tud szolgálni arra nézve, hogy a 
pszichoanalitikus narratív struktúrák, amelyek egy tipizált (általánosított) élet- 
történetet alkotnak, és amelyek segítségével a páciens egyedi élettörténete re
konstruálható, valóban az empirikus — noha nem a kísérleti tudományok



kontrollált megfigyelési helyzetében gyűjtött — anyag szisztematikus álta
lánosításának eredményeként jöttek létre. Számomra ezért az általa körvo
nalazott „empirikus hermeneutika” metodológiai szempontból tekintve az 
empirikus megfigyelésekből és a szellemtudományok értelmező eljárásából 
keletkező, rendkívül problematikus „öszvérképződménynek” tűnik. Égy effaj
ta elsietett integrációs kísérlet azt a veszélyt hordozza magában, hogy a pszi
choanalitikus értelmezés nemcsak az empirikus-természettudományos verifi- 
káció követelménye alól „bújik ki”, hanem a hermeneutikai-szellemtudomá- 
nyos validizálás követelménye alól is. Az előbbinek egyik legismeretebb meg
fogalmazása a POPPER (1989) által megkövetelt „kockázatos jóslás”, vagyis 
az, hogy egy tudományos elmélet tételei tegyenek lehetővé valamilyen em
pirikus előrejelzést, míg az utóbbit úgy határozta meg Gadamer, hogy az ér
telmező az interpretálás során „hozza játékba” és tegye kockára saját véle
ményét a szövegben mondottakkal szemben.23 A kritikai hermeneutika 
„mélyhermeneutikai” pszichoanalízis-koncepciójának imént körvonalazott 
gyengesége Gadamemek Habermassal szemben elfoglalt álláspontját látszik 
alátámasztani. Eszerint az értelmező a reflexió mozzanatát nem biztosíthatja 
magának a nyelven kívülre kerülve, az interpretációs helyzettől elkülönülő 
empirikus ismeretekre támaszkodva. Ha pedig mégis ezzel próbálkozik, ak
kor éppenséggel elveszíti a reflexió lehetőségét, mivel tulajdonképpen csak 
előítéletekre támaszkodik, amelyeket ráadásul kivont a reflexió hatósugará
ból.
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A cikk befejező részében egy olyan pszichoanalízis-koncepció felvá
zolására teszek kísérletet, amely a fikciónak nagyobb teret biztosít, mint 
a kritikai hermeneutika koncepciója.

III. A PSZICHOANALITIKUS MINT TÖRTÉNÉSZ

Az antipozltivista tudományideál megjelenése a pszichoanalízisben 
A második világháború utáni két évtizedben a logikai pozitivizmus uralja a 
tudományelméletet. A helyzetet jól jellemzi C. P. Snow 1959-ben megjelent, 
a maga idejében kétségtelenül nagy hatású könyve, amelyben „két kultúrára” 
osztotta a tudományokat, és arról biztosított mindenkit, hogy a szcientizmus- 
sal és pozitivizmussal szembenálló „irodalmi kultúra” napjai meg vannak 
számlálva. A logikai pozitivizmus tudományeszménye nem ismer el olyan 
„köztes jelenséget” a tudomány és a művészet között, mint amilyen a szel
lemtudományé. Ezért az a felismerés, hogy Freud tudománya nem elégíti ki 
a pozitivista tudománydefiníció kritériumait, a szcientisták számára azt imp
likálja, hogy a pszichoanalízis nem válhat tudománnyá mindaddig, amíg létre 
nem hozza a maga empirikus metodológiáját.
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Az elmúlt két-három évtizedben azonban a társadalomtudományok
ban az antipozitivista irányzatok erőteljes térhódítása figyelhető meg. 
Ahogyan GERGEN (1986) a narratív formáról írt tanulmányában meg
jegyzi, az elmúlt évtizedekben „a tudományos elmélet és annak tárgya kö
zötti referencia” természetéről alkotott tudományfilozófiai elképzelések
ben „jelentős mértékben csökkent az elmélet és a tárgy között feltétele
zett egyértelműség, és ez megnyitja annak a lehetőségét, hogy szemügyre 
vegyük, milyen módokon irányítják a tudományos elméletek létrehozását 
a nyelv konvenciói” (25. old.). „(...) Számos filozófus (...) arról beszél, 
hogy a tudományfilozófia egy poszt-empirista stádiumba érkezett” (23. 
old.). Az 50-es évek második felétől kezdődően a késői Wittgenstein el
méleteiből kiinduló analitikus filozófusok munkáit a kontinentális filozó
fiai hermeneutika hagyományaihoz való közeledés jellemzi. William 
DRAY (1957) könyvében elutasítja a történeti magyarázat Hempel- és 
Popper-féle deduktív-nomologikus modelljét, a 60-as évektől kezdődően 
pedig az antipozitivista történetfilozófia a történeti magyarázatok sajátos
ságát a történetírás narratív jellegében látja (GALLIE, 1964; MINK, 
1974, 1987; WHITE, 1974). Ugyancsak a 60-as évektől kezdődően indul 
meg a hermeneutikai tradíció recepciója angolszász nyelvterületen, a 70-es 
években pedig sorra fordítják angolra a jelentősebb hermeneutikai íráso
kat, Heidegger, Gadamer, Habermas és Ricoeur munkáit. Végül, a szoci
álpszichológia válsága a 60-as, 70-es évek fordulóján metodológiai szem
pontból ugyancsak a pozitivista tudományeszmény elutasításával jellemez
hető, és a 80-as években itt is lényeges szerephez jut a narratívum fogal
ma.

Az elmúlt évtized során, a tudományelméleti fejlődés antipozitivista 
fordulatát követve a pszichoanalízis nincsen többé pusztán arra utalva, 
hogy a logikai pozitivizmus által felkínált tudományideállal próbálja meg 
legitimálni önmagát. Ennek következtében a pszichoanalízis területén is 
egyre nagyobb számban bukkannak fel az empirista megismerés-modellt 
megkérdőjelező kutatási eredmények, azt elutasító megközelítések. Míg 
korábban elsősorban filozófus outsiderek — elsősorban a kritikai herme
neutika említett képviselőinek, valamint Paul Ricoeurnek — írásai repre
zentálták Freud tudományának antipozitivista megközelítéseit, a hetvenes 
évek végétől kezdődően a pszichoanalitikus teoretikusok egy része önál
lóan, saját ismeretelméleti reflexiók alapján (LOCH, 1977; VIDERMAN, 
1979; SPENCE, 1980; 1982b; 1988), egy másik, nagyobb csoportja pedig 
(STEELE, 1979; NISSIM-SABAT, 1986; SCHAFER, 1980; 1981; 
DREYFUS and WAKEFIELD, 1988; SHARPE, 1988) a hermeneutikai 
tradícióra támaszkodva jelentkezett ilyen jellegű munkákkal. A pszicho
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analízis metodológiai megközelítései a 80-as években kétfelé ágaznak. 
Míg az egyik fejlődési ágon, a logikai pozitivizmus recepciójának hatására 
továbbra is megtalálhatók a korábbi szcientista paradigma továbbfejleszté
sére irányuló törekvések, a másik ágon egy antipozitivista önreflexió igé
nye fogalmazódik meg.

Bár a pszichoanalízis antipozitivista teoretikusainak pozícióját egysé
gesen a „hermeneutika” címszóval szokták jelölni, a pszichoanalitikus 
szerzőket a filozófusokkal szemben bizonyos különbségek jellemzik. Míg 
a szöveginterpretátor hermeneutika-modellje inkább ez utóbbiak megköze
lítéseit jellemzi, addig a pszichoanalitikus teoretikusok munkáiból az a 
kép rajzolódik elénk, hogy a pszichoanalitikus feladata közelebb áll egy 
(narratív) szöveg írójának, semmint olvasójának, interpretátorának szere
péhez. Mint majd látni fogjuk, a pszichoanalitikus munkája így erősen em
lékeztet a történészére, azzal a különbséggel, hogy a pszichoanalitikusnak 
nem állnak rendelkezésére olyan tárgyi források, mint amilyenek a törté
nész számára a régészeti leletek, a levéltárak anyaga vagy más történészek 
ugyanazon korról írott munkái.

A továbbiakban RI COEUR (1981b) munkáján keresztül először azt 
szeretném bemutatni, hogy hogyan kapcsolható össze a narratív funkción 
keresztül a történetírás és az irodalmi narratívum, ezt követően pedig 
megkísérlem, hogy Freud tudományára alkalmazzam ezt a fajta megköze
lítést.

A narratív funkció szerepe a történetírásban
Ricoeur kiindulópontja W. B. Gallie Philosophy and Historical Understan
ding (Filozófia és történeti megértés) című műve. GALLIE (1964) elem
zése szerint minden történet valós vagy kitalált szereplők tetteinek és él
ményeinek sorozata, váltakozó helyzetekben. A szituációk változásai fel
tárják a szereplők és a helyzetek rejtett vonásait, amivel újabb gondolati 
és cselekvéses válaszokat hívnak elő a szereplőkből. Ezek a válaszok al
kotják együttesen a cselekmény sodrását, amely a történetet egy végkifej
let felé viszi. Egy történetet követni annyit jelent, hogy az egymás után so
rakozó cselekvéseket, gondolatokat, érzéseket a végkifejlet irányába mu
tató mozzanatokként fogjuk fel. Azt mondjuk, „elragad minket a cselek
mény sodrása”, és a történet minden egyes szakaszában a végkifejlettel 
kapcsolatos „elvárások ébrednek bennünk”. Ugyanakkor egyszerre igaz, 
hogy a történet végkifejlete logikusan, „kényszerítő erővel” nem levezet
hető, nem megjósolható, valamint az, hogy amikor a történet végére ér
tünk, az egyes epizódok egymásra következését utólag visszatekintve, a
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végkifejlet szempontjából „logikusnak”, elfogadhatónak érezzük. GALLIE 
(1964) elgondolása szerint az imént körvonalazott narratív szerkezet nem
csak az irodalmi történetekre, hanem a történetírás valós történeteire is 
jellemző. A történeti magyarázatok szerepe pedig nem más, mint hogy le
hetővé tegyék az olvasó számára a történet követését (22. skk.).

Miközben a 60-as években a történetírás — elsősorban az analitikus 
történetfflozófía — az irodalommal keresett érintkezési pontokat 
(WHITE, 1974; MINK, 1974), az irodalomelméletben a strukturalista tö
rekvések éppen az idő-dimenziót próbálták kiiktatni a történetekből 
(BARTHES, 1966; GREIMAS, 1966). RICOEUR (1981b) elutasítja eze
ket a kísérleteket, „a narratívum diakronikus olvasatát nem lehet teljes egé
szében egy idő-dimenziót nélkülöző olvasattal felcserélni” (285. old. — ki
emelés az eredetiben), ezen kívül pedig a strukturalisták által keresett a 
priori logikai mátrixszal szemben a narratív hagyomány, a tradíció „empí
riája” felől közelíti meg a narratívumok ismétlődő formáinak, „sematizmu
sának” kérdését, kiemelve a kulturális hagyomány szerepét a narratívu
mok korlátozott számú, lassan gyarapodó alapsémáinak őrzésében, továb
badásában és fejlődésében: „Minden jel arra mutat, hogy az emberiség 
legjobb mesélőiben a képzelet szabad játéka spontán módon hozta létre 
azokat a formákat, amelyeket reflexív módon dolgozhatunk fel anélkül, 
hogy eközben a Minden Lehetséges Történet a priori mátrixának meg- 
konstrulásában rejlő megoldhatatlan feladatot kellene magunkra vállal
nunk” (id. mű, 287. old.). Ricoeur először Fryet idézi: „Költészet csak 
más versekből születhet; regények más regényekből. Az irodalom önmagát 
formálja”, majd pedig Scholes és Kellogg művét, a The Singer o f Tales-t 
(A mesék dalnoka): „Alapjában véve a klasszikus irodalmak szolgáltatják 
számunkra minden későbbi narratív forma őstípusát, mégpedig azokkal a 
folyamatokkal együtt, ahogyan ezek egymással kölcsönhatásba lépnek és 
fejlődnek” (SCHOLES és KELLOGG, 1966, 240. old., id. RICOEUR, 
1981b, 286. old.).

A fentiek alapján Ricoeur azt a következtetést vonja le, hogy a tör
ténetírásban és az irodalomban ugyanaz a működés, nevezetesen a narra
tív funkció érvényesül. HEMPELLEL és OPPENHEIMMEL (1948) vi
tatkozva a történetírást mint irodalmi „műalkotást” állítja elénk a törté
netírás pozitivista koncepciójával szemben. Először COLLINGWOOD 
(1987) tézisét idézi, aki szerint a történeti megismerés célja „a múlt ima
ginativ rekonstrukciója” (RICOEUR, id. mű, 289. old.). Majd a neokan- 
tianizmus hatását tükröző francia történészek — Áron, Henri Marrou, va
lamint Paul Veyne — műveire hivatkozik, akik megközelítésmódját úgy 
jellemzi, hogy számukra a valós események, úgy, ahogyan azok ténylege-



sen megtörténtek, a Ding an sich pozíciójába szorulnak vissza, és csupán 
a történetírás konstrukcióinak határfogalmait kijelölő szerepet töltenek 
be.

Ricoeur „kiegyenlítési” kísérlete az irodalmi narratívum és a törté
netírás fogalmai között végül azzal fejeződik be, hogy egy jellegzetesen át
meneti, a fikció és a valóság között elhelyezkedő kategóriával illusztrálja 
a kettő közötti átjárhatóságot. Miután ugyanis leírta a történetírásban rej
lő fikciót, most a fikcióban lappangó mimézist tárja elénk, ahol is a mi
mézis fogalmát Arisztotelész Poétikája szolgáltatja számára. A mimézis itt 
nem egy már létező modell leutánzását jelenti, mutat rá Ricoeur, hanem 
„kreatív imitációt”, amely az eseményeket nem a maguk tárgyszerű való
jában utánozza, hanem logikai struktúrájuk, jelentésük alapján. A tragikus 
mimézis — Arisztotelész a tragédiát tárgyalva fejti ki a fogalmat — meg
eleveníti a valóságot, méghozzá annak leglényegesebb jegyei alapján; a 
mimézis ebben az értelemben „a valóság metaforája” (id. mű, 292. old.). 
Ricoeur szerint a fikciónak így referenciális igénye van a valóság vonatko
zásában; a képzelet azonban nem csupán másolja a valóságot, mint egy 
fénykép, hanem a világ „egy új olvasatát” írja elő számunkra. A fikciók 
„a világot a műalkotások terminusaiban szervezik újjá, a műalkotásokat 
pedig a világ terminusaiban”, írja Ricoeur Nelson Goodman nyomán (id. 
mű, 293. old.).

Ricoeur elgondolásának mintájára megkísérelem most, hogy a pszi
choanalitikus narratívumot a történetíráshoz és az irodalomhoz kapcsol
jam. Gondolatmenetem lényege az, hogy azt az alapvető különbséget, 
amely az értelmezési sémák alkalmazásából eredően a freudi értelmezést 
a hermeneutikai értelmezéstől elválasztja, a pszichoanalízisben érvényesü
lő narratív funkcióra vezetem vissza.

A narratív funkció szerepe a pszichoanalízisben
FREUD (1957 [1937]) kedvenc metaforája szerint a pszichoanalízis a ré
gészethez hasonlít. A Constructions in Analysis (Konstrukciók az analízis
ben) című munkájában így ír: „(Az analitikus) feladata az, hogy kiderítse, 
ami elfelejtődött, azokból a nyomokból, amit az maga után hagyott, pon
tosabban, hogy megkonstruálja azt (...). Konstrukciós, vagy ha úgy tetszik 
rekonstrukciós munkája nagymértékben emlékeztet valamilyen lakóhely 
régészeti feltárására, amely elpusztult, és betemetődött, vagy egy ősi épít
mény feltárására. (...) ahogyan a régész építi fel az épület falait az ala
poktól, amelyek megmaradtak, ahogyan meghatározza az oszlopok számát 
és elhelyezkedését a bemélyedésből, amit a padlón talál és ahogyan a fa
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lak díszítését és festményeit rekonstruálja a törmelékben talált maradvá
nyokból, úgy jár el az analitikus is, amikor levonja következtetéseit az em
léktöredékekből, az asszociációkból és a személy viselkedéséből az analízis 
közben. Mind a régésznek, mind pedig az analitikusnak elvitathatatlan jo
ga van a rekonstrukcióra, amelynek eszköze a fennmaradt töredékek ki
egészítése és kombinációja” (360. old.). E szövegrészlet arról tanúskodik, 
hogy Freud a „konstrukció” és „rekonstrukció” terminusokat egymással 
felcserélhető értelemben használja, összemosva azok jelentését. Ismeretel
méleti szempontból azonban szükséges ennek a két fogalomnak a szétvá
lasztása. Míg a rekonstrukció esetében múltbeli események felidézéséről 
van szó lényegében — Freud régész-hasonlata erre a jelentésre utal —, 
a konstrukció fogalmában sokkal inkább az új elemek létrehozásán van a 
hangsúly.

Az álomfejtésről írva Freud — a Régész melletti — másik kedvenc 
metaforáját, a kirakós (puzzle) játékét alkalmazza. Mint ismeretes, Freud 
feltételezi, hogy eredetileg létezik egy összefüggő és konzisztens álom, a 
látens álom, és ebből jön létre a cenzúra és a másodlagos megmunkálás 
hatására az az álom, amelyre felébredés után emlékezünk. Az álomfejtés 
anyagát ez az utóbbi álom képezi, célja pedig a latens álom feltárása. De 
honnan tudhatja az analitikus, hogy valóban az eredeti, a látens álomhoz 
érkezett el az értelmezés után? Freud erre a kérdésre így válaszol: „Ami 
bizonyossá teheti [az analitikus számára] a befejezést, az éppen az előtte 
fekvő probléma bonyolultsága, amely egy mozaikjáték megoldásához ha
sonlatos. (...). Ha valakinek sikerült rendet teremtenie a töredékek zűr
zavarában, melyek önmagukban véve értelem nélkülinek tetszenek, akkor 
a képnek jelentése támad, az elrendezés elemei hézagmentesen illeszked
nek, s az egész megoldás beleillik a játékhoz szolgáló keretbe — ha mind
ezen feltételek együtt vannak, az ember tudja, hogy megoldotta a rejt
vényt, s annak nincsen más megoldása” (FREUD, 1923, 116. old.).

Freud mindkét metaforája arra utal, hogy létezik valahol egy eredeti 
példány, amihez hozzámérhetjük az általunk konstruált „megoldást”. Az 
élettörténeti konstrukció esetében az élettörténet egyes eseményei, a ma
guk történeti valóságában, míg az álomfejtés során az „eredeti”, tehát a 
látens álom. Az elmúlt bő egy évtized során azonban jelentős kritika érte 
Freud fenti feltételezéseit. LOCH (1977) például Freud imént idézett ré
gész-metaforájával vitatkozva úgy véli, hogy „a fantáziák, akárcsak az em
lékek, nem úgy kerülnek a napvilágra, mint ahogyan a régészeti ásatások 
során feltárt anyag (...). A fantáziák vagy az emlékek esetében nem tör
téneti igazságok felfedezéséről van szó, hanem olyan kísérletekről, ame
lyekkel értelmet és jelentést teremtünk létezésünk kiteljesítésének szolgá



198

latában” (227. old., id. STEELE, 1979, 406. old.). Donald P. SPENCE 
(1982b) pedig megkülönbözteti könyvében a narratív igazság és a történeti 
igazság fogalmait: eszerint a pszichoanalitikus esettörténeteknek, függetle
nül attól, hogy a benne foglalt események a valóságban ténylegesen meg- 
történtek-e vagy sem, narratív igazságuk van: esztétikai hatásuk révén egy
séges keretbe foglalják a páciens által feltárt anyagot, és ezzel a módszer
rel biztosítják a páciens számára a megértés élményét. Mi több, mondja 
Spence, a pszichoanalízis gyógyító hatását jelentős részben a pszichoana
litikus konstrukciók narratív igazságának, nem pedig történeti igazságának 
köszönheti.

WALLERSTEIN (1982b), a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület 
elnöke megállapítja a Spence könyvéhez írt előszavában, hogy egy évti
zeddel azután, hogy a pszichoanalízis teoretikusait „a nagy metapszicho- 
lógia-vita” osztotta két táborra, a pszichoanalitikusoknak most egy sokkal
ta alapvetőbb ismeretelméleti problémával kell szembenézniük. Míg 
ugyanis a metapszichológia-vitában legalább azt „biztosra vehették” a vi
tatkozó felek, hogy a metapszichológia általános magyarázóelméletétől 
függetlenül „maguk a tények »magától értetődőek«” (id. mű, 9—10. old.), 
a Spence által felvetett problémák éppen ezt az alapfeltételezést kérdő
jelezik meg. A Spence könyvében leírtak logikája arra késztet minket, 
mondja Wallerstein, „(...) hogy megszokott analitikus fogalomkészletünk 
nagy részét átalakítsuk: rekonstrukció helyett így (új) konstrukcióról be
szélhetünk, a felfedezés aktusa helyett az alkotás mozzanatáról, történeti 
igazság helyett narratív összeillésről, (...) az analízisről, mint a múlt fel
fedezésének a tudományáról elsősorban mint a jelen és a jövő megválasz
tásának és megalkotásának a tudományáról beszélhetünk, végül pedig a 
pszichoanalitikusra többé már nem mint régészre és történészre tekinthe
tünk, hanem mint költőre, művészre és esztétára” (12. old.).

Freud minden bizonnyal elutasítaná a pszichoanalízis effajta jellem
zését. Úgy gondolja, a pszichoanalitikus feltárja — nem pedig konstruálja 
— a tényeket, amelyek a páciens előtt rejtve voltak. Az analitikus értel
mezési módszerét szerinte az analízisen kívüli, független bizonyítékok lé
tezése is alátámasztja. „Gyermekek közvetlen analitikus vizsgálatából szár
mazik az az általános meggyőződésünk, hogy helyesen értelmezzük azt, 
amit a felnőttek gyermekkorukról mondanak” (216. old.), jelenti ki 
FREUD (1927). Amikor azonban Freud ezeket a sorokat írja, gyermek
analízis még jóformán nem létezett, a „Kicsi Hans” esete pedig Freud 
szerint sem elégíti ki a pszichoanalitikus terápia kritériumait. FISHER és 
GREENBERG (1977) rámutat, hogy Freudnak „nagyon kevés serdülővel
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volt dolga, s jóformán egyetlen gyermekkel sem” (280. old.; id. STEELË, 
1979, 405. old.). A pszichoanalízis másik független adatforrását Freud sze
rint „a primitív népek lelki életével kapcsolatos megfigyések” jelentik 
(FREUD, 1910, 142. old.). Sokan úgy vélik azonban, hogy Freud őshor- 
da-elméletét az antropológiai anyag megengedhetetlenül szelektív összeál
lítása támasztja alá csupán. STEELE (1979) mindezt úgy foglalja össze, 
hogy „Freudnál mind az ontogenezis, mind pedig a biogenezis annak az 
anyagnak a történeti reprodukciója, amely a pszichoanalitikus szituációban 
keletkezett” (STEELE, 1979, 404. old.). Freud történeti munkáit (FRE
UD, 1990; 1987) „ezen az alapon kell értékelnünk, nem pedig mint tu
dományos bizonyítékokat” (uo.).

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy ismeretelméleti megfontolásokból 
indokolt lehet Freud régész-metaforáját a Történészével felváltani. A ré
gész feltáró tevékenységével szemben ugyanis a történész munkájához a 
történeti magyarázatok konstruálása is hozzátartozik. Mint Ricoeurnél lát
hattuk, a tény fogalma itt más értelemben bukkan fel, mint a régészeti le
letek esetében. Isaiah BERLIN (1981) szerint „ A történeti magyarázat 
elsősorban a feltárt tények számunkra kielégítő csoportosítását jelenti, 
olyan elrendezésüket, amely összhangban van azzal, ahogyan életünket — 
az emberi tapasztalatok és tevékenységek sokféleségét — látjuk, és el 
tudjuk képzelni... Amennyiben ezek az elrendezések elég széles alkalma
zási területtel és bizonyos állandósággal rendelkeznek, sok ember és több
féle kultúra számára közösek és ismerősek, ha tehát mindezek a feltételek 
fennállnak, akkor az elrendezéseket valóságosan létezőknek és megbízha
tóknak, a magyarázatot pedig megalapozottnak, komolynak és kielégítő
nek érezzük” (132. old.).

Ricoeur úgy találja, hogy a történész tevékenysége végül is narratí- 
vumok létrehozásában csúcsosodik ki. A pszichoanalitikus ehhez egészen 
hasonlóan dolgozik. SHERWOOD (1969) a pszichoanalitikus magyarázat 
logikáját elemző könyvében arra a végkövetkeztetésre jut, hogy ez a lo
gika narratív jellegű, és ugyancsak a történetíráshoz hasonlítja a pszicho
analízist. Freudot idézi: „(...) (egyetlen tünet) részletes magyarázata en
nek az előadásnak a teljes idejét felemésztené. A képzettársítások lánca 
mindig sokfelé ágazik széjjel; a traumatikus jelenetek nem egyszerű sort 
alkotnak csupán, mint egy nyaklánc gyöngyei, hanem elágaznak, mint a 
családfák, úgy, hogy bármelyik új élményünkbe két vagy több régebbi em
léke is belejátszik. Röviden, ha valóban kimerítő részletességgel akarnék 
beszámolni Önöknek egyetlen tünet megszűnéséről, akkor ehhez lényegé
ben a teljes esettörténetet el kellene mondanom” (FREUD, 18%, 196—
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197. old.; id. SHERWOOD, 1969, 191. old.). Freudot, akárcsak a törté
nészeket, az események egyedi, megismételhetetlen sorozata foglalkoztat
ja, állapítja meg Sherwood. A pszichoanalízis egy kontextussal dolgozik, 
amelybe az értelmezés során beleilleszti az egyes viselkedési elemeket, 
élettörténeti eseményeket. Az ily módon kirajzolódó narratívum nem a 
részmagyarázatok eredője, hanem éppen ellenkezőleg: a narratívum az el
sődleges; olyan kontextus, amelyben az egyes elemek értelmezése végbe- 
megy (190. skk.).

Sherwood leírása a pszichoanalitikus interpretációról, bár az értelem
egésznek a részekkel szembeni elsőbbségét hangsúlyozva közvetett módon 
talán érzékelteti, hogy a pszichoanalízis esetében nem egészen a megszo
kott hermeneutikai eljárásról van szó, lényegében mégis csupán a herme- 
neutikai kör modelljét fedezi fel újra — másfél évszázaddal Schleierma
cher után —, arra azonban nem alkalmas, hogy a freudi „mélyhermene- 
utikát” megfelelő módon elkülönítse a hagyományos értelemben vett her- 
meneutikától. A freudi interpretációs módszer ugyanis, mint láthattuk, az
zal, hogy — Habermas kifejezésével — „rögzített értelemezéseket” (fixed 
interpretations) alkalmaz, vagyis nem teszi lehetővé, hogy az értelmező 
„folyamatosan korrigálja előmegértését a szöveg alapján” (HABERMAS, 
1971c, 259. old.), nyitottságában, rugalmasságában alulmarad a klasszikus 
értelemben vett intepretációnak. A pszichoanalitikus folyamat e sajátossá
gához Sherwood akkor tud közelebb kerülni, amikor arról ír, hogy egy pá
ciens élettörténete több narratívum szerint is elrendezhető, akárcsak egy 
adott kor története: „Tanulságos itt a történetírás narratívumaival való ösz- 
szehasonlítás. Ahogyan a történelem különböző magyarázatai új perspek
tívákat és nézőpontokat kínálnak számunkra, ugyanez igaz a különböző 
fajta pszichoanalitikus magyarázatok esetében is. Marxista és polgári tör
ténészekről beszélünk például, mint ahogyan beszélhetünk freudi és jungi 
analitikusokról. Akár azt is mondhatjuk, hogy a pszichoanalízis, különösen 
klinikai és terápiás környezetében, lényegében így működik; azaz nem any- 
nyira a viselkedés valódi indítékait tárja fel a páciens számára, mint inkább 
új, változatos perspektívákban mutatja be ezt a viselkedést” (SHERWO
OD, 1969, 249. old. — kiemelés: SZUMMER Cs.).

A pszichoanalízis történetíráshoz való hasonlítása tehát azt implikál
ja, hogy a narratívum fajtáját az az elméleti rendszer határozza meg, 
amelyben az analitikus gondolkozik; ez egyben megmagyarázza az analiti
kus elméletek és iskolák színes sokféleségét is. Habermas koncepciója 
szerint a narratív struktúrák az empirikus — noha nem a kísérleti tudo
mányok kontrollált megfigyelési helyzetében gyűjtött — anyag szisztéma-
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tikus általánosításának eredményei, és egy tipizált élettörténetet alkotnak, 
melynek segítségével a páciens egyedi élettörténete rekonstruálható. (A 
freudi elméleti rendszer esetében például a sematikus interpretációs keret 
a pszichoszexuális élet fejlődését írja le az orális, anális, fallikus, genitális 
fázisok egymásra következése szerint. További fontos mozzanatait pedig a 
libidó irányultságának megváltozása (nárcisztikus libidó — tárgylibidó) és 
a tárgyválasztás konfliktusai (például homoszexuális versus heteroszexuális 
tárgyválasztás) reprezentálják, különös figyelemmel ábrázolva az ödipális 
korszak tárgykapcsolati problémáit és az ödipális konfliktus megoldási 
módjait.) Míg Habermas leírása érzékeletesen és pontosan tükrözi a pszi
choanalitikus értelmezés strukturális sajátosságait, ugyanakkor azonban, 
mint korábban láthattuk, metodológiai szempontból nagyon is kétséges, 
hogy a pszichoanalitikus narratív sémák valóban az „empirikus anyag 
szisztematikus általánosításával” jöttek-e létre. Pontosabban tűnik ezért 
az, amikor Habermas egy helyen a drámához hasonlítja az önreflexió fej
lődését a pszichoanalízisben, és mint egy „virtuális narratívumot” próbálja 
megragadni azt: „[életünk] elemi eseményei egy dráma folyamatának a ré
szei. (...) egy társas viselkedési struktúra elemeiként jelennek meg, me
lyeken keresztül valamilyen jelentés bontakozik ki. (....) [egy] olyan jelen
tés, amely, még ha eredeti formájában nem is intencionált jelentés, a 
kommunikatív cselekvés során azonban alakot ölt és az önmegértés aktu
sában létrehozza saját magát, úgy, mint az élettörténet tapasztalatát. Ah
hoz hasonlítható ez, ahogyan egy dráma folyamatában tárul fel előttünk 
a jelentés. Önmagunk létrehozása közben azonban egyszerre vagyunk [a 
dráma] szereplői és kritikusai. A folyamat jelentése végül kritikai formá
ban kell, hogy tudatunk részévé váljék, megmutatva, hogy hogyan veszünk 
részt az élettörténet drámájában. A személynek képessé kell arra válnia, 
hogy elmondja saját történetét, és megértse azokat a gátlásokat, amelyek 
elzárták előle az önmegértés útját. Mert az önlétrehozás folyamatának 
végső stádiuma csak akkor érhető el, ha a személy emlékezni fog majd 
azonosulásaira és elidegenedéseire, kényszerűen elszenvedett eltárgyiasu- 
lásaira, valamint az önmegértésre, mint olyan útra, amelyen haladva lét
rehozta saját magát” (HABERMAS, 1971c, 260. old.). Az elmondottak 
alapján azt mondhatjuk, hogy Habermasnak komolyabban kellene vennie 
saját dráma-hasonlatát. Az analitikus konstrukció azonban nem csupán 
egy már lejátszott dráma utólagos értelmezése és rekonstruálása, hanem 
legalább ennyire egy — a páciens által — még meg nem írt dráma pótló
lagos megalkotása.

RICOEUR (1981a) a The Question o f Proof in Freud’s Psychoanaly
tical Writings (A bizonyíték kérdése Freud pszichoanalitikus írásaiban) ci-
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mű munkájában ezt írja: „A pszichoanalitikus beszámolók az életrajzok és 
önéletrajzok csoportjába sorolhatók, amelyek viszont irodalomtörténeti 
szempontból a görögök, kelták és germánok által megteremtett, a messzi 
múltba visszanyúló epikai tradíció részeinek tekinthetők. A törté
netmondás hatalmas hagyománya az, ami a narratívumok értelmezhetősé
gének a kritériumait viszonylagos autonómiához juttatja” (273. old.). Pár 
sorral korábban pedig így fogalmaz: „W. B. Gallie fogalomhasználatát kö
vetve, egy történetnek követhetőnek kell lennie, valamint ’önmagát ma
gyarázónak’. Magyarázatokhoz akkor folyamodunk, amikor a narratívum 
elakad, és azért, hogy ’tovább követhessük’ azt. Az ilyen magyarázatok ak
kor elfogadhatók, ha a kulturálisan kialakult történetmondás archetípusa
ihoz kapcsolhatók; ezek az archetípusok irányítják azt a képességünket, 
amellyel új történeteket tudunk követni” (uo.). Ha Ricoeur koncepcióját 
a pszichoanalízisre akarjuk alkalmazni, akkor felvetődik az empíria és az 
interpretáció két mozzanata mellett egy harmadik mozzanat bevezetésének 
lehetősége és szükségessége is a pszichoanalízissel kapcsolatos ismeretel
méleti vizsgálódásokban, amelyet a korábbiak során a „fikció” névvel il
lettünk. Erre a lépésre az késztetne bennünket, hogy a validizáció prob
lémáját egészen eltérő módon kell felvetni egy irodalmi alkotás „minősí
tése” esetében, mint akkor, amikor egy szöveg — amely természetesen le
het egy irodalmi alkotás is — értelmezését próbáljuk „validizálni”. Ha te
hát a pszichoanalízis esetében valóban lényeges szerepet játszik a fikció 
mozzanata — amivel természetesen nem állítom, hogy ugyanakkora sze
repet játszana, mint az irodalomban —, akkor erre a validizáció során is 
tekintettel kell lennünk; ha pedig nem ezt tesszük, akkor abba a hibába 
esünk, hogy a pszichoanalízissel szemben olyan követelményeket támasz
tunk, amelyeket eredetileg a tőle eltérő empirikus tudományok vagy a 
hermeneutikai tudományok testére szabtak. Ezzel a ténnyel akkor is 
szembe kell néznünk, ha tudjuk, hogy a validizáció módja — az empiri
kus-kísérleti módszerrel összehasonlítva — a hermeneutikai interpretáció 
esetében sem egyszerű, és korántsem tisztázott.24

Ricoeur megállapításait a történetírás jelentőségéről arra az egyéni 
„történetírásra” is vonatkoztathatjuk, amely a pszichoanalízis keretében 
végbemegy: „(...) azzal, hogy felismerjük a cselekvések múltbeli indítékait, 
és meglátjuk azt, hogy miben különböznek mostani értékeinktől, megnyit
juk a létezőt a lehetséges irányába. A múlt ’igaz’ történetei feltárják a je
len rejtett lehetőségeit. Croce szerint a jelen történelme létezik csak. Ami 
igaz, feltéve, ha hozzátesszük: csak a jelen lehetőségeinek történelme léte
zik. A történetírás ebben az értelemben azoknak a ’képzeletbeli’ varriáci- 
óknak a mezőjét tárja fel előttünk, amelyek körülveszik a jelent és min
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dennapi életünk valóságát, amelyet magától értetődőnek fogadunk el. Ez 
az a mód, ahogyan a történetírás, éppen azáltal, hogy objektív akar lenni, 
a fikció tulajdonságaival rendelkezik” (RICOEUR, 1981b, 295. old. — ki
emelés az eredetiben).

Konklúziók
Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy Freud empirista pszichoanalízis
képével szemben, ugyanakkor a kritikai hermeneutika „mélyhermeneuti- 
ka-koncepciójától” is eltérően az általa lassan egy évszázada megalapított 
tudományt inkább a történetírás módszere jellemezi, amelyet viszont, Gal- 
lie és Ricoeur elgondolásai nyomán — az analitikus történetfilozófia kon
cepciójához hasonlóan — narratív tevékenységként foghatunk fel. A pszi
choanalitikus terápia kialakult gyakorlata során a fent leírt módon re
konstruált és konstruált (!) „emlékek” egységbe foglalását az élettörténet 
narratívumának létrehozása biztosítja, amely egyrészt áttekinthetővé teszi 
az egyén számára saját élettörténetét, másrészt pedig, a korábban isme
retlen oksági kapcsolatok feltárásával egyben azok tényleges „legyőzésé
nek”, ellenőrzésének a lehetőségét is biztosítja számára.

Ricoeur — a pozitivista tény-fogalommal vitatkozva — úgy véli, hogy 
a történész és a fizikus magyarázata nem struktúrájában, hanem funkció
jában tér el egymástól (RICOEUR, 1981b, 275—276. old.). A történeti 
események — Hempel állításával ellentétben — nem elsősorban abban 
különböznek a fizikai történésektől, hogy „egyszeri események, amelyek 
specifikus helyen és időben játszódnak le” (HEMPEL, 1942, 231. old.; id, 
RICOEUR, 1981b, 276. old.), hanem abban, hogy narratív diskurzusok 
(krónikák, memoárok, legendák stb.) részei. A történeti magyarázat funk
ciója pedig ennek megfelelően az, hogy egy újabb narratív diskurzusba 
foglalja a történelmi eseményt. Mintha a tény fogalmának mind a poziti
vista, mind pedig az antipozitivista változata felbukkanna a pszichoanalí
zisre irányuló reflexiókban, és a kétféle tényfogalom egymáshoz való vi
szonyának, valamint az analízisben betöltött tényleges jelentőségének tisz
tázatlansága eredményezné az ismeretelméleti problémák döntő részét. 
Úgy tűnik, a pszichoanalitikusok jelentős részére szinte sokkoló erővel 
hatott az a felfedezés, hogy Freud maximája, miszerint „makacsul meredni 
a tényekre, míg azok maguktól meg nem szólalnak”, a valóságban nem 
működik. — Megrendítő felismerés ez egy olyan tudományág számára, 
amely alapítójától a pozitivista tudományideált örökölte, és amely műve
lőinek többsége eredetileg orvosi, tehát természettudományos képzettsé
gű. Amikor Freudot — Ricoeur kifejezését kölcsönvéve — „az emberiség 
legjobb mesélőinek” exkluzív társaságába sorolom, akkor ezzel egyáltalán
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nem azt akarom mondani, hogy a freudi narratív sémák önkényes és 
„minden valós alapot” nélkülöző agyszülemények, amelyek legjobb eset
ben is csupán a „fikció”, nem pedig a tudomány világába tartoznak. Szán
dékom szerint inkább arra próbáltam fényt deríteni, hogy a „tény” és a 
„valóság” fogalmait mennyire leszűkített jelentéssel használja a szcientista 
tudományfelfogás önértelmezése során, behatárolva ezzel az emberrel 
foglalkozó tudományok mozgásterét. Úgy gondolom, hogy Freud tudo
mánya, ismeretelméleti szempontból, szcientista ideálokra támaszkodva 
agyaglábakon áll. Hogy még egyszer Jerome BRUNERt (1987) idézzük, 
„a mai pszichoanalízis nehézségei abból az állításából erednek, hogy a po
zitív tudománynak nevezi magát, elkerülve ezzel az értelmezés és a her
meneutika kényes kérdéseit” (XV. old.).

A tudomány fogalmának a fenti „kiterjesztése” — pontosabban va
lódi határainak és egyben azok átjárhatóságának felmutatása — termé
szetesen nem hagyja érintetlenül a validizáció kérdését sem. A szellemtu
dományok és az irodalommal kapcsolatos tapasztalataink alapján feltéte
lezhetjük, hogy a narratívum fogalmának a pszichoanalízisbe történő be
vezetése nem teszi lehetetlenné — bár kétségtelenül megnehezíti — a 
különféle konstruktumok és rekonstrukciók minősítését, bár ez a minősí
tés nem történhet a pozitivista tudományelmélet előrejelzésen alapuló hi- 
potetikus-deduktív modellje alapján. Ahogyan vannak jó történetírók és 
jelentéktelenek, jóllehet egyetlen történetírás sem vindikálhatja magának 
a jogot, hogy — Malcolm Bradbury regényének címével — „a történelem 
bizalmasának” tekinthesse magát, ugyanúgy a pszichoanalitikus narratívu- 
mok is minősíthetőek. Szakítanunk kell azonban azzal az illúzióval, amely 
szerint egy esettel kapcsolatban az analitikus interpretációknak és narrá- 
ciónak csak egy „jó megoldása” létezik. Bár az analitikus szakirodalom 
sajnálatos módon keveset foglalkozik az alternatív esettanulmányok prob
lémájával, valószínűleg egyetlen analitikus sem gondolná komolyan, hogy 
páciensének általa rekonstruált élettörténetét egy másik kollégája, az ő 
helyén ülve — akárcsak fő vonalaiban is — ugyanabban a formában „re
konstruálta” volna. Úgy tűnik, el kell fogadnunk, hogy Freud tudo
mányában számos, egymással párhuzamos, és nem szükségképpen rivalizá
ló értelmezés lehetséges. Ugyanakkor ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy ezek feltétlenül egyforma értékűek lennének. Bár a pszichoanalitikus 
állítások túlnyomó többségénél nem használhatjuk fel a kísérletet és az 
empirikus megfigyelésnek a természettudományok területén sikerrel alkal
mazott más módszereit arra, hogy ezek között az állítások között választ
hassunk, azonban, ahogyan azt Gadamer írja: „Amire a módszer mint



szerszám nem képes, azt a kérdezés és a kutatás fegyelmezettségével kell 
és lehet elérni, mely kezeskedik az igazságért” (1984, 339. old.).

A pszichoanalízisre irányuló tudományelméleti kutatások a jövőben 
minden bizonnyal még nagyobb mértékben támaszkodhatnak majd a szel
lemtudományok metodológiai eredményeire, a pszichoanalízissel foglalko
zó episztemológiai munkáknak ugyanakkor Freud tudományának fontos, 
mi több, alapvető sajátosságaival is számot kell vetniük. A pszichoanalízis 
tudományelméleti problémáját megítélésem szerint elsősorban az alkotja, 
hogy metodológiáját tekintve, fentebb tárgyalt sajátos helyzete következ
tében egyszerre „puhább” és „keményebb” tudomány, mint a hermeneu- 
tikai tudományok. „Puhább”, amennyiben egy narratívum megalkotása — 
anélkül, hogy végletesen el akarnám választani egymástól az alkotás és a 
befogadás mozzanatait25 — lényegileg különbözik már „készen lévő” szö
vegek értelmezésétől: aktívabb, kreatívabb folyamat, mely az elbeszélőnek 
nagyobb szabadságfokot biztosít, mint a már létrehozott szöveg az értel
mezőnek. És „keményebb”, hiszen egyrészt feltételezhető, hogy a pszicho
analitikus megismerés eredménye a terápiás hatáson keresztül empirikusan 
is megragadható — hogy milyen módszerekkel, az azonban egyelőre itt is 
nyitott kérdés —, másrészt pedig a pszichoanalitikus elmélet empirikus va
lóságigénnyel fellépő egyes állításai — úgy gondolom, vannak ilyenek — 
közvetlenül is verifikálhatok. A pszichoanalízisnek arra kell vigyáznia, 
hogy a hermeneutikai validitás követelményével szemben ne állítólagos 
empirikus megfigyeléseit játssza ki, miközben az empirikus verifikáció kö
vetelményét arra hivatkozva utasíthatja el, hogy ő lényegében hermeneu
tikai tudomány. Az eredmény így csak az lehetne, hogy Freud tudománya 
metodológiai szempontból két szék között a padlóra ülne, és véleményem 
szerint Habermasnak a pszichoanalízisről alkotott koncepciója ebből a 
szempontból egyáltalán nem nyújt biztosítékokat. A fentebb leírt metodo
lógiai „csiki-csuki” veszélyét elgondolásom szerint éppen azzal lehetne 
csökkenteni, ha az empirikus megfigyelés és a hermeneutikai értelmezés 
mellett, a narratívumon keresztül a fikciót, az esztétikai minőséget is le
gitim szerephez juttatnánk Freud tudományában, ahol az egyébként is 
fontos szerepet játszik.

George STEINER (1990) Örök Antigonéidnak alapkérdését — „(...) 
miért van az, hogy egy maroknyi görög mítosz mind a mai napig uralja 
és meghatározó módon alakítja önmagunkról és a világról alkotott képün
ket” (9. old.) — így kitágíthatjuk, és feltehetjük a pszichoanalízissel kap
csolatban is: miért van az, hogy a Freud és követői, a modern emberiség 
„mesemondói” által elmondott „mítoszok” oly fontosak számunkra, és
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olyan hatalmas mértékben alakíthatták át a modern kor emberének saját 
magáról formált képét és ezen keresztül az általa létrehozott kultúrát? Ha 
ahhoz nem is volt elégséges vázlatos kifejtésem, hogy szisztematikus mó
don tárgyalja a pszichoanalízis episztemológiai rejtvényének egyes vonat
kozásait, arra talán alkalmas volt, hogy rávilágítson néhány olyan alapvető 
ismeretelméleti és tudományelméleti problémára, amelyet Freud tudo
mánya és művészete — „területen kívülisége” következtében — felvet szá
munkra, s esetleg arra is, hogy ezekre a kérdésekre nem találunk, és lé
nyegükből következően, nem is találhatunk kész válaszokat a tudo
mányfilozófiában, mégpedig nemcsak az empirikus tudományelmélet, ha
nem a szellemtudományok vizsgálódási körében sem. A megfelelő isme
retelméleti megalapozás, bár az elmúlt két-három évtized során egyáltalán 
nem jelentéktelen erőket kötött le, úgy tűnik, egyelőre még várat magára.

A pszichoanalízis gyakorlata azonban, a nyugati reflektív gondolkodás 
egyik legragyogóbb vállalkozása — ahogyan Heidegger jegyzi meg a tudo
mánnyal kapcsolatban — „nem vár, és nem is köteles várni”; áthatja ko
runk kultúráját, emberek tömegeit gyógyítja, megnyitva előttük „a létezőt 
a lehetséges irányába”.

A kézirat elfogadva: 1991 szeptember

JEGYZETEK

1. A cikk az MTA-Soros Alapítvány támogatásával készült.
2. A pszichoanalízissel kapcsolatos füozófiai — ismeretelméleti és 

társadalomfilozófiai — problémákat tárgyaló írások száma azonban a 
nyugati irodalomhoz viszonyítva rendkívül csekély. A klinikumban 
dolgozó pszichoanalitikusok tollából tudomásom szerint nem látott eddig 
napvüágot ilyen jellegű írás (vö. HARMAT, 1986, 304. old.), az elméleti 
kutatók érdeklődését pedig csak alkalmi jelleggel ragadta meg ez a kérdés 
(például BALOGH, 1979; BÓKAY, 1982).

3. Vö. például az 1934. február 24-én Saul Rosenzweighoz írott levéllel (id.
MacKinnon and Dukes, 1964, 703. old.), vagy Freud, 1982/1940, 409. 
old.

4. Vö. Gergen, 1988
5. Vö. Jones, 1983; Freud, 1989, 22. old.
6. Freud különös módon rosszul emlékezik, amikor „szakmai önéletrajzában”

arról ír, hogy Breuer ezt a számára rendkívül fontos esetet sokáig 
„titokban tartotta”, ahelyett, „hogy a tudományt gazdagította volna 
általa” (Freud, 1989, 27. old.). Egy 1882. november 19-én írt leveléből 
kiderül, hogy Breuer előtte való nap részletesen beszámolt neki az esetről 
(Vö. Sulloway, 1987, 76. old.).
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7. Freud ezt a gondolatot H. Jackson, az akkor még ismeretlen angol
neurológus munkájából (Jackson, 1931) veszi át.

8. Ez a megfogylmazás egyfajta szubsztancia!izmust sejtet. Gyanúnkat Freud
egyéb írásaiban található kijelentések is megerősítik, például amikor a 
libidó vegyi anyagokkal történő befolyásolásának a lehetőségét említi, 
vagy amikor az én-t az agykéregben lokalizálja

9. Sulloway (1987), bár egyfelől úgy beszél a Tervezetről, hogy abban Freud
eljut odáig, hogy megtagadja „fizikaiista-redukcionista előítéleteit az 
organikus és evolúciós magyarázatok kedvéért” (144. old.), ugyanakkor 
azt is megállapítja, hogy a mű „...Freudnak a lelki készülékről alkotott 
minden korábbi elméletéhez hasonlóan — kifinomult dualista szellemben 
íródott” (143. old.).

10. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy a két szerző szerint Freudra valóban
gyakorolt hatást neurológiai múltja a pszichoanalízis elméletének 
kidolgozása során, ám neurológiai ismeretei nem a Tervezeten, hanem a 
korábban már idézett afázia-tanulmányon keresztül hatottak a 
pszichoanalízisre.

11. Vö. Szummer, 1990a, 1990b; Ricoeur, 1981a.
12. Ezzel az érveléssel kapcsolatban részletesebben írok Sulloway (1987) 

könyve kapcsán (Szummer, 1988).
13. Annak oka, hogy Ferenczi a pszichoanalitikus mozgalomban Freud 

legkedvesebb tanítványából szinte „persona non grata”-vá változik, nem 
utolsósorban Ferenczinek a csábítás-elmélet feltámasztására irányuló 
kísérlete volt.

14. SFSULLOWAY (1987) vonatkozásában ezt a gondolatot másutt 
(SZUMMER, 1988) részletesen kifejtem.

15. Vö. Gadamer, 1984; Palmer, 1969.
16. Vö. Gadamer, 1984, 217. skk.
17. Vö. Heidegger, 1990, 295 skk.
18. Vö. Bleicher, 1980; Messer et al., 1988.
19. Vö. például Ricoeur, 1973, 164— 165. old.
20. Felhasználom eközben Ricoeur (1973) és McCarthy (1979) munkáit a 

Gadamer—Habermas vitáról. A vita összefoglalása magyarul: Helikon, 
1981, 2—3., 278—291. old.

21. Vö. Gadamer, id. mű, 272, 278. old.
22. Hasonlóan értelmezi a kétféle interpretáció viszonyát Karl-Otto Apel is,

amikor a „hermeneutikai filozófia”, és az „analitikus nyelvfilozófia” 
közötti konvergencia lehetőségét vizsgálja. APEL (1967) tézise az 
Analytic Philosophy and the Geisteswissenschaften (Analitikus 
nyelvfilozófia és a szellemtudományok) című tanulmányában az, hogy 
„meg kell haladnunk mindkét filozófiát [az analitikus nyelvfilozófiát és a 
szellemtudományok tradícióját folytató hermeneutikai filozófiát] és 
dialektikusán közvetíteni kell a nyelv interszubjektív ’megértésének’ 
módszere és a viselkedés objektív ’magyarázatainak’ a módszerei között; 
ez a közvetítés szükséges, tekintve, hogy (még) nem vagyunk képesek rá.
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hogy viselkedésünk tényleges indítékait teljes egészében kifejezzük az 
interszubjektív kommunikációban” (VII. old.).
Apel kísérlete Peter WINCH (1988) könyvének — A
társadalomtudományok eszméje és viszonya a filozófiához — pendant-ja, 
és Winch közvetítési kísérletéhez közvetlenül is kapcsolódik (APEL, 1967, 
35—57. old.). Apel, bár a hermeneutikai filozófia felől próbál hidat 
építeni a nyelvfilozófia irányába, kevésbé jut el radikális 
következtetésekig, mint a „túlsó oldalról” kiinduló Winch, aki végül is 
odáig megy, hogy teljességgel elutasítja az oksági magyarázatok 
alkalmazását a társadalomtudományokban. Az ideológiakritika mellett 
Apel a pszichoanalízis példáját hozza fel arra, amikor a „füológiai” 
értelmezést a szellemtudományokban szokatlan, a
természettudományokból kölcsönvett műveletekkel egészítik ki: „(...) nem 
tagadhatjuk, hogy még a szellemtudományokban is, amelyek a különböző 
nézőpontok interszubjektív megértésének feladatát egy módszerré 
fejlesztették, szükség lehet időnként arra, hogy egy időre ’elidegenítsék’ 
az emberi viselkedést azért, hogy az mint egy magyarázat tárgya legyen 
megközelíthető. Az interszubjektív kommunikáció közvetlen érintkezését 
meg kell ’akasztani’, mielőtt még egyáltalán alkalmazható lenne, és a 
másik személyt egy ’tárgy’ pozíciójába kell helyeznünk. (Ez megtörténhet 
egy beszélgetés közepén is, és bizonyos fokig meg is történik minden 
beszélgetésben.)” (25. old.).
Lényeges ugyanakkor, teszi hozzá Apel, hogy az üyen eltárgyiasítás csak 
kvázi-objektiváció, amit az különböztet meg a viselkedés
természettudományos magyarázatától, hogy itt csupán az érthető jelentés 
„elidegenítéséről” van szó, amelyet csak az igazol, hogy a páciens még 
nem érkezett el önmaga megértéséhez. Egyszóval: ,A  ’magyarázat’ itt a 
’megértést’ szolgálja.” (27. old.)

23. Vö. G AD AMER, 1984, 194. és 272. old.

24. A modern hermeneutika metodológiai kérdéseivel foglalkozó munkák közül
kiemelkedő jelentőségű Betti (1962) műve, amely az interpretáció 
formális szabályait tárgyalja, Betti követőjének, Hirschnek (1967) a 
könyve, a beszélő „objektív irányultságáról” alkotott hipotézisek 
empirikus teszteléséről, GADAMER (1984) alapműve, RICOEUR (1976) 
munkája, amellyel köztes álláspontot foglal el Gadamer és Habermas 
vitájában — mondván, hogy az értelmező képes bizonyos fokú 
„távolságtartásra” a megértését torzító előfogalmakkal szemben —, és 
végül Habermas (1979) újabb nekirugaszkodása az értelmezés 
átvüágíthatóságának a védelmében, amelyben a „kiinduló feltételek” 
rögzítésével, az ideális beszélgetési szituáció, vagyis az „uralommentes, 
nem torz kommunikáció” feltételeinek biztosításával elért racionális, 
interszubjektív konszenzus eredményével azonosítja a helyes értelmezést.

A Centi metodológiai koncepciók által felvetett problémákat elemzi 
például BLEICHER. 1980; PALMER, 1969.
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25. ”...a szöveg és az interpretáció nem egy felosztható munka két oldala — 
alkotás és befogadás (...) csak az interpretáció folytán vannak a 
szövegben magában összeálló kifejezések, azaz tesznek szert a jel 
státusára” (M. Frank: A nyelv uralhatóságának korlátái, id. BACSÓ, 
1991, 173. old.)
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CSABA SZUMMER

FROM AN ARCHEOLOGIST TO A HISTORIAN: 
OUTLINES OF A NEW PARADIGM IN THE 

PSYCHOANALYSIS OF THE EIGHTIES

During the early period of Freud’s theorizing he attempted three times 
to establish an empirical psychology. The pathogenic factor would have 
been represented in these experiments first by the sexual behavior and 
habits of the individual, secondly by neurological structures and 
mechanisms, and at last by the seduction of the child. All of these modells 
would have been based on observations of facts of (external) reality and 
these observations would have been available for empirical verification. In 
1897, when Freud abandoned his seduction theory, he resigned definitely 
of establishing an empirical psychology and he founded a particular kind 
of hermeneutics, a new branch of the interpretive sciences. The Freudian 
method, however, differs not only from the method of empirical sciences 
but also from those of the traditional hermeneutics. As Habermas sees it, 
this is a legitimate difference, since Freud’s science integrates 
hermeneutical method with systematically generalized experience. The 
narrative structures (Erzählungsfolie) of Habermas, however, cannot been 
reducted merely from the two moments of empirical observation and 
hermeneutical interpretation. Freudian method represents not so much the 
interpretation of an already existing text but rather the creation of a new, 
narrative text. So, it seems to be reasonable, to introduce a third moment 
into the epistemological investigations of psychoanalysis — the factor of 
fiction. This approach can exploit the works of the antipositivist theorists 
of history, to the works of Ricoeur, Gallie and the represantants of the 
analytical historical philosophy.
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EGY KÖZÉPKEMÉNY SZCIENTISTA AGGODALMAI

REFLEXIÓK SZUMMER CSABA „A RÉGÉSZTŐL A TÖRTÉNÉSZIG: EGY 
ÚJ PARADIGMA KÖRVONALAI A PSZICHOANALÍZISBEN” CÍMŰ 

TANULMÁNYA KAPCSÁN

A pszichoanalízis körül dúló heves ismeretelméleti és módszertani viták
ban a hetvenes évektől kezdve egyre inkább tért hódít egy radikálisan új 
nézőpont, az ún. hermeneutikai álláspont, amely a pszichoanalízis termé
szettudományos megalapozottságát (sőt gyakran megalapoz/w/dságát is) 
megkérdőjelezi, s azt az interpretatív szellemtudományok közé sorolja. 
Szummer Csaba ambiciózus tanulmányában nemcsak arra vállalkozik, 
hogy felvázolja eme új irányzat kialakulásának történeti hátterét és ismer
tesse a hermeneutikai megközelítés általános jellegzetességeit, hanem arra 
is, hogy megpróbálja kijelölni a pszichoanalízis sajátos helyét a filozófiai 
hermeneutika különböző áramlatain belül, ily módon azonosítva egy új, 
„antipozitivista pszichoanalízis-koncepció lehetőségét” (176. old.).

Előrebocsátom: nem vagyok a filozófiai hermeneutika szakértője, és 
így a tanulmány azon részeit, amelyekben Szummer a hermeneutika kü
lönböző irányzatainak nézeteit és vitáit ismerteti (ilyen például a Gada- 
mer—Habermas vita) nem fogom kommentálni. A pszichológus szemszö
géből írott kritikai reflexióim csupán Szummer azon érveire vonatkoznak 
majd, amelyek a pszichoanalízis ismeretelméleti és módszertani kérdéseit 
elemzik, illetve amelyek — ennek kapcsán — a hermeneutikai gondolat
rendszernek a pszichoanalízisre történő alkalmazását és annak következ
ményeit érintik.
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Röviden összefoglalva azt mondhatnám, hogy ugyan sok mindenben 
mélyen egyetértek Szummerrel, de ugyanakkor még több mindenben — 
és talán még mélyebben — nem osztom véleményét. Egyetértek azzal, 
hogy a pszichoanalízis, mint tudomány, súlyos válságban van és hogy e vál
ság feloldatlan ismeretelméíeti és módszertani dilemmákból fakad, ame
lyeknek középpontjában a pszichoanalitikus elmélet empirikus igazolható
ságának problematikája áll. Úgy gondolom, még abban is egyetértünk 
Szummerrel, hogy a pszichoanalízis hermeneutikai felfogásának mai térhó
dítása nagyban (noha nyilvánvalóan nem kizárólagosan) e válság követ
kezményének tekinthető. Azzal azonban már egyáltalában nem tudok 
egyetérteni, hogy a pszichoanalízis ismeretelméleti válságából kiutat jelen
tene az elmélet empirikus megalapozásának igényéről, illetve az annak le
hetőségéről való lemondás és — ezt helyettesítendő — a diszciplína szel
lemtudományként való radikális hermeneutikai újraértelmezése. Sőt, úgy 
gondolom, nemcsak, hogy nem kiút ez az irányzat, hanem éppen a válság 
egyik legjellegzetesebb tünetének tekinthető. Továbbá, míg a hermeneu
tikai nézőpont megjelenését és egyes elméleti téziseit igencsak releváns
nak — sőt, mi több, tudományosan vizsgálhatónak (lásd később) — tar
tom, különösen problematikusnak és „tünetinek” érzem a pszichoanalízis
nek azt a partikuláris hermeneutikai felfogását, amelyet Szummer tanul
mányában kifejleszt.

A pszichoanalízis titokzatos halmazállapota
Szummer dolgozatán végigvonul az a törekvés, hogy meghatározza a pszi
choanalízis sajátos helyzetét, a „kemény” és a „puha” tudományok széles 
skáláján. így jut el végülis ahhoz az állásponthoz, melyszerint „a pszicho
analízis tudományelméleti problémáját ... elsősorban az alkotja, hogy me
todológiáját tekintve... sajátos helyzete következtében egyszerre „puhább” 
és „keményebb” tudomány, mint a hermeneutikai tudományok” (205. 
old.). Azt azonban, hogy pontosan mit tekint „kemény”, illetve „puha” tu
dománynak, sajnos nem határozza meg közelebbről, és így az e szóhasz
nálat mögött meghúzódó tudományfelfogást csak a különböző használati 
kontextusok alapján lehet re- (vagy, ha úgy tetszik) megkonstruálni.

Nagy általánosságban persze világos a dolog: a „kemény tudomány” 
kifejezés a „pozitivista-szcientista tábor” „tudományideáljára” utal, mely
nek prototípusát a tiszta természettudományok empirikus adatgyűjtési 
módszerei, az „előrejelzésen alapuló hipotetikus-deduktív” verifikáció kö
vetelménye és a „determinisztikus kauzális magyarázatok” igénye jellemez, 
míg a „puha tudomány” az antipozitivista, hermeneutikus szellemtudomá
nyokra utal, melyek a megismerésben az értelmezés folyamatát, a megér-



219

tés aktusát hangsúlyozzák, és a prediktív falszifikációs módszert a herme- 
neutikus igazolás sajátos (Szummer által azonban sajnos nem részletezett) 
kritériumaival igyekeznek helyettesíteni.

A szóhasználat ennél erősebb szemantikai pontosításának szükséges
ségét akkor kezdi el érezni az olvasó, amikor tanulmánya első felében 
Szummer Freudnak a „kemény” tudománytól a „puhább” tudo
mányfelfogás felé ívelő elméleti fejlődését, illetve az erre vonatkozó tu
dománytörténeti mítoszt és annak funkcióját tárgyalja. Elemzésének el
sődleges célja annak valószínűsítése, hogy a pszichoanalízis már Freud ere
deti felfogásában is „puhább” tudomány volt, mint azt a korai Freud szél
sőségesen szcientista fiziológiai redukcionizmusáról kialakított tudo
mánytörténeti mítosz elhitetné velünk.

Szummer itt helyesen érvel amellett a — FRANK SULLOWAY 
(1987) által már részletesen dokumentált — történeti tény mellett, hogy 
a korai Freud tudományos nézeteit mind a Tervezet megírása idején, mind 
már jóval korábban, az afáziáról szóló neurológiai monográfiájának meg
írásakor (1891-ben) is szofisztikáit dualista funkcionalizmus jellmezte, 
amely elvetette a kor domináns fiziológiai redukcionizmusát. Ebből azon
ban egyáltalán nem levezethető az a szummeri elgondolás, mely szerint 
„Freudnak a kétféle [azaz: „kemény” és „puha”] tudományideál közötti 
ingadozása már pályaválasztásánál is megfigyelhető” (179. old.). Szummer 
eme „ingadozás” mellett érvelve kifejti: „A Brücke laboratóriumában foly
tatott intenzív munka az egyetemi évek alatt kétségtelenül termé
szettudományos elköteleződést jelez, Brentano filozófiai kurzusainak in
tenzív látogatása, valamint a hipnózis iránti érdeklődése azonban már arra 
utal, hogy Freud a „puhább” megközelítések iránt is vonzódik. 1891- 
re...határozottan elutasítja a német neuropatológia fiziológiai redukcioniz
musát, és egyfajta parallelizmussal cseréli fel azt. Ismeretelméleti szem
pontból tehát semmi sem akadályozná abban, hogy a pszichoanalízist, 
mint „puha” tudományt konceptualizálja” (179. old.).

A kétféle tudományideál további jeleként értelmezi Szummer Freud 
korai elméleti építkezésének három redukcionista próbálkozását is, me
lyekkel „a pszichoanalízist a „pozitív tények” birodalmához” (10. o.) igye
kezett kapcsolni: a neurózisoknak a szexuális élet mechanisztikus rendel
lenességeire (maszturbáció, coitus interruptus) való visszavezetését, a Ter
vezet- ben megfogalmazott, a pszichés funkciók meghatározott idegi struk
túrákhoz történő kapcsolását, végül pedig a hisztéria patogenezisének csá
bítás-elméletét, melyben a neurózist kiváltó ok „egy, a külső valóság
ban... ténylegesen lejátszódó csábítás traumája” (181. old.).



220

Szummer szerint e három mechanisztikus-redukcionista próbálkozás 
zseniális „metaforikus [?] átértelmezésével” (181. old.) Freud végül is le
veti a „kemény” tudomány iránti vonzalmának béklyóját, és a pszichés 
realitás elméletének kialakításával — mely szerint a neurózis patogén oka 
az infantilis szexuális fantáziákban (tehát mentális, szimbolikus struktúrák
ban) leledzik — elérkezik a pszichoanalízisnek mint „puha” tudománynak 
a megfogalmazásához. Az, hogy Freud ennek ellenére továbbra is úgy véli, 
hogy „az általa teremtett új diszciplína empirikus tudomány” (182. old.), 
Szummer szerint azzal magyarázható, hogy „a természettudomány címké- 
je...nagy legitimáló erővel bír ebben az időszakban, és...azonos a tudomány 
fogalmával” (182. old.).

De nézzük csak meg közelebbről: mi az a közös tényező Freudnak 
a lelki vs. fiziológiai folyamatok viszonyára vonatkozó dualista paralelliz- 
musában (lásd az afázia-monográfíát), Brentano intencionalitásfogalma 
iránti (feltételezhető) érdeklődésében (vö. GERGELY, 1990. 66. о.), a 
hipnózis bernheimi „ideodinamisztikus” modellje iránti vonzalmában (me
lyet többre tartott Charcot neurofiziológiai modelljénél), illetve a pszichés 
realitás hipotézisében és a neurózist kora gyermekkori szexuális fantázi
ákból eredeztető elméletében, melyeket Szummer mint a „kemény” tudo
mány koncepciójától a „puhább” tudományok felé történő elméleti elmoz
dulásként értelmez?

Ami közös bennük, az valóban fontos, és nem más, mint a szimboli
kus lelki folyamatok autonóm szintjének tételezése a neurotikus jelensé
gek oksági magyarázatában. Azt mondhatjuk, hogy ezen elméleti lépésével 
Freud először alapozta meg a pszichológiában a — mai terminológiával 
élve — modern funkcionalista mentalizmus (lásd FODOR, 1975, 1981) 
irányzatát, amely a pszichés jelenségeket szimbolikus (azaz referenciális vi
szonyokat kifejező) mentális reprezentációk szintjén megfogalmazott tör
vényszerűségekkel magyarázza, mely általánosítások nem lefordíthatok, 
nem kifejezhetők az (őket fizikailag implementáló) idegélettani struktú
rákra érvényes törvényszerűségek nyelvén. Egy ilyen mentalista pszicholó
giának a fogalmi alapvetését végezte el Freud bécsi filozófiatanára, Bren
tano, aki először vázolta fel egy autonóm, nem reduktív tudományos lé
lektan lehetőségét, amely az intencionális tudati állapotok (akaratok, vá
gyak, félelmek, preferenciák, célok stb., amelyek az ego és egy mentálisan 
reprezentált tárgy között fennálló motivációs viszonyként, más szóval 
„propozicionális attitűdként” foghatók fel) törvényszerűségeit írja le.

Nyilvánvaló, hogy a lélektannak ez a modern, funkcionalista menta
lista felfogása a fiziológiai redukcionizmustól valóban minőségileg eltérő



221

tudományfelfogás, fia  azonban már egyáltalán nem világos, hogy mennyi
ben tekinthető e különbség alapján Freud funkcionalista dualizmusa a re- 
dukcionizmusnál „puhább” tudománynak, vagy — Szummer érvelésének 
irányába mutatva — mennyiben és milyen értelemben áll e tudo
mányfelfogás közelebb a szellemtudományokhoz, mint a termé
szettudományokhoz? Lényegi eleme Freud pszichés realitás elméletének 
az, hogy az abban oksági szerepet játszó intencionális tudati reprezentációk 
nem közvetlenül megfigyelhetőek, hanem következtetések alapján feltéte
lezett entitások, fia  azonban a kvantummechanika diadala óta igaz a — 
gondolom jelenleg „legkeményebb” — modem fizika magyarázataiban té
telezett alapegységekre ugyanúgy, mint a mai kognitív pszichológiának (a 
szimbolikus reprezentációk pszichés realitását elfogadó, tehát nem kon- 
nekcionista) információfeldolgozási modelljeire.

Én tehát úgy gondolom, hogy Freud nemcsak „legitimációs” okokból 
vallott „szcientista” nézeteket, hanem a pszichoanalízist egészen komolyan 
— és minden habermasi „ önfélreértéstől” mentesen — tekintette empi
rikus, „a kauzális kapcsolatokat tanulmányozó determinisztikus tudo
mánynak” (182. old.). De még ha ez nem is lenne így, Szummer érvelését 
tekintve sokkal fontosabb az, hogy Freud funkcionalista mentalizmusának 
elméleti kibontakozását csak akkor lehetne a pszichoanalízisnek a „puha” 
szellemtudományok közé tartozására utaló történeti adalékként felfogni, 
amennyiben elfogadnánk azt az igencsak leegyszerűsített és idejétmúlt tu
dománykoncepciót, amely a „kemény” természettudományokat a redukci- 
onizmussal azonosítja. Ezt azonban — mint Szummer kimutatja — már 
maga Freud is elvetette.

AZ ISMERETELMÉLETI PROBLÉMA ÉS AZ EMPIRIKUS IGAZOLÁS
LEHETŐSÉGEI

Ha igaz azonban az, hogy jogos és koherens a pszichoanalízist — Freud 
nyomán — empirikus tudományként felfogni, akkor honnan ered a pszi
choanalízisnek mint tudománynak a válsága? Úgy gondolom, hogy — és 
ebben talán szintén egyetértünk Szummerrel — a válság alapvetően isme
retelméleti jellegű, és a pszichoanalitikus elmélet empirikus validitásának 
az analitikus (dívány) helyzeten belüli eldönthetetlenségéből ered.

A filozófus GRÜNBAUM (1984) nemrégiben nagy szolgálatot tett a 
pszichoanalízis ismeretelméleti helyzetének tisztázása érdekében, amikor 
eloszlatta azt a — Kari Popper nevéhez fűződő — széles körben elfoga
dott tudományelméleti mítoszt, mely szerint a pszichoanalízis elméleti
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szerkezetéből következőleg alapvetően nem falszifikálható, és ezért nem 
tekinthető tudományos elméletnek. Grünbaum kiváló érvekkel és konkrét 
példákkal is igazolja, hogy a pszichoanalitikus feltevések alapján igencsak 
erős — és „keményen” tudományos — empirikus előrejelzések tehetők 
(például a pszichoszexuális fejlődés stádiumelmélete alapján bizonyos ko
rai élmények és a későbbi karaktertípusok, vagy patológiás tünettípusok 
oksági összefüggését illetően), amelyek tesztelhetők, de csupán a pszicho
analitikus helyzeten kívül. (Grünbaum szerint az is igaz azonban, hogy a 
pszichoanalízis feltevéseinek ilyen jellegű — például longitudinális mód
szereket alkalmazó — rendszeres vizsgálata még nagyban várat magára, il
letve ahol voltak ilyen próbálkozások, ott az elmélet nem nyert látványos 
igazolást.) Grünbaum tudományelméleti elemzése továbbá azt is tisztázta, 
hogy az analitikus dívány-helyzeten belül a pszichoanalitikus elméletre ala
pozott értelmezések igazságértékének megállapítása — a szuggeszció no
tóriusan kikerülhetetlen problémája miatt — nem lehetséges.

Véleményem szerint Freud nagyban okolható a pszichoanalízis mai 
válságának elmélyülése miatt, mivel — a Grünbaum által vázolt episzte- 
mológiai helyzet ellenére (melyet, mint Grünbaum kimutatja, Freud tisz
tán látott) — elszigetelte a pszichoanalitikus mozgalmat, és — elzárkóz
ván a klinikai helyzeten kívüli adalékoknak a pszichoanalitikus elméletbe 
való integrálásától — kialakította a pszichoanalízis ismeretelméleti önálló
ságának és az analitikus helyzeten belüli megalapozhatóságának — köve
tői által mélyen interiorizált — mítoszát (erről még lásd GERGELY, 
1992, megjelenés alatt).

Szummer tanulmányának egyik hiányosságát éppen abban látom, 
hogy (noha jól ismeri Grünbaum munkáját, lásd SZUMMER, megjelenés 
alatt), csupán érintőlegesen foglalkozik a pszichoanalitikus feltevések em
pirikus igazolhatóságának kérdéskörével, és — érzésem szerint — akkor 
is némileg félrevezetőén. így például hosszan — és tegyük hozzá, jogosan
— bírálja Freudot azért, mert „az analitikus értelmezés módszerét szerin
te az analízisen kívüli, független bizonyítékok létezése is alátámasztja” 
(198. old.). Szummer helyesen sorakoztat fel történeti érveket amellett, 
hogy míg Freud hivatkozott a független fejlődéslélektani, illetve antropo
lógiai megfigyelésekre, mint az elméletét alátámasztó evidenciákra, való
jában szinte egyáltalán nem végzett ilyen jellegű megfigyeléseket, illetve
— klinikai elméleteit igazolandó — némileg szelektív módon alkalmazta 
az elérhető, az analitikus helyzeten kívüli adatokat.

Ez az érvelés jól megáll a lábán Freud tudományos személyiségének 
és módszerének kritikájaként, nem általánosítható azonban jogosan a
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pszichoanalízisnek mint tudománynak és annak történetének egészére. 
Szummer egyszerűen meg sem említi azokat a szisztematikus és nagy je
lentőségű empirikus erőfeszítéseket, amelyeket Freud óta pszichoanaliti
kus kutatók egész sora tett a pszichoanalitikus elmélet — az analitikus 
helyzeten kívüli és attól független módszerekkel történő — igazolása ér
dekében. A klasszikus munkák közül csak röviden utalnék itt Melanie 
Klein, Anna Freud, John Bowlby, René Spitz és Margaret Mahler tanul
mányaira az analitikus szempontú gyermekmegfigyelés terén, Róheim, 
Malinowski és Mead antropológiai munkáira, David Rapaport vagy Geor
ge Klein integratív interdiszciplináris erőfeszítéseire, vagy a New Look 
mozgalom küszöbalatti észlelés vizsgálataira a kísérleti lélektanban. A mai 
modern empirikus vizsgálódások köréből pedig hadd emeljem ki Ains
worth, Main és Stern fontos kutatásait a fejlődéslélektani pszichopatoló
gia terén. Spiro és Dundes pszichoanalitikus indíttatású antropológiai 
munkáit, Silverman, Luborsky, Shevrin vagy Erdélyi munkásságát a küszö
balatti észlelés terén, vagy a Horowitz- (UCSF) és a Weiss-csoportnak 
(Mt. Zion) a tudatos és tudattalan információfeldolgozás pszichoanalitikus 
helyzetben történő vizsgálatára kidolgozott modern módszereit

Úgy gondolom, hogy egy, a pszichoanalízis ismeretelméleti problémá
ival foglalkozó dolgozat nem hagyhatja teljesen figyelmen kívül azt a 
tényt, hogy ezeknek a pszichoanalitikus helyzettől független empirikus 
módszereket alkalmazó, de analitikus indíttatású vizsgálatoknak igen je
lentős hatásuk van a pszichoanalitikus elméletek jelenleg folyó nagymérvű 
revíziójára. Ezek a revíziós törekvések természetesen ugyancsak az elmé
let válságának következményei, de talán jobban példázzák a válságból való 
szcientista indíttatású kilábalás létező alternatíváját.

Ezt illusztrálandó, hadd hozzak fel egy reprezentatív mai példát, DA
NIEL STERN (1985) nagy jelentőségű munkáját, amely a pszichoanaliti
kus fejlődéslélektan nagyszabású, empirikus alapú újraértelmezését adja. 
A Bowlby és Ainsworth empirikus indíttatású kötődési elméletének (at
tachment theory) nyomdokában haladó Stern saját — a korai anya-gyer
mek interakciókra irányuló — vizsgálataira és a modem kísérleti fejlődés- 
lélektan új eredményeinek integratív feldolgozására támaszkodva elveti a 
pszichoszexuális fejlődés freudi stádiumelméletét, és helyette egy új — 
empirikus alapon kidolgozott — stádiumelméletet helyez az analitikus fej
lődés- és személyiséglélektan, illetve a pszichopathológia középpontjába, 
amely a személyes én (self) fejlődési szakaszait azonosítja. Anélkül, hogy a 
részletekbe belemennék, felhívnám a figyelmet arra, hogy a pszichoanali
tikus elmélet sterni revíziója ugyanolyan szintű — és potenciálisan ugyan
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olyan jelentőségű — átalakítása az analitikus lélektani magyarázatoknak, 
mint amilyen Freudnak azon elméleti lépése volt, amely a csábítás-elmélet 
feladásához és annak a gyermekkori szexualitás és a pszichoszexuális fej
lődés stádiumelméletével, illetve a neurózisok gyermeki, szexuális fantázi
ákból való levezetésével történő felcseréléséhez vezetett. Fontos észre
vennünk azonban, hogy a Stem által javasolt elméleti revízió nem csupán 
— Szummer kifejezésével élve — a kreatív képzelet termékeként megfo
galmazódó „metaforikus átértelmezés” (181. old.) eredménye, hanem egy
felől a pszichoszexuális stádiumelmélet empirikus alátámasztását szolgáló 
bizonyítékok hiányának, illetve az annak ellentmondó vagy az általa ne
hezen magyarázható empirikus klinikai megfigyelések felgyülemlésének, 
másfelől pedig a self- és a tárgyreprezentációk kialakulásának a fejlődés
ben és a patogenezisben betöltött központi szerepére utaló ugyancsak 
empirikus adatok felhalmozódásának az eredményeképpen jött létre.

Sajnálatos módon azzal, hogy Szummer egyáltalában nem foglalkozik 
a freudi elmélet empirikus igazolásának létező alternatívájával, azt a lát
szatot kelti, hogy ez az alternatíva valójában nem is létezik. Innen már 
csak egy lépés, hogy erre a (téves) előfeltételezésre támaszkodva felépítse 
az „empirikus mélyhermeneutika” habermasi elméletének kritikáját, felté
vén a költői kérdést: „vajon Habermas azzal, hogy ...empirikus módon alá
támasztott ismeretnek fogadja el Freud fogalmi konstrukcióit, nem becsü
li-e túl egyúttal az empirikus elem tényleges jelentőségét a pszichoanalí
zisben? Habermas végsősoron semmiféle bionyítékkal nem tud szolgálni 
arra nézve, hogy a pszichoanalitikus narratív struktúrák...valóban az em
pirikus anyag szisztematikus általánosításának eredményeként jött létre” 
(191—192. old.). A habermasi mélyhermeneutikai álláspont (melyet meg
védeni amúgy nem célom, lásd GRÜNBAUM (1984) meggyőző bírálatát) 
szummeri kritikája azonban szinte teljes egészében a „rögzített értelme
zési sémák” empirikus alátámaszthatatlanságának tételére épül. Mivel e 
tétel — a fentebb említett okok miatt — nem tekinthető bizonyítottnak, 
nem vagyok meggyőződve arról, hogy a Szummer által javasolt antipozi- 
tivista hermeneutikai pszichoanalízis koncepció (mely, ha jól értem, az 
empirikus megalapozás elvetett „szcientista” ideálja helyett a "fikciót, az 
esztétikai minőséget” igyekszik „legitim szerephez juttatni Freud tudo
mányában” (205. old.), illetve — Gadamert követve — empirikus módszer 
híján „a kérdezés és a kutatás fegyelmezettségére” (205. old.) támaszkod
va vél eljuttani az igazsághoz) ígéretesebb hermeneutikai alternatíva lenne 
a habermasi mélyhermeneutikánál. (Ha már hermeneutika, legyen empi
rikus!)
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Összefoglalva tehát: úgy tűnik, hogy igenis létezik a pszichoanalízis 
„rögzített interpretációs sémáinak” empirikus igazolására irányuló „szcien- 
tista” alternatíva, noha az csupán az analitikus helyzeten kívülről eredő 
független evidenciák rendszeres felhasználásával (és gyűjtésével) elképzel
hető. A pszichoanalitikusok előtt nyitva áll ez az út, és ha nem is sokan, 
de vannak, akik járnak rajta. Az, hogy a pszichoanalízis mai (vagy mond
juk inkább: tegnapi) formájában fennmarad-e mint önálló pszichológiai el
mélet és/vagy pszichoterápiás módszer az ilyen jellegű empirikus igazolás 
következetes véghezvitele után is, az tisztán empirikus kérdés, és csak a 
jövő fogja megválaszolni.

A TÖRTÉNETI IGAZSÁG ÉS A TERÁPIÁS HATÉKONYSÁG 
PROBLEMATIKÁJA A PSZICHOANALÍZISBEN

Ám az is lehet, hogy mindez teljesen mindegy. Különösen akkor, ha a 
pszichoanalitikus terápia során konstruált élettörténeti magyarázat terápi
ás hatása nem történeti igazságában, hanem „narratív igazságában” rejlik 
(SPENCE, 1982). Szummer inkább ebben az irányban indul el, és ezt én 
is érdekes iránynak tartom, mert errefelé vélem felfedezni a hermeneuti- 
kai álláspont empirikusan is értelmezhető, sót, elvileg ellenőrizhető mag
ját.

Jogosnak tartom a pszichoanalízis mai állása mellett azt a kritikai ál
láspontot, mely felveti annak empirikus lehetőségét, hogy a pszichoanaliti
kus terápiában nem a partikuláris értelmezési rendszer (azaz, a ffeudi, jun- 
gi, adleri, kleini stb. narratívum) a gyógyító tényező. E kritika alátámasz
tására sok jó érv hozható fel, így például az, hogy nincsenek e különböző 
analitikus értelmezési sémák eltérő terápiás hatékonysági fokára utaló 
egyértelmű empirikus adatok, vagy hogy a különböző értelmező rend
szerek, úgy tűnik, valóban „kitermelik” a páciensből sajátos narratív anya
gukat (így a jungiánus analitikus páciensei archetipikus álmokat „látnak”, 
a freudi terápiában a páciensek emlékezetében incesztuózus, szexuális 
fantáziák „bukkannak fel”, míg a kleini analitikusnál a gyermekek fantá
ziáiban túlteng az agresszív elem.1

1 E z  utóbbi jelenség lehetséges forrásaként Bálint Mihály szellemes analitikus 
értelmezése magának a kleini autoriter analitikus attitűdnek a gyermekre vagy a 
preödipális regresszióban lévő felnőtt páciensre gyakorolt frusztráló, traumatizáló hatását 
jelöli meg (BÁLINT, 1968).
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Ezért lehetséges, hogy — mint Szummer írja — „szakítanunk 
kelL.azzal az illúzióval, amely szerint egy esettel kapcsolatban az analiti
kus interpretációnak és narrációnak csak egy „jó megoldása” létezik” 
(204. old.). Szeretném azonban — Szummerrel szemben — hangsúlyozni, 
hogy abból, hogy a pszichoanalízisben esetleg nem a narratívumok törté
neti igazságához köthető a specifikusan terápiás tényező, még nem követ
kezik szükségszerűen a hermeneutikus álláspont alternatívája. Több más 
empirikus lehetőség is van, melyekkel Szummer nem foglalkozik, de ame
lyek jól ismertek a klinikai pszichológia irodalmában. Hadd említsek csak 
néhányat a „narratív igazság” (bárhogyan is határozzuk meg azt) esetleges 
gyógyító hatása mellett felmerülő más — nem értelmezésitartalom-speci- 
fikus — terápiás tényezők közül: (1) lehetséges, hogy minden pszichote
rápiában (ideértve a nem analitikus viselkedés- és hipnoterápiákat is) egy
fajta szisztematikus dekondicionálás, érzelmi áthangolás folyik (lásd példá
ul ERDÉLYI, 1985), mely a traumatikus, negatív affektussal kondicionált 
emlékek pozitív érzelmi helyzetben (relaxált, imaginativ állapot, szuppor
tív társas közeg) történő ismételt felelevenítésének az eredménye. (2) Kö
zös lehet e terápiákban a gyógyító abreaktiv hatás, azaz a traumatikus, 
konfliktuózus mentális tartalmakkal asszociált negatív affektus lereagálása. 
(3) Ugyancsak közös lehet a terapeuta nem módszerspecifikus szuggesztív 
hatása, továbbá (4) gyógyíthat a terápiás módszertől függetlenül a terape
utába, illetve „tudományos” módszerébe vetett hit is. A fentieken kívül 
utalnék még arra a lehetőségre is, amely a kötődési elméletnek, illetve a 
modern self-pszichológiának — a neurózisok klasszikus freudi trauma-el
méletével szemben megfogalmazódó — alternatívájából vezethető le. 
Ezen elképzelések szerint a neurotikus tünetek jelentős részének nem a 
pszichoszexuális fejlődési szakaszok valamelyikében elszenvedett traumati
kus eredetű drive-fixáció az oka, hanem azok az — én (self) és a másik 
„munkamodelljét” (working model) rögzítő — diszfunkcionális tárgyrepre
zentációk, amelyek a kezdeti társas interakciók jellegzetes, invariáns mintá
zatának interiorizációjából erednek, és amelyek később a társas szféra in
terakcióinak torzított, defenzív információfeldolgozásához vezetnek. A te
rápiás hatás itt tehát nem a korai traumát értelmező partikuláris analiti
kus konstrukciók igazságértékéhez kapcsolható, hanem az én és a másik 
diszfunkcionális munkamodelljének az analitikus folyamatban történő át
strukturálásához, illetve az analitikus által nyújtott új tárgykapcsolati mo
dell interiorizációjához.

Fontos észrevennünk, hogy — a „narratív igazság” feltevéssel szem
ben — ezen nem módszerspecifikus terápiás tényezők bármelyike alterna
tív magyarázattal szolgálhat a pszichoanalízis (amúgy nem oly átütő) terá
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piás hatékonyságára. Ami pedig a terápiás hatás feltételezhető pszichés 
mechanizmusát illeti, a fenti alternatívák legalább jól beilleszthetők álta
lános lélektani ismereteinkbe, míg egyáltalán nem világos, hogy hogyan 
modelláljuk a narratívum „szépségének” vagy „koherenciájának” feltétele
zett gyógyító hatása mögött meghúzódó pszichés folyamatokat.

A „NARRATÍV IGAZSÁG” MINT EMPIRIKUS HIPOTÉZIS

Talán itt érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az a hermeneutikai fel- 
tételezés, amely szerint „a pszichoanalízis gyógyító hatását jelentős rész
ben a pszichoanalitikus konstrukciók narratív igazságának, nem pedig tör
téneti igazságának köszönheti” (198. old.), igen erős empirikus hipotézis
ként is felfogható (sőt, szerintem elsősorban így van értelme felfogni). 
Ehhez persze feltétlenül szükségesnek látszik, hogy valamilyen megfogha
tó módon jellemezzük a „narratív igazság” fogalmát. Az ti., hogy egy au- 
tobiografikus narratívum „koherenciája”, „ellentmondásmentessége” vagy 
„szépsége” gyógyít, igen érdekes, de egyáltalán nem egyértelmű — és 
semmiképpen sem bizonyított — feltevés. (A kétkedő felhívhatná a figyel
met arra, hogy járnak köztünk nyugodt, jól funkcionáló, noha ellentmon
dásokkal és hazugságokkal teli narratívumok ugyanúgy, mint ellentmon
dásmentes, koherens (és néha szép) doxazmarendszereket kialakító szo
rongó őrültek, vagy éppen boldog tirannusok.)

E pontnál eljutunk a hermeneutikai validitás homályos problematiká
jához, és ez esetben csak egyet tudok érteni Szummerrel, amikor azt írja, 
hogy „a validizáció módja — az empirikus-kísérleti módszerrel összeha
sonlítva — a hermeneutikai interpretáció esetében sem egyszerű, és ko
rántsem tisztázott” (202. old.). Szummer tanulmányában itt-ott ugyan fel
merül a hermeneutikai validáció problémája, de — sajnálatos módon — 
nyomban el is tűnik ez, a szerző ismeretelméleti vizsgálódásai szempont
jából központi kérdés. így például fel-felbukkannak a „jó” (ergo gyógyító 
hatású) narratívumok jellemzésére szolgáló kritérium-javaslatok — ilyenek 
a „koherencia”, az „ellentmondásmentesség”, a „követhetőség”, az „esz
tétikum” vagy a (számomra nem igazán világos) „önmagát magyarázóság” 
(202. old.) fogalmai —, de nem találkozunk semmi konkrét javaslattal arra 
nézve, hogy ezeket hogyan értelmezzük, hogyan határozzuk meg.

Pedig ez a vállalkozás nem tűnik lehetetlennek: az „esztétikum” mé
résének vagy meghatározásának lehetősége ugyan elég fogas kérdés, de az 
„ellentmondásmentesség”, a „követhetőség” vagy akár a „koherencia” is 
formálisan definiálható és operacionalizálható kritériumoknak tűnnek. [A
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mai kognitív pszichológia szövegmegértés-elméletei (lásd PLÉH, 1986) 
természetes szövetségesei lehetnének itt a hermeneutikai álláspontnak. 
Továbbá: ha a formális meghatározás nehézségekbe is ütközne, még min
dig nyílna lehetőség a probléma empirikus megközelítésére például a 
szubjektív elfogadhatósági ítéletek (mondjuk skálázásos) módszerével, 
melynek használata szintén bevett a kognitív pszichológiában, mint példá
ul a pszicholingvisztikában a „jól-formált” mondatok azonosításánál (lásd 
például magyarul GERGELY és BEVER, 1985).] Amennyiben e kritéri
umok alapján a pszichoanalitikus narratívumokat objektív módszerekkel 
rangsorolni tudnánk [és ezzel, úgy tűnik, elvben legalábbis Szummer is 
egyetért, amikor kijelenti, hogy „a pszichoanalitikus narratívumok is minő- 
síthetőek” (205. old.)], akkor igenis lehetővé válna a „narratív igazság 
gyógyító hatása” hipotézis empirikus ellenőrzése, hiszen még Szummer 
szerint is „feltételezhető, hogy a pszichoanalitikus megismerés eredménye 
a terápiás hatáson keresztül empirikusan is megragadható” (205. old.).

Ezzel szemben Szummer úgy gondolja, „hogy a narratívum fogalmá
nak a pszichoanalízisbe történő bevezetése nem teszi lehetetlenné — bár 
kétségkívül megnehezíti — a különféle konstruktumok és rekonstrukciók 
minősítését, bár ez a minősítés nem történhet a pozitivista tudományelmélet 
előrejetésen alapuló hipotetikus-deduktív modellje alapján” [kiemelés tő
lem] (204. old.).

Meg kell vallanom, hogy a fenti kiemelt szövegrész kategorikus til
tásának logikáját nem tudom követni. Már miért ne történhetne meg az, 
hogy mondjuk sikeres és sikertelen terápiás esetek (egyéb változókban il
lesztett) mintájából vett pszichoanalitikus narratívumokat a feltételeket 
nem ismerő kódolók (magas megegyezési korrelációval) sikeresen rangso
rolnának a fent tárgyalt, operacionalizált kritériumok alapján, és megvizs
gálnák, hogy az így kapott magas „narratív igazság” indexű narratívumok 
csoportja pozitívan korrelál-e a sikeres terápiás esetek csoportjával?

Lehet (de ebben már nem vagyok biztos), hogy Szummer számára a 
nehézséget az okozza, hogy a „narratív igazság” feltevésből következően 
„egy esettel kapcsolatban az analitikus interpretációknak és narrációknak 
[nem] csak egy „jó megoldása” létezik” és így „el kell fogadnunk, hogy 
Freud tudományában számos, egymással párhuzamos, és nem szükségkép
pen rivalizáló értelmezés lehetséges” (204. old.). Abból azonban, hogy 
egyes narratív változatok nem különülnek el a narratív igazságkritériumok 
alapján, egyáltalán nem következik az, hogy terápiás hatékonyságuk ne 
lenne ellenőrizhető azon narratívumokkal szemben, amelyektől narratív 
igazságindexük eltér. (A narratív igazságkritériumok alapján el nem külö
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nülő narratívumok analógnak tekinthetők a formális logikában és a ma
tematikában jól ismert „notációs variánsokkal”, és az ilyen „narratív vari
ánsok” csoportjára megfogalmazott empirikus predikció nyilvánvalóan ha
sonló szintű terápiás hatékonyságot jelezne előre.)

Szummer azonban — az empirikus alternatívát nem fel- (vagy el-) is
merve — inkább a misztikusát ragadja meg, amikor — Gadamert idézve 
— kijelenti: „Amire a módszer nem képes, azt a kérdezés és a kutatás 
fegyelmezettségével kell és lehet elérni, mely kezeskedik az igazságért” 
(204— 205. o.ld). Az én „szcientista” (de legalábbis racionalista) felfogá
som szerint azonban hiába „kell”, nem valószínű, hogy „lehet” pusztán fe
gyelmezettséggel kezeskedni az igazságért akkor, ha nem tudjuk se meg
határozni, se igazolni azokat a kritériumokat, amelyekhez viszonyítva 
igyekszünk fegyelmezni magunkat.

A HERMENEUTIKAI TRADICIONALIZMUS VESZÉLYEI

Az előzőekben részben a pszichoanalízis empirikus igazolásának létező al
ternatívája, részben pedig a hermeneutikai álláspont empirikus értelmez
hetősége és ellenőrizhetősége mellett érveltem. De úgy érzem, valójában 
mindkét alternatíva hidegen hagyja Szummert, mégpedig azért, mert — 
mint tanulmánya végén írja — úgy gondolja, hogy az általa tárgyalt né
hány „alapvető ismeretelméleti és tudományelméleti problémára ... nem 
találunk, és lényegükből következően, nem is találhatunk kész válaszokat a 
tudományfilozófiában, mégpedig nemcsak az empirikus tudományelmélet, 
hanem a szellemtudományok körében sem” [kiemelés tőlem] (206. old.). 
Ha jól értem tehát, Szummer az empirikus igazolás alternatívája mellett 
elveti a hermeneutikai kritériumok alapján történő racionális megalapoz- 
hatóság lehetőségét is a pszichoanalízis számára. Ezt pedig azért teszi, 
mert szerinte a pszichoanalízis a hermeneutikai tudományoknál „puhább” 
tudomány (205. old.), „amennyiben egy [pszichoanalitikus] narratívum 
megalkotása... lényegileg különbözik már „készen levő” szövegek értelme
zésétől: aktívabb, kreatívabb folyamat, mely az elbeszélőnek nagyobb sza
badságfokot biztosít, mint a már létrehozott szöveg az értelmezőnek” 
(205. old.). Ezért aztán nem szabad „abba a hibába esnünk, hogy a pszi
choanalízissel szemben olyan követelményeket támasszunk, amelyeket 
eredetileg a tőle eltérő empirikus tudományok, vagy a hermeneutikai tu
dományok testére szabtak” (202. old.).

De tegyük fel a kérdést: elvetvén mind az empirikus, mind a herme- 
neutikus igazolás lehetőségét, miben látja Szummer annak biztosítékát,
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hogy — mint írja — „a Freud és követői, a modern emberiség ’mesemon
dói’ által elmondott ’mítoszok’ (205. old.), „a nyugati reflektív gondolko
dás egyik legnagyobb vállalkozása” (206. old.), mint eddig, úgy a jövőben 
is „áthatja korunk kultúráját [és] emberek tömegeit gyógyítja” (206. old.)? 
Szummer a pszichoanalízis jövőbeni fennmaradásának és — számára, úgy 
látszik egyértelmű — sikerének biztosítékát, úgy tűnik, három meglehető
sen definiálatlan és a misztikus megfoghatatlanság nyugodt ködében ringó 
fogalom relevanciájában véli felfedezni: ezek „a fikció, az esztétikai mi
nőség” (205. old.), „a kérdezés és a kutatás fegyelmezettsége” (205. old.), 
és „a történetmondás hatalmas hagyománya” (202. old.).

Őszintén szólva engem egy pszichoterápiás gyakorlati tevékenység ra
cionális igazolására irányuló igény ily sommás elvetése és annak hagyo
mánytisztelettel történő helyettesítése aggodalommal tölt el. A pszichoa
nalízis válságának, egyre növekvő elszigetelődésének és perifériára szoru
lásának egyik jellegzetes belterjes tünetét (és egyben egyik okát) éppen 
a ffeudi tradíció túlzott misztifikálásában, az (amúgy valójában nem is lé
tező) „sztenderd” elmélettől és módszertől való eltérésnek az analitikus 
mozgalom tagjaira gyakorolt traumatizáló és megbélyegző hatásában talál
hatjuk meg. A pszichoanalízis — Szummer véleményével ellentétben — 
ma nem „gyógyít tömegeket” (ezt különben sohasem tette), sőt, például 
az amerikai pszichiátriában (ahol pedig nem mindennapi lehetőséget ka
pott a 40-50-es években) egyértelműen háttérbe szorult a 80-as évek fo
lyamán. Megítélésem szerint tagadhatatlanul hatalmas kulturális hatása 
sem tűnik oly feltétlenül időtállónak, mint azt Szummer feltételezi.

A pszichoanalízis mai — sok szempontból szorongatott — helyzeté
ben igen nagy annak a veszélye, hogy saját episztemológiai válságától, em
pirikus bizonytalanságától és a „tudományos” státuszt kisajátítani igyekvő 
akadémikus kísérleti lélektan következetesen elutasító és értetlen attitűd
jétől halálosan frusztrálva, a pszichoanalitikus elmélet empirikus igazolá
sának igényét egyszer s mindenkorra elvetve egyfajta megalomán, nárcisz
tikus, hermeneutikai tradicionalizmusba és módszertani obskurantizmusba 
meneküljön. Meggyőződésem azonban, hogy az episztemológiai válságból 
a kiutat a pszichoanalízis számára csupán a racionális bírálat nyitott szel
lemének elterjedése és a társtudományok releváns eredményeinek az el
méletbe történő rendszeres beépítése hozhatja meg, még akkor is, ha e 
folyamatban a pszichoanalízisnek alapvető revíziókon kell keresztül men
nie és fel kell áldoznia episztemológiai autonómiájának mítoszát.

A kézirat elfogadva: 1991. november



231

IRODALOM

BÁLINT, M„ 1968, The B a s ic  F a u lt , London, Tavistock.
ERDÉLYI, M. H„ 1985, P sy c h o a n a ly s is :  F r e u d ’s  C o g n itiv e  P syc h o lo g y , W. 

H. Freeman and Company, New York.
FODOR, J. A., 1975, The L a n g u a g e  o f  Thought, Thomas Y. Crowell, Inc.
FODOR, J. A., 1981, R ep resen ta tio n s:  P h ilo s o p h ic a l E s s a y s  on th e

F o u n d a tio n s  o f  C o g n itiv e  S cien ce, The MIT Press, Cambridge, Mass.
GERGELY György, 1990, Túl a pszichoanalitikus legendán. M a g y a r  

P s z ic h o ló g ia i  S zem le , X L V 1 1 , ( 1 —2), 56—69.
GERGELY György, 1992, Developmental reconstructions: Infancy from the 

point of view of psychoanalysis and developmental psychology, 
P s y c h o a n a ly s is  a n d  C o n tem p o ra ry  Thought, V ol., 15, (1), 3—55.

GERGELY György, (megjelenés alatt), Pszichoanalitikus rekonstrukciók a 
kognitív pszichológia szemszögéből: A hasítás és a projekció
ontogenetikus eredete Melanie Klein és Margaret Mahler elméletében, 
Thalassa.

GERGELY György és BEVER, T. G., 1985, Az okozást kifejező igék mentális 
reprezentációja, P s z ic h o ló g ia ,  (5), 379—439.

GRÜNBAUM, A., 1984, The F o u n d a tio n s  o f  P syc h o a n a ly s is :  A
P h ilo s o p h ic a l C ritiq u e , University of California Press.

PLÉH Csaba, 1986, A  tö r tén e tsze rk e ze t és  a z  em lék eze ti sém ák, Budapest, 
Akadémia Kiadó.

SPENCE, D„ 1982, N a r r a t i v e  Truth an d  H is to r ic a l  Truth: M ean in g  a n d  
I  n te rp re ta tio n  in  P sy c h o a n a lis is , W. W. Norton & Company, New York, 
London.

STERN, D. N„ 1985, The In te r p e r so n a l W o rld  o f  the I n fa n t:  A  V iew  f r o m  
P s y c h o a n a ly s is  a n d  D e v e lo p m e n ta l P sy c h o lo g y , New York, Basic Books.

SULLOWAY, F. J., 1987, F r e u d , a  lé le k  b io ló g u sa , Gondolat.
SZUMMER Cs., (megjelenés alatt), A. Grünbaum ,A  pszichoanalízis alapjai” 

c. könyvének ismertetése, J A N U S .

GYÖRGY GERGELY

WORRIES OF A „MEDIUM-HARD SCIENTICIST”

This paper contains critical reflections on Csaba Szummer’s arguments for 
a hermeneutic interpretation of psychoanalysis in his paper entitled 
„From the Archeologist to the Historian: The outlines of a new paradigm 
in psychoanalysis” (Pszichológia, 1992/2). It is argued that Szummer’s 
historical arguments, suggesting that psychoanalysis in Freud’s original 
formulations was more of an inherently „soft” hermeneutic science than
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a „hard” empirical science, are mistaken as they are based on a simplistic 
and outdated interpretation that identifies the „hard” sciences with crude 
physiological reductionism. Instead, it is pointed out that Freud’s scientific 
views were characterized from the beginning by a sophisticated 
functionalist dualism. It is further argued that Szummer’s outright 
rejection of the alternative of empirically validating psychoanalytic 
propositions is premature and unwarranted, as he ignores a whole class 
of significant contemporary attempts to provide methodologically sound 
empirical foundations for psychoanalytic theory. Then the hermeneutic 
hypothesis, suggesting that the therapeutic factor in psychoanalysis lies in 
the construction of „narrative” rather than „historical truth”, is critically 
examined. It is argued that (a) the „narrative truth” hypothesis is just one 
empirical alternative to numerous current proposals to explain 
therapeutic efficacy in terms of non-specific factors, and (b) that it is an 
operationalizable and testable empirical hypothysis which, however, has 
not been verified yet. Finally, Szummer’s hermeneutic traditionalism is 
criticized as an anti-rationalist position embracing methodological 
obscurantism, which is best interpreted as an escapist symptom of the 
deep epistemological crisis of current psychoanalytic theory.
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ZÖLD BÁLINT
M T A  P s z ic h o ló g ia i  I n té z e te ,  B u d a p e s t

ÖNKÉP ÉS TÁRSAS HÁLÓK: 
PROBLÉMA VISELKEDÉS TÁRSAS KÖZEGBEN

A jelen tanulmány vázlatos bemutatása annak, hogy a különböző társas 
problémaviselkedések megjelenésében, értelmezésében, fönntartásában az 
önkép és a személyes kapcsolatrendszer miként játszhatnak szerepet.

Az önkép a személyiség azon jegyeinek az összessége, amelyeket az 
egyén a társaival való összehasonlításkor magára jellemzőnek észlel 
(WYLIE, 1974). A meghatározásban középponti a társas összehasonlítás 
mozzanata. Az egyénnek számos olyan ismerete lehet önmagáról, például 
belső lelkiállapotáról, élettörténetéről stb., amit a társas összehasonlítás 
tárgyává tenni nem képes. Ezek nem részei az önképnek.

Az önképet többdimenziós struktúrának képzeljük el. E többdimen
ziós szerkezet egyik lehetséges megfogalmazása a Norman-taxonómia. A 
Norman-taxonómia a személyiségtulajdonságokat öt ortogonális faktorral 
írja le. Az öt változó neve: Megbízhatóság, Összeférhetőség, Extroverzió, 
Emocionális stabüitás, Kultúra (NORMAN, 1963; PASSINI, NORMAN, 
1966; DIGMAN, TAKEMOTO-CHOCK, 1981; MCRAE, COSTA, 
1987).

A Norman-taxonómia öt dimenziója az egyéni tulajdonságoknak öt 
sajátos aspektusa. A Megbízhatóság alapvetően morális tartalmú: jelzi az 
egyén legális, normatartó viselkedését, megbízható teljesítményét, s csak 
másodlagosan érinti a moralitásnak a legalitással mintegy szembehelyezhe
tő aspektusát.
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Az Összeférhetőség a beilleszkedés jellegzetes változója, negatívan 
pszichopátiaként vagy pszichoticizmus konstruktumként is megfogalmaz
ható.

Az Emocionális stabilitás írja le az egyén affektivitását, elsősorban a 
negatív érzelmektől való függetlenségét. Ezzel szemben az Extroverzió bi
zonyos pozitív motivációs állapotra utal (vő. GOTLIB, MEYER, 1986; 
COSTA, MCRAE, 1987; EMMONS, DIENER, 1985).

Végül a Kultúra a személyiség elért nívóját, egyfajta nyitottságát, él- 
ményi, érzelmi-gondolati és viselkedéses gazdagságát fejezi ki.

Az önkép fontos jellemzője az önértékelés. Az önértékelés a személy 
különféle tulajdonságának integrációja útján jön létre. Egyfajta értékelő 
összegzés ez. A Norman-taxonómia változóinak viszonyában a helyzete a 
következő:

A Norman-taxonómia (NORMAN, 1963 szerint) „a személyiség ter
mészetes nyelve”. Ezt az bizonyítja, hogy a különféle jelzőlistás személyi
ségleírások faktoranalízisekor konzekvensen ugyanezen öt faktor bukkan 
fel a faktorok ortogonális rotációja után. Azonban még a rotáció előtt, a 
faktoranalízis első, nem rotált faktorában megjelenik egy, a különféle jel
zőlisták főfaktorának tekinthető, alapvető összefüggésrendszer. Ezt önjel
lemzéskor az adott jelzőlista által kifejezett önértékelés mozgatja. A fak
torok rotálásakor azután az önértékelés általános faktora öt egyenlőtlen 
részre szakad. Legnagyobb mértékben a Megbízhatóságot és Összeférhe- 
tőséget, jelentős mértékben az Extroverziót és Emocionális stabilitást, 
mérsékelten a Kultúra változót tölti.

Az önértékelés és önkép viszonyát kifejezhetjük genetikus leírással 
is. Azt mondjuk, hogy az önképnek van egy primitív önképi része. Ez lé
nyegében értékeléseket tartalmaz arról, hogy mennyire tartja magát jónak, 
rossznak az egyén.

A primitív önkép azáltal alakul át érett önképpé, hogy egy sor nem
értékelő mozzanatot olvaszt magába. Gyermekeknek a jelzőlistás vagy 
egyéb természetű önleírásait tanulmányozva észrevehetjük, hogy a gyer
meki önjellemzés még nagyon is értékelő jellegű, s kevéssé introspektiv, 
akár a bonyolult motívumok, akár a negatív érzelmek árnyalatainak ész
lelésében (vö. van der WERFF, 1990).

Megmutatható, hogy a 13—22 éves kor között az önértékelés átme
netileg, egy viszonylag rövid, évnyi-kétévnyi periódus időtartamára kismér
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tékben csökken. Ez a serdülőkorra mérséklődő önértékelés az Erikson- 
féle identitásfölfogásnak az egyik fő empirikus bázisa. Erikson a gyermeki 
önképből, identitásból a felnőttkoriba való átmenetet válságszerű folya
matnak írja le. Ez az identitáskrízis történetileg modern képződmény — 
ugyanis a tradicionális társadalmakban, ahol az egyén életpályája előre 
megszabott, ahol az életpálya egésze egy és ugyanazon társas kontextus
ban zajlik, hamar kialakul az identitás. „Korán zárul.” Ez a látszólag in
kább problémamentes fejlődés végső fokon mégis az egyének nagyobb 
környezeti függéséből adódik.

Az önkép különböző szerkezeti modelljei jól jelzik az önkép alaku
lásának történelmi változásait. A pszichológia tárgya, a lélek — a tradici
onális társadalom embere számára sem egyszerű tárgy. Az önismeret min
denkor egy végtelennek tűnő fejlődésnek, a szemlélődés befejezhetetlen 
folyamatának lehetett az eredménye csupán. Az önkép konvencionális ér
telmezése viszont (a saját karakterisztikus észlelése más emberekhez való 
összehasonlításban) egy zárt társas közegben nem túl összetett feladat. Ha 
az önkép külsőleg nagymértékben koordinált visszajelzésekre támaszko
dik, úgy elemeinek nagy része a közösség által hitelesített, alig kétségbe
vonható, stabil megállapításoknak a gyűjteményévé lesz.

Az ilyen önképet nevezhetjük egyszerűnek.

A rétegzett önképmodellek (ARIES, 1987) megalapozója az intim és 
a szerepszerű viselkedés újabb kori éles szétválása volt. Az erősen formá
lis kapcsolatokban és formális szituációkban az egyén alapvetően önma
gának csak egy nyilvános arculatát mutathatja. Ha az egyén privát kapcso
lati szférája és a szerepszeű viselkedés kapcsolati szférája már igen nagy 
fokban eltér egymástól, akkor beszélhetünk a nyilvános és a privát önké
peknek a határozott elkülönüléséről. Fogalmilag létrejön egy felszín— 
mélység tagolódású önképstruktúra. A privát önképet tekinthetjük mintegy 
titkosnak (JOHNSON és mts., 1988), amely csak a feltárulkozás révén vá
lik megismerhetővé, mögötte a mélyben még kevésbé feltárt, nehézséggel 
feltárható elemek föltételezhetők.

A rétegmodelleket ma elsősorban a dinamikus pszichológiai irányza
tok használják előszeretettel. Azonban maga az önkép rétegleképezése a 
XIX. századi romantika egyik kedvenc elgondolása volt. A titokzatos 
byroni hős, a lélek héj—mag ábrázolásai, Peer Gynt hagymahéjszerű ön
feltárása, dr. Jekyll és Mr. Hyde históriája stb. bőven előlegezte ezt a mo
tívumot. Miközben a modern fejlődés varázstalamtotta a világot, s kiűzte
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belőle a természet titkait, addig az emberi természet, a modem én rejte
kezővé és rejtélyessé változhatott át.

Ezt a fejlődést betetőzendő, a XX. század végi szociálpszichológia 
legnagyobb előszeretettel az önképnek nem az egyszerű, s nem is a ré
tegzett modelljét, hanem a többszörös (többarculatú) önképnek a metafo
ráját használja (például MARKUS, NURIUS, 1986; SANDE és mts., 
1988). Itt már nem egyszerűen arról van szó, hogy az önkép a nyilvános
ság, a felszínre hozhatóság, a feltárás szempontjából felszín—mélység irá
nyában tagolt, hanem arról, hogy mintegy hosszában-széltében is kiterít
hető. Több egymás mellé rendelhető arculata, rekesze van. Ez a fejle
mény a posztmodern időszak (LYOTARD, 1979/1984) más főbb fejlődési 
vonulataival jól egybevág.

A többszörös önkép modellje föltételezi, hogy az egyén önmaga meg
ítélésekor több viszonyítási csoportot is használ, és ilyen módon önmeg
valósításának több alternatívája van. Ez természetesen csak akkor lehet
séges, ha kapcsolatrendszere nagymértékben egymástól elkülöníthető ré
szekre bomlik. E helyzet a mai kor emberénél minden bizonnyal adott.

Figyelembe veendő azonban, hogy az önképnek van egy bizonyos 
szükségszerű benső tartóssága, a környezettől való viszonylagos független
sége is (CONLEY, 1985). Referenciálisan sem csak egyetlen csoportra, 
hanem elvontabb ideál-, átlag- és minimális normákra is alapozható. E 
helyzetet talán egy többarculatú önképmodell jobban jelzi a többszörös 
önképmodellnél.

Az egyén önmagát részben társas visszajelzések révén ellenőrizheti. 
Felnőtt embernél az önkép egyes aspektusai a visszajelzéstől már viszony
lagosan függetlenek — például a negatív érzelmek észlelése (emocionális 
stabilitás tulajdonsága) nagymértékben introspektiv lehet (COSTA, 
MCRAE, 1987). Egészében az önkép egy sajátos motivációs struktúraként 
fogható fel, amely az ellenőrzés kényszere révén folyamatos önképbemu
tató és önképfenntartó tevékenységre serkenti az egyént (összefoglalóan: 
SORRENTINO, HIGGINS, 1986).

Az önkép fenntartásának és megítélésének színtere az adott személy 
társas kapcsolatrendszere. A társas kapcsolatrendszereket a társas hálók 
elmélete írja le (MARSDEN, LIN, 1982; BURT, MINOR, 1983). A há
lóelmélet alapvető metaforája a társas kapcsolatrendszer pontvonalszerű 
ábrázolása, ahol a pontok az egyének, a vonalak pedig az őket összekötő 
kapcsolatok. Ilyen módon egy egyén összes személyes kapcsolatát tekint
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hetjük egy háló részletének, amely egyetlen ponttal és a belőle kiinduló 
vonalakkal ábrázolható. A jelzett hálórészletet sajáthálónak („egocentri
kus network”-nek) nevezzük.

A sajátháló szerkezetileg komponensekre és szektorokra bontható 
(WELLMAN, 1982; HOUSE, KAHN, 1985) A sajátháló-komponensek 
azon részletei a kapcsolatrendszernek, amelyek egy meghatározott cso
portból, társas színtérből valók. Ilyen társasháló-komponens lehet például 
adott fiatalnak az iskolai osztálya, a családja stb. Minél több komponensű 
egy háló, a struktúrája annál bonyolultabb, az egyénnek a sájáthálót in
tegráló tevékenysége annál inkább összetett.

Külső környezeti terhelés hatására az egyén különféle, a terhelést 
(stresszt) lerendező mechanizmusokhoz folyamodik (LAZARUS, FOLK- 
MAN, 1984). E mechanizmusok közös jellemzője, hogy erőforrásokat mo
bilizál. Az erőforrások fő szolgáltatója a kapcsolatrendszer. Az erőforrá
sok részint olyan természetűek, hogy az egyén a közvetlen kapcsolatból 
juthat hozzájuk, például vigasz, megértés, vidámság. Másrészt erőforrás
hoz juthat úgy is, hogy a közvetett kapcsolatainak az erőforrásait használ
ja fel, például előmeneteléhez. Minél nagyobb a kapcsolatoknak és külö
nösen a komponenseknek a száma, annál több erőforrást mobilizálhat az 
egyén (SARASON, SARASON, 1985; GOTTLIEB, 1981; COHEN, 
SYME, 1985).

A komponenseken kívül a sajáthálókat elemezhetjük szektoraik sze
rint is. Egy-egy szektor meghatározott életszínteret jelent, például az is
kolai kapcsolatok szektora, a családi, a munkahelyi, a szomszédsági stb. 
kapcsolati szektorok.

A sajátháló másik szerkezeti tagozódása a kapcsolatok erősségének a 
mentén épül fel (GRANOVETTER, 1982; WELLMAN, 1982; WILLS, 
1985).

A kapcsolatrendszernek a magvát mintegy az egyén átlagosan há
rom—öt intim kapcsolata adja. Itt az egyénre az önfeltárulkozás jellemző, 
a szerepszerű vislekedés viszonylag háttérben van.

Mintegy öt—nyolcra tehető az átlagosan erős kötésű kapcsolatainak 
száma. Erős kötésű kapcsolaton a stabil, állandó működésűnek tekinthető 
kapcsolatokat értjük, ezek jellegzetesen családi (eredeti vagy szerzett csa
ládhoz tartozó) kapcsolatok.
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Az önképfenntartás szempontjából is különösen „fontos”, „jelenté
keny” kapcsolatok szférájának a terjedelme átlagosan mintegy 12—15 
kapcsolatra tehető (felnőtteknél).

Az emberek ismerőseinek a száma a fenti számoknál átlagosan lénye
gesen magasabb (100-as nagyságrend). Ezek a felszínes ismeretségek jel
legzetesen gyenge kötésű kapcsolatok, és adott esetben információhoz, 
társas mobilitáshoz segítik az egyént. Az önkép szempontjából a jelentő
ségük viszonylagosan alárendelt.

A társasháló önképfenntartó működésének vizsgálatakor nemcsak a 
kapcsolatok számára, hanem az általuk nyújtott visszajelzés hatékonyságára 
is tekintettel kell lennünk. A hatékonyság szempontjából természetesen a 
kapcsolat intimitása, fontossága is jelentős tényező. Még jelentősebb 
azonban a kapcsolatrendszer hatékony működése (vö. CAPLAN, 1974; 
DERLEGA, 1984).

A társas kapcsolatrendszerek lezárt, csoportszerű formája különösen 
hatékony a visszajelzések közvetítésében. Mint ezt másutt részletesebben 
megmutattuk (ZÖLD és mts., 1981; ZÖLD, 1987), a csoport szerkezeti
leg egy viszonylag egyszerű, „kristályos” struktúra. Az egyén helyzetét a 
csoportban a státusza, illetőleg szerepe írja le, és tagjainak megítélése 
nagymértékben a csoportban elfoglalt státuszon, szerepen nyugszik. Ilyen 
módon a csoport egy-egy tagjáról erős konszenzust képes kialakítani. A 
visszajelzések a csoportban koordináltak, jelentésük egyértelműbb, ugyan
akkor a visszajelzés a csoport facilitatív hatása révén különösen nyomaté
kossá válhat.

Ilyen módon a csoport mint kapcsolatrendszer különösen jelentős 
szerepet játszhat az egész személyiség identitásának kialakításában.

Tekintettel a sajátháló különböző komponenseire, az egyén helyszí
nenként eltérő teljesítményeire stb., az egyén által kapott visszajelzésszerű 
információknak az össze nem illése, inkongruenciája meglehetősen hét
köznapi jelenség. Nem is az inkongruens információk jelentik számára az 
igazi problémát, hanem a kongruens, ámde az önképpel össze nem illő in
formációknak a kezelése. Mindenesetre a visszajelzések nem egyenlő 
szubjektív értéke, inkongruenciája már alapvető lehetőséget teremt a visz- 
szajelzések szelektálására, hárítására, átértelmezésére is.

Minthogy a tradicionális társadalom nagymértékben csoportszerűen 
szervezett, a szerkezete erősen hierarchizált, az egyén mozgásterülete
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meglehetősen szűkös, itt az önkép függetlenülése még nem túl nagy. A 
tradicionális közösség bomlásával — a modernizációs folyamat során, majd 
a legújabb időkben a kapcsolatrendszerek nagyszabású mellérendelő át
rendeződésével (vö. STONE, 1987; NAISBITT, 1982) — az önképfenn
tartás problémája hangsúlyosabbá válik.

Ez a hangsúlyosabbá válás teszi lehetővé az egyén társas viselkedé
sének önbemutató és önképfenntartó tevékenységként való értelmezését. 
A különféle problémaviselkedések az önbemutatás és az önképfenntartás 
terminusaiban jól értelmezhetők: Önbemutatás minden olyan viselkedés, 
amely valamilyen módon az egyén sajátos tulajdonságait jelzi, szimbolizál
ja. Az önképfenntartás egy ciklikus tevékenység, amely az önbemutatásból 
és az ezt követő visszajelzések vételéből, értelmezéséből, majd a kapott 
kép újrateszteléséből tevődik össze.

Az önképfenntartás olyan folyamatnak tekinhető, amelynek van egy 
optimuma (ld. például HIGGINS, 1989), az önértékelés (1), az önkép ko- 
zisztenciája (2) és az önkép relevanciája (3) tekintetében: az egyén szem
pontjából a magas önértékelés kedvező, azonban a túl magas önértékelés 
csökkenti az önkép relevanciáját.

Az önképzavarok többsége lényegében önképfenntartási zavar, jelleg
zetes példája ennek a narcizmus. A nárcisztikus egyén akár rendkívül ma
gasra is értékelheti önmagát, azonban ennek ára az önképnek a túlzottan 
értékhangsúlyos kozisztenciája. Az önkép archaikus ideálokat (hősiesség, 
nagyság stb.) közelít. Minthogy ez a fogalomkészlet a hétköznapi társas 
tevékenységben nagymértékében irreleváns, a nárcisztikus személy a társas 
visszajelzések nagy részét nem képes hasznosítani (ld. még O’MAHONY, 
1984), s így néhány, az önképfenntartás szempontjából kulcsfontosságú 
szerep és kapcsolat foglya marad. Önértékelése végső soron borulékony 
lesz, látszólag ok nélkül a nárcisztikus krízis állapotába kerülhet.

A paranoid személyiségzavarban az egyén önértékelését a társas kör
nyezet leértékelése révén hatékonyan tudja viszonylagosan magas szinten 
tartani. Ez beláthatóan mégsem a jó közérzet forrása, ellenkezőleg. Né
mileg hasonló helyzet áll elő a társas környezetnek vonatkoztatások nél
küli, hostilis leértékelése nyomán is (vö. HOLMES, 1978; EPSTEIN, 
FEIST, 1988).

A problémaviselkedések szempontjából különösen jelentősek az ön
pusztító, önfeladó viselkedésformák (BAUMEISTER, SCHER, 1988). Az 
esetek jelentős részében itt az egyén önbemutatása kétállapotú rend
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szerként működik: az egyik állapot a nagy energiával fönntartott, magas 
értékű önképnek megfelelő viselkedésforma, a másik állapot pedig mint
egy az egyén sötét arculatát testesíti meg.

Alkoholszenvedélyben gyakran látjuk, hogy az alkohol hatására az 
egyén nem jobban érzi magát, hanem mintegy a benne rejtekező „ösztö
nök” törhetnek a felszínre ekkor, például ha indulatosan, vadul, garázdán 
viselkedik. Ezt sokáig egyszerűen gátlástalanulási jelenségnek tartották. 
Szellemes vizsgálatok sora mutatta meg, hogy az alkohol funkciója itt nem 
a gátlások oldása, hanem a mentségé (HULL, BOUD, 1986). Életbe lép 
az a szociális konstrukció, hogy ilyenkor nem az egyén cselekszik, hanem 
mintegy az ital beszél belőle. Az alkoholhasználat szimbolikusan két részre 
oszthatja az önbemutató viselkedést: egy igazibbnak tartott, vállalt önbe
mutató viselkedésre és egy ezt mintegy ellensúlyozó, nem vállalt, az alko
holos befolyásoltságnak betudott részre.

Az önfeladó viselkedések jelentős része ilyen kettéosztással funkcio
nál. Az egyik oldalon áll a normális, rendszeresként megfogalmazódó ön
kép, a másik oldalon az esetlegességként becsúszó kudarc. Az ilyen két
állapotú funkcionálással a mentség szerzése mellett jelentős motívum le
het, hogy a két állapot eredője végül is kiadhatja a környezet által elvár
ható eredményt. A kerülendő középszer mintegy két szélsőséggé bomlik 
fel.

A fentiekkel együtt látni kell, hogy a normaszegő viselkedésben nem 
a túl magas, hanem a túl alacsony önértékelésnek van elsőrendű szerepe. 
Minthogy a normaszegő viselkedést nem övezi különösebb megbecsülés 
vagy tisztelet, magas önértékelés mellett a fellépése inkonzisztens, valószí
nűtlen. Ezért a magas önértékelésű egyén meg kell hogy győzze magát 
akár a normaszegés elkerülhetetlenségéről, akár a normaszegés különle
ges gyönyört hozó jellegéről stb.

Az alacsony önértékeléssel a normaszegés enélkül is összefér, és 
ilyen módon a normaszegő visekedés valószínűsége nagyobb lesz.

A deviáns fejlődés, deviáns karrier szempontjából középponti önkép
zavar a negatív identifikáció útján való fejlődés.

A negatív identifikáció önmagában hétköznapi jelenség, azt jelenti, 
hogy valaki önmagát valaki mással szemben határozza meg. így egy pola
rizált szerkezetű csoportban az ellenoldal reakciója majdnem olyan jól ori
entál, mint a közeli barátok visszajelzése. Az önkép differenciálódásában
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a negatív identifikáció — mint elhatároló mozzanat — gazdagító hatású 
lehet. Az önkép normális fejlődésében is az identitáskrízis tájékán közép
ponti a nagatív identifikációs mozzanat. Ilyenkor a serdülő bizonyos mér
tékig önmagát a szüleivel szemben kényszerül definiálni.

E fejlődésnek rövidrezárt változata az, amikor az önkép döntő meg
határozója a negatív identifikáció. Ekkor az önkép nem gazdagszik, ha
nem mintegy vázlatként (vö. ERIKSON, 1968) funkcionál. Az egyén nem 
felnőtt önmaga, hanem szüleinek az ellentettje csupán.

Korántsem minden deviáns csoportosulásra, de bizonyos deviáns kor
társi csoportokra igen jellemző, hogy a csoport összetartó normatív eleme 
a közös negatív identifikációs mozzanat. Ha a negatív identifikáció „ere
detije” a normatartó viselkedés, úgy a negatív identifikáción alapuló kor
társi csoportnak törvényszerűen a normaszegés lesz az emblémája, például 
a droghasználat. A keletkező csoportosulás társadalmi értelemben függet
lenedik, de pszichológiailag még függőségi állapotban van: pszeudoauto- 
nóm viselkedésről beszélhetünk.

A serdülői deviáns viselkedés esetein kívül (RÁCZ, 1988) is a prob
lémaviselkedés gyakran felfogható az önkép extenziójaként. Sokszor lát
juk azt, hogy a problémaviselkedés eredeti jelentése összefügg a „felnőtt
ség” szimbolikus elérésével (dohányzás, alkoholhasználat stb.), de a ké
sőbbiek során a rögzülő problémaviselkedés ezt a jelentést megváltoztatja. 
Ezt az abúzusok hétköznapi formáin jól tanulmányozhatjuk:

A kávézás és a cigarettázás együttese egészen a közelmúltig nem ép
pen az akaratgyenge élvezethalmozást, hanem a teljesítménycentrikusan 
felkorbácsolt munkavégzést szimbolizálta. A fogyasztott koffein és nikotin 
együttes mennyisége a fogyasztó számára mintegy az áldozatos munkavég
zést jelezhette. Bár az erősen versengő А -személyiség típusú emberek vi
szonylag kevésbé hajlamosak a tompító gyógyszerekkel és drogokkal való 
visszaélésre, a cigarettázás, kávézás és más serkentők mellett az altatószer 
használata is gyakoribb közöttük. (A rossz alvás szimbolikusan nem feltét
lenül teljesítményzavart, hanem felelősségteljes gondokat is jelenthet.)

Bár a dohányfüst nemcsak az irodákban, hanem a kocsmákban is jól 
ismert, az alkohol és a nikotinhasználat együttese más személyek más je
lentésű szabadidős szerhasználatát képviseli, szemben a koffein—nikotin 
kombinációval.
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Az egészség eszményének módosulásával a problémaviselkedés funk
ciója jelentősen változhat, és változóban is van.

Erre a legdrámaibb adatokat az obezitás utolsó évtizedekbeli átérté
kelődése szolgáltatja. Az elhízás elsősorban a testi önképet befolyásolja, 
azonban a testi megjelenés és a testi önkép nyilvánvaló implikációkat rejt 
magában a személyiségre nézve. Mérsékelt túlsúly esetén ez az implikáció 
nemrég még bizonyos fokú szelídség, életöröm és hedonizmus is lehetett. 
Mára a túlsúly egyértelműen negatív minősítővé, mintegy az akaratgyen
geség és az önelhanyagolás kifejeződésévé vált. Ezzel párhuzamosan az 
obezitás gyakorisága csökkent a fejlett társadalmakban (ugyanakkor pél
dául a bulima nervosa gyakorisága fokozódott).

Persze látnunk kell azt, hogy a fentiek dacára a problémaviselkedé
sek nem pusztán szimbolizációs funkciójúak. Ám minél hangsúlyozottabb 
a szimbolizációs funkció, annál kevésbé rögzült a problémaviselkedés. Az 
az ember szimbolizálja elkeseredését a legsikeresebben berúgással, aki 
rendesen nem fogyaszt alkoholt. (A dohányzás abbahagyásakor nehezebb 
ugyan a szimbolikus cselekvésről leszokni, mint a nikotinról, ám ez a 
rendkívüli jelentésteliség éppen úgy alakulhatott ki, hogy a dohányzás ere
detileg nem számított problémaviselkedésnek.)

A problémaviselkedés rögzülésében a biológiai és a tanulásos folya
matoknak a döntő jelentősége közismert. A harmadik és nem feltétlenül 
a legkevésbé jelentős mechanizmus azonban éppen az önképhatáson és 
társasháló működésén keresztül jön létre.

Minthogy a problémaviselkedések jelentése önbemutatásként alapve
tően negatív és korlátozó jellegű, a társas beilleszkedésnek csak különös 
esetekben szolgál a javára.

A deviáns csoportok nagy részénél rendkívül markánsan érvényesül 
egy elhatárolódási tendencia. Ez nem egyszerűen azért alakul ki, mert a 
deviáns csoport szorosan szervezett, az értékrendje pregnáns stb., hanem 
az alternatív kapcsolatok gátlása révén is. A drogélvezőknél, kábítószere
seknél éppen úgy, mint a testi betegeknél és a mentális zavarban szenve
dőknél, a társasháló terjedelme beszűkül. Függetlenül attól, hogy milyen 
mechanizmussal szűkül be a társasháló terjedelme, önmagában a társashá
ló destruáltságának ténye kompenzátoros viselkedésformáknak a sorát 
vonja maga után. A társasháló funkciógyengülése nemcsak a magány ér
zetével (vö. LIN és mts., 1986) jár együtt, hanem fölértékeli a megmaradt 
hálókomponenseket. A problémaviselkedés az egyén ismerősei között rá
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adásul köztudottá, egyfajta személyes jellemzővé válik, maga és környeze
te számára a problémaviselkedés tanúsítója problémahordozóként stigma- 
tizálódik, az egyén mozgástere tovább szűkül.

Az önbemutatás legtöbb formájára igaz, hogy az önbemutató tevé
kenységgel gerjesztett kép jellegzetes, ellenpontozó, távolító, ironizáló vi
selkedésformákkal árnyalható. Részlegesen érvényteleníthető, másodlagos 
jelentésekkel gazdagítható: az egyén testére szabható.

A problémaviselkedés társadalmi konstrukciója éppen nem ilyen. A 
jelzőértéke túl erős, nehezen, csak mintegy harsogva modifikálható. A 
problémaviselkedés társadalmi konstrukciója többnyire úgy alakul, hogy az 
egyént főleg csak a megszabadulás gyötrelme révén képes gazdagítani. 
(Eltekintve most egyes exkluzív társadalmi csoportok „alkotóerő-fokozó”, 
„élménytöltő” stb. problémaviselkedő kiruccanásaitól.)

A problémaviselkedést mint egységes szociálpszichológiai szindrómát 
éppen az egyes problémaviselkedés-típusok hasonló értékelésének mozza
nata tartja össze. Az alkoholhasználat naturális lefolyásához önmagában 
nem szövődik sem kriminalitás, sem suicidium. A deviáns karrier lehető
ségéhez, a társas rendszer sajátos átalakulásához a kapcsolatrendszerek 
modern formái vezettek el (a szimbolikus Alvilág földi megtestesülése a 
nagyvárosok fölhalmozódó alvilágaiban). A tradicionális társadalom a 
problémaviselkedéseket máshogy tételezte és máshogy szankcionálta. A 
görögöknek tolvaj istenük volt, egy kínai halhatatlan pedig az italozásban 
tökéletesítette magát. A tékozló fiú visszafogadása a keresztény tradíció 
magasrendű eleme.

Egy adott embercsoport spontán elszakadása a másiktól valamikor fi
zikai, térbeli értelemben is valószínű esemény volt. A modern deviáns kar
rier nem annyira elszakadást, mint gettóba zárulást jelent. A társadalom, 
jelenkori szankcionáló aktusaival, tágas börtöneivel és elmekórházaival, 
rendőreivel és segítőivel egy nagy deviáns tömeg jelenlétével számol.

A problémaviselkedésnek az antikonvencionális attitűdökhöz való 
kapcsolódása nagyon jellegzetes, de változékony jelentésű körülmény. Az 
ellenkultúra nem szükségképpen eredeti vagy individualisztikus (RO- 
SZAK, 1990). Habár az antikonvencionális lázadásnak a 60-as évekig min
dig jól kimutatható volt az „előkelő”, értelmiségi megfelelője, a legújabb 
fejlődés mégis azt látszik tanúsítani, hogy az ellenkultúra társadalmi táp
talaját a konvenció, a konvencionális társadalom meglepő sikerrel standar
dizálja, és az alternatív tömegkultúrát nagyüzemszerűen is kitermelheti.
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Meglehet, hogy a mentálhigiénés rendszerek kiépülése is ugyanennek a 
folyamatnak egy magasabbrendű megnyilvánulása. — Ha ez így volna, úgy 
a problémaviselkedés össztársadalmi dimenziója rövidesen más értelmet 
nyer majd.
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BÁLINT ZÖLD

SELF CONCEPT AND SOCIAL NETWORKS: SOCIAL 
CONTEXT OF PROBLEM BEHAVIOUR

This study is a summarization of the author’s view of the connection 
between self concept and problem behaviours (such as problem drinking, 
drug abuse, suicide and behaviours related to personality disorders).

Self concept has been described in terms of implicit personality 
theories, especially in terms of Norman-taxonomy (with the „big five 
factors”). Self estimation has been approached by the author as the 
general factor of this taxonomy.

Historical role and significance of the layered/stratified models of self 
concept have been opposed directly to the postmodernist view of 
multiplex (multiplied, multifaceted) selves.



247

By the author the multiplex or multifaceted models of self concepts 
would be easily delineated from the description of social functions by the 
social network theoiy.

Self-defeating, narcissistic, paranoid and hostile disturbances of self 
concept have been exampled as typical forms of disturbances of self 
concept management. The role of multiplied (double) structure of self 
concept in the social genesis of problem behaviors — has been described 
in details.

In the study the morphology of social networks has been told highly 
influential to impression management behaviour and to the special kind 
of self concept disorder of Ss with some detectable forms of problem 
behaviours.
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SZEMLE
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A FREUDI CSÁBÍTÁSELMÉLET ÚJRAÉRTELMEZÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI

E folyóirat lapjain 1987-ben szemletanulmány (1) keretében számultunk 
be annak a kutatásnak az eredményeiről, amelyet az addig kiadatlan 
Freud-levelek és egyéb dokumentumok alapján J. M. Masson végzett. 
Amikor ez a munka megjelent (2), komoly ellenérzést keltett pszichoana
litikus körökben. Masson az Anna Freud tulajdonát képező Freud — 
Fliss, Freud — Charcot, Freud — Minna Brandys-levelek és más családi 
jellegű levelezések addig nyilvánosságra nem került részletei alapján a kö
vetkező konklúzióra jutott.

A csábítási elmélet (3) visszavonása beláthatatlan módon hátrányos 
pozícióba hozta a pszichoanalízist. A visszavonás teoretikusan és a terá
piás gyakorlat terén is súlyos tévedések forrásává vált, hiszen így a pszi
choanalitikus terápia célja: meggyőzni a pácienst arról, hogy az általa átélt 
trauma nem valóságos, hanem fantáziatermék. Masson úgy véli, hogy tu
dományon kívüli motívumok okozták a csábítási elmélet visszavonását 
(Freud félt a teljes elszigetelődéstől, tartott attól, hogy kollegája és leg
közelebbi barátja, Wilhelm Fiiess is elfordul tőle, ha makacsul ragaszkodik 
a botránykőként fogadott „apa-etiológiához”), szerinte a pszichoanalízis 
konstrukciója hamis eszme, a valódi trauma meg nem történtté tételének 
áltudományos metodikája, melyben az analitikus akaratlanul is együttmű
ködik azzal, aki a traumát okozta, az abúzust elkövető szülő attitűdjét re
produkálja. Az eredeti csábítási elmélet visszavonása tehát Masson szerint 
tudományosan nem megalapozott; ellenkezőleg, az általa feltárt adatok 
éppen a csábítási elmélet igazát látszanak alátámasztani.
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Masson hangot ad annak a követelésének, hogy meg kell változtatni 
a neurotikusok terápiájának elméletét és módszereit. Ha a csábítási elmé
let által vázolt etiológiai formula érvényes, a traumatikus élmény figyel
men kívül hagyásával nem lehetséges kezelni a betegséget. A Masson-féle 
kutatás — és a mások által e témakörben végzett vizsgálódások (4) is — 
jelzik, hogy a csábításelmélet körüli vita nem jutott nyugvópontra.

Jelen tanulmány szerzői arra vállalkoznak, hogy hipotézist dolgozza
nak ki annak magyarázatára, mi lehet az oka a csábítási elmélet visszavo
násával kapcsolatos tudományos viták időnkénti fellángolásának. Az elmé
let megtagadásának személyes motívumait, a freudi élettörténet társada
lomtörténeti jelentőségűvé vált eseményeit nem tekintjük vizsgálatunk tár
gyának, a problémát ismeretelméleti összefüggések figyelembevételével kí
vánjuk megközelíteni. Két dolgot kell elöljáróban leszögezni. 1. A csábí
táselmélet (seduction theory) tudományelméleti jelentősége vitathatatlan, 
az elmélet nyomán fakadó következtetések pótolhatatalanul magyarázó 
értékűek a személyiség alakulásában és esetleges kóros deviációjában. Te
hát nem értünk egyet a visszavonással. Az a konstrukció, amit Freud a 
visszavonás után kialakított (az ödipális szituáció) méltánytalanul háttérbe 
szorítja és álcázza a preödipális szakasz eseményeit és ezen események je
lentőségét. A pszichoanalitikusan orientált pszichológiát nézetünk szerint 
jelentős veszteség érte, amikor nem horderejének kijáró alapossággal ku
tatta és értékelte a 0—3 éves korig terjedő életszakasz eseményeit és pri
mer kapcsolatait. 2. Mindazonáltal eredeti formájában nem tartjuk elfo
gadhatónak a csábítási elméletet sem, mert meggyőződésünk, hogy a gyer
mekeken történt visszaélés (child abuse) nem pusztán (és nem is elsősor
ban) szexuális abúzus értelmében fogható fel.

Freud korai elmélete és „szubsztituense”, a képzeleti síkon lezajlott 
csábítás magyarázatának elégtelenségét abban látjuk, hogy akik az e körüli 
vitában részt vesznek, egy nem pszichológiai, de nem is tudományos prob
lémát a pszichológia tudományának elméleti, vizsgálati és egyéb appará
tusával próbálnak megoldani. Ha a probléma ismeretelméleti értelemben 
egy másik szintre transzponálható és ott újra megfogalmazható, a megol
dás megtalálásának esélyei is változhatnak. Ez a szint (ideiglenesen nevez
zük morális-logikai szintnek) két fontos kérdésben segít választ találni. Az 
egyik, hogy mit rejt el a csábítási elmélet az emberi psziché működésmód
jából és tartalmából azzal, hogy felszabadít egy tabu megsértésének mo
rális következményei alól? Másképpen fogalmazva, mit fed el azzal, hogy 
tudományos problémaként jeleníti meg azt, amit úgy is fogalmazhatnánk: 
elfogadom-e a tiltás nem tudományos eredetét? A másik kérdés, hogy a
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csábítási elmélet (és most tekintsünk el attól, hogy képzeletben vagy a va
lóságban történt a csábítás) mennyiben zárta el az utat annak felismeré
sétől, hogy a klasszikus pszichoanalitikus elmélet összemosta az ember 
pszichológiai létezését az emberi lét egy másik dimenziójával. E dimenzió 
a metafizikai szükségletként jellemzett humánspcifikum kibontakozásának 
lehetősége. Nézetünk szerint ezt a lehetőséget a fairbaimi tárgykapcsolat- 
analízis adhatja meg, amellyel a második fejezetben fogunk foglalkozni.

Mielőtt válaszolnánk e kérdésekre, tekintsük át, hogyan kezeli a kur
rens pszichológiai szakirodalom a gyermekeken történt szexuális vissza
élést, az incesztust. Tekintsük át az empirikus kutatások eredményeit: az 
abúzus elterjedtségét, az elkövetők és az áldozatok személyiségének ala
kulását, a családi dinamikát, a terápiás lehetőségeket — ahogyan azt ma 
az analitikusan orientált pszichológia látja.

Az alábbi kérdésekre keresünk választ: 1. Mennyire valóságosak azok 
az események, melyeket a gyermekekkel kapcsolatos szexuális abúzusról 
leírnak? Statisztikai adatokkal is alátámasztható széleskörű jelenség-e — 
mely szinte minden gyermek ontogenezisében felbukkan, s így nélkülöz
hetetlen fogódzót jelent a freudi elfojtáselmélet elfogadtatásában — vagy 
pszichoanalitikus „műtermék”? 2. Milyen felfogások ismertek a jelenség 
okairól? Mivel magyarázzák előfordulását egyes rétegekben? 3. Mit tekin
tenek abúzusnak, s hogyan tágult ki e fogalom a fizikai bántalmazás té
makörével? 4. Milyen felfogások ismertek az elkövetőkről? Milyen szocio- 
ökonómiai státusú családokban, illetve milyen személyiségmintáknál fordul 
leginkább elő az abúzus? 5. Mit tudnak a kutatások az áldozatokról? Mi
lyen körből kerülnek ki az áldozatok s mennyire igazolják az eredeti fre
udi koncepciót? 6. Miben összegezhető az inceszt kapcsolat következmé
nyes tünetegyüttese? Milyen tartamúak és milyen hatásúak ezek az aktu
sok? Milyen személyiségkárosodás írható egy ilyen kapcsolat számlájára?
7. Milyen elgondolások érvényesülnek az inceszt kapcsolatok, a szexuális 
abúzus terápiájában?

TÉMASZEMLE

1. Valóság vagy fantázia?

A nyolcvanas évek második felében az USA-ból származó kutatási beszá
molók (5) tanúsága szerint a gyermekeken elkövetett szexuális abúzusok 
száma minden elképzelést felülmúlt. FARRACUTI (1967) Weiner adata
ira hivatkozik, aki szerint napjainkban évente egymillió emberből ötöt
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érint a kérdés. 1910-ben 1,2, 1930-ban pedig 1,1 volt „még csak” az egy
millió főre számolt gyakorisági mutató az USA-ban. Jellegzetes területi el
térések is mutatkoznak: Például 1984-ben Washington Államban 7 eset, 
Uj-Zélandon pedig 9 eset jutott egymillió lakosra. Meg kell jegyezni azt 
is, hogy noha majdnem minden társadalomban előfordul az incesztus, 
mégis vannak olyan társadalmak, ahol igen ritka. Az egyes nemzetek kö
zötti összehasonlítást a felszínre nem került esetek nehezítik, hiszen hogy 
kiderülnek-e vagy sem, az rendkívül sok helyi körülménytől és jogi adott
ságtól függ. Vannak vallási csoportok illetve népek, ahol az inceszt kap
csolat engedélyezett vagy engedélyezett volt (ilyenek például a mormo
nok, az inkák, egyiptomiak stb.), s az is ismert, hogy a háborús, illetve há
ború utáni periódusban ritkább az előfordulása.

MCIVOR és EVANS (1983) úgy találják, hogy az USA-ban és Ka
nadában az inceszt előfordulása az utóbbi évtizedekben aggasztó mérete
ket öltött. Az ilyen kapcsolatok amellett, hogy növekvő számban fordul
nak elő, hosszú évekig is eltartanak, s rendszerint csak az áldozatok kez
deményezésére érnek véget. Súlyosbítja a helyzetet, hogy egyes adatok 
szerint a tényleges eseteknek csupán 20 %-a derül ki (BECKER, SKIN
NER és ABEL, 1982), de CHESNAY (1984, 1985) úgy tudja, hogy a 80- 
as évek második felében az USA-ban több mint 1 milliót tett ki azoknak 
a nőknek a száma, akiknek életében inceszt kapcsolat volt. LUKIANO- 
WICZ (1972) szerint az apai incesztus térben és időben igen elterjedt je
lenség, annak ellenére, hogy a legtöbb helyen tabuként kezelik. COHEN 
(1983), HALLER és ALTER-REID (1986) ugyanezt erősítik meg.

A kutatási beszámolók és a feltárt esetek megdöbbentő statisztikai 
adatai kétséget kizáróan bizonyítják, hogy a pszichoterápia során előkerü
lő incesztkapcsolatok sokkal nagyobb arányban valóságos események an
nál, mint ahogyan azt Freud feltételezte, még akkor is, ha figyelembe vesz- 
szük az utolsó száz év növekedési tendenciáját. SELBY, CALHOUN, JO
NES, MATTHEWS (1977) éppen a „kemény valóság” miatt cáfolják azt 
a nézetet, hogy az inceszt csak a képzelet terméke volna. Tudomásuk sze
rint például 1972—74 között Kaliforniában egy 1.159.000 fős populációból 
180 inceszt esetet szűrtek ki. 700 pszichiátriai beteg 4 % -ánál a pszichés 
panaszt incesztus idézte elő. Máshol ez az arány 6 %, illetve 3,8 % volt. 
Az összes szexuális támadásból 2,4 %—6,6 % -ot tett ki az incesztus. 
Ezek az adatok is az incesztus eredeti freudi értelmezése mellett szólnak. 
Már-már az a szakmabeliek véleménye, hogy sokkal elterjedtebb a visz- 
szaélésnek ez a formája, mint gondolnánk, és sok eset csak azért nem ke
rül napvilágra, mert erős a tabu, de erős az áldozatban a jogi következ
ményektől és az újabb fizikai abúzustól való félelem is. Egyes becslések
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(ROBINSON, 1982) szerint az USA-ban a családon belül feltárt szexuális 
abúzusok száma évente 200-300 ezer eset, és ezek mindegyikére 20 fel
táratlan abúzús jut. Mások (BECKER, SKINNER és ABEL, 1982) 100 
esetre becsülik a tényleges esetek számát. MCIVOR és ADOLF (1983) 
azt találta, hogy a lányok kb. 28 %-a, míg a fiúknak 23 %-a lesz gyer
mekkorában incesztus áldozata.

FARIA és BELOHLEVEK (1984) szerint a kutatók az inceszt tabu 
(6) miatt csak mostanában kezdenek igazán komolyan foglalkozni a prob
lémával. WESTERLUND (1984) úgy tudja, hogy különböző számítások 
szerint az incesztus aránya az USA-ban 10:1. A Kinsey-felmérésben a 
gyermekekkel elkövetett szexuális abúzus az egyéb szexuális visszaélések
hez viszonyítva 4:1 aránnyal szerepel. Az esetek 75—80 %-ában az áldo
zat ismeri az elkövetőt, 20—40 %-ában pedig az elkövető valamelyik csa
ládtag.

SWANSON és BIAGGIO (1985) a téma előzményeire visszatekintve 
megállapítja, hogy a kérdés kutatása ugyan Freuddal vette kezdetét — aki 
végül is saját maga analízisén keresztül jutott el annak megállapításához, 
hogy a csábítások legtöbbször csak a tudattalan fantázia termékei —, de 
szerinte éppen Freud elméleti revíziója az oka annak, hogy olyan sokáig 
háttérbe szorult a valóban megtörtént abúzusok következményeinek ku
tatása. Swanson és Biaggo olyan felmérésekre hivatkoznak, melyek szerint 
például a nők kb. 3—9 %-ának volt gyerekkorában szexuális kapcsolata 
valamelyik felnőtt rokonával. HYDE és KAUFMAN (1984) egyenesen 
arra figyelmeztet, hogy a szexuális abúzus létezésével éppen annak egyre 
súlyosbodó következményei miatt kell számot vetni (a felmérések szerint 
20—30 %-ra tehető az érintett populáció köre), FURNISS, BINGLEY- 
MILLER és BENTOVIM (1984) pedig 19—38 %-ra teszi a gyermekkori 
szexuális abúzusban érintett felnőttek körét. Szerintük (FURNISS, BIG- 
LEY-MILLER, VAN ELBURG, 1986) 1000 pszichiátriai esetből 3-ban 
biztosan erről van szó.

2. FELFOGÁSOK AZ 1NCESZTKAPCSOLAT KELETKEZÉSÉNEK OKAIRÓL 

(a) Szociológiai-családdinamikai magyarázatok
Minden kultúrában vannak olyan tabuk, amelyek tiltják a családon belüli 
közösülést. FARRACUTI (1967) Malinovszkira hivatkozik, aki szerint az 
incesztus tiltásának oka a családi egység fenntartása. Wortis szerint a tabu 
a kifelé irányuló társadalmi kapcsolatokat meggátolja. Parsons is a család 
stabilitásának védelmével hozza összefüggésbe a tilalmat. A szexuális kész
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tetést családon (vérségi tagjain) kívül szabad csak kiélni, így az inceszt ta
bunak jelentős szerepe van a család szocializációs folyamatában. Ide kí
vánkoznak a Biblia parancsolatai is, melyek a halálos bűnök sorában em
legetik a családtagok vérfertőzését (7). Annál különösebb gondolatmenet 
vezet annak a ténynek a megállapításától, hogy a tilalom a család egysé
gét, stabilitását és a tekintélyi viszonyokat hivatott védelmezni, addig a fel
ismerésig, hogy adott esetben az inceszt tabu megszegése is szolgálhatja 
a család integritását és stabilitását. A legtöbb családdinamikai magyarázat 
erre a következtetésre jut, hiszen az inceszt, jobb híján, valami helyett 
(diszfunkció) lép fel; pótol valamit.

FURNISS (1984) klinikai munkái során e családi diszfunkció jelzé
seként értelmezte a gyerekekkel történt szexuális abúzust, ill. inceszt kap
csolatot (8). Szerinte ezek az abúzusok, illetve inceszt kapcsolatok a szü
lőpár közötti konfliktuskerülést vagy az emocio-szexuális feszültség szabá
lyozását szolgálják. Az apa—lánya inceszt kapcsolatnak két típusát külö
nítette el: (1) a konfliktuskerülő család kifelé jól működőnek tünteti fel 
magát, mint ahol szoros morális családi szabályok irányítanak; (2) a konf
liktusszabályozó család az inceszt kapcsolatot a nyílt házassági konfliktusok 
elsimítására használja. Az előbbi esetben jobbnak tűnik a terápia prognó
zisa, mint az utóbbiban (9). SELBY, CALHOUN, JONES, MATTHEWS 
(1977) eredményei is egybevágnak Furniss klinikai tapasztalataival: az in
ceszt kapcsolat rendszerint a diszfunkcionális család életének stabil része. 
A szerzők e családokat olyan boldogtalan emberek együttesének találták, 
akik képtelenek kielégítő emberi kapcsolatokra.

COHEN (1983) ugyanezt a gondolatmenetet a definíció oldaláról kö
veti. Szerinte a család szempontjából kétféle abúzus van. (1) Amikor az 
abúzus eltörpül a családot egyébként is szétziláló faktorok között, és (2) 
a klasszikus abúzus, amikor a kapcsolat hosszabb ideig fennáll. Ez utóbbi 
jellemzője a család széthullásának megakadályozása, a generációk össze
olvadása, a krízisek, stresszek elleni védekezés. Hogy ugyanazon problé
mák mellett miért nem fordul elő minden családban abúzus, ezt a kutatók 
nem tudták megmagyarázni. Tény azonban, hogy az incesztus előfordulása 
statisztikailag az alacsony életszínvonalú, izolált családoknál a leggyako
ribb, ahol átlagosan 6-7 gyerek van. LUKIANOWICZ (1972) az abúzust 
elkövető apát így jellemzi: csonka családból származik, antiszociális szemé
lyiségvonásokkal jellemezhető, alacsony iskolázottságú, rendszertelenül 
dolgozik. Az anyák a leggyakrabban sokat szenvedő, mártír szerepet ját
szanak, önállótlanok, saját anyjukkal ellenséges érzületűek, alacsony isko- 
lázottságúak és általában tudnak az incesztusról.
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GELLES (1973) is az abúzus forrásai között tartja számon a szocio- 
kulturális jellemzőket és ezeknek az életkorral, nemmel stb. való kapcso
lata mellett az olyan élethelyzeteket, amelyek frusztráció« hatásukból ere
dően növelik az abúzus valószínűségét (például munkanélküliség, nem kí
vánt terhességből született gyerek, vallási különbségek a családban stb.). 
ő  is úgy találja — az abúzus jelenségkörébe számítva a fizikai bántalma
zást, sőt a gyermekgyilkosságot is — hogy az elkövetők, illetve a szülők 
legnagyobb számban a munkás- és alsóbb osztályokból kerülnek ki. DE 
CHESNAY (1984) szerint az e családokban tipikus patriarchális struktúra 
magában rejti az abúzus lehetőségét. SWANSON és BIAGGIO (1985) is 
a család patológiás dinamikáját hangsúlyozza. Az abúzust átélt családokra 
szerinte is a merev patriarchális szerkezet, a szerepzavar, és az izoláltság 
a jellemző; a családot tulajdonképpen az incesztus tartja össze. Az elkö
vető — gyakran az egyetlen kenyérkereső — bebörtönzése gazdaságilag 
a csőd szélére juttathatja a családot. Ez nyomós érv a hallgatásra.

COHEN (1983) és mások vizsgálatai alapján az alábbiak szerint re
konstruálhatjuk az incesztust elkövetők családját: Az apák között minden
féle jellemvonás előfordul (családcentrikus, moralista, alkoholista, depresz- 
sziós, emocionálisan éretlen stb.). Egységesen jellemző rájuk, hogy szeret
nek ellenőrzést gyakorolni minden családtag felett, ugyanakkor a minden
napi emberi kapcsolatokban nem képesek érzéseiket kifejezni, csak ilyen 
durva módon (patriarchális modell). Az anyákra jellemző az erkölcsi gyen
geség, a promiszkuitás, a passzivitás, az emocionális eltávolodás a családtól 
stb. A felmérések szerint az anya rendszerint tud az incesztusról, csak fél 
a férj tudomására hozni. GROFF és HUBBLE (1984) szerint döntő je
lentőségű a házastárs szerepe. Az incesztus áldozatai legtöbbször a legi
dősebb lánygyerekek. Érett módon viselkednek, felelősséget éreznek a 
háztartásban, gondozzák a testvéreiket, esetleg a szüleiket is. Mintegy át
veszik az anyai szerepet. Az apjukkal való szexuális kapcsolat lehetővé te
szi számukra, hogy az egész család fölé helyezkedjenek, és pszichológiailag 
zsarolják azt. Serdülőkorukra gyakran izolálódnak, tudják, hogy egy tabu 
birtokában vannak, amit nem oszthatnak meg senkivel. Az incesztus idő
tartama alatt általában sohasem beszélnek az eseményről. Mindezek fel
vetik, hogy talán nem is passzív elszenvedői az incesztusnak, de ezt a ku
tatások nem erősítik meg egyértelműen. Azt viszont igen, hogy minél fia
talabb az áldozat, annál kevésbé jelentkeznek a későbbiek folyamán a 
problémák (például problémás párkapcsolat stb.). Kevés figyelmet fordí
tanak a kutatások a testvérekre. Nincs tudomásunk arról, hogy mennyit 
tudnak az incesztusról, de észrevehető, hogy az otthonaikhoz hasonló ér
zelmi és strukturális családmintát követnek. A szülőkkel szembehelyez
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kednek, és az incesztusban részt vevő testvérüket fogadják el referencia
ként. Ők a kapcsolat nem nyilvántartott áldozatainak tekinthetők.

ALEXANDER (1985) az inceszt kapcsolat rendszerszemléletű meg
közelítését kísérelte meg. Hipotézise szerint az ilyen családokra jellemző 
a zártság, s ezért diszfunkcionálisak. Szerinte az incesztus kialakulásában 
és fennmaradásában a környezet szerepe mindig fontos. Családszemléletű 
megközelítésében az anya—lány szerep megfordulását és a generációs ha
tárok elmosódását hangsúlyozza. Haley interperszonális triádját alkalmaz
va, Alexander szerint a passzív résztvevő (az anya) figyelmen kívül hagyja 
az incesztus tényét, megteremtve ezáltal a családi titkot. Mindeddig azon
ban szerinte nem fordítottak elegendő figyelmet a család és a környezet 
kapcsolatára (10).

(b) Blológial-pszichopatológiai magyarázatok
FERRACUTI (1967) szerint nincs kellő bizonyíték arra nézve, hogy 

bármiféle kapcsolat lenne az incesztus eltűrése, megengedése és a bioló
giai jellemzők között (voltak csoportok, ahol például az epilepszia, a men
tális rendellenesség magasabb volt az átlagnál, más esetekben viszont az 
érintettek egészségesebbek voltak az átlagnál). White nem fogadja el az 
incesztus ösztön alapjait. Mások azt találták, hogy bizonyos organikus té
nyezőknek (organikus eredetű mentális betegség, alkoholizmus) befolyása 
van ugyan az inceszt viselkedésre, de kifejezett organikus alapot nem ta
láltak.

Az inceszt kapcsolat pszichopatológiai szemléletű vizsgálatakor ok
ként toxikus pszichózist, mentális deficitet, alkohol-encephalopátiát szok
tak említeni. LUKIANOWICZ (1972) szerint az incesztusnak főleg olyan 
társadalmi és kulturális háttere van, ami pszichopátiás személyiségtorzulás
sal párosul.

A gyermekabúzust gyakran betegségnek tekintik. GELLES (1973) 
szerint ez azonban nem elegendő magyarázat. Szükséges a társadalmi és 
a pszichopatológiai szempontokat is figyelembe venni. Legtöbbször a szü
lő eltévelyedése vezet az abúzushoz (pszichopátia, impulzivitás, éretlen
ség, depresszió, alacsony emocionális kontroll stb.). E viselkedés oka az 
ún. transzfer pszichózis is lehet (saját nehézségei, problémái miatt a gye
reket okolja a szülő, saját problémáit proiciálja a gyerekre), de lehet a 
szülő kellemetlen gyerekkori tapasztalata is (például gyakori fizikai bün
tetés), melyet így ad tovább. A kutatások nem erősítik meg egyértelműen 
ez utóbbi feltevést .
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LUKIANOWICZ (1972) az analitikus iskola interpretációjára hivat
kozik: az incesztus magyarázata az apa visszatérése fiatalkori szeretete 
tárgyához, az anyához, aki a lányban ölt testet. A diszfunkcionálissá vált 
család így tudja csak fenntartani egységét. ZIMRIN (1984) a személyiség 
és a viselkedés jellemzőit és ezeknek a környezettel való dinamikus köl
csönhatását hangsúlyozza; szerinte ez a köcsönhatás a családi kapcsolatok
ra is érvényes. A gyerek jellemvonásai az abúzus oka és következménye 
egyaránt lehetnek. A családi történések olyan irányba fordíthatják a jel
lemet, hogy az kockázati tényezővé válik. Az abúzus a részt vevők eltérő 
jellemvonásai és elvárásai közötti összeütközés eredménye. Az interakci
óban részt vevő minden egyén felelős a kialakult helyzetért.

A kutatási beszámolók alapján úgy látjuk, hogy sem a szociológiai, 
sem a biológiai-pszichopatológiai magyarázat nem kielégítő az inceszt je
lenséget kiváltó okok tisztázásában. FARRACUTI (1967) számos szerző
re hivatkozva megállapítja, hogy bár vizsgálták, elemezték az inceszt kap
csolatokat, feltárva a tettes, az áldozat, valamint a család jellemzőit egya
ránt, és abban meg is egyeztek, hogy a különböző tényezők-biológiai, tár
sadalmi, pszichopatológiai stb. — mind alapul szolgálhatnak az incesztus 
kialakulásához, a valódi ok azonban egyenlőre rejtve maradt a kutatók 
szeme elől.

3. AZ ABÚZUS FOGALMÁNAK KITÁGULÁSA

BROWN és FINKELHORN (1986) szerint gyermek szexuális abúzusról 
akkor beszélünk, ha erőszakos, kényszerítő szexuális viselkedéssel lépnek 
fel gyermekkel szemben, ha ezt egy jóval idősebb, esetleg gondozó sze
repben lévő személy teszi. Igen tanulságos a szexuális abúzus és a fizikai 
bántalmazás közötti kapcsolat feltárása. A kutatók megkísérelték tisztázni, 
hogy mi is történik a résztvevők között a csábítás, a szexuális abúzus, il
letve az inceszt kapcsolat során pszichodinamikai szempontból. E jelen
ségszintű és fogalmi tisztázódás eredményének tulajdoníthatjuk, hogy az 
idők során a szexuális abúzus fogalma egyre inkább kibővült a fizikai bán
talmazás irányába. Ez a kibővülés azt jelenti, hogy a közös bűnként is fel
fogható eseménytől egyre távolodva a felnőtt — mint megrontó-bántalma- 
zó — kizárólagos felelősévé válik a történteknek és a következmények
nek. Ez az értelmezési irány ellene mond annak a nézetnek, amely szerint 
mindkét résztvevő felelős azért, ami az abúzus résztvevői között történik 
(ZIMRIN, 1984).

BAGLEY és MCDONALD (1984) szerint a gyerekek szexuális abú- 
zusát kísérő pszichológiai sérülésnek legalább annyira oka az otthonról
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való erőszakos eltávolítás, mint maga az abúzus. A kisgyerekkori elkülö
nítés a későbbi életkorban is maradandó nyomot hagy, és felnőttkorban 
pszichopatológiai következményei lehetnek. Itt olyan eseményről van szó, 
amely a fizikai állapot megváltoztatásával (az anyától való erőszakos el- 
szakítás) az abúzus visszafordíthatatlan, agresszív jellegét hangsúlyozza. A 
szerzők e logikai szálon kapcsolják egybe a szexuális abúzust a fizikai bán
talmazással, mint két különböző, de lényegüket tekintve egygyökerű jelen
ségeket.

TERR (1970) a 40-es évekre teszi azt a változást, amikor az orvosak 
egyre nagyobb számban kezdtek felfigyelni a fizikális abúzusra, és a pszi
chológusok, szociális gondozók figyelme is a család felé fordult. Számos 
szerző már akkor megállapította, hogy az abúzust átélő családokra a sze
repek átfordulása, a hiányos anyai képességek a jellemzők. A kiszolgálta
tott helyzetben lévő gyermekek a kognitív feszültség oldására gyakran az 
elkövető szülővel azonosulnak s így mintegy „indokolttá” teszik a velük 
szembeni visszaélést (11). Ezt bizonyítják Terr hivatkozott adatai is. Sta
tisztikailag a legtöbb fizikai abúzust 3 éves kor előtt követik el a gyere
ken. E korban a gyermek számára külön foglalkozást igényel a cselekedet 
és a következménye közötti összefüggés megvilágítása, s ha ez indulat 
vagy hanyagság miatt elmarad, akkor a bütetés indokolatlan marad, s ilyen 
értelemben abúzív lesz. Annyira általános jelenségről van itt szó, hogy 
Terr joggal állapítja meg: a fizikai visszaélés elkövetése nincs társadalmi 
osztályhoz, iskolázottsághoz stb. kötve.

Terr vizsgálati eredményei (12) részleteiben a következők voltak: a vizs
gált gyerekek többsége koraszülött, házasságon kívül született, örökbefoga
dott vagy mostohagyerek. A fizikai abúzust 10-ből 9 esetben az anyák kö
vették el, és mindegyik személyisége kimutathatóan torz volt. E szülőknek 
sajátos elképzeléseik voltak a gyerekről, ami aztán kiváltotta az erőszakos vi
selkedést (féltek, hogy a gyerek föléjük kerekedik, tartottak a gyerek gyá
moltalanságától, csábítóként viszonyultak a gyerekhez; úgy vélték, hogy a 
gyerek nem tud megfelelni az elvárásoknak). A gyerekek többségükben egy
kék voltak. Terr szerint a fizikai abúzus olyan visszaélés a gyermek egész
ségével, mentális és fizikai állapotával, amely visszafordíthatatlan törést okoz
hat annak lelki életében. Ez a bántalmazás megmagyarázhatatlansága, irraci
onalizmusa, érzelmi hőfoka, viharos lefolyása miatt állhat elő. Ha a gyermek 
a bántalmazást nem képes kognitive elrendezni, vagyis az nem nyer értelmet 
az életében (például valamilyen nevelési rendszer részeként), akkor a bán
talmazó szülő figurája irracionális félelmek forrásává válhat, akiből teljes
séggel kiszámíthatatlanul törhetnek elő a pusztító indulatok.
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SHORKEY és ARMEND ARIZ (1985) 18 fizikai abúzust elkövető 
anyát vizsgált életpályájuk, jövedelmük és képzettségi szintjük szerint. 
Kontrollcsoportként olyan anyákat választott, akik napköziotthonos óvo
dában helyezték el gyereküket. A különféle személyiségvizsgáló eljárások
ban elért skálaértékeket összehasonlítva (13) a szerzők azt állapították 
meg, hogy az önértékelés, harag, hosztilitás, szociális elidegenedés érzése 
az irracionális gondolkodás eredménye, mivel az anyák saját értékrendjük 
szerint ítélik meg magukat és környezetüket. Ez vezet abúzushoz (14). A 
gyermekkel szembeni harag és hosztilitás a gyerek nem megfelelőnek ítélt 
jellemvonásaiból és viselkedéséből eredhet. A vizsgálat megerősítette, 
hogy az irracionális gondolkodás az abúzust elkövető anyák fő személyi
ségjellemzője, és intoleranciával, magas elvárással párosul, háttérbe szorít
va a megértést és elfogadást — saját magukkal, gyerekükkel és a világgal 
szemben. Mivel nem tudnak különbséget tenni az egyénnek, ill. a visel
kedésének tulajdonított értékek között, és képtelenek maguk és mások 
akár jó akár rossz tulajdonságait elfogadni, agressziójuk gyakran családjuk
nak arra a tagjára irányul, akiről úgy vélik, gátolja boldogulásukat. A rossz 
egészségi állapot, alváshiány, alkohol-, drogfüggőség, stressz stb., mind 
hozzájárulhatnak az irracionális gondolkodás eluralkodásához.

A fizikai abúzus annyiban is rokon jelensége a szexuálisnak, hogy a 
gyermek magatartása a bántalmazó szülő irracionális félelmeit és ag
resszióját provokálja. A szülő mindkét esetben képtelen indulatain ural
kodni, ellenállhatatlan kényszer tör elő belőle a gyermek megbüntetésére, 
illetve megbecstelenítésére. Noha a fizikai bántalmazás sokkal szélesebb 
körben elterjedt és ismert, mint a szexuális abúzus, a kutatók figyelmét 
igazán csak a 60-as évek körül keltette fel. Talán azért, mert igen nehéz 
az indokolatlan bántalmazás és valamely nevelési elv érvényesítésének 
nyomatékosítása, vagyis a fizikai büntetés közötti különbséget megragadni. 
A jelenség kutatásának élénkülése viszont arra figyelmeztet, hogy mivel a 
nagymértékben hatékonyságát vesztett valláserkölcsi nevelés keretei fella
zultak és nem álltak helyükbe világos, következetes nevelési elvek és kö
vetelményrendszerek, szaporodni fog az olyan esetek száma, amikor a fi
zikai büntetés egyre inkább indokolatlan bántalmazássá fajul. E tendenci
ával szemben, visszahatásként regisztrálhatjuk a téma oly sok vitát kavaró, 
emberi (személyiség-) jogi kérdéseket is felvető vonatkozásainak a meg
fogalmazódásait.

BLUMBERG (1973) szerint az elmúlt időkig csak igen elszórtan 
foglalkoztak a gyermek fizikális abúzusával (vannak, akik a fizikai és az 
emocionális elhanyagolást is e jelenségkörbe tartozónak vélik). Mostaná-
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ban terjedt el e kérdés orvosi, társadalmi és jogi szempontokból való vizs
gálata (kezdetben a „battered child” kifejezést használták). A valós esetek 
számát nehéz megbecsülni, csak a 60-as évek vége óta vannak erre vo
natkozó statisztikák. A fizikai abúzusok több mint 70 %-át az anyák kö
vetik el, az áldozatok pedig többségükben 3 év alattiak, ezen belül is 1 
évnél fiatalabbak. A szülők szinte mindig tudatában vannak tettüknek (az 
abúzusnak ritkán oka pszichózis, alkohol és drog viszont gyakran beleját
szik). A gyerek ellen irányuló agresszió kulturálisan meghatározott (15).

Blumberg a következőképpen jellemzi a fizikai bántalmazás pszicho- 
dinamikáját: az ember természetes késztetése — legalábbis képzeletben 
—, hogy megtörje az ellenkező gyereket. (A képzeletnek ilyenkor kettős 
funkciója van; egyrészt tudatosítja a személyben, hogy mire készül, más
részt segít levezetni a haragot.) Mikor a szándék tudatosul az emberben, 
az ego realitásérzéke és az emlékezet aktiválódnak, és leállítják a cselek
vést. Pszichotikus, vagy szociopátiás egyéneknél azonban a fenti mecha
nizmus hatástalan; nem képesek a tapasztalatokból tanulni, és nem tudják 
levonni valóságosan a cselekvés következményeit. Haragjukat gyerekükre 
vetítik, miközben elfojtják vagy tagadják azt. Számos kísérlet történt az 
abúzust elkövető szülők osztályozására. Kiderült, hogy nem lehet diag
nosztizálni az eseteket, mert mindig bizonyos, az egyéni élettörténetben 
keresendő pszichodinamikai faktorokról van szó. Mivel az elkövetőkben 
nem fejlődött ki a szeretet képessége, nárcisztikus, éretlen, alacsony kont
rollal rendelkező felnőttekké váltak (ezért gyakori körükben a házassági 
probléma is).

A fizikai bántalmazást elszenvedett gyerekek neuropszichológiai, sze
mélyiségbeli és családi jellemzőivel foglalkozik TARTER, HEGEDŰS, 
WINSTEN és ALTERMAN (1984). Szerintük a fizikai abúzus egyértel
műen kapcsolatba hozható a szülő alkoholizmusával, a válással, ill. a gye
rek nevelőotthoni elhelyezésével. A fizikai bántalmazást elszenvedők 
többségükben úgy nyilatkoztak, hogy családjuk kevésbé volt intellektuális 
beállítottságú, kevésbé volt szervezett, a morális értékek is kevésbé érvé
nyesültek, mint a kontrollcsoport esetében. A fizikai visszaélés mögött 
rendszerint olyan családi háttér húzódik, amely eleve hátrányos indulást 
jelent a személynek felnőttkorában és sokkal több veszélytényezővel kell 
számolnia, mint az egészséges családban nevelkedetteknek.
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4. ELKÖVETŐ ÉS ÁLDOZAT

Miként az előzőekből kitetszett, sajátos „munkamegosztás” figyelhető meg 
az elkövetők személyét illetően a tekintetben, hogy az abúzus szexuális 
vagy fizikai jellegű-e. A férfiak eszerint a szexuális, a nők pedig inkább a 
fizikai abúzus elkövetésére hajlanak.

A szexuális abúzusok 97%-át serdülő és felnőtt férfiak hajtják végre. 
Hogyan gondolkodnak, mi viszi rá őket tettükre, kezelhetők-e stb. — eze
ket a kérdéseket veti fel cikkében MCIVOR (1986). A kutatások még 
gyermekcipőben járnak, de azt már leszögezhetjük, hogy az elkövetők ál
talában nem sokban különböznek az átlagtól — írja a szerző (16). Vi
szonylag ritka az erőszakos nemi közösülés miatt nyilvántartottak között 
a gyermek szexuális abúzust elkövetők száma. Jellegzetesebbek körükben 
az ún. „fixálódon elkövetők”, akiket gyermekkorukban szintén zaklattak 
szexuálisan. Ők az olyan korú fiatal fiúkat molesztálják, amilyenek ők ma
guk voltak áldozatként. (Rendszerint magányosak, szeretnek gyerektársa
ságok közelében lenni, a gyerekek általában szívesen vannak velük. Kap
csolatuk során mintegy újraélik gyermekkori helyzetüket — pozitívnak ér
tékelve azt —, csak most az erő oldaláról.) Az abúzust elkövetők több
sége (90 %) az ún. „regrediált elkövető”, aki elsődlegesen felnőtt nők iránt 
érdeklődik. Az ilyen elkövetők gyermekkorukban esetleg átéltek szexuális 
abúzust, mégis inkább a fizikális és az emocionális bántalmazás a gyako
ribb körükben. Általában a könnyen hozzáférhető lánygyerekeket választ
ják áldozatul (saját lányukat, mostohalányukat). Kapcsolatuk nem előre 
eltervezett, leginkább alkohol hatása alatt vagy valamilyen stresszhelyzet
ben (például munka elvesztése) történik meg, amikor az apai szerep csor
bát szenved.

MCIVOR és DUTHIE (1986) megkísérelték az elkövetők (férfiak) 
MMPI profilját megrajzolni (17). Szignifikáns különbséget találtak a D-, 
Mf-, Sc-skálákban; a fiatalabbakat zaklatok ezekben a skálákban maga
sabb értékeket mutattak, vagyis emocionálisan zavartabbak voltak. Egyes 
szerzők szerint az incesztus lehet egyszerűen a pedophilia egy sajátos al
csoportja. Lehetséges, hogy a fiatalabb áldozatokat választó elkövetők a 
pszichés dinamika tekintetében az ún. „fixálódott elkövetők”-höz állanak 
közelebb, míg az idősebb áldozatot választók az ún. „regrediált elköve- 
tők”-höz. E feltevés igazolása azonban további vizsgálatokat igényel. Ha
sonló eredményekre jutott GROFF és HUBBLE (1984) is. Az elkövetők
ről nem volt könnyű egységes képet alkotni. Weinberg tipológiája alapján 
három csoportba sorolták őket: (a) általában vonzódnak a gyerekekhez 
(pedophilia); (b) a szexuális kielégülés érdekében felnőtthöz, gyerekhez
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egyaránt vonzódnak (promiszkuitás); (c) csak a családtagokra korlátozzák 
szexualitásukat (endogámia) (18). Az MMPI skálán ők is magasabb F és 
D értéket találtak mindkét típusú, 11 évnél fiatalabb lányt megtámadó el
követő esetében. Az elkövetők között egyébként az egyetlen szignifikáns 
különbség a házasság és az incesztus időtartamában mutatkozott.

SCHEURELL és RINDER (1972) úgy látják, hogy a szakirodalom 
leginkább az inceszt tabuval, az intrapszichés, ill. intrafamiliáris dinamiká
val foglalkozik. Ehhez képest a téma bővítését jelenti a szociális háló 
elemzése. Az elkövetők három fajtája — incesztust elkövető apa, a fele
ségét verő félj, és a családját nem segítő családfő — a szociális háló te
kintetében egyforma képet mutat (a szociális hálóhoz szorosan kötődnek 
— azaz a barátok és a rokonok ismerik egymást, gyakori a társadalmi 
érintkezés —, házastársi szerepüket tekintve viszont elkülönülnek).

Az elkövetőkkel foglalkozó tanulmányok (SEGHORN, 1970) egy másik 
vizsgálati vonala az erőszakos nemi közösülés és a pedophilia elkülönítése az 
ego-funkciók osztályozása szerint: tárgykapcsolat, realitásfunkciók, kontroll, 
szorongáslevezetés, védekezés, autonómia, szintetizáló képesség (19). A cso
portok között nemcsak az ego funkciók viszonylagos elkülönítésében, hanem 
azok erősség—gyengeség mintájában is különbséget találtak (20).

Az áldozatokkal is számos kutatás foglalkozott már. OWENS (1984) 
például Ro teszttel vizsgált 17 incesztust elszenvedett női pácienst (21). 
Az eredmények megegyeztek az irodalmi adatokkal: az áldozati csoport
ban szignifikánsan kevesebb a válasz, ami a személy ragaszkodás- és füg
gőségigényének tudatosságára utalhat; a Vulg. válaszok száma alacso
nyabb, mint a kontrollcsoportban, ami a konvencionalitás ellen szól; ke
vesebb a körükben a tükörreakció, ami az önelfogadás hiányára utal; több 
a Vér, mint tartalom, ami agresszív feszültséget jelez.

BECKER, SKINNER és ABEL (1982) szerint az abúzusok áldoza
tainak csaknem 2/3-a mutat valamilyen emocionális zavart; de feltételezik, 
hogy bizonyos zavar már a támadás előtt is fennállhat. O’BRIEN (1987) 
olyan családtagokat vizsgált, amelyekben az incesztus 2 hónapos kor és 14 
év között kezdődött (átlag 9 év). E családok minden szocio-ökonómiai 
státuszt képviseltek. Egyharmad részük esetében fizikai bántalmazás is 
történt. Az elkövetők átlagéletkora 37,5 év volt; 43 %-uk mostohaapa, a 
többi a biológiai apa volt; 50 %-uk alkoholos, illetve drogos állapotban 
követte el tettét. Az abúzust 73 %-ban az áldozatok tárták fel, a többi 
esetben véletlenül derült ki. A visszaélések általában hosszabb ideig, eset
leg évekig előfordultak.
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Általában kevés szó esik az incesztus fiú áldozatairól (a támadó fel
nőtt nő). NASJLETI (1980) cikkében azt vizsgálja, mi az oka annak, hogy 
ezek az esetek nem kerülnek napvilágra (22). Eredményei alátámasztják 
azt a vélekedést, hogy az amerikai kultúrában a fiúk sokkal agresszívab- 
bak, mint a lányok, az önbizalmuk is nagyobb. Ezért nem elfogadott, hogy 
segítséget, védelmet kérjenek, kifejezzék félelmüket, egyáltalán azt, hogy 
támogatásra van szükségük. Ezzel magyarázható, hogy nem szívesen szá
molnak be a velük történt szexuális visszaélésről, hiszen nem férfias dolog 
áldozatnak lenni.

CONDY, TEMPLER, BROWN, VEACO (1987) ezt a kérdést más 
oldalról közelítette meg. A kutatásuk célja a fiúk heteroszexuális kapcso
latainak felmérése volt általában (23). A klinikai adatok szerint viszonylag 
ritka a fiúkon elkövetett szexuális abúzus. Az elkövető nők többsége is
merős, szomszéd, rokon, idegen stb. Bár ez a fajta bántalmazás a vizsgá
latok szerint nem okoz traumát, de mindenképpen meghatározza a felnőtt 
szexuális életet. Az eredmények szerint a fiúk heteroszexuális kapcsolata 
nem olyan ritka, mint ahogy a szexológusok hitték. A felnőtt szexuális 
életre akkor volt kifejezetten rossz hatással az ilyen támadás, ha az elkö
vető valamilyen családtag volt. Az abúzust elkövető nők magasabb sch.- 
és hipomániaértéket mutattak.

SIMARI és BASKIN (1979) elhanyagolt közegben, homoszexuális po
pulációban (24) vizsgálta a homo-, illetve a heteroszexuális incesztust (25). 
Feltevések szerint a homoszexuális incesztusnak potenciálisan súlyosabb tra- 
umás következményei vannak, mint a heteroszexuálisnak. A homoszexuáli
sokkal végzett felmérések szerint az érintetteknek rossz az énképük, ala
csony az önértékelésük és gyakori odahaza a domináns anya (26).

SPINETTA és RIGLER (1972) fizikai bántalmazást elkövető szülő
ket vizsgált. Megállapították, hogy ezek a szülők bizonyos fokig deprivál- 
tak, téves fogalmaik vannak a gyermeknevelésről, személyiség-hiányossá
gaik miatt szabad folyást engednek agressziójuknak, és mindezekhez még 
bizonyos stresszhelyzetek is társulnak. A demográfiai jellemzőket tekintve 
az abúzusos családokban gyakori a válás, a labilis házasság, ám viszonylag 
ritka a bűncselekmény. A gyermekek gyakran az egy éves kort sem érik 
el, amikor az esemény bekövetkezik, jellemző, hogy ezekben a családok
ban a gyermekek gyors egymás utánban születnek (ha egyedüli a gyermek, 
akkor általában nem kívánt terhességből született). Mindezekhez gazda
sági stressz, gyökértelenség, izoláció, nagy mobilitás, munkanélküliség stb. 
járul, de a gazdasági, iskolázottsági és műveltségi szint önmagukban nem 
elegendő, és nem is szükségszerű faktorok. A döntőek a pszichés, men-
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tális és emocionális tényezők. Valamilyen jellembeli defektus enged utat 
a fizikális kifejeződésnek. Az ok tehát a szülő előtörténetében keresendő: 
gyerekkorukban fizikálisán, emocionálisan elhanyagolták őket, vagy bán
talmazottak voltak — s ugyanezt a mintát viszik tovább a gyermekeikre. 
Félreértelmezik a gyermeknevelést (életkorukhoz képest túl sokat várnak 
el a gyermekektől, hiányzik a gyermek iránti empátia, fizikai erővel, bün
tetéssel védik a jogaikat). Az igen erőszakos szülők között találtak súlyo
sabb személyiség-rendellenességet. Felmerül a kérdés: van-e abúzust elkö
vető szülőtípus? Merrill szerint van, és az alábbiak jellemzik: a világ ellen 
irányuló általános (kontrollálatlan) hosztilitás, agresszió, rigiditás, kény
szeresség, ésszerűtlenség, a gyermek elutasítása; passzivitás és függőség 
érzés; (csak apáknál jellemző) nem tudják ellátni a családjukat.

5. AZ INCESZT KÖVETKEZMÉNYES TÜNETEGYÜTTESE ÉS A TERÁPIA 
LEHETŐSÉGE

PERETT1 és BANKS (1982) úgy találta, hogy pszichésen a legsúlyosabb 
következményei az apa—lánya inceszt kapcsolatnak vannak. Ezek között 
első helyen a szorongás áll. HALLER és ALTER-REID (1986) szerint e 
szorongást csak növeli, hogy az abúzusról tényleges előfordulásánál jóval 
ritkábban szerzünk tudomást, mert azt a családban is titokként kezelik. Az 
áldozat nem tudja senkivel sem megosztani problémáját, magára marad 
(27). Gyakran egész életét végigkíséri a bűntudat, mely nagyrészt abból 
ered, hogy a támadó kikényszeríti a hallgatást. A titok őrzése átnyúlik az 
áldozat felnőtt korára is, pedig megkönnyebbülés lenne, ha ettől a teher
től megszabadulhatna. Az incesztus mindenképpen nyomot hagy a család 
szocio-kulturális életében és az áldozat belső világában egyaránt. Az abú- 
zus erősen megterheli a gyermek énjét. Olyannyira, hogy FÜRNISS és 
PHIL (1986) például a másodlagos traumatizáló tényezők között említi a 
para-szuicid viselkedést és az öncsonkítást. Az anya feladata lenne e hely
zetben védelmet nyújtani. A trauma feltárásának hiányában azonban fenn
marad a tárgykapcsolat zavara. Peretti és Banks szerint az abúzus és fel
tárásának szakaszai a következők: 1. kapcsolat; 2. szexuális kapcsolat; 3. 
titok (nem vonják felelősségre a támadót, és a szexuális kapcsolat folyta
tódhat, ami ugyanakkor növeli a gyermek önértékelését); 4. feltárás; 5. el
fojtás (nem tárják fel a titkot — ez csökkenti a nyilvánosságot, elejét veszi 
a külső beavatkozásnak, konzerválják a meglévő családszerkezetet). Az el
követés után két éven belül jelentkező következményeket értve az abúzus 
közvetlen hatásán, BROWN és FINKELHOR (1986) különböző vizsgálatok
ban a következő tüneteket találta: kb. 66 %-nál emocionális zavar; 63 %-nál 
depresszió, félelem, fóbia stb.; a normál populációhoz képest magasabb pa
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tológiás mutatók, ha az áldozat 4— 13 év közötti; fizikális következmé
nyek (alvás-, evészavar, terhesség stb.); a szexuális viselkedés zavara; a 
szociális működés zavarai (csavargás, tanulási problémák, korai házasság 
stb.).

FURNISS, BINGLEY-MILLER, BENTOVIM (1984) szerint a sze
xuális abúzus miatt kezelésre hozott kisgyermekek (28) inkább testi és vi
selkedési tüneteket mutatnak, prepubertás korban a pszichoszomatikus és 
viselkedési zavarok, serdülőkorban pedig viselkedéses, pszichoszomatikus 
és pszichiátriai tünetek a gyakoribbak. LUTZ és MEDWAY (1984) az 
otthonól való elszökést, drogszedést és általában minden segítség elutasí
tását találta jellemzőnek az incesztust átélt serdülők körében.

LABARBERA (1984) szerint az inceszt kapcsolat hosszú távon kihat 
az áldozat heteroszexuális magatartására, aki rendszerint kompulzív, emo
cionálisan függő kapcsolatba kerül, illetve emocionálisan nem kötődik a 
férfiakhoz (29). ROBINSON (1982) és mások azt találták, hogy ha az 
apának szexuális jellegű közeledése volt saját lányával, akkor a lány fel
nőttkorában szexuális helyzetekben nagyobb valószínűséggel él át önérté
kelési és identitási problémákat. TARTER, HEGEDŰS, WINSTEN és 
ALTERMAN (1984) szerint ez elsősorban azért van, mert az apával való 
inceszt kapcsolat súlyosan akadályozza a kortárs kapcsolatok kialakulását, 
ugyanakkor a gyermek bűntudatban és a büntetéstől való félelemben él, 
és magára marad. Ez vezet azután a pozitív énkép kialakulásának, a rea
litásfunkciónak és a testkép normális működésének a zavarához (30).

LUKIANOWICZ (1972), FARIA és BELOHLAVEK (1984) éppen 
a hosszantartó következmények miatt hangsúlyozza, hogy az érintett fel
nőtt populációval feltétlenül foglalkozni kell: szükségük van a mentálhigi
énés kezelésre és a területre specializálódott szakemberekre (31). Egy 
képzett szakember részletes, a témát körüljáró explorációval képes felfog
ni a múltbeli incesztusra utaló jelzéseket (alacsony önértékelés, öndest- 
rukciós késztetés, depresszió, alkohol-, drogabúzus, prostitúció, fejfájás, 
hasi fájdalom, hátfájás, pszihoszomatikus panaszok, túlvédő anyák, kelle
metlen szexuális álmok stb.).

BAGLEY és MCDONALD (1984) tapasztalata szerint a szexuális 
abúzus többféle felnőttkori károsodást okoz, mint a fizikai abúzus, a mel
lőzés vagy az anyától való elkülönítés (32). Ilyen károsodás: az otthonról 
való elszökés, az öngyilkosság vagy annak kísérlete, a drogszedés, a fiatal
kori prostitúció stb. A szerzők szerint a fizikai abúzus és a mellőzés el
sősorban különféle neurózisokat, míg a szexuális abúzus szexuális károso



266

dást, depressziót és csökkent önértékelést okoz. A lányok a szexuális visz- 
szaélés következtében reményvesztettek, pszichésen kiszáradtak lettek, 
mindezt bűntudat és krónikus depresszió kísérte. Ezek a személyek fizi
kálisán és szexuálisan felnőttként is abúzusos kapcsolatba kerülnek a fér
fiakkal. LUKIANOWICZ (1972) az áldozatokat egyenesen aszerint kü
lönböztette meg, hogy promiszkuissá vagy frigiddé váltak, vagy neurotikus 
panaszokkal rendelkeztek, illetve utóhatás nélkül maradtak (ebben az 
esetben feltételezik, hogy a lányok nem voltak igazán áldozatok a kapcso
latban) (33).

WOOLEY és VIGHANTI (1984) szorongást, mentális problémákat, 
dependens személyiséget diagnosztizáltak abúzust elszenvedetteknél (minél 
hosszabb ideig állt fenn a kapcsolat, annál súlyosabbak voltak a következmé
nyek). Brown és Finkelhor úgy találták, hogy az ilyen áldozatok a normál 
populációhoz képest szembetűnően károsodtak. A legnagyobb károsodást a 
hosszú ideig, közeli személlyel fennálló inceszt kapcsolat okozza, az olyan 
abúzus, amely agresszióval és tényleges behatolással jár (vaginális közösülés), 
és a gyermek már tisztában van a társadalmi tabu megsértésével. BROWN 
és FINKELHOR (1986) a hosszútávú hatásokat így foglalja össze: a legál
talánosabb a depresszió, ezenkívül öngyilkosság; szomatikus zavar (evés, al
vászavar), szorongás, tudathasadás; az önértékelés zavara (izoláltság, stigma- 
tizáció, elidegenedés érzése); az interperszonális kapcsolatok zavara (hoszti- 
litás a szülőkkel szemben, férfiaktól való félelem stb.); felnőttkorban 
könnyebben válnak ismét szexuális áldozattá; felnőttkori szexuális pproblé- 
mák (prostitúció, bűntudat stb.); alkoholizmus, drogabúzus.

WILBUR (1984) az eredeti ffeudi gondolatmenetet követve jut el ah
hoz a felismeréshez, hogy a hisztéria egy disszociatív típusa a multiple sze
mélyiség. Ez az állapot régebben meglehetősen ritka volt; ma kórtanilag a (fi
zikális, emocionális, és szexuális) gyermekabúzushoz kapcsolódik, azt követő 
szindróma Akkor alakul ki, amikor a nyomasztó hatások és konfliktusok je
len vannak. BOWMAN, BLIX, COONS (1985) megerősíti, hogy a fizikai 
vagy szexuális visszaélést átélő gyermekekből könnyen multiple személyiség 
fejlődhet (34). A személyiség ilyenkor mintegy kettéhasad, egy olyan másik 
személyiség lesz belőle, aki megkönnyíti számára a túlélést.

HYDE és KAUFMAN (1984) szerint számos olyan klinikai jelzés van, 
aminek alapján felnőttkorban nagy valószínűséggel azonosítani lehet a múl- 
beli áldozatokat. Szerintük az alábbi sikertelen védekező manőverek jelzik 
ezt: amnézia; disszociatív epizódok (szélsőséges formában multiple személyi
ség); fóbiás, szorongásos állapot (fizikális panaszok, esetleg bénulás); az él
mény tudatos vagy tudattalan ismételt átélése; másoktól való különbözés (ne
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gatív irányban); izolálódás a kortársaktól; a szülők torzult percepciója; ala
csony önértékelés, bűntudat; testképzavarok; depresszió, az incesztusra 
emlékeztető helyzetek kerülése (például intimitás). Az élettörténetben az 
abúzust valószínűsítő jelzések; alkoholizmus; valamelyik szülő testi, szellemi 
károsodása; izolálódott család; legidősebb lány a családban; nemiszervek kró
nikus gyulladása gyermekkorban; iskolai teljesítmény hirtelen leromlása; me
nekülés otthonról; pszichiátriai előtörténet gyakori hospitalizációval, terape
utaváltással; promiszkuitásra utaló jelzések.

ARROYO, ETH, PYNOOS (1984) olyan esetet ismertet, melyben 
egy 8 éves fiú szexuális támadást követett el az anyja ellen. A fiú környe
zete ellen irányuló agresszív viselkedése miatt került a klinikára, 6 éves 
kora óta voltak vele problémák. Az apja fizikálisán többször bántalmazta 
a fiút, akitől az egész család tartott agresszivitása miatt. A gyermek több
ször volt tanúja szülei nemi életének, rendszeresen nézegette apja por
nográf újságjait. A család egészében is eléggé rendezetlen volt. A szak- 
irodalom szerint azok a gyermekek, akik szexuálisan agresszív viselkedést 
mutatnak a felnőttekkel szemben, rendszerint incesztust éltek át.

NASJLETI (1980) szerint nem igazolható az a tévhit, hogy a fiúgyer
mek elcsábítása pozitív szexuális tapasztalatot jelent a fiúk számára. Az 
eddigi kutatások eedményei a pszichoszociális fejlődés zavarait bizonyítják 
(sokan közülük erőszakos bűncselekményeket hajtanak végre, sch-ok lesz
nek, homoszexuálisok, saját lányukkal inceszt kapcsolatba kerülnek stb.). 
MCTVOR és EVANS (1983) a szexuális molesztálás következményei kö
zött említi a szülők egymás iránti gyűlöletét, a kapcsolatteremtési és a sze
xuális problémákat.

BERNSTEIN (1983) kérdőívekkel próbálta mérni, hogy mennyire 
igyekeznek elkerülni a fiúk az anyjukra irányuló szexuális késztetést (fel
tételezték, hogy minél fiatalabb az anya, minél közelebbi kapcsolatban 
vannak egymással, minél vonzóbb az anya, annál erősebb az incesztusra 
való késztetés, és ezáltal a bűntudat is). A vizsgálat másik állítása az volt, 
hogy a bűntudat tagadáshoz vezet (35). A tagadásnak intrapszichés funk
ciója van. A vizsgálati eredmények alátámasztották a hipotéziseket, egy
ben arra is rámutattak, hogy ezek a jelenségek (ti., hogy egy antiszociális 
cselekedetre irányuló erős motiváció a gondolat tagadásához vezet) vizs
gálhatók, és a kognitív tényezőknek is szerepe van a tagadásban. Továbbá 
megerősítették, hogy az egyén viselkedésének középpontjában az erkölcsi 
normáknak való megfelelés áll, ez mozgatja kompenzációs, védekező vi
selkedését Igyekszik mindenáron eleget tenni a tabunak.
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6. AZ INCESZT TERÁPIÁJÁRÓL

FURNISS, BINGLEY-MILLER, BENTOVIM (1984) szerint mindenféle 
abúzus súlyos családi problémára utal, ami fizikailag és pszichésen is káros 
a gyermeknek. Azonban a gyermek kiemelése a családból terápiás segítség- 
nyújtás nélkül csak fokozza a traumás élményt, az elkövető terápiás ke
zelés nélküli bebörtönzése pedig csak időlegesen szünteti meg az abúzust, 
de nem segíti az abúzus megszűnését az érzelmileg rideg anya—lánya 
kapcsolat sem. MCIVOR és ADOLF (1983) nem ért teljes egészében 
egyet ezzel a nézettel. Ők úgy vélik, hogy a gyermek megvédése a leg
fontosabb, oly módon, hogy vagy a gyermeket, vagy az elkövetőt ki kell 
emelni a családból. Azt látták, hogy a gyermekkel való foglalkozás általá
ban újabb problémákat vet fel (szökés, öngyilkosság stb.), nemegyszer ma
ga az elkövető kezdeményezi a kezelést. Az incesztusra sokszor csak gya
nakszik a szakember, de nincsenek tények (36).

KRIEGER, ROSENFELD, GORDON és BENNETT (1980) 73 in- 
cesztust átélt gyermek egyéni pszichoterápiájáról számolnak be. Olyan 
gyermekekről, akiket „részt vevő” áldozatoknak is szoktak hívni (tehát 
akik valamiképpen elősegítették a szexuális kapcsolat kialakulását és fenn
maradását). Ez a részvétel magában foglalja az elkövető akaratának tel
jesítését, de a szexuális közeledésre való felszólítást is. (Az ide nem so
rolható gyermekek a véletlen áldozatok közé tartoznak.) A két csoport 
között szembetűnő eltérések voltak a terápiák során (a részt vevők pél
dául jobban érdeklődtek a férfi terapeuta iránt, hajlamosak voltak „kacér
kodni” stb., míg a másik csoport félénkebb, visszahúzódóbb volt) (37). Ez 
a fajta csábító viselkedés a felnőtt támadóval való identifikációra utal; ha 
aktív szerepet játszik, kevésbé érzi magát elhagyatottnak. Továbbmenve, 
a szexualizált viselkedés abból a szükségletből származhat, hogy kontrol
lálják a terápiás kapcsolatot; ez tehát nem más, mint az inceszt kapcsolat 
indulatáttétel útján való feldolgozása. A terapeutáknak gyakran okoz 
problémát, hogy védtelen áldozatra számítanak, akivel empatizálniuk kell, 
és azt tapasztalják, hogy ezek az áldozatok őket próbálják elcsábítani. 
Emiatt haragszanak a páciensre. Ezt a problémát fontos megoldani a te
rápia sikere érdekében.

LEMMON (1984) szerint a nemi erőszak vagy a fiatalkori incesztus 
az egyik legsúlyosabb trauma egy nő életében. Társadalmunkban a tabu 
megsértésekor magából az elkövetőből válik tabu. A jog a nemi erőszakot 
és az incesztust bünteti. A pszichés következmények viszont megmarad
nak. Az áldozatokban a felettes én aktív, a támadás miatt ők éreznek 
bűntudatot. Mindkét támadás (nemi erőszak incesztus) áldozatai hasonló
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módon reagálnak; vagy eltompulnak és erősen kontrollálják magukat, 
hogy ne tartsák hisztérikáknak őket, vagy nem ügyelnek a kontrollra, és 
sírnak, szoronganak. A posttraumás szakaszban pszichoszomatikus és fó- 
biás reakciók jelentkezhetnek. Ilyen estekben a művészetterápiás techni
kák egyidejű alkalmazása hypnoanalitikus kezeléssel meggyorsíthatja a ka
tarzis folyamatát, véli a szerző. A kezelés során a két technika — a raj
zolás és a hypnoanalízis — jól kiegészítették egymást.

FÜRNISS és PHIL (1986) a krízis intervenció terápiás lépéseit írja le. 
Felvázolja az intervenció formáját és megszervezési módját — mik lehet
nek károsak stb. A gyermekkel való beszélgetés, orvosi vizsgálat, szakem
berekkel való egyeztetés, a család összehozása, mind az abúzus feltárása 
érdekében történő lépések. A leírt terápia nem kíván semmilyen speciális 
terápiás ismeretet, gyermekorvosi tapasztalattal rendelkezők és minden 
gyermekkel foglalkozó szakember is végezheti.

Egy fontos terápiás tanulságokat magában rejtő esetről ír Kleiman 
(BECKER, SKINNER, ABEL, AXELROD és CICHON, 1984). Egy 
lány lelőtte az apját, mert szexuális kapcsolatra kényszerítette őt. (A csa
lád egyébként klasszikus példája az inceszt családnak.) A szerző arra a\k 
csend\re hívja fel a figyelmet, ami az incesztust körülveszi; a barátok, 
szomszédok, még ha tudnak is ilyen esetről, nem beszélnek róla. Amikor 
a bíróság tudomására jut, akkor viszont már komoly baj van. A társada
lomban tulajdonképpen nem is az incesztus a tabu, hanem az arról való 
beszélés. Ez a csend komoly akadálya a sikeres terápiának.

JANAS (1983) a kezelés során fő irányelvnek az analitikus hypnot- 
herápiát tartja: de kiegészítésként érvényesíti a kognitív, viselkedéses és a 
katartikus megközelítés alapelveit is. Ez az együttes modern, hatékony te
rápiát biztostít. A bűnözéssel foglalkozó segítő szakemberek egyre na
gyobb számban ismerik fel a bűnöző viselkedésének pszichológiai aspek
tusait. Ugyanakkor a viktimológia foglalkozik az áldozatban lezajló pszi
chés folyamatokkal. Egy krízishelyzetnek az áldozat szempontjából három 
szakasza van: hatás-szakasz (a személy dezorientált, alapvető szükségletei
ről is megfeledkezhet, például evés, alvás stb.), ebben a szakaszban a ke
zelés során nemcsak az elemzésre, hanem tettekre is szükség van; meg
torpanás-szakasz (erős félelem, szorongás, önsajnálat, az esemény újra át
élése, esetleg fóbia), a kezelésnek ventillációt kell elősegítenie; újraszer- 
veződés-szakasz (vagy meghaladja addigi önmagát, vagy rosszabb lesz), a 
támogatás, a segítés igen fontos, és az analitikus hypnoterápiát ekkor 
ajánlott alkalmazni. Az itt leírtak érvényesek a gyermek szexuális abúzusra
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is. Az elkövetők a szerzők szerint két altípusba sorolhatók, elsődleges sze
xuális irányultságuk és szocioszexuális fejlettségük szerint (38).

BECKER, SKINNER, ABEL (1982) a viselkedésterápia lehetőségé
ről ír egy 4 éves, szexuális támadást elszenvedett gyermek esetének ismer
tetésében. Az elkövető az apa volt. A kislánynál posttraumás állapot ala
kult ki: súlycsökkenés, depresszív hangulat, súlyos fóbiás reakció. A visel
kedésterápia elegendőnek bizonyult a tünetek megszüntetésére. Az anya 
is aktívan részt vett a terápiában.

HARBERT, BARLOW, HESEN, AUSTIN (1974) a szexuális zava
rok — így az inceszt viselkedés — kezelésénél averzív terápiaként alkal
mazzák az ún. rejtett imaginativ terápiát (kellemetlen jeleneteket képzelet
ben deviáns közeledési viselkedésekkel párosítanak). A szerzők esettanul
mányukban mérhető eredményeik alapján állítják, hogy a módszer haté
konyan befolyásolja, módosítja a rendellenes viselkedést, és hogy az in
ceszt viselkedés alapvetően hasonlít a többi szexuális deviációhoz. Az in
ceszt viselkedés háttérbe szorítása mellett terápiás cél volt még az ún. 
apai interakciók elsajátíttatása is.

ALEXANDERtől (1985) tudjuk, hogy egy egy inceszt család azért 
működésképtelen, mert zárt rendszerként működik. Az ilyen családoknál 
a kezelés fő iránya az kell hogy legyen, hogy a környezettel való interak
ciót, a negentrópiát erősítse, és egy dinamikusabb homeosztázist mozdít
son elő. Ezt szolgálhatják a különböző család- és csoportterápiás eljárá
sok. Az ilyen család kezelésénél BLUMBERG (1973) szerint is a cél az 
integritás megtartása. Vannak azonban kezelhetetlen családok, ilyenkor a 
veszélyeztetett gyermeket ki kell emelni onnan, mert az még mindig ki
sebb traumával jár.

VERLEUR, HUGHES és DOBKIN DE RIOS (1986) 13—17 éves, 
szexuális abúzust átélt serdülő lányok (15 fő) csoportterápiás eredményé
ről számolnak be. A terapeuta és a csoporttagok azonos neműek voltak, 
az önértékelés változásán mérték le a terápiás eredményt, mivel az ala
csony önértékelés ebben a populációban világosan kimutatható. Az alap
hipotézis szerint ezek a jellemzők megváltoztathatók, ha a pszichoterápia 
női vezetéssel folyik Ilyen környezetben verbalizálni tudják problémáikat, 
érzik, hogy megértik őket, és a kortárs csoportban nagyobb valószínűség
gel el tudják sajátítani az interakciós mintákat.

GANZARAIN és BUCHELE (1986 már idézett cikkében női, illet
ve férfi koterapeutaként incesztus-élményen átesett páciensek csoportte
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rápiája során szerzett tapasztalataikról számolnak be. A páciensek a gyer
mekkorukban tanult ellentmondásos interperszonális szerepeket juttatják 
kifejezésre, és mintegy kényszerítik az orvost, hogy az ellenkező álláspont
ra helyezkedjen (a szerep-csábítások igen erőteljesek voltak, és megzavar
ták a terapeutát); ezek a szerepek a projektív identifikáció által — bele
értve a szerepbeépítést, illetve a szerepátfordulást — befolyásolják a vi- 
szontindulat-áttételt. Annak felismerése, hogy mi készteti az egyént ezek
nek a szerepeknek a felvételére, előmozdíthatja a kezelést. A szerepfluk
tuáció mindenféle egyéb zavart is okoz. Ganzardin és Buchele azt írják le, 
hogy a páciensek miképpen vették fel a kiegészítő szereppárokat (például 
szülő/gyermek, kedvenc/áldozat, rivális/kisgyermek) — a múltban, illetve a 
csoportokban —, és hogy ők maguk milyen viszontindulat-áttételes vála
szokat adtak. A női, illetve a férfi koterapeuták érzései megegyeztek a 
páciensek családjában lévőkkel; a koterapeuta pár közötti kapcsolat került 
a páciensek támadásának középpontjába, megpróbálták versenyeztetni 
őket.

SWANSON és BIAGGIO (1985) szerint a családok kezelésénél el
fogadott az eljárás, hogy kezdetben egyénileg foglalkoznak a tanácsadók 
a családtagokkal, majd párokban (anya—lánya, férj—feleség, testvérek), 
és utolsó lépésként a család egészével. JOY (1987) fontosnak tartja min
den részletre kiterjedően tisztázni az incesztust, és azt is, hogy miért pont 
akkor került felszínre az incesztus, amikor a páciens kezelésre jelentke
zett. A kezelés céljai: biztonságos körülményeket biztosítani a páciensnek 
az emocionális katarzishoz: elősegíteni a családi dinamika megértését (ho
gyan tartotta össze a családot az incesztus stb.), valamint a múltbeli és a 
jelenlegi személyiség integrációját; segíteni kell az önbizalom, önértékelés 
megerősödését; segíteni kell az intim kapcsolatok kiépítését. HYDE és 
KAUFMAN (1984) is úgy látják, hogy a legeredményesebb az egyéni, il
letve a csoportterápia kombinált alkalmazása. A kezelés általában 2—5 
év.

FURNISS, BINGLEY-MILLER, ELBURG (1986) célorientált cso
portterápiáról számol be. A csoportba járó lányok 12—15 évesek voltak 
(10 fő — felének mostohaapja volt — szakmunkások, 2 munkanélküli, 2 
kivétellel az anyák nem dolgoztak). Az abúzus 3—13 év között kezdődött, 
és 1—10 évig tartott. Az elkövetők az apák (mostohaapák) voltak, egy 
esetben a 8 évvel idősebb testvér. Az áldozatoknak különböző mértékű 
testi, viselkedési, pszichoszomatikus és pszichiátriai tünetei voltak. A ke
zelés magában foglalta az áldozatok csoportterápiáját, a családdal való 
foglalkozást és indokolt esetben az egyéni terápiát. A csoportfoglalkozás
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nak voltak az áldozatra, illetve a szülőkre, a családra irányuló céljai. A 
csoportterápia befejezése után továbbra is figyelemmel kísérték a családo
kat (még minimum 32 hónapig). A kezelés eredményeképpen sikerült a 
családszerkezetben és az egyéni jellemzőkben is változást előidézni. A 
csoportmunka során fontosnak bizonyult a terapeuta neme, a lányok 
gyakran szexualizált, provokatív viselkedése miatt.

FURNISS (1983) a családi szexuális abúzus kezelésénél az ún. szak
mai-családi rendszert tartja alkalmasnak. Ilyen esetben a család egysége 
megmarad, ugyanakkor a család tagjaival egyénileg is lehet foglalkozni. A 
szakmai részt nem egy személy, illetve intézmény jelenti, hanem egy min
dent magában foglaló szakmai hálózat. A család, illetve a szakmai hálózat 
kölcsönösen meghatározzák és befolyásolják egymást. A szakmai beavat
kozásnak három alaptípusa van: elsődlegesen rendőri beavatkozás (az apa 
van előtérben); elsődlegesen szociális beavatkozás (a gyermek van előtér
ben); elsődlegesen terápiás beavatkozás (a családi kapcsolatrendszer meg
változtatása az elsődleges). A rendszerben való kezelés nem jelent kizá
rólagosságot tehát, hanem a fő befolyásolási irányt adja meg.

FURNISS (1983) szerint a családon belüli szexuális abúzus kezelési 
módja lehet az ún. diádikus, vagy a rendszerszemléletű megközelítés. 
Mindkettő változást idéz elő a családi folyamatokban (39). LANDIS és 
WYRE (1984) szerint szükségesnek látszik az incesztusos családokban lé
vő anyákkal kiemelten foglalkozni, hogy megtanuljanak bánni kapcsolata
ikkal és meg tudják védeni gyermeküket (40). WEBB-WOODARD és 
WOODARD (1983) viszont úgy látja, hogy az érintett családdal többféle 
szempontból lehet foglalkozni; jogilag, társadalmilag, terápiásán. A lényeg, 
hogy a családot egységében kezeljék. A kezelés módja meghatározza, 
hogy a család mely tagja van előtérben. Időnként a családtagok speciális 
csoportokon vesznek részt (például anyák csoportja, áldozatok csoportja 
stb.). így az incesztus idején elkülönült család fokozatosan nyitottá válik. 
Időlegesen el is távolíthatnak családtagot otthonról, ez azonban nem fel
tétlenül gátolja a kezelést. A különböző típusú kezeléseknek megvan az 
optimális időtartama, ami a hatékonyságot szolgálja (például a családdal 
akkor célszerű foglalkozni, ha a tagokkal már ez megtörtént). Hasznos 
számontartani és összefogni az egy adott családdal kapcsolatban álló se
gítőket, feladatukat, befolyásolási irányukat. Minél átfogóbb a családdal 
érintkezésbe lépő rendszerek együttese, annál biztosabb az eredmény.

FURNISS (1984) azokat a minimális lépéseket írja le, amiket meg 
kell tenniük a szakembereknek, ha incesztusos családdal csinálnak terápi
át. Az abúzust követő terápia nem jelenti feltétlenül azt, hogy mindig az
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egész csaláknak jelen kell lennie; Figyelembe kell venni, hogy bizonyos 
problémáikat a családtagok egyéni kezelés során jobban meg tudják olda
ni. Jó, ha a családdal foglalkozó szakemberek egymás felé is nyitottak. A 
szakember ebben az esetben nem jelent feltétlenül magasan képzett te
rápiás szakembert, hanem a beavatkozásban részt vevő szociális háló dol
gozóit. A családi összejövetelek célja: annak tisztázása, hogy mi is történt 
tulajdonképpen; annak elősegítése, hogy az apa belássa egyszemélyi fele
lősségét a történtek miatt; hogy a szülők megállapodjanak abban, hogy 
egyenrangú felekként vesznek részt a gyermekgondozásban, nevelésben; 
hogy tudatosítsa a családban elkülönültségüket; hogy a családtagok egyes- 
ségre jussanak az egymás közötti kapcsolat mértékében.

LUTZ és MEDWAY (1984) szerint a különböző terápiás iskolák el
térő módon avatkoznak be incesztus esetén (a tranzakcionális analitiku
sok szerint élete forgatókönyvét játssza le az áldozat; az interakcionális 
családterapeuták szerint ezek a szimptómák az adott helyzet következmé
nyei; V. Satir szerint a házasság diszfunkcióját jelzik). Akármilyen megkö
zelítésből nézik is a szakemberek az incesztust, abban egyetértenek, hogy 
a családi rendszert kell alapnak venni. A Böszörményi—Nagy elmélet sze
rint az említett tünetek a gyermeki lojalitás megnyilvánulásai, hiszen a 
gyermek a szülők elégtelen kapcsolatáról tereli el a figyelmet. Minden 
családnak megvannak az íratlan törvényei, melyek a tagokkal szemben el
várásokat fejeznek ki. Ezek internalizációja biztosítja a családi összetartást 
(az elvárások természetesen nem mindig előrevivők az egyén szempontjá
ból). A terápia célja a bizalom helyreállítása a családon belül.

WOOLEY és VIGILANTI (1984) arról számolnak be, hogy a keze
lés során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az áldozatok konfliktusos visel
kedésmintái sokban megegyeznek a double-bind helyzetben leírtakhoz. A 
double-bind az incesztusos családokban annyit jelent, hogy az áldozat 
vesztes helyzetbe kerül a családban, és így kap üzenetet a rendszer konf
liktusáról, amiből nem tud szabadulni. Az incesztus áldozatainak kezelése 
arra alapoz, hogy az ilyen személyek a világot örökös double-bind hely
zetek sorozataként fogják fel, ahol az ő reakciójuk hatástalan. A nőknek 
a terápia során meg kell tanulniuk, hogyan lehet megszabadulni az áldo
zat-helyzetből, illetve hogyan kerülhetik el a jövőben a hasonló helyzete
ket.

FARIA és BELOHLAVEK (1984) szerint a terápia fő vonala (a te
rapeuta egyéni szemléletmódjához igazodva): az incesztust deszexualizálni 
kell; az esetet nem szabad krízisként kezelni; a terapeutának érzékenyen, 
empátiával kell viszonyulni a problémához; minden részletre kiteijedően
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meg kell ismerni az incesztust. A kezelés fő célja a régi viselkedési minták 
azonosítása, az „áldozati szerep” feladása és egy önmagát irányítani képes 
személyiség kialakítása. Mindehhez elengedhetetlen, hogy a páciens meg
bízzon a terapeutában. A két fő terápiás eszköz a naplóvezetés és a le
vélírás, ezek megkönnyíthetik a feltárást.

Az inceszt terápiának sokfélesége és részleges eredményessége arra 
figyelmeztet minket, hogy elégtelen az az elméleti alap, amelyet Freud 
dolgozott ki csábításelméletében s amely az inceszt jelenségének egységes 
értelmezési és kezelési alapot kísérelt meg nyújtani.

A kézirat elfogadva: 1991 augusztus

JEGYZETEK

1. Kapás István: Anna Freud pohárszékének szelleme, Pszichológia, 
1987, (7), 2, 270—283.

2. Jeffrey Moussaieff Masson: The Assault on Truth. Freud’s Supp
ression of the Seduction Theory, Farrar, Straus and Giroux, 1984. 308.
pp.

3. Freud 1895-ben alkotta meg elméletét, melynek lényege, hogy a 
neurotikus megbetegedés olyan gyermekkori traumatikus élményekben 
gyökerezik, amelyek elfojtásra kerülnek. A traumatikus élmény nem más, 
mint egy szexuális jellegű manipuláció, mellyel esetleg együttjár valamilyen 
neurotikus színezetű cselekmény. Az elkövető a gyermek szülője, gondo
zója vagy a gyermek felügyeletével megbízott más felnőtt, idősebb testvér, 
hozzátartozó, tanár. Freud 1896. április 21-én a Pszichiátriai Neurológiai 
Társaság ülésén Bécsben jelentette be felfedezését, melyet egy francia 
szaklapban (Az öröklés és a neurózisok etiológiája címmel, Revue Neu
rologique 1886. márc. 30.) már korábban is publikált. Később — 1905-ben 
— nyilvánosan visszavonta a csábításelméletét, mert 1897 és 1903 között 
szerzett tapasztalatai azt a megyőződést alakították ki benne, hogy a tra
umákról beszámoló női páciensei becsapták önmagukat és így magát 
Freudot is. (Freud a visszavonást a következő megfigyelésekkel magyaráz
ta: a maszturbáció gyermekkorban gyakori esemény, s csak hiányos emlé
kek maradnak róla, így a női páciensek csupán fantáziájuk termékét pro
dukálták, amikor arról számoltak be, hogy az apa elcsátította őket, ugyan
akkor a maszturbáció nyomán keletkező bűntudat eliminációját is szolgál
ta az a manőver, melynek lényege, hogy a saját infantilis szexualitásról az 
elképzelt csábítóra, a szülőre tereli a figyelmet. Freud szerint a bosszú is 
vezeti a gyermeket, hiszen e képzeleti munka az ödipális helyzet szárma
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zéka: bosszút állni az irigyelt és gyűlölt szülőn. A genitális jellegű érzék
csalódások tehát a hisztériának nem okai, hanem következményei, és a 
hisztériás beteg azért talál ki ilyen traumáról szóló beszámolókat, hogy 
magára vonja környezetének figyelmét és gondoskodását.

4. Masson hivatkozik Wilhelm Fiiess fiának, Robert Fliessnek 1973- 
ban megjelent „Szimbólum, álom és pszichózis” című könyvére, mely szin
tén sürgeti, hogy Freud korai csábítási elmélete visszakerüljön a modern 
analitikus praxisba. Marianne Kühl 1986-ban megjelent könyvében (Freud 
and His Father) arra a megállapításra jut, hogy a csábítási elmélet visz- 
szavonásának oka Freudnak édesapjával való viszonyában keresendő. Pe
ter Svales a még élő Freud-páciensekkel készített interjúkat, így megke
reste Wilhelm Fiiess Izraelben élő leányát, Pauline Jacobsohnt, aki feltár
ta előtte a Hebrew Egyetemen elhelyezett Fliess-hagyatékot. Svales a ha
gyaték tanulmányozása után szintén beszámolt eredményeiről. (Svales: 
Freud, Minna Bernays, and the Conquest of Rome. New Ligth on the 
Origins of Psychoanalysis, The New American Review, Spring/Summer 
1982).

5. Egyre nő az ezzel foglalkozó újságcikkek száma (1985-ben 113 
ezer), Denverben egy csoport is szerveződött az áldozatok védelmére 
(Becker, Skinner, Abel, Axelrod és Cichon, 1984). Még így is nagyon sok 
eset marad feltáratlan.

6. Weich (1968) alapfeltevése az, hogy az „anya” és az „apa” kifeje
zések egyik funkciója egy verbális tabu-funkció, ami az inceszt konfliktus 
tagadására vagy elkerülésére alakult ki (ezt kultúrantropológiai, nyelvésze
ti, fejlődés-lélektani és pszichopatológiai tények támasztják alá). A fenti 
két szó használatán kívül más családi megjelölésre szolgáló szó is szimbo
likus szerepet játszik az inceszt tabu fenntartásában és megerősítésében. 
Természetszerűleg ugyanezt a funkciót minden családnál e kifejezések 
változatai is betölthetik (anyu, anyuci, mami stb., illetve más, hasonló ér
tékű szavak).

Mclvor és Evans (1983) azt kutatják, hogy milyen okból maradnak 
ezek a kapcsolatok rejtve nemcsak gyermekkorban, hanem sokszor még 
felnőttkorban is.

A hallgatás okai gyermekeknél:
— megtiltották, hogy beszéljen róla;
— fél, hogy nem hisznek neki;
— fél a büntetéstől, fél, hogy kiemelik a családból.
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Felnőttkorban a hallgatás okai:
— elfojtotta az élményt;
— bűntudata van, szégyell beszélni róla;
— fél, hogy felborul a családi harmónia, ha beszél róla.

7. A Leviták Könyve 18, 6—18. tiltja a vérrokonokkal való együtt- 
hálást, a 20, 11—21.: halálbüntetéssel sújtja a vérfertőzést. 1 Korintus 5. 
1— 13.: Pál keményen elítéli, mondván, hogy még a pogányok között sem 
szokás, s hogy aki vérfertőzést követ el, azt át kell adni a „sátánnak tes
tének romlására”. (Herbert Haag: Bibliai Lexikon, Szent István Társulat, 
Budapest, 1989, 1915. o.) Másutt: A törvény rendelkezései (Lev. 18,6— 
18, 20,11—21.) élesen helytelenítik, értik rajta a vérrokonok, de például 
mostohaanya és fiú (Lev. 18,8; 20,11.) vagy mostohatestvérek közti (Lev. 
18,9; 20,17.) nemi érintkezést is. 1 Kor. 5,1—5. is erősen elítéli. A Szent
írás a vérfertőzést valláserkölcsi bűnténynek tekinti és mint ilyet tiltja. A 
vérfertőzés szigorúan tilos volt más régi kultúrákban és vallásokban is, ott 
talán szexuális tabuelképzelések alapján. Stuttgarti Bibliai Lexikon, szerk. 
Klaus Vogt, Prugg—Verlag, 1974.

8. Vizsgálatai apa—lánya inceszt kapcsolatokra és mostohaapa—lá
nya szexuális abúzusokra terjedt ki, s a kapcsolat mindhárom tagját figye
lembe vette.

9. Érthető, hiszen ott még — ha csak látszólag is, de — érték a mo
rális rend, a másik esetben már nem.

10. Márpedig ennek figyelembevétele alapján lehet csak egy rend
szert zártnak, illetve nyitottnak tekinteni. A nyitott rendszer jellemzői az 
információcsere, a negentrópia (külső behatás nélkül a rendszer rendezet
lenné válik) és a dinamikus hoemosztázis.

11. Megjegyezzük, hogy e ponton megmutatkozik, miként válik a fi
zikai bántalmazás bűngenerálóvá, hiszen az indokolatlan verés a gyermek
ben a rejtett bűntudatot mobilizálja. Emocionális feszültségének levezeté
sét szolgálja a „bűnös” szülővel való azonosulás. A gyermek bűntudati 
szorongása alapján meggyőzi magát arról, hogy ő valójában rossz, és in
dokolt a szülő (irracionális) tette. Az is, amelyben a cselekvés és a kö
vetkezmény között semmiféle logikai összefüggés nincsen.

12. Cikkében 10 fizikális abúzust elkövető családot vizsgált (6 éven 
keresztül, adott szempontok alapján, 4 fiút és 4 lányt 3 hónapostól 9 éve
sig), és az abúzusig vezető okokat kereste.
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13. (A Sense of Personal Worth Scale; a kibővített Srole Anomia 
Scale; a Rosenberg Self—Esteem Scale; a Buss—Durkes Hostility Inven
tory 3 skálája, a Rational Behavior Inventory — a gondolkodás raciona
litásának mérésére.)

14. Az elkövető anyáknál az alacsony önértékelés abból eredhet, 
hogy a szülői szerepnek nem tudnak a saját elvárásaiknak megfelelően 
eleget tenni.

15. A büntetés és az abúzus között inkább minőségbeli, mintsem 
mennyiségbeli különbség van (a mögöttük lévő agresszió is különbözik). 
Az előzőt meg lehet magyarázni, el lehet fogadtatni, az utóbbi viszont 
minden körülmények között megbocsáthatatlan.

16. Ha van is eltérés, nem biztos, hogy szignifikáns. (Például egy 148 
fős mintában az életkor 14— 73 év között volt — a többség 35 év alatti 
—, egy háztartásban éltek az áldozattal, átlagos intellektusúak, és annak 
ellenére, hogy az abúzusra az alkoholizmust szokták mentségül felhozni, 
34 %-uk absztinens volt. Számtalan esetben a gyerek szexuális abúzussal 
párhuzamosan felnőtt nővel is tartottak fenn szexuális kapcsolatot; akik 
fiatal fiúkat molesztáltak, nem voltak homoszexuálisok.)

17. A 148 fős mintából az elkövetők 60 %-a 11 évesnél fiatalabb, 35 
%-a 12—15 év közötti áldozatot választott. Az elkövetők 14 %-a volt az 
áldozat közvetlen családtagja.

18. Elképzeléseik szerint eltérő jelentéssel bír, ha valaki a saját, vagy 
mostohalányával követ el szexuális incesztust. Különbséget tettek még az 
áldozatok életkora szerint is, 11 évnél húzva meg határt, mert ekkortól 
érvényesül a nemi jelleg.

19. Az ego-funkciók összetettsége miatt többféle mérési eljárást al
kalmaztak (Ro, szociometria, arckifejezések megítélése, szorongás-kérdőív 
stb.)

20. A pedophilia alcsoportjai: fixált pedophilia (a tárgykapcsolat za
vara, éretlen szexuális tárgy kívánása), exploitív pedophilia (a gyereket sa
ját szexuális impulzusainak kielégítésére használja), regresszív pedophilia 
(hasonló az elsőhöz, de a tárgykapcsolat már elérte a felnőtt szintet), ag
resszív pedophilia (az elkövetésnek szadisztikus összetevői is vannak). Az 
erőszakos nemi közösülés alcsoportjai: áthelyezett agresszivitás (egy 
frusztrált helyzetre adott regresszív reakció, melyben a primitív, infantilis 
harag áttevődik az áldozatra, és együttjár az áldozat megfélemlítésével),
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kompenzációs erőszak (eredménytelen heteroszexuális kísérletként értel
mezhető), impulzív erőszak (impulzív karakteropátiához áll közel, a sze
xuális szükséglet mihamarabbi kielégítése a cél).

21. Az eredményeket egy szintén 17 főből álló kontrollcsoporttal ha
sonlították össze (67 változó alapján kódolták a válaszokat, t-próbát és 
khi-négyzet próbált alkalmaztak, a 10 %-os korrelációt tekintették szigni
fikánsnak). Az átlagos életkor az inceszt csoportban 36,1 év volt, a kont
roli-csoportban 38,5 (az incesztus 2—13 éves kor között kezdődött, 5—18 
éves korig tartott, a hossza 1—12 év volt, 6 esetben volt közösülés, az el
követők apa, mostohaapa, anya, testvér, nagybácsi voltak).

22. A szerző 9 serdülő fiúval végzett csoportterápiát, akiket a szociá
lis munkások vagy a fiatalkorúak bírósága ajánlott kezelésre. 12—17 év 
közöttiek voltak, 22 hónapon keresztül hetente egyszer gyűltek össze, 
másfél órára. Az ülések témája az elszenvedett abúzus volt. A csoportta
gok nem szívesen beszéltek erről, még az egyéni terápia során sem. A te
rapeuta neme nem befolyásolta zárkózottságukat.

23. Egy 83 fős börtönben vett minta szerint 59 %-uk élt át hetero
szexuális abúzust 16 éves kora előtt (az áltlagéletkor 11,5 év, az elkövető 
átlagosan 5 évvel volt idősebb), és rendszerint nem egyszeri kapcsolatról 
volt szó. Egy másik felmérésben egy 952 fős diákcsoportot vizsgálva azt 
találták, hogy a lányok 7,7, a fiúk 4,8 %-át molesztálták gyerekkorukban. 
A hetero-homoszexuális zaklatás aránya 3:2 volt.

A szerzők 571 férfit vizsgáltak (359 egyetemi hallgató, 221 bebörtön
zött) és 759 nőt (625 egyetemi hallgató, 172 bebörtönzött).

24. A vsz-ek mind iskolázottak voltak, és nagyvárosban éltek.

25. A minta: férfi (54 fő, átlagéletkor 31 év) és női (29 fő, átlag
életkor 29,6 év) homoszexuális áldozatok egy 16 oldalas anonim kérdőívet 
töltöttek ki, a demográfiai, személyiség-, életút- és attitűdbeli megoszlást 
vizsgálták.

26. A férfi populációban az incesztus — ahol az előfordult — min
den esetben homoszexuális volt, a nőknél 36 %. A homoszexuális incesz
tus nőknél 5— 10 éves koruk között történt, férfiaknál 9—16 év között. 
A férfiak 77 %-a értékelte pozitívan a homoszexuális incesztust, a nők 36 
%-a. Akik negatívan értékelték, azok többsége hosszú távon is különféle 
problémákról számolt be (depresszió, szorongás, bűntudat). A férfiak 72



%-a volt megelégedve az anyjával, 28 %-uk az apjával, a nők 38 %-a volt 
elégedett az anyjával, és 31 %-uk az apjával.

27. 930 véletlenszerűen kiválasztott nő közül 16 %-uknak volt vala
milyen incesztusélménye 18 éves kora élőt. A 16 %-ból 2 % volt a 
rendőrségen is bejelentett esetek száma. Más beszámolókban ez az arány 
2—10 % között van (és igen gyakori a kételkedés, vagy az áldozat hibáz- 
tatása).

28. A projectbe utalt gyermekek többsége lány volt, életkoruk 4 
hó—19 év között volt (többségükben 11—15 év közöttiek); az abúzus kez
dete 3 hónap és 14 év közé esett (többségében 6—10 év, illetve 0—5 év 
közé); az abúzus ideje az 1 alkalom és a 11 év időtartam között változott. 
Az esetek elenyésző számánál volt az elkövető idegen, illetve családon kí
vüli személy.

29. 81 17—24 év közötti nő ún. Családi Kérdőívét (serdülőkori csa
ládi kapcsolatait), Személyiség Attitűd Kérdőívét értékelték, valamint volt 
egy Szematikus Differenciál Feladat.

30. A pozitív énkép a kiszolgáltatottság miatt nem jön létre. A rea
litásfunkció nem érvényesül; a gyerek az anyától sem kapja meg a szük
séges támogatást, sőt gyakran őt hibáztatják az incesztus kialakulásáért. 
Saját teste fölött sem rendelkezhet felelősséggel, ahogy az életkora szerint 
normális lenne. Úgy érzi, nincs kompetenciája a dolgok felett, semminek 
nem tevékeny részese a környezettel való kapcsolatában — passzivitásra 
van ítélve. Az áldozatok kezelésének ezekre a serdülőkorban igen fontos 
működésekre kell koncentrálódnia. Amennyire lehetséges, helyre kell 
hozni a kialakult torzulásokat, ami elvezethet az egyén és környezet ki
egyensúlyozott kapcsolatához.

31. A kezelésre szoruló felnőtt női áldozatok csoportjai szerintük a 
következők: akiket az incesztus miatt kell kezelni; akik egyéb problémá
jukkal fordultak segítségért, de tudatában vannak múltbeli inceszt élmé
nyüknek (ez a legnagyobb csoport); akik egyéb problémájukkal fordultak 
segítségért, de nincsenek tudatában múltbeli inceszt élményüknek, mert 
elfojtották azt. Ez utóbbi csoportot a legnehezebb azonosítani.

32. Cikkük 157 otthonról elkerült fiatal lány (8—14 évesek) utánkö- 
vetéses longitudinális vizsgálatának (8 évvel későbbi) eredményéről szá
mol be. 20 lánynak volt 14 éves kora előtt szexuális abúzusos tapasztalata 
a családban.

279
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33. Életkoruk 11—33 év volt, az incesztus óta 5—14 év telt el, az 
apa életkora (az incesztus idején) 29—41 év volt, az inceszt kapcsolat 4 
hónaptól 12 évig állt fenn.

34. A cikk egy 10 éves, multiple személyiségű lány 4 éven át tartó 
terápiáját ismerteti. E kórkép kialakulása a gyerek- és serdülőkorra tehe
tő. A DSM-III szerint a multiple személyiség fő jellemzője, hogy az 
egyénnek kettő vagy több különálló személyisége van, amelyből mindig 
van egy, amelyik egy adott időben dominál. Az éppen domináló szemé
lyiség határozza meg a viselkedést. Minden egyes személyiség komplex. 
Alapvető kritérium az amnézia (a személyiségek viszonylatában), ugyanak
kor a személyiségeknek ún. közös tudatuk is van (beszélgethetnek is egy
mással). A mutiple személyiségnek nem találták biológiai okát. Kialakulá
sát rendszerint a stressz és az ambivalencia okozza, melyekhez a gyermek 
nehezen tud igazodni.

35. A vizsgálatot egy pszicholingvisztikai vizsgálatnak tüntették fel 
(például mondatkiegészítés), és a kapott megoldásokat dolgozták fel a 
fenti hipotézis szerint.

36. Terepeutaként azonban lehetősége van meghatározni, befolyásol
ni a családot, ám az védi az addig megszokott homeosztázisát. Gyakran 
tagadják az incesztust (más-más okból). Ilyenkor maga a terapeuta válik 
problémává. Mclvor és Adolf megoldásként erre a következő ötleteket 
adja:
— Mindig hinni kell a gyermeknek.
— Ismerni kell azokat a tipikus családi mintákat, amelyekben előfordulhat 
az incesztus (respektált, autoriter apa vagy mostohaapa, aki a lánynak pa
naszkodik az anyjára; az anya hosszabb ideig távol van, vagy válni készül, 
de erősen függ az apától; izolált a család).
— Figyelni kell a közvetett jelzésekre (családrajznál a gyermek nem jelöli 
a nemeket, a szexualitás gyakori szimbolikus kifejezése).
— Türelemre van szükség, sok lehetőséget kell adni a non-verbális játé
kokra.
— A gyermek érdekében meg kell küzdeni az incesztus realitásával még 
akkor is, ha az elkövető művelt, magasabb társadalmi osztályból való.
— Ha a terapeuta maga is áldozat volt gyerekkorában, maga sikeresen se
gíthet, beszélhet erről.

37. A terápiában részt vett gyerekeknek hosszabb ideig volt inceszt 
kapcsolata a szülővel. A gyermekek elégtelen kortárskapcsolatok és ala
csony iskolai teljesítmény miatt kerültek terápiába. Kezdetben mindegyi
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küknél terapeuta felé irányuló csábító viselkedést tapasztaltak; majd ha
rag, szorongás jellemezte őket, végül kifejezésre juttatták gondozás, ill. a 
védelem iránti igényüket.

38. Éspedig: fixált pedophilia (a más generációbeli partnert preferál
ja); regrediált elkövető lehet passzív dependens vagy agresszív-domináns.

39. A szerző cikkében a családterápia alatt létrejött változásokkal 
foglalkozik (27 család kezeléséből vonja le a tanulságokat). A terápia me
netében felváltva foglalkozik a különböző párokkal (anya—lánya, apa— 
lánya, férj—feleség stb.), illetve a családdal (ún. step-by-step modell).

40. Egy 10 lépcsős terápiás program keretében csoportosan foglal
koztak az anyákkal; a terapeuta egy ezzel a problémával foglalkozó nő 
volt. Az ülések témái: A hasonló élmények megosztása; — Miért? — Sze
mélyes szilárdság és feedback; — Konfrontáció/elutasítás; — A csendes
társ; — A család, ahonnan származunk; — Felnőttekkel való kapcsolat; 
— Gyerekekkel való kapcsolat; — Az értékrendszer megértése; — Cso
portos konfrontáció, összegzés.

IRODALOM

ALEXANDER, P., 1985, A System Theory Conceptualization of Incest, 
F a m ily  P ro c e s s , V ol. 2 4 , M a rc h  1 9 8 5 , 79—88.

ARROYO, W„ ETH, S. and PYNOOS, R., 1984, Sexual Assault of a Mother 
by Her Preadolescent Son, A m . J . P syc h ia try , 141 , 9, Septem ber, 1 9 8 4 . 

BAGLEY CH. and MCDONALD, M„ 1984, Adult mental health sequels of 
chüd sexual abuse, psychical abuse and neglect in maternally separated 
chüdren, C a n a d ia n  J o u rn a l o f  C om m unity M e n ta l H e a lth , Vol. 3. N o .  
1. S p r in g , 1 9 8 4 , 15—26.

BECKER, J„ SKINNER, L., ABEL, G., AXELROD, R„ and CICHON, J. 
1984, Sexual Problems of Sexual Assault Survivors, W om en an d  H e lth , 
V ol. 9  ( 4 ) ,  W in ter 1 9 8 4 , 5—20.

BECKER, J., ABEL, G., SKINNER, L. 1979, The Impact of a Sexual Assault 
on the Victim’s Sexual Life, V ic tim o lo g y: A n  In te r n a tio n a l Jou rn a l, V ol. 
4 , 1 9 7 9 , N u m b er 2, 229—235.

BECKER, J., SKINNER, L, and ABEL, G., 1982, Treatment of a
four-year-old victim of incest, The A m eric a n  J o u rn a l o f  F a m ily  
T h erapy, V ol. 10, N u m b er  4, B ru n n e r /M a ze l, New York, 1982, 41—46. 

BERNSTEIN, W„ 1983, Denial and Self-Defense (doktori disszertáció tézisei), 
423—457.

BIXTER, R., 1982, The Multiple Meanings of „Incest”, A d v e r s a r ia ,  197—201. 
BLUMBERG, M„ 1973, Psychopathology of the Abusing Parent, A m eric a n  

J o u r n a l o f  P syc h o th e ra p y , 21—29.



2 8 2

BOWMAN, E„ BLIX, S„ and COONS, P„ 1985, Multiple Personality in 
Adolescence: Relationship to Incestual Experiences, A m e r ic a n  A c a d e m y  
o f  C h ild  P sy c h ia tr y , 1 9 8 5 , 109— 114.

BROWNE, A., and FINKELHOR, D„ 1986, Initial and Long-term Effects, A 
Review of the Research, In: FINKELHOR, D. (ed.), A  S o u rceb o o k  on  the  
c h ild  sex u a l abu se, SAGE, 1986, 143— 179.

DE CHESNAY, M„ 1985, Father-Daughter Incest: An Overview, B e h a v io ra l  
S c ie n c es  a n d  th e  L a w , Vol. 3, N o . 4 . 1 9 8 5 , 391—402.

DE CHESNAY, M„ 1984, Father-Daughter Incest, J o u rn a l o f  P s y c h o s ic ia l  
N u rs in g , S ep t. 1 9 8 4 , Vol. 2 2 , N o . 9 . 9 — 16.

COHEN, T„ 1983, The Incestuous Family Revisited, S o c ia l C asew ork : The 
J o u rn a l o f  C o n tem p o ra ry  S o c ia l  W ork (M a rch  1 9 8 3 ,)  154— 161.

CONDY, S., TEMPLER, D., ROWN, R. and VEACO, L., 1987, Parameters of 
Sexual Contact of Boys with Women, A r c h iv e s  o f  S ex u a l B eh a v io r , Vol, 
16, N o . 5, 1 9 8 7 , 379—394.

FARIA, G., and BELOHLAVEK, N„ 1984, Treating Female Adult Survivors 
of Childhood Incest, J o u rn a l o f  C on tem porary  S o c ia l  W ork, 1 9 8 4 , 
465—471.

FARRACUTI, F„ 1967, Incest Between Father and Daughter, S e ssu o lo g ia , 1, 
29; 2 , 6 3 ;  3, 1 2 1 ; 169— 183.

FINKELHOR, D„ and BROWNE, A., 1986, Initial and Long-term Effects, A 
Conceptual Framework, In: FINKELHOR, D. (ed.), A  S ou rcebook  on  the  
c h ild  sex u a l abu se, SAGE, 1986, 180— 198.

FURNISS, T„ BINGLEY-MILLER, L„ and BENTOVIM, A., 1984, Therapeutic 
approach to sexual abuse, A r c h iv e s  o f  D ise a se  in  C h ild h o o d , 1 9 8 4 , 59, 
865—870.

FURNISS, T., BIGLEY-MILLER, L., van ELBURG, A., 1986, Goal-oriented 
group treatment for sexually abused adolescent girls, B r itis h  J o u rn a l o f  
P syc h ia try .

FURNISS, T„ 1983, Mutual influence and interlocking porfessional-family 
process in the treatment of child sexual abuse and incest, C h ild  A b u se  
a n d  N e g le c t ,  V ol. 7, 1 9 8 3 , 207—223.

FURNISS, T„ 1983, Family process in the treatment of intra-familiar child 
sexual abuse, J o u rn a l o f  F a m ily  T herapy, 1983 , 5, 263—278.

FURNISS, T., 1984, Organizing a therapeutic approach to intra-familiar child 
sexual abuse, J o u rn a l o f  A d o le sc e n c e , 1984 , 7, 309—317.

FURNISS, T„ 1984, Conflict-avoiding and conflict-regulating patterns in incest 
and child sexual abuse, A c ta  p a e d o p s y c h ia t.,  50 , 1 9 8 4 , 299—313.

FURNISS, T., und PHIL, M„ 1986, Therapeutische Intervention bei sexueller 
kindesmibhandlung, M o n a tssc h r  K in d erh e ilk d ,, 1 9 8 6 , 1 3 4 , 340—344.

FURNISS, T„ und PHIL, M„ 1986, Diagnostik und Folgen von sexueller 
Kindesmibhandlung, M o n a tssc h r  K in d erh e ilk d , 1 9 8 6 , 1 3 4 , 335—340.

GANZARAIN R„ and BUCHELE, B„ 1986, Countertransference When Incest 
Is the Problem, In te r n a tio n a l J o u rn a l o f  Group P syc h o th e ra p y , V ol. 36, 
N u m b er 4  O ctober, 1 9 8 6 , 549—566.



283

GELLES, R., 1973, Child Abuse as Psychopathology, A Sociological Critique 
and Reformulation, Amer. J. Orthopsychiat., 43 (4), July, 1973, 
611—621.

GOLDMAN, E. and GODMAN, J„ 1983, Perception of Sexual Experience in 
Childhood: Relating Normal Development to Incest, Australian Journal 
o f  Sex, M arriage and Family, 1983, 5; 3, 159— 166.

GOLDMAN, R. and GOLDMAN, J„ 1986, Australian Children’s Sexual 
Experiences within the Family, 11.

GROFF, M. and HUBBLE, L„ 1984, A Comparison of Father-Daughter and 
Stepfather-Stepdaughter Incest, Criminal Justice and Behavior, Vol. 11, 
No. 4, December, 1984, 461—475.

HALLER, O. and ALTER-REID, K„ 1986, Secretiveness and Guardedness, A 
comparison of Two Incest-Survivor Sample, American Journal o f  
Psychotherapy, Vol. XL, No. 4, October 1986, 554—563.

HARBERT, R„ BARLOW, D„ HERSEN, M. and AUSTIN, J„ 1974, 
Measurement and modification of incestuous behavior, a case study, 
Psychological Reports, 1974, 34, 79—86.

HYDE, M. and KAUFMAN, P., 1984, Women molested as children:
therapeuric and legal issues in civilactions, American Journal o f  
Forensic Psychiatry, Vol. 5. Number 4, 1984, 147— 157.

JANAS, CH„ 1983, Family Violence and Child Sexual Abuse, M edical 
Hypnoanalyisis, A pril 1983, 68—76.

JOY, S., 1987, Retrospectiv Presentations of Incest: Treatment Strategies for 
Use with Adult Women, Journal o f  Counseling and Development, 
(February 1987) Vol. 65, 317—319.

KRIEGER, M., ROSENFELD, A., GORDON, A. and BENNETT, M„ 1980, 
Problems in the Psychotherapy of Children with Histories of Incest, 
American Journal o f  Psychotherapy, Vol. 34, No. 1, January 1980, 
81—88.

KRIEGER, M. and RIBBINS, J., 1985, The Adolescent Incest Victim and the 
Judicial System, Amer. J. Ortopsychiat., 55 (3), July 1985, 419—425.

LABARBERA, J., 1984, Seductive Father-Daughter Relationships and Sex 
Roles in Women, Sex Roles, Vol. 11, Nos. 9/10, 1984, 941—951.

LANDIS, L. and WYRE, CH„ 1984, Group Treatment for Mothers of Incest 
Victims: A Step by Approach, J orm ai o f  Comseling and Development, 
October 1984, Vol. 63, 115— 116.

LAYMAN, W„ 1972, Pseudo Incest, Comprehensive Psychiatry, Vol. 13, No. 
4, (July/August), 1972, 385—389.

LEMMON, K., 1984, Hypnoanalytic Art Therapy With Victims of Rape and 
Incest, Medical Hypnoanalysis, July 1984, 104— 108.

LUKIANOWICZ, N.. 1972, Incest, Brit. J. Psychiat., 1972, 120, 312—313.
LUTZ, S. and MEDWAY, J., 1984, Contextual family theory with the victims 

of incest. Journal o f  Adolescence, 1984, 7, 319—327.
MARGOLIS, M„ 1984, A Case of Mother-Adolescent Son Incest: a Follow-Up 

Study, Psychoanalytic Quarterly, 8, 1984,355—385.



284

MCIVOR, D. and ADOLF, E„ 1983, Working with Incest Victims, Psychiatric 
Nursing, January /February /March, 1983, 8—9.

MCIVOR, D„ 1986, Workings with adolescent child molesters 18. p. 
(manuscrip).

MCIVOR, D„ 1986, Dealing with Incest, The Offenders, 25. p. (manuscrip).
MCIVOR, D. and DUTHIE, B„ 1986, MMPI Profiles of incest offenders: men 

who molest younger children and men who molest older children. 
Criminal Justice and Behavior, 1986, 13, 4, 450—452.

MCIVOR, D. and EVANS, D„ 1983, Incest Victims: The Adults, Psychiatric 
Nursing, January/February/March, 1983, 11— 12.

NASJLETI, M„ 1980, Suffering in Silence: The Male Incest Victim, Child 
Welfare, Vol. 59, Number 5, May 1980, 269—275.

O’BRIEN, J., 1987, The effects of Incest on Female Adolescent Development, 
Journal o f  The American Academy o f  Psychoanalysis, 15 (1), 1987, 
83—92.

OWENS, T„ 1984, Personality Traits of Female Psychotherapy, Patiens with a 
History of Incest: A Research Note, Journal o f  Personality Assesment, 
1984, 48, 6, 606—608.

PERETTI, P. and BANKS, D„ 1982, Negative Psycho-social Variables of the 
Incestuous Daughter of Father-Daughter Incest, Child Psychiatry 
Quarterly, 15— 19.

ROBINSON, L., 1982, Nursing therapy of an incest victim, Issues in Mental 
Health Nursing, 4, 1982, 331—342.

ROSENFELD, A., NADELSON, C. and KRIEGER, M„ 1979, Fantasy and 
reality patient’s reports of incest, Journal o f  Clinical Psychiatry, Vol.
40, No. 4, 1979, 159— 164.

SAMUELS, A., 1980, Incest and omnipotence in the internal family, The 
Society o f  Analytical Psychology, 37—57.

SEEMANOVÁ, E., 1971, A Suty of Children of Incestuous Matings, Human 
Heredity, 21, 1971, 108— 128.

SEGHORN, T„ 1970, Adequacy of ego functioning in rapists and pedophiles 
(doktori értekezés).

SELBY, J., CALHOUN, L„ JONES, J. and MATTHEWS, L„ 1977, Families of 
Incests: A  Collation of Clinical impressions, 7— 16.

SHAPIRO, J., 1980, Incestuous Sheets, Psychology Today, October 1980, 
110— 119.

SHORKEY, C. and ARMENDARJZ, J., 1985, Personal worth, self-esteem, 
anomia, hostility and irrational thinking of abusing mothers: a
multivariate approach, Journal o f  Clinical Psychology, May 1985, Vol.
41, No. 3, 414—421.

SIMARI, G. and BASKIN, D„ 1979, Incestuous Experiences within Lesbian 
and Male Homosexual Populations: A Preliminary Study, Child
Psychiatry Quarterly, 21—40.



285

SPINETTA, J. and RIGLER, D„ 1972, The Child-Abusing Parent: A 
Psychological Review, Psychological Bulletin, 1972, Vol. 77, No. 4, 
296—3304.

SCHEURELL, R. and RINDER, I., 1979, Social networks and deviance: a 
study of lower class incest, wife beating, and nonsupport offenders. 

SWANSON, L. and BIAGGIO, M., 1985, Therapeutic Perspectives on 
Father-Daughter Incest, Am. J. Psychiatry, 142, 6, June 1985,
667— 674.

TARTER, R„ HEGEDŰS, A., WINSTEN, N. and ALTERMAN, A., 1984, 
Neuropsychological, Personality, and Familial Characterics of Physically 
Abused Deliquents, The American Academy o f  Child Psychiatry, 1984,
668— 674.

TERR, L„ 1970, A Family Study of Child Abuse, Amer. J. Psychiat., 127, 5, 
November 1970, 125— 131.

VERLEUR, D„ HUGHES, R. and DE RIOS, M„ 1986, Enhancement of 
self-esteem among female adolescent incest victims: a controlled 
comparison, Adolescence, Vol. 21, No. 84, Winter 1986, 843—854. 

WEBB-WOODARD, L. and WOODARD, B„ 1982, The Larger System in the 
Treatment of incest (manuscrip).

WEICH, M„ 1968, The Terms „Mother” and „Father” as a Defense Against 
Incest, Journal o f  the American Psychoanalitic Association, Vol. 
16/1968, 783—791.

WESTERLUND, W„ 1984, Counseling Women with Histories of Incest, 
Women and Therapy, Vol. 2 (4), Winter 1983, The Haworth Press, Inc. 
17—31.

WILBUR, C , 1984, Multiple Personality and Child Abuse, Psychiatric Clinics 
o f  North America, Vol. 7, No. 1, March 3—7.

WOOLEY, M. and VIGILANTI, M„ 1984, Psychological Separation and the 
Sexual Abuse Victim, Psychotherapy, Vol. 21, (Fall 1984), Number 3, 
347—352.

ZIMRIN, H„ 1984, Child Abuse: A Dynamic Process of Encounter Between 
Needs and Personality Traits Within the Family, The American Journal 
os Fam ily Therapy, Vol. 12, No. 1, 1984, 37—47.



»



Pszichológia, 1992, (12), 2, 287—292

MÚLTUNK

STEINBERGER KATA
Köln

HERMANN IMRE ÉS ROTTER LILIAN FELFOGÁSA A NŐI 
SZEXUALITÁSRÓL, ÖSSZEHASONLÍTVA A MODERN 

PSZICHOANALITIKUS ELMÉLETEKKEL

Hermann Imre volt az, aki 1932-ben bátorította Rotter Liliant, hogy jár
jon a végére a női szexualitásra vonatkozó, akkortájt igencsak szokatlan 
gondolatainak, és publikálja azokat. Hermann számára egy probléma sem 
volt végérvényesen megoldott, igen nagy mértékben nyitott volt új szem
pontokra, új tapasztalatokra. Az élet és a tudomány legfőbb elvének tar
totta az igazság keresését. Hermann és Rotter meg merték próbálni — 
olyan időpontban, amikor ez még nem volt szokásos —, hogy megkérdő
jelezzék Freud elméletét a nőiségről és felderítsék a „sötét kontinenst”.

,A  ’fekete kontinens’ sem nem fekete, sem nem feltárhatatlan. Csak azért nem 
kutattuk eddig, mert meg akartak bennünketgyőzni, hogy túl fekete ahhoz, hogy kutatha
tó legyen, és még mindig meg akarnak győzni, hogy bennünket a fehér kontinens érdekel 
összes emlékművével, melyeket a hiánynak’ emeltek”— írja Helene Cixous.

Rólunk, nőkről van szó, és mi a magunkévá tettünk olyan elméleteket, 
melyeket férfiak fejlesztettek ki rólunk, és alávetettük magunkat ezeknek a 
mítoszoknak. Egy tudomány, mely hozzálátott, hogy demitologizálja a leg
bensőnket, új mítoszokat teremtett. „Az analizált mítosz analitikus mítosz
ként tér vissza? — kérdi Blum. Christa Rohder-Dachser megállapítja:

„Tudattalan fantáziák és a mítoszképződés összefüggését vizsgálva, a nemek kü
lönbségére vonatkozó pszichoanalitikus fantáziákban abba az érdekes jelenségbe 
ütközünk, hogy épp azokat az elméleteket, melyeket a tudattalan f antáziatevékeny
ség felderítésére és ezzel az én uralma alá vonására gondoltak ki, alkalmazzák arra 
is, hogy ezeket a fantáziákat megerősítsék és mint elméletet érvényesítsék.”
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Emlékszem az érzésre, melyet Rotter 1932-es ,Д  női szexualitás pszi
chológiájához” című írása keltett bennem. Úgy éreztem, helyben vagyok. 
Mert nem annyira a péniszirigységről, azaz „a hiány emlékműveiről” volt 
szó, hanem női érzésekről és tapasztalatokról.

, A  kislány érzi mágikus hatalmát a másik nem felett, érzi a férfiak izgalmát... Ez a 
hatás kelti benne a fantáziát, hogy a mások pénisze az övé, azaz a másik az övé; tehet 
vele valamit, felizgathatja, magához vonzhatja, magához kötheti... Csábításának 
végső célja, hogy csakugyan magáévá tegye ezt a péniszt, magába fogadja, ami a 
közösülésben és a gyerekben valóban sikerül is.”

Az újabb elméletek elutasítják, hogy a gyerek utáni vágy azonos len
ne a pénisz utáni vággyal. A gyerek utáni vágyat preödipálisnak és gyak
ran az anyával való azonosulás kifejezésének tekintik (Jacobson, Kesten- 
berg, Parens).

A pénisz feletti mágikus hatalom és a kislány fantáziája „a külvilág e 
darabját énjéhez tartozónak tekinteni — mint Rotter mondja — feltehetőleg 
az anyamell—csecsemő egység analógiájára támaszkodik”. Gondoljunk a ket
tős egység hermanni fogalmára. M. Klein és J. Chausseguet-Smirgel is utal
nak erre az analógiára. Klein ezt a modellt használja, hogy megmagyarázza 
a kislány odrifordulását apjához és utaljon a kislány saját test-bensőjétől való 
szorongására Ezt Klein a férfi kasztrációs szorongásával veti egybe. Csaló
dások és kudarcok folytán a pénisz, mint korábban az anyamell, „rossz” tárgy- 
gyá válik, és így introjiciálódik. Pozitív partnerkapcsolat segítségével az int- 
rojiciált „rossz” pénisz leküzdhető. Ez rokon Christiane Olivier felfogásával. 
Olivier véleménye szerint jó partnerkapcsolat csak akkor lehetséges, ha meg
szűnik „a rossz anya projekciója” a partnerre.

Rotter az apa, illetve általában a férfi elvesztését tekinti a nő tulaj
donképpeni kasztrációjának. Hermann, mint „Az ember ősi ösztönei”-ben 
hangsúlyozza, osztja és kifejti ezt a felfogást. Megkérdőjelezi a freudi el
gondolást, mely szerint a női kasztrációs szorongás a péniszirigységre ve
zetendő vissza. Ebben az összefüggésben kérdésesnek tartja, hogy a kis
lány az anatómiai különbséget megállapítva valóban átéli-e, hogy valamije 
hiányzik, vagy egyszerűen megállapítja, hogy más, mint egy fiú. Miért kel
lene nagyobb dinamikus erőt tulajdonítani a péniszirígységnek a kislánynál 
— kérdi Hermann —, mint a mell és a szülés iránti irigységnek a fiúnál?

Arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a péniszirgiység a kasztrációs 
szorongásból keletkező másodlagos képződmény. E felfogás több kapcso
lat létrehozását teszi lehetővé a mai koncepciókkal.
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1. Hermann hangsúlyozza, hogy a kasztrációs szorongás lényege a 
félelem a saját genitália sérülésétől vagy károsodásától, s úgy véli, hogy ez 
a szorongás strukturálisan azonos fiúknál és lányoknál. Ez a megállapítás 
olyan jelenségekre figyelmeztet, mint például a genitális szorongás, ami 
fontos szerepet játszik nők analízisében, mint egyebek közt Karen Homey 
és újabban Shahla Chehrazi leírta.

„Mindig újra meglepődtem, mikor férfi kollégáim nők analízisénél elnézték a geni
tális szorongást. Azt a félelmet a saját genitália sérülésétől vagy károsodásától egy 
túlságosan nagy pénisz miatt, ami az ödipális korszak szorongásának a maradvá- 
nya, gyakran felcserélik a nőknél a kasztrációs szorongással. A kasztrációs szoron
gás problematikus fogalom a nők pszichológiájában, egy képzelt fallosz elvesztése 
miatti szorongásra vonatkozik”.

2. Hermann kiemeli a kisgyerek közvetlen megfigyelésének különös je
lentőségét a pszichoanalitikus elméletképzésben, az elsődleges képződmé
nyeknek a másodlagos képződményektől való megkülönböztetésére. Már 
szinte közhely, hogy milyen fontossá lettek az ilyen megfigyelések a pszicho
analitikus elméletképzésben, ha többek közt csak R. A. Spitz, M. S. Mahler 
munkáira gondolok. Nem szeretném e helyen említés nélkül hagyni, hogy 
Spitz és Mahler rövid ideig a pszichoanalízis budapesti iskolájához tartozott.

3. Hermann kifejti a tételt, hogy „a nő arra vágyódik, hogy a férfi 
nemi szerveit a saját testén birtokolhassa, s a női lelkületben ez a vágy a 
tárgykapcsolatot helyettesíti”;

”... partnerének nemi szervei... a tudattalanban duális egységet alkotnak a sajátja
ival...”

Itt gondolati megfelelést találunk több mai koncepcióban, melyekben a 
péniszirgiységet

„tünet jellegű beállítódási komplexusnak tekintik, mely nőknél nemcsak különböző 
elhárítási funkciókat tölt be, hanem a személyes én- és tárgyreprezentáns változá
sait is kifejezi”.

A duális egység hermanni fogalmának jelentőségét a modern pszichoana
lízisre nézve már több helyen kiemelték.

A rotteri gondolat, hogy a nő tulajdonképpeni kasztrációja az apa, il
letve általában a férfi elvesztése, két irányban gondolható tovább. Egy
részt a leánynak Olivier által leírt vágyakozásában apja után és fájdalmá
ban, hogy az apa „nincs jelen” a preödipális szakaszban; az apa után, aki 
„vágyaival” elhalmozza, aki kihozza őt a „test és lélek” — a korai anya— 
leány kapcsolat által létrejött — széthasítottságából és kielégíti narcizmu- 
sát. Másrészt a „minden körülmények közt — akár a saját identitás meg
tagadása árán is — tetszeni kell” ugyancsak Olivier által leírt rabszolga
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ságában, a pénisz idealizálásában, mely, mint Török Mária kifejti, az anya 
elleni gyűlölet elfojtását szolgálja.

Honnan ered a lány e gyűlölete az anyja iránt? Valóban a pénisz hi
ányát veti a szemére? Épp Rotter mutat rá,

„hogy az anyának fia és lánya iránt mutatott viselkedése különbözőségéről van 
szó... talán gyakran igazuk van női betegeinknek olykor paranoid színezetű pana
szaikkal: az anya nem, vagy kevésbé szerette őket, mint fivérüket”.

A lány csalódottsága az anyai viselkedés e módja miatt agresszív, gyű
lölettel telt érzelmeket kelthet benne az anya iránt, s így lazíthatja az anyá
hoz való kapcsolatot — következtet Rotter. Margarete Mitscherlich 50 évvel 
később „Die friedfertige Frau” c. könyvében ugyanezt írja más szavakkal:

„Nyitott kérdés marad, hogy az anya által okozott eredeti csalódás csakugyan arra 
vezethető-e vissza, hogy az anyát a lánygyerek olyan személynek tekinti, aki meg
fosztotta a pénisztől. Ilyen csalódásnak valószínűleg csak akkor lesz hatása, ha más 
csalódások jönnek hozzá, vagy már vannak ilyenek. Idetartozik mindenekelőtt a 
permanens nárcisztikus sérülés, mely abban áll, hogy a kislányt kevesebb örömmel 
fogadják a szülők, mint a fiút.”

Rottemak erre a kapcsolatelméleti eszméjére építi Olivier provokatív 
tételeit „Jokastes Kinder” című könyvében.

„Itt tehát új tér nyílik a pszichoanalízis számára... Nem a pénisz miatti irigység és 
féltékenység, hanem az anya iránti agresszív kívánságok megmagyarázásáról van 
szó... A tény, hogy ugyanaz az anya foglalkozik a fiúval és a lánnyal, a nemek alap
vető aszimmetriáját hozza létre: a férfi születésétől fogva adekvát szexuális 
tárggyal rendelkezik, a nő nem. Várnia kell a férfival való találkozásra, hogy megis
merhesse a kielégülést, és nem kétséges, hogy a hiányzó kielégülés nagyon mélyen 
alakítja a nő karakterét.”

Semmitől sem fél a nő jobban, mint hogy „nem tetszik”, és elveszíti 
„mágikus hatalmát” a férfiak felett. Első tapasztalata, hogy hiányos, nem 
megfelelő. Nem felel meg a teste, mely nem váltott ki vágyat az anyában, 
és pontosan ezt a meg nem felelő testet veti be a férfi elcsábítására. A 
nő mindent szexualizál a testén, kisgyerekkori tapasztalata az anyjával azt 
mutatta, hogy tényleges neme nem elegendő. E korai tapasztalatok alkot
ják a nő saját testétől való permanens „elidegenedésének” eredetét.

Más koncepciók azonban, mint például Kestenbergé és Chehrazié, 
hangsúlyozzák, hogy az élet 14. és 24. hónapja közt a kislánynak éppen
séggel tudomása van nemi szervéről. Ez vezet a nemi identitás magjának 
képződéséhez, és preödipális nőiségérzés fejlődik ki. Az anatómiai kü
lönbségek megfigyelése péniszirígység-reakcióhoz vezet, ezt azonban idő-



leges fejlődési jelenségnek kell tekinteni. Az ödipális szakba való belépés 
genuin női folyamat.

Kestenberg ,A  női identitás fejlődési szakaszai” című cikkében megkü
lönbözteti az anyai szakaszt, a fallikus teljesítményre törekvés szakaszát és az 
ödipális szakaszt, melyek a felnőttkorban integrálódnak. Beszél egy enyhe uret- 
rális alszakaszról is. Hermann felismerése, miszerint az én hőtájékozódása kü
lönösen az uretrálerotikával kapcsolódik össze, és hogy uretrálerotikus pácien
sek nem szeretnének kapcsolatba lépni a tárggyal, hanem összefolyni vele — 
amit Hermann az identifikáció egy előfokának tekint —, mindez talán segít 
jobban megérteni a női szexualitás ezen alszakaszát. Rotter „Uretrálerotika és 
karakterfejlődés” című cikkében arra is utal, hogy a szopási emlékek képezik 
azoknak a fantáziáknak az alapját, melyekben az anya és a gyermek a kettős 
egységben összefolyik A gyerek a szopásnál az anya testmelege és a tej ömlése 
által az anyával való összefolyását éli á t Gyakran megfigyelhető, hogy a cse
csemő a szopás közben vizel s ezzel hőérzetét fokozza.

,A z uretrális alszakasz fokán nem ritkán fordul elő — fejti ki Kestenberg —, hogy 
lányok vizelnek anélkül, hogy észrevennék, nedv csöpög a testükből. Ha a kislány
ban tudatos lesz, hogy mikor kezdődik és végződik a vizelés, eltolást érez hátulról 
előre, vizelési élvezete fokozódik, mikor a vizelet a szeméremajkaknál és a hüvely
nél folyik.”

Felmerülhet a meggondolás, hogy a kislány vizelés közben reaktiválja 
az örömteli szopási élményt, diffúzán érzékeli és pozitiven megszállja bel
ső nemi szerveit.

Abban az időben merész szempont volt az is, hogy a női libidó nem 
passzív, hanem — ellentétben a freudi felfogással — aktív. Hermann és 
Rotter közös munkával fejlesztették tovább ezeket a gondolatokat; az 
eredmény egyebek közt „Az ember ősi ösztönei” című műben olvasható. 
Hermann már 1934-ben az „Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse”- 
ban a következő érvekkel küzdött a „női aktivitás” koncepciójáért:

, A  passzív nő nem a tényeknek, hanem egy ideálnak felel meg. Bizonyos korok nemi 
erkölcse nem akart tudni a nő aktív voltáról a nemi életben... Az ’aktív’-at a ’férfi- 
as’-sal akarta egyenlővé tenni. Csábító a hamis következtetés, miszerint az ’aktív’ 
azért egyenlő a ’férfias’-sal, mert a férfi a nemi aktusban behatol, szemben a nővel, 
aki passzív befogadó. Ez azonban csak játék a szavakkal. A férfi nem tud behatolni, 
ha a nő nem prezentálja magát aktívan. A nő nem kevésbé aktív, hanem másként 
aktív. Azokban az esetekben, melyekben a női passzivitás ténylegesen megfigyelhe
tő, nevezetesen a primáták dominanciastruktúrájában, a passzivitást rákényszerí
tik a nőstényre. Azaz a nemi életben mutatkozó passzivitás a dominanciastruktúra, 
tehát a társadalmi élet következménye és nem veleszületett, a női nemi ösztönhöz 
kötött tulajdonság”.
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Ezt nem lehet világosabban kifejezni.

A női erő gyakran rejtett, halk, önmagában nyugvó, állandó — feltű
nően hasonló a nő anatómiájához, a vágy titokzatos tárgyához. Másfelől az 
irigység titokzatos tárgya, a pénisz minden szerv közül a legsebezhetőbb tes
tileg, csakúgy, mint lelkileg; a férfi ereje és gyengesége egyaránt eltitkolha- 
tatlan. Milyen gyakran panaszolják a férfiak, hogy a női izgalom nem látható, 
milyen gyakori kérdés, hogy mivel érez a nő? (Hermann szól a nemi bőr el
vesztéséről, ami a primáták nőstényénél még megvan.) A férfi ki van szol
gáltatva a nő aktív kívánságának? A férfiak leginkább azért rettegnek ettől 
az aktivitástól, mert önmaguk elvesztésétől félnek. Nem szabad megsérteni 
az „anális csatában” nehezen kiküzdött elhatárolódásukat az anyától. Itt kez
dődik a nő elleni háború. A regresszió az anyához halálos.

„A férfinál arról van szó, hogy semmit ne adjon... Milyen szerető lehet a férfi — 
kérdi Olivier —, míg nem szorong kevésbé a nő vágyától? Milyen rezonanciára 
találhat nála a nő, aki vele szemben a közelség és intimitás megszállottja?”

Az aszimmetria folytonos a bölcsőtől a felnőttkorig. Nincs menekvés? 
Mégis remélem.

Osztom sok pszichoanalitikusnő utópiáját, hogy a gyermeknevelésnek 
mindkét nem kezében kell lennie. A nőknek készen kell lenniök rá, hogy 
gyerekeik — különösen fiaik — nevelésénél lemondjanak hatalmukról, 
hogy a férfinak ne kelljen egy életen át rettegnie az identitását olyannyira 
veszélyeztető közelségtől. Nagyon fontos ehhez a „háromszögesedés (Tri
angulierung) az újraközeledési szakaszban” (Abelin és Mahler értelmé
ben), azaz még az ödipális szakasz előtt,

„vagyis az apa aktív jelenléte, ami lehetővé teszi a gyermeknek, hogy kiváljék az 
anya-diádból, és mindenek előtt, hogy a szülőket mint párt és mint két különböző, 
de egyenértékű tárgyat észlelje.”

A nő exisztenciája, ami annyit tesz: kreatívnak lenni, gyerekeket felne
velni, eredményt elérni a hivatásban s egyszersmind jó feleségnek lenni, csak 
„az ’anya’ megszentségtelenítése” révén érhető el. Olivier úgy véli: Az anya

„Uralmát a férfi nőellenessége és a nő féltékenysége hozta létre. Lehetséges más 
család, más nevelés, a szülői és társadalmi f eladatok más eloszlása, melyek lehetővé 
tennék a gyereknek, hogy világrajövetelekor a saját nemével kapcsolathoz, az ellen
kező nemmel pedig kiegészítéshez jusson. Férfiaknak és nőknek késznek kell lenni
ük a nemek különbözőségében a szerepegyenlőségre, s így a gyermek megérthesti, 
hogy a test különbözőségéből nem ered hatalmi különbség, mert ez az oka a férfi és 
a nő közti harcnak.”

Ez nem jelenti, hogy tagadnám a nők és a férfiak közti különbsége
ket, s azt állítanám, hogy minden különbözőséget nivellálni kell. Ennél
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rosszabbat és sajnálatra méltóbbat el sem tudok képzelni. Mennyivel iz- 
gatóbb és élénkítőbb volna azonban a találkozás, ha nem lennénk kiszol
gáltatva a vágyak, elvárások és a magatartás aszimmetriájának.

A különböző nézetek összehasonlításának eredménye boldoggá, de 
szomorúvá is tesz. Boldoggá, mert helyesnek bizonyult a felvillanyozó ér
zés Rotter cikkének felfedezésekor. Szűz terület volt, melyre egykor Rot
ter Hermann segítségével és bátorításával lépett. Közös meggondolásaik, 
elképzeléseik állják az időt, Rotter és Hermann fényt mert vinni a női 
szexualitás „sötét kontinensére”. Szomorúvá tesz, mert Rotter Liliannak 
tipikus női pozíció jutott: ismeretlenül a háttérben maradt. Sehol sem ta
láltam hivatkozást rá, bár koncepciójának számos fragmentuma eljutott a 
mai elméletekbe, illetve jelenleg is viták tárgya.

Rotter Liliant a pszichoanalitikus nyilvánosságban „visszhangtalan 
csend” veszi körül. Kívánom, hogy a jövőben Rotter és Hermann szavait 
és gondolatait egyre inkább meghallják a nemzetközi pszichoanalízisben.

A kézirat elfogadva: 1991. május
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FÓRUM

ÜLKEI ZOLTÁN
Janus Pannonius Tudományegyetem, Tanárképző Kar, Pécs

LÉLEKTANI KARIKATÚRÁK

AKI AZÓTA IS SZABADON ASSZOCIÁL:

Elengedhetetlen vázolnunk mindazokat az összefüggéseket, amelyeket az 
egyiptomiak thébai istenkirályának alakja a pszichoanalitikus elmélet szá
mára felvillant.

Tudnivaló, hogy Freudot, aki maga is foglalkozott az istenkirály sze
mélyével, mindannyiszor heves érzelmi felindulásokkal kísért tic-rohamok 
vették elő, valahányszor az említésre került. Ezek legnevezetesebbikét a 
beavatottak a 47. titkos pszichoanalitikus muri során figyelhették meg, 
ami a rostocki pályaudvar restijében került megrendezésre szerény külső
ségek közepette. Midőn Jung megkockáztatta a sejtést, hogy netán Freud 
elmélete a thébai főistenről némi kívánnivalót hagyhat maga után, Freu- 
don nem csupán intenzív csuklás és a musculus orbicularis oculi heveny 
rángása lett úrrá (amit még a szavatossági idejéből némileg kivénhedt sör
nek is tulajdoníthatnék), de feje éles csattanással a resti kőpadlójába ütő- 
dött, miközben incesztuózus elemekkel tarkított fantáziákat fogalmazott 
meg Jung édesanyjára vonatkozóan.

Mint ismeretes, az istenkirálynak létezett egy titkos neve, aminek 
előzőleg csak ízisz juthatott birtokába. Nos, a korabeli papirusztekercsek 
hamisítványainak gondos tanulmányozásával Freud arra a meggyőződésre 
jutott, hogy a titkos név csakis Günter lehet Rekonstrukciója szerint az 
istenség egy hatalmas lukban lakott, s miután Ré napistennel identifiká- 
lódott, onnan szórta sugarait, sőt, a környező országokban tett látogatásai 
során vitte magával a lukat is.
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Lehetetlennek tartom, hogy Ammon-Rére, a lukban lakozó sólyom
fejű napistenre gondolva ne induljon be a fantáziánk! Éppen ezért:

E tanulmány 1. fejezete a solymászat történetét tekinti át a korai kö
zépkortól napjainkig.

A második fejezet egy szintéziskísérlet: az anya-figura napkorong ál
tali szimbolikus megjelenítését igyekszik összekapcsolni a fotoszintézis 
biokémiájával kapcsolatban kialakított korábbi nézeteimmel (az olvasó te
hát fotoszintézis-kísérletnek is tekintheti).

A 3. fejezetben fogalmam sincs, miről lesz szó, de addigra biztosan 
eszembe jut majd valami.

Végül a 4. fejezet az eddig keresztül-kasul szétfutó gondolati szálakat 
egységes filozófiatörténeti nyalábbá fogja össze, melynek mottója: a Luk
tól a Lukácsig.

E fejezetek megjelenéséig kérem szíves türelmüket, melyre azokat 
olvasva is szakadatlanul szükségük lesz.

AKI TANULT FILOZÓFIÁT IS, MÍG MÁSOK NEM:

Épp az motoszkált elmémben, hogy a Valaki és Másik társadalom-lélek
tani viszonya teljességgel egybevág a valami és más viszonyával (lásd He
gel Nagylogikáját, 92—97. o.). Hisz önmagában véve mindegyikük csak 
Valaki, s csak a rajta kívül álló Másikhoz való viszonyában bizonyul ahhoz 
képest éppúgy Másiknak, amiként az őhozzá képest; Valakinek és Másik
nak lenni tehát csak a rájuk vonatkozó reflektáló megkülönböztetés által, 
s a vonatkoztatási pont ezen belüli önkényes kijelölésével lehet.

Mondám, pont ez motoszkált elmémben (hisz pontosan így fogalmaz
tam az imént is), midőn a férfivizeldébe belépve meglepetéssel vettem 
észre, hogy az ajtón csak kívül van kilincs, belül egy gomb található csu
pán: ha tehát úgy döntök, hogy kivizelem magam, akkor bezárhatnak; ha 
viszont arról akarok gondoskodni, hogy ne zárhassanak be, úgy nem vi
zelhetem ki magam. (Ez volt az első pillanat szellemi önfejlődésemben, 
hogy nem a kizárás miatt kellett tépelődnöm.) Rögvest felfigyeltem a 
helyzet paradoxikus jellegére, s a filozófia történetében elgyötört vonása
imon az intellektuális reménység fénye kezdett derengeni. Csupán azért 
nem jutott eszembe azonnal, hogy itt szabadság és szükség egymásra vo
natkoztatásának olyan alaphelyzetéről van szó, melyben mind a szabadság,
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mind a szükség egymást kölcsönösen feltételező, egyszersmind kizáró pó
lusok, mert a megvilágosodás hevében még a dialektikát is szem elől té
vesztettem.

Azonnal rohantam haza jó öreg írógépemhez, hogy a lélektan merő
ben új és egyben végső alapokra helyezését merőben új s egyben végső 
alapokra helyezzem. A problémával való szakadatlan birkózásban azonban 
már a 70. oldalnál — erőt vett rajtam az enuresis.

Ajánlás:

Pantallómat azonban, holmi professzori szórakozottságtól indíttatva, 
a tisztító helyett a Tudományos Minősítő Bizottsághoz adtam be. S lám, 
még egy bizonyíték, hogy milyen elidegenült, külsővé-idegenné vált, hamis 
látszatoktól átszőtt korban élünk: egy se merte azt mondani, hogy büdös!

AKI A TÉNYEK EMBERE:

Amiképpen a horizontális irányú szemmozgások a féltekefunkciók közötti 
alterációknak felelnek meg, azonképpen joggal feltételezhető, hogy a ver
tikális irányú szemmozgásokért a kortikális-szubkortikális funkciók válta
kozásai felelősek. (Illusztrálhatja ezt az a közismert népi szólás, hogy az 
embernek fájdalmában felakad a szeme; lásd PAINMAN, 1991; SUFFE
RER, 1990; OPTHALMER, 1991.)

Kísérletünk experimentális szubjektumai humán személyek voltak. 
Minthogy a jelenségek belső összefüggéseire voltunk kíváncsiak, az oku- 
lográfiás elektródokat nem a külső szemzugokban helyeztük el, amint az 
egyébként szokásos, hanem az öreglukon fölvezetve juttattuk el őket az 
orbiták belső felszínére. Mivel az experimentális szubjektumok hajzatának 
elektrosztatikus feltöltődése beleinterferálhatott volna az érdeklődésünk 
tárgyát képező okulográfiás regisztrátumokba, a személyek haját és min
den egyéb testszőrzetét gondosan eltávolítottuk.

Mindezeket követően a kísérletvezető elmondta az instrukciót. En
nek során arra kérte őket, igyekezzenek mélyen átélni mindazt, ami velük 
történik, s egyidejűleg folyamatosan ismételgessék: „Alávaló mocsok Na
gyok, mindent megérdemlek.” Ez utóbbi a személyek arousal-jének állan
dó nívón tartását volt hivatott szolgálni.

Négy másodperccel az instrukciót követően a kísérletvezető egy 41- 
es méretű szöges hegymászóbakancsban hatalmas rúgást intézett az expe
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rimentális szubjektumok scrotuma irányában. A rúgás erejét rugós erőmé
rővel regisztráltuk, hogy utólag az okulográfiás adatokkal egybevethető le
gyen. A rúgás irányát a boncolóorvos utólag ellenőrizte, s akiknél ez a 
megadott értéktől több mint 0.2 szögmásodperccel eltért, azok adataitól 
az elemzés során eltekintettünk. (Talán mondanunk sem kell, hogy a kí
sérleti mintában kizárólag férfiak szerepeltek, mert azokért nem kár!)

Konklúziók
Kísérletünk adatainak részletes elemzése világosan megmutatja, hogy 
mindaz, amit oly gyötrelmesnek vélünk, az valójában nem fáj, csupán úgy 
érezzük. Hisz mi egyéb történne még de facto, mint agyi potenciálok ván
dorlása, neurotranszmitter-szubsztanciák képződése és elapadása, és más 
hasonlók. S lássuk be, ez így sokkal megnyugtatóbb.

A kézirat elfogadva: 1991. november
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Múzsák Közművelődési Kiadó

A művészetpszichológiának a művészi tehetség, a művészi alkotófolyamat, 
a mű és a műbefogadás (élvezet, megértés, hatás) pszichológiája a tárgya, 
külön-külön mindegyik művészetben. A jelen kötet tanulmányai szerint 
Méreit pszichológusként kivált az irodalom és a film foglalkoztatta. Nem 
elsősorban azzal a céllal, hogy a művész, illetve az alkotás létrejöttének 
pszichológiájához, nem is hogy a befogadás folyamatának pszichológiai 
törvényszerűségeihez jusson közelebb. A műben — eltérő mértékben — 
lappangó pszichológiai rétegek elemző feltárására vállalkozott. Ezt erősíti 
meg a Lélektani Napló számos helye is. Egyetlen kivételt ismerünk, ami
kor festményekről és iparművészeti tárgyakról készített reprodukciók se
gítségével az ízlésélmény szerkezetének megismerésére végzett kísérletet, 
és a befogadást jellemző képzeleti képeket, gondolatokat, érzelmeket 
igyekezett leírni. Ez a munkája [lásd SZERDAHELYI ISTVÁN (szerk.): 
ízlés és kultúra, Kossuth, 1974, című kötetben] azonban művé
szetpszichológiai munkásságában periférikus.

Azonkívül, hogy az irodalom élvezet, belefeledkezés, öröm forrása 
Méreinek, „érzékeny megfigyelésekből szőtt emberi dokumentum” is. Ki
tüntetett megfigyelések dokumentuma az életről. Az életről, amelyről az 
írók többet tudnak, mint a pszichológusok. Mérei a lélektani másodjelen
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tést úgy kívánja kitapintani, hogy elemzi azt az „emberismereti tájékozó
dási rendszert”, amelyben az író meghatározza alakjait.

Mielőtt a modem pszichológia, kivált a személyiség- és szociálpszi
chológia létrejött volna, meglehetősen magától értetődőnek tűnt Szo- 
phoklésztől, Shakespeare-től, Dosztojevszkijtől tanulni pszichológiát. De 
az emberi attitűdökről, csoportokról, nemi szerepekről, rejtett készteté
sekről a jelentős regények, elbeszélések, színművek, filmek ma is többet 
árulnak el — hallható nem ritkán —, mint az egész (szociál-)pszichológia. 
Nem hiszem, hogy efféle észrevételek Mérei pszichológusi önérzetét kü
lönösebben sértették volna. Az irodalom (és film) felfogása szerint az em
bert olyan valóságmezőben mutatja meg, amely nem fedi teljesen sem a 
mindennapi, sem a klinikai valóságot, és éppen a metaforikusán megemelt 
valóságszint többletével kínál a pszichológusnak új ismereteket és tapasz
talatokat.

De e megemelt valóságszinthez sem menthetők máshonnan az infor
mációk, mint abból a mindennapi valóságból, amelyben mindnyájan élünk. 
Az emberi sorsok, helyzetek, konfliktusok bemutatásakor senki sem von
hatja ki magát azok alól a feltételek alól, amelyek személyek észlelésekor, 
a róluk való benyomások kialakulásakor hatnak. Éppen ezért nem alap
talan az az elgondolás, amely nemcsak regények, elbeszélések, (fllm-)drá- 
mák megértéséhez kíván a hősök motivációinak, viselkedésük meghatáro
zóinak a megértésével (is) közelebb kerülni, hanem szociálpszichológiai 
szempontból minden műalkotást úgy tekint, mint személyeket. Azaz min
den műalkotás egyetemes sajátosságának tartja, hogy szerkezetük határo
zottan felszólít az emberi élet tartalmainak mozgósítására, a mű megsze
mélyesítésére. Mintha személyek tulajdonságait testesítenék meg: adott 
lelkiállapotot, jellemvonást, attitűdöt és értékeket, személyközi kapcsola
tokat, teljes életsorsokat. Mérei a jelek szerint nem ismerte ezt az elgon
dolást, mégis nagyon közel állt hozzá.

Az irodalomban — gyakran valószínűtlen helyzetekkel és fantasztikus 
motívumokkal — megszemélyesített problémák és a mindennapi élet kö
zötti érdemi kapcsolat az alapja az irodalmi művek szociálpszichológiai 
tartalomelemzésének. Közülük McClelland klasszikus vizsgálata emelkedik 
ki. Gyermektörténetek tartalomelemzésével tárta fel egyének teljesít
ménymotivációja, a megfelelő értékek szocializációja és a különböző tár
sadalmak gazdasági fejlettsége közötti viszonyt. Alapjában rokon ezzel 
Mérei törekvése elbeszélések értékorientációs elemzése során. 1945 után 
megszületett elbeszélések azon fordulatait gyűjtötte ki, amelyek a pusztán 
narratív mondanivalóhoz képest értéknek tekinthető többletet hordoznak,



hogy ebből következtethessen az uralkodó értékekre, illetve azok válto
zásaira.

Az irodalom szociálpszichológiai megismerő szerepe tehát egyrészt 
lehetővé teszi, hogy az irodalmi alakok viselkedésének elemzéséből — ah
hoz hasonlóan, ahogy a mindennapi életben az emberek megfigyeléséből 
— hipotéziseket állítsunk fel, amelyek ellenőrzését a további empirikus 
kutatásokra bízzuk, másrészt lehetőségünk nyílik, hogy a műveket adott 
kor(szak) dokumentumforrásaiként kezeljük.

Dokumentumként, de nem példatárként — hangsúlyozza Mérei. 
Azaz szuverén ismeret- és élményforrásként, nem pedig a pszichológia 
(vagy más tudomány, tan) egyik-másik tételének illusztrációjaként. Mérei 
munkásságával jól összeegyeztethető, hogy a mű pszichológiai implikáció
inak kibontása nem a par excellence esztétikai érték megragadása a mű 
felépítési elveinek, szerkezetének, belső szabályrendszerének magyarázata 
jegyében történik. Ebben nem a pszichológia illetékes. De ennek (felis
merése nem ok arra, hogy abszolutizáljuk a mű szuverenitását és katego
rikusan tagadjuk a pszichológiai jelenségek érvényességének még a lehe
tőségét is a mű értelmezésében, ahogy az orosz formalisták és általában 
a strukturalisták tették.

Ellenkező véglet, amikor a szöveg — kimondva-kimondatlan — zá
rójelbe kerül, mivel az olvasó (értelmező) úgy összpontosít a leírt esemé
nyekre, mintha azok elválaszthatók lennének a szövegtől. Úgy kezeli a 
szöveget, mint események passzív rögzítését, mintha azok egy videoszala
gon jelennének meg teljes objektivitással. Ez a nézőpont jellemzi azok 
gyakorlatát, akik az irodalmat a (szociál)pszichológiai oktatás segédanya
gának, illusztratív eszköznek használják. Az irodalom, persze — bizonyára 
Mérei is elfogadná — ezt a szerepet is betöltheti, így a maga helyén a 
„célzott” egyoldalúság hasznos lehet. Nem az azonban akkor, ha ahelyett, 
hogy a kutató világosan körülhatárolná célját és a vizsgálat feltételességét, 
azt sugallja, hogy az irodalom a valóság olyan tükrözése, amelyben a szer
ző tehetsége úgy tudta kifejezni az igazságot, hogy azt az (értő) olvasó 
felismerje. De az irodalmi mű rejtett pszichológiai mozzanatainak kimu
tatása is torz következményekkel járhat, ha azt sugallja, hogy a pszicho
lógiai tartalmak mégoly gondos felmutatása egyenlő a mű tényleges jelen
tésének megragadásával.

Ily módon, miközben a pszichológus az irodalmi megértésben az 
elemzés körét tudománya bevonásával kívánja gazdagítani, nem emel kel
lő eréllyel gátat a pszichológiai redukcionizmus elé, valamint az egyetlen
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igazság (mondanivaló) feltételezésével leegyszerűsíti az irodalmi szöveg 
természetét, nem veszi tekintetbe annak sokrétűségét, szintjeit és az ol
vasó aktivitását. Mérei a hangsúlyt nem a „hideg” kognitív mozzanatokra, 
hanem azokra a megnyilvánulásokra helyezi, ahogy az olvasó azonosul a 
mű hősével, érzelmek és indulatok lépnek fel benne, vágyait elvezeti a 
fantáziában, ahogy katarzist él át. Mérei alaptétele, hogy „egy irodalmi 
mű hősét minden típusba sorolásnál jobban jellemez az, ahogyan feszült
ségét szabályozza”. Az irodalomban és a pszichológiában közös, hogy leg
inkább ők képesek a katartikus indulatelvezetésre.

Kérdés, hogy ezen az általános kiindulóponton túl van-e valami lé
nyegi, ami a kötet tanulmányait összefűzi és egyben az együttes élményt 
kísérletileg feltáró szociálpszichológus Méreihez köti? Szürrealizmus, exp- 
resszionizmus, bevezetés az irodalompszichológiába, Kassák önéletrajzi 
könyvének egyes részei, Krúdy: Utolsó szivar az Arabs Szürkében elbeszé
lése, Mészöly Miklós: Saulus című kisregénye, Kafka: ítélet és Átváltozás 
című elbeszélése, Bergman: Rítus, Herzog: Kaspar című filmje — első pil
lantásra meglehetősen vegyes benyomást keltő témák. Többük alkalminak 
is tűnik, és felsorolásuk inkább elbátortalanít, semmint előrelendít a po
zitív válaszhoz. De a tematikus heterogenitás lehet puszta felszín. Vegyük 
komolyan, amit az előbb jeleztünk: hátha valóban csak alkalmat, apropót 
kínálnak Méreinek, hogy valami alapvető közöset mondjon el közvetíté
sükkel az emberről.

Leírja Aragont, aki egy időben „keménykalapot és nagy tömött ba
juszt viselt, a burzsoá ostobaság cégéreként”. Egyik oldalon Aragon a je
lentékeny művész, másik oldalon a kispolgár paródiája és allegóriája. Pon
tosabban az egyik, amint átmegy a másikba.

Cheval, a postás. A békés falusi levélhordó — hallucináció és álom 
hatására — nekikezd az Eszményi Palota építésének. Több mint három 
évtizeden keresztül levélhordói útja közben gyűjtögette a köveket és épí
tett, nem éppen a funkcionalizmus szellemében. A lényeg: egyik oldalon 
a postás, a másikon valami egészen más, és a kettő ismét egymást válto
gatva együtt.

Artaud, a kegyetlen színház megalapítója. A Sorbonne-on tart előa
dást A színház és a pestis címen. „Szépen megfogalmazott, tudós monda
tait” egyszercsak félbeszakította, és a pestisben haldokló embert jelenítet
te meg. Egyik szerepében Artaud az egyetemi miliőhöz igazodó szakem
ber, másik szerepében egy ijesztő vég(letes) állapotba került figura. Érte



lemszerűen megőrizve a lehetőséget és képességet, hogy bármikor vissza
váltson a korábbi mintához.

Crevel, a költő elalszik, és alvás közben a zsoltárok hangvételével fo
lyamatosan beszél és egy kerek történetet mond el. Valaki tehát átalakul 
mássá, mint ami — költőből alvó lesz —, de eltérően a szokástól, alvó 
szerepében is költőként, mesemondóként viselkedik.

A szürrealisták, köztük elsősorban Dali szimulálják a pszichózist al
kotás közben. Az empátiára törekvés szerepe megfordul: nem a beteg 
igyekszik a normálishoz eljutni, hanem „a beteges által kísértett normali- 
tást segíti” kóros feszültségének levezetésére, ellenkező irányú katarzisra. 
Vagyis a művész alkotás közben felveszi a (paranoiás) elmebeteg szere
pét; egyben kritikailag kezelve azt, kívül is helyezkedik rajta.

A szürrealizmusnak a már részletesen kidolgozott pszichoanalízis volt 
ihlető forrása, viszont a hódító expresszionista dráma hatásaként új pszi
chológia születik: Moreno létrehozza a Rögtönzések Színházát, majd be
lőle a pszichodrámát. Egyfelől tehát annyiban észlelünk kettős alakzatot, 
hogy hol a tudományos tanból lesz művészet, hol a művészetből tudo
mányos tan, másfelől ez utóbbi lényege az „olyan, mintha” mechanizmusa. 
Azaz valami vagy valaki úgy őrzi meg eredeti mivoltát, hogy — időlegesen 
— mássá alakul, és ez a cselekvés teszi lehetővé nagy indulati feszültségek 
elvezetését.

Mindaz, amit eddig Mérei nyomán kiemeltünk és rövid értelmezéssel 
láttunk el, maga is átvétel volt. Ha úgy tetszik, Mérei sem tett mást, mint 
a szürrealizmusra és expresszionizmusra vonatkozó gazdag forrásokból vá
logatott. Ezt mégis rá, szemléletmódjára jellemzőnek találtuk, mert zök
kenőmentesen illeszkednek azokhoz a leírásokhoz, illetve elemzésekhez, 
amelyek már egyre inkább Mérei leleményei.

Marmeladov címzetes tanácsos — Dosztojevszkij Bún és bünhődésé- 
ben — részeges, züllött alakká válik. Amint hazafelé támolyog, elüti egy 
lovaskocsi. Hazaszállítják a haldoklót. A rongyos, vérbefagyott Marmela
dov úgy hal meg, hogy Szonya — az utcasarokra kikergetett lánya — tart
ja karjában. „Ezen a pieta-képen a prostituált kapja a Madonna, a züllött 
részeges pedig a halott Megváltó szerepét.” Az átalakulás ellentétes mi
nőségbe csap át: kiélezetten és leegyszerűsítve, a jóból rossz lesz, hogy az
után a meghasonlott világban ismét a jó jelképévé magasztosuljon.
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Vautrin utolsó alakváltozása — ez az egyik Balzac-történet címe. 
Vautrin a Double kapcsolatát próbálja megvalósítani. A megkettőző ha
sonmás itt nem kóros vízió, mint a Dosztojevszkij Goljadkin uráé, nem is 
misztikus megkettőzés, mint Wilde Dorian Gray-é, hanem valóságos sze
mély. A lényeg azonban az, hogy Vautrin csak hasonmásával együtt alkot 
teljességet, kerekedik egységgé, mivel ebben a másikban „valósul meg az 
alapszemély nosztalgiája”. Egyben a formális és az informális viszonya tük
röződik a Double játékában, ahogyan az informális hat a formálisra.

A fiatal Kassák fűtőházi napszámosmunkát végez. Úgy érzi, kelepcé
be csalták. Naponta a kocsmában keres kárpótlást. Egy ízben megrendeli 
az összes kocsonyát és tányérostól sorban vágja a tiszta szoba falának. Az 
alkotótehetségét már próbálgató festő-költő, a magyar avantgarde leendő 
vezére egyfelől, az autonómiáján esett sérelemért alkoholba menekülő, 
romboló dühkitöréssel lázadó másfelől. Ugyanakkor kettősség mindkét 
szerepben külön-külön is. Avantgarde művésznek lenni annyit jelent, mint 
a művészeten belül — jó esetben is tetemes ideig — marginális helyzetet 
elfoglalni, azaz belülről nézve kívül lenni, viszont művészeteken kívüli te
rületekről nézve mégiscsak belülálló státusát őrizni. Az eszeveszett dühvei 
pusztító részeg teljesen kívül áll a társadalmon, de az, aki előbb kifizeti 
a vélhető kár árát, hogy „urak szobáját kipingálhassa” és aki utóbb az 
egészet beépíti művészi fejlődésébe, már ismét belülre manőverezte ma
gát.

Krúdy hőse, az előkelő ezredes párbajra készül egy lenézett kis fir- 
kásszal. Felkeresi azokat a helyeket, ahol ellenfele szokott forogni és azo
kat a szegényes ételeket fogyasztja el, amiket ő. De a leereszkedő azo
nosulásban túl messzire megy. Fokozatosan átveszi ellenfele szerepét, és 
a rettegett párbajhős már nem tud visszatérni saját korábbi magához, ami 
halálát okozza. Az indulati feszültséget azonosulással levezető végzetes át
változás zajlik tehát le: a fölérendelt alárendeltté, a feltétlen autoritás el
bizonytalanodott függő lénnyé, az élő holttá válik.

Saulus, a fanatikus zsidó — Mészöly hőse — életének értelme az 
azonosulás az eszmével, aminek elkötelezte magát. Minden kétértelműség 
létében kérdőjelezi meg, amit azzal véd ki, hogy még egyértelműbben 
azonosul az eszmével és üldözi annak ellenfeleit. Amikor azonban Saulust 
olyan tapasztalatok érik, amelyek zavart keltenek e mechanizmusban, am
bivalenssé válik. A fellépő nagy feszültséget, ahogy eddig is, azonosulással 
kívánja csökkenteni. Most azonban már a korábbi keresztényüldöző szá
mára csak a kereszténység maradt, azaz azonosulás az üldözöttel. Saulus- 
ból Paulus lett. A pálfordulás úgy játszódott le, hogy bár a viselkedés tar
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talmi előjele ellenkezőjébe váltott, maga a személyiségszerkezet semmit 
sem változott. Azaz a teljes átváltozás a teljes alakállandóság hátterén.

Kafka ítélet-éhen a fiú áll szemben az apával. Az apáé a tekintély, 
az autoritás. Nemzedéki szerepkonfliktus van közte és fia között. A fiú 
végül is elfogadja és önmagán végre is hajtja apja ítéletét. Végérvényesen 
(és végzetesen) visszaalakul engedelmes gyermekké, amivel helyreállítja az 
apai tekintélyt, a családi harmóniát. Azaz a páros kapcsolatban eredetileg 
kiosztott szerepek megbomlani készülő egysége úgy áll helyre, hogy azt az 
egyik fél halála teszi megváltoztathatatlanná. Ami viszont magának a kap
csolatnak a legvégletesebb felbontás-felmondása.

Kafka Átváltozás-ának már a címe is sokatmondó. Az elbeszélés hőse 
hatalmas bogárrá alakul át. A konfliktust önmagával és környezetével az 
okozza, hogy miközben felfedezi a bogárlét örömeit, nem szűnik meg az 
embermúlt emlékeivel együttélni. Emberré mégsem tud visszaalakulni, hi
ába élnek emlékei, kimondani nem képes őket. Bogárnak viszont túl em
beri. Amikor valaki belülről nézve ennyire kívül van és kívülről nézve eny- 
nyire belül, a megoldás csak saját egzisztenciájának elpusztítása lehet. 
Azaz a hatalmas feszültséget kibékítő egységbeszerveződés, az új alak már 
csak mint holt test jelenhet meg.

Bergman Rítus-ának vizsgálóbírója a kívülálló, a be nem avatott gya
nakvásával közeledik a művészethez. Indiszkrét, értetlen faggatózása a há
rom pantomimesből agressziót vált ki. Lenézik, megalázzák. A feszültséget 
a bíró úgy viseli el, hogy egyre inkább azonosul nyomozása tárgyaival. Bi
zonyára közrejátszik ebben eredendő magánya, vágya tartozni valakihez. 
De az azonosulás ára a bírói szerep feladása; bíróból átváltozás valami 
egészen mássá. A távolság az ő társadalmi helyzetében és életkorában túl
ságosan nagy; szívroham végez vele.

Herzog Kaspar-ja sötét pinceodúban él, magatehetetlenül tizenhat 
évig. Se beszélni, se járni nem tud. „Az ember” kiviszi innen és a város 
úgy dönt, taníttatja a különös lelencet. Meghökkentő sikerrel. Az állati 
szinten tartott és súlyosan visszamaradt serdülőből éleselméjű fiatal
emberré válik. De hiába az átalakulás, a teljes alakváltás ebből a szem
pontból. Továbbra is kirekesztett marad: „el vagyok távolítva mindentől”, 
így az eredeti minta (alak) a tudatos belátásnak magasra emelt szintjén 
kiélezetten őrzi meg magát. Kaspar változatlanul nem való az emberek 
közé. Átlát rajtuk: „olyanok, mint a farkasok” — mondja ő, aki nemrég 
még úgy tűnt, közelebb van szellemileg az állatokhoz, mint az emberek



hez. Élete első tizenhat évében azért volt kívülrekesztett, mert annyira az 
emberek alatt állt, most pedig, mert fölöttük van.

Azt gondolom tehát — válaszolva kérdésem első felére —, hogy e 
kötet mégoly változatos tematikájú művészetpszichológiai tanulmányainak 
javát egy alapvető gestaltpszichológiai elv következetes érvényesítése hatja 
át. Az átstrukturálódásé. Mérei a jelentésátváltoztató szempontcsere, az 
alak és a háttér helycseréje, az egység felbomlása és új egységbe szerve
ződése, a kettősségből szerveződő egység egymásba átbillentése megannyi 
változatát mutatja fel. Másképpen fogalmazva: számára a művé
szetpszichológiának az a része, amellyel foglalkozott, viszonylag szuverén 
terep, ahol az emberi viselkedés — ami mindig társas viselkedés — oly 
sokat eláruló határhelyzetben figyelhető meg. Minden változatossága elle
nére a viselkedés működési-szerkezeti jegyeit Gestalt-állandó jellemzi. 
Ezen belül kapnak azután helyet az informális—formális, a marginális 
(deviáns)—társadalmilag jóváhagyott, a kívülálló—belülálló, az autoritás— 
engedelmesség Méreit kivált lebilincselő szerveződése, ami rendszerint az 
azonosulás feszültségcsökkentő mechanizmusának közvetítésével zajlik le.

Azaz szociális közegben a legáltalánosabb Gestalt-elv egy alapvető 
pszichoanalitikus szabályozóelvvel egészül ki. Mégis Mérei több tekintet
ben mindvégig hű maradt a se gestaltos, se pszichoanalitikus Wallon-isko- 
lához. Ennek meghatározó vonásaiként a Lélektani Napló IV. kötetében 
az alábbiakat sorolja fel: ellentétek kiélezésének elve, konfliktusfogékony
ság, vonzódás a mikrojelenségekhez, irányulás az emberi kötődések ter
mészetére. A társas szempont Wallontól átvett markáns képviseletét ke
reste és találta meg a jelzett alakváltásokban is.

Áttérve kérdésem második felére, amikor Mérei az együttes élményt 
kísérletileg kimutatta nagyóvodások és kisiskolások körében, szintén az in
formális—formális, a kívülálló—belülálló, az autoritás—engedelmesség vi
szonya foglalkoztatta. És ezt az átstrukturálódásnak a keretébe helyezte, 
ahogyan a vezető átveszi a csoport hagyományait (alakváltás az egyik, 
alakállandóság a másik oldalon), miközben ő lesz a cselekvési modell 
(alakőrzés az egyik, alakváltás a másik oldalon), majd a következő sza
kaszban a vezető azzal őrzi meg készségét, hogy a mintaátvételben éppoly 
gyors, mint a mintakövetésben. Az újabb átszerveződés következménye az 
a különös helyzet, hogy a „vezető továbbra is parancsol, de cselekvéseinek 
azok a modelljei, akiknek parancsol. Úgy is mondhatjuk, hogy rájuk pa
rancsolja saját hagyományaikat.” Azaz a vezető enged a csoport szokása
inak, és így éri el, hogy a tagok engedelmeskedjenek neki. „Ha létezik
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Gestalt-jelenség, akkor az az együttes élmény” — jegyzi fel Mérei a Lé
lektani Napló II. kötetében.

Elemzésemmel az evidenciához azt tettem hozzá, hogy a fenti tétel 
nem pusztán Mérei utólagos reflexiója, mert a Gestalt egész munkásságát 
a kísérleti szociálpszichológiától a műértelmező irodalom- és filmpszicho
lógiáig eleve átható szemléleti keret, látásmód. Bár ennek pillére, hogy az 
egészben éppen azt a többletet, új minőséget látjuk, ami nem egyenlő ré
szeinek puszta összegével, úgy ítélem meg, hogy Méreit elsősorban nem 
maga a szerveződés, hanem az ^szerveződés izgatta. A vázolt szemlélet 
kitüntetetten az invarianciákon belüli variancia és a varianciákban fellel
hető invariancia felkutatásában irányította. Hogy ebben — ahogy élete vé
gén egy videointerjúban erős understatementtel nevezte — „nyugtalansá
gára”, saját feszültségeire, ambivalenciáira, azonosulásaira is választ kere
sett, több mint nyilvánvaló. („Kis bukfenceim valahogy hasonlítanak az ő 
nagy fordulataihoz” — írta Aragonnal kapcsolatban e kötetben.) Hogy 
egyszersmind korunk értelmiségije konfliktusainak pszichológiai szerkeze
téből is sokat megragadott, egyhamar nem szűnő aktuális olvasmányél
ménnyé teszi. A négyökrös szekér-bői alcímként választott mottóra utalva: 
az illatot, ami megcsap, édesnek semmiképp se tudom érezni. Önmagát 
megszüntetve-megőrző alakváltással: keser-édesnek annál inkább.

A kézirat elfogadva: 1991. június
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KÖZLÉSI FELTÉTELEK

1. A PSZICHOLÓGIA elsősorban alapkutatásokról közöl eredeti beszámolókat. Szívesen hoz nyilvá
nosságra olyan tanulmányokat is, amelyek -  a kutatási területtől függetlenül -  hozzájárulnak vala
milyen átfogó pszichológiai alapkérdés megoldásához, pszichológiai Jelenségeket helyezve új 
megvilágításba, vagy újakat tárva fel. E kritériumok teljesülésének egyaránt ki kell tűnnie a tanul
mány kérdésfeltevéséből, és az eredmények értelmezéséből, azaz abból a módból, ahogyan a 
szerző saját kutatásait -  egyetértőén vagy kritikailag -  elhelyezi a pszichológiai ismeretek rend
szerében.
Szívesen közöl továbbá a fo lyó ira t a pszichológia egyes területeit érintő friss publikációkról ké
szült összefoglaló, értékelő, e redeti szempontokat érvényesítő szemlékét, a hazai pszichológia 
helyzetét és fejlődését érintő elemzéseket, kritikai reflexiókat, önálló szempontokat érvényesítő 
recenziókat.
Kérjük szerzőinket, hogy c ik k e ik  megfogalmazásakor tartsák szem e lőtt azt a törekvésünket, 
hogy a folyóiratban megjelenő munkák az igényes szakmai közönség számára érthetőek legye
nek.

2. A közlést megkönnyíti a kézirat előkészítésének gondossága. Ezért a következőkre kérjük szer
zőinket:
a) A kéziratot szabványos gépe lt oldalakon készítsék el (2-es sorköz, egy oldalon 25 sor, egy sor

ban 50 leütés}
b) a kéziratot két példányban küldjék be
c) az első oldalon tüntessék fe l a tanulmány címét, a szerző nevét és munkahelyét
d) az oldalakat a lap tetején folyamatosan számozzák, betoldásokat ne alkalmazzanak
e) az ábrákat, fényképeket és/vagy táblázatokat megszámozva és megcímezve külön borítékban 

mellékeljék, valamint helyüket a kéziratban gondosan jelöljék be. Fényképek esetén jó m inősé
gű fekete-fehér pozitívot kérünk, vonalas ábrák esetén pausz vagy „Sirály" papírra hígítatlan fe 
kete tussal készített rajzot is elfogadunk.

f) kéziratot elfogadunk (5 1 /4 -e s  ЗбОК-s) mágneslemezen is, egy kinyomtatott példánnyal együtt. 
Munkánkat megkönnyíti, ha a szerző az XYWRITE magyar változatát használja, vagy legalábbis 
olyan szövegszerkesztőt, amely képes a magyar ékezetes karakterek előállítására. Kérjük, tűn
tessék fel a szövegszerkesztő nevét és a magyar karakterek ASCII-kódját.

3. Az irodalmi utalásokat a szövegben a szerző vezetéknevével és az idézett mű zárójelbe helye
zett megjelenési évszámával kérjük jelölni. Ha valamelyik szerzőtől több, azonos évben megje
lent munka idézésére kerül sor, a tanulmányok megkülönböztetése az idézés sorrendjében az 
évszám mellé írt a, b, c stb. indexekkel történik. (Oldalszámot csak szó szerinti idézés vagy meg
határozott részlet idézése esetén kell feltüntetni.) Kérjük szerzőinket, gondosan ügyeljenek arra, 
hogy az irodalomjegyzék az idézett munkákat hiánytalanul tartalmazza, és a közlés formája az 
idegen nyelven megjelent munkák esetén az alábbi angol nyelvű példáknak megfelelő legyen 
(nem angol nyelvű művek esetén a szöveg és a rövidítések értelemszerűen az adott nyelven sze
repelnek; orosz nyelvű m űveknél az elfogadott fonetikus átírással)
a) Könyveknél: Berkowitz, L „  1962, Agression: A social Psychological Analysis, Academic Press, 

New York
b) Tanulmánykötetben m egjelent munkáknál: Berkowitz, L. ,1972, Social norms, feelings and o t

her factors affecting helping behavior and altruism, In: Berkowitz, L. (ed.), Advances in Experi
mental Social Psychology, Vol. 6, Academic Press, New York, 63-108.

c) Folyóiratban megjelent munkáknál: Berkowitz, L., Daniels, L. R., 1963, Responsibility and de
pendency, Journal of Abnormal and Social Psychology, 66 ,429-437.

A magyar szerzőktől magyar nyelven írott vagy szerkesztett munkák esetén minden esetben a 
szerző magyar szórend szerinti teljes nevét kérjük feltüntetni.

4. A lábjegyzetek helyét kérjük a tanulmány megfelelő pontján arab számmal jelölni, szövegüket pe
dig ugyanezzel a számozással „Lábjegyzetek” felirattal ellátott külön oldal(ak)on mellékelni.

5. A közlemény, amennyiben a téma kifejtése ezt szükségessé teszi, a két szerző ív terjedelmet 
(egy ív = 40 000 betűhely =  32 szabványos gépelt oldal) is elérheti, sőt meghaladhatja.

6. Idegen nyelvű fordítás céljára kérjük mellékelni a tanulmány kb. 20 0 -2 50  szavas (2 szabványos 
gépelt oldal terjedelmű) összegezését.

7. A korrektúra javításának határideje három nap, melynek betartása a megjelenés folyamatosságá
nak biztosításához nélkülözhetetlen.

8. A nyomda a szerzők tiszteletdíjának terhére minden tanulmányról 25 példányban különlenyoma- 
to t készít. A tiszteletdíj terhére a szerzők további példányokat is igényelhetnek.

9. A szerkesztőség kéziratot nem őriz meg és nem küld vissza, kivéve a kézirat hordozójául szolgá
ló mágneslemezt.
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TANULMÁNYOK

KÓNYA ANIKÓ és TÖRŐ TÍMEA
ELTE ВТК Á lta lán os Pszichológiai Tanszék, Budapest

EMLÉKEZÉS KIEMELKEDŐ SZEMÉLYES ÉLMÉNYEKRE: 
AZ ÖNÉLETRAJZI EMLÉKEK „VAKIT-PILLANATAI

Arra a régi megfigyelésre (COLEGROVE, 1899), hogy emlékezetünkben 
vannak különös élénkségű — metaforikus hasonlattal — vaku-élmények,1 
BROWN és KULIK (1977) hívták fel ismét a figyelmet. Elképzelésük ki
hívás volt az emlékezés olyan reprezentációs elméletei számára, amelyek 
az egyedi fogalmak strukturálódását tételezik fel. Brown és Kulik azt ál
lították, hogy a meglepő és fontos, biológiai következménnyel is járó ese
mények sajátos emlékezeti mechanizmus által egységes módon vésődnek 
emlékezetünkbe. A pillanatképszerű megörökítés bizonyítéka a későbbi, 
néha megdöbbentően élénk és részletes felidézés — még ha e részletek 
az esemény szempontjából teljesen lényegtelenek is. A vakuszerű emléke
zetnek a szerzők Livingston (1967; idézi BROWN és KULIK) nyomán 
„kvázineuropszichológiai” magyarázatot adtak. Eszerint, amikor egy ese
mény olyan erős érzelemmel, meglepetéssel vagy következménnyel jár, 
amely bizonyos kritériumszintet meghalad, életbe lép (Livingston kifejezé
sével) a „Most nyomtass” (Now Print) mechanizmus. Brown és Kulik ezt 
a biológiai jelentésadást a limbikus rendszer által magyarázták. (A 
klasszikus arousal-elméletekben való értelmezés lehetőségeit — Easter- 
brook, valamint Kleinsmith és Kaplan tételéhez visszatérve — Id. HAU
ER és REISBERG, 1990.)

1 A vaku-em lék kifejezést az angol „flashbulb memory” fordításaként használjuk.
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A Brown és Kulik által vizsgált élmények híres amerikai politikai sze
mélyiségek ellen elkövetett merényletek voltak. Kísérleti alanyaikat sze
mélyes élményeik felidézésére kérték. A beszámolókat olyan kérdésekkel 
segítették, mint például „Mit csinált Ön akkor, amikor meghallotta John 
F. Kennedy meggyilkolásának hírét?” A jegyzőkönyvek alapján az élmény 
körülményeinek hat tartalmi kategóriáját tudták elkülöníteni: „éppen fo
lyó cselekvés”, „hírmondó”, „a hír hatása valaki másra”, „a hír rám gya
korolt hatása”, „hely”, „utóhatás”. A vaku-emlék kidolgozottságát vizsgá
latukban az egy-egy kategóriába tartozó szavak összege mutatta. A beszá
molók végén arra kérték a személyeket, hogy 5-fokú skálán minősítsék, 
hogy az események mennyire fontos következménnyel járnak. Az élmény 
skálázott értéke a beszámolók hosszúságával, azaz kidolgozottságával füg
gött össze, mely alapján igazoltnak vélték a „következmény” hipotézist. 
Az élmény személyes fontosságának egy példája, hogy a feketebőrű sze
mélyek jobban emlékeztek Martin Luther King meggyilkolásának körül
ményeire. (A további vaku-vizsgálatok hasonlóan publikus élményanyagon 
dolgoztak, némileg változó tartalmi szempontokat követve, például dátu
mok, időpontok; gyakran az élmény tartalmára utaló határozottan megfo
galmazott kérdésekkel.)

A vaku-emlékezést különleges természetéről alkotott felfogást több 
irányból is kétkedés fogadta. Az emlékezeti séma elméletei rámutattak ar
ra, hogy e különlegesen jó emlékezés pontatlan — a bizonyosság megté
vesztő érzését néha az élénkség, részletesség adja. Ez a megállapítás össz
hangban van az emlékezet konstruktív természetét hangsúlyozó bartletti 
hagyománnyal. Ilyen séma alapú átértelmezést tett NEISSER (1982) — 
a vaku-élmények valótlanságára alapozva elméletét. A séma jelleget erő
sítik a vaku-emlékek felidézésében felismerhető narratív szabályok is. To
vábbi megerősítést nyújtanak azok a vizsgálatok, amelyekben az eredeti 
élmény felidézését késleltetve megismételték (például MCCLOSKEY és 
mts., 1988; CHRISTIANSON, 1989) és a beszámolók között fokozódó 
torzítást találtak. Christianson azonban megjegyzi, hogy létezhet az él
ménynek olyan felejtésnek ellenálló „magja”, amely ép marad, szemben a 
perifériális részletekkel.

A vaku-emlékezet egyik kiemelkedő kérdése az érzelmek szerepe az 
élénk emlékezésben. Brown és Kulik nézete szerint a jelentős eseményt 
kísérő nagyfokú figyelem és érzelem vezet a jó emlékezéshez. Ennek a 
megállapításnak az a klasszikus tétel mond ellent, hogy a magas aktiváció 
inkább beszűkíti a figyelmet, ami nemigen vezethet részletes megjegyzés
hez, mint erre NEISSER, 1982; és LINDSAY és mts., 1990. rámutattak.
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Az érzelem emlékezetet felerősítő hatása az utóbbi érvelés szerint a re
konstrukció során érvényesül. Feloldható az ellentmondás abban a fen
tebb említett gondolatban, amely különbséget tesz az élmény lényegi és 
kevésbé fontos részleteinek felidézése között (lásd CHRISTIANSON, 
1989). Eszerint az emocionális központi élmény felidézése vezethet a 
részletekre való konstruktív (egyben kevésbé pontos és nem feltétlenül 
emocionális) — az elbeszélés szabályait követő visszaemlékezéshez.

A további kétkedés a vaku sajátos természetének szól. BROWN és 
mts. (1988) kétségbevonták, hogy lényegét tekintve különbözne ez az 
élénk, részletekben gazdag publikus eredetű emlék a nehezebben előhív
ható személyes, önéletrajzi emlékektől. Sokan osztják azt a véleményt, 
hogy a vaku-emlékezet az önéletrajzi emlékezetbe sorolható (lásd RUBIN, 
1988). Az önéletrajzi emlékeket az élményszerűség mellett az én-tudatos- 
ság jellemzi, és a vaku-emlékek is jellegzetesen egyes szám első személyű- 
ek (lásd még MCCLOSKEY és mts., 1988). BREWER (1988) kettős fo
lyamat elméletében a közelmúlt személyes emlékei az élmény másolatát 
őrzik, majd idővel egyre inkább áthatja az emlékezést a séma alapú re
konstrukció. NEISSER (1982) említett sémaelmélete ugyancsak magában 
foglalja az önéletrajzi emlékezet gondolatát. O a „vaku” lényegét a sze
mélyes és külső események összefonódásában látta, amely utóbbiak a sze
mélyes emlékeket „méta” szintre emelik. A világban zajló jelentős esemé
nyek segítik az egyén történetének megőrzését, saját életünk felidézésé
nek kiemelkedő támpontjait nyújtják. (Ez akkor történt velem, amikor ... 
például). A külső esemény következményei a saját élettörténettel együtt 
válnak fontossá. Véleménye szerint vakuszerú „magaslati pontok” akkor 
jönnek létre az emlékezésben, amikor két elbeszélés, a külvilág (Brown 
és Kulik kísérletére utalva — a történelem) és a személyes élet esemény
sora találkozik.

Az önéletrajzi megközelítések a vakut az élményekre való emlékezés 
olyan szélsőségesen kidolgozott formájának tekintik, amely az egyén szá
mára személyesen fontos események után marad fenn. Ez az elgondolás 
összhangba hozható az emlékezeti megkülönböztetés általános magyaráza
tával. Többek szerint (MCCLOSKEY és mts., 1988) a kiemelkedő szemé
lyes emények élénk, pontos és tartós megjegyzése az emlékezet általános 
sajátosságának — az emlékezetbeli megkülönböztethetőségnek a következ
ménye. Az érzelem felidézésben játszott „jelző” szerepére a szemantikus 
hálózat „hangulaf’-elméletei (például GILLIGAN és BOWER, 1984) is 
felhívták a figyelmet.
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A vaku emlékezet elkülönülésének oka nem utolsó sorban módszer
tani eredetű. Ez a kísérleti irodalom olyan, sokak számára közös élmé
nyekre támaszkodik, melyekben a történelmi jelentőség és a személyes él
mény találkozik. Ezek általában politikailag, történelmileg kiemelkedő 
események, pontosabban az ezekkel kapcsolatos hírek (Abraham Lincoln, 
John F. Kennedy, Martin Luther King, Olaf Palme meggyilkolása vagy a 
Challenger űrrepülőgép felrobbanása). Az ilyen emlékekre a „saját he
lyünk a történelemben” jellegű szerveződés jellemző. A jelentőségtulajdo- 
nítás ebben az esetben nyilvánvalóan az esemény történelmi súlyával függ 
össze. Ha viszont a „vakut” és az önéletrajzi élményeket közvetlenül akar
juk összekapcsolni, ehhez olyan önéletrajzi élményekre van szükség, me
lyeknek a személy élettörténetében is kiemelkedő szerepe van. Ezért vá
lasztottuk vizsgálatunk élményanyagának az egyetemi felvételit, amely az 
egyén számára kiemelkedő és összetett esemény. Olyan önéletrajzi helyzet 
kiválasztására törekedtünk, melyben a jelentőségtulajdonítás azonnali, a 
történelmiséget pedig a saját élettörténet adja. Tartalmi elemzéssel vizs
gáltuk ennek az élménynek a vakuszerű természetét; illetve azt, hogy mi
lyen összetevői vannak a személyes fontosságú emléknek. Az időben szer
veződő helyzet alkalmat adott a személyes élményre való emlékezés fo
lyamatának vizsgálatára is.

VIZSGÁLAT

SZEMÉLYEK

A vizsgálatban tizenöt egyetemi hallgató vett részt (10 fiú és 5 lány; kü
lönböző szakokról és évfolyamokról). Köztük heten voltak olyanok, akik 
egy napon felvételiztek. A személyek 2 vagy 3 éve felvételiztek.

VIZSGÁLATI MÓDSZER

A hallgatók előzetes megbeszélés alapján tudták, hogy a felvételire való 
visszaemlékezés lesz a beszélgetés tárgya. A vizsgálat nyugodt, személyes 
körülmények között zajlott le. A felidézett emlékeket a vizsgálatvezető 
írásban rögzítette. Legtöbben könnyen belekezdtek a beszédbe, voltak 
persze olyanok, akik nehezebben fogtak hozzá személyes élményeik fel
idézéséhez. Ilyenkor olyan kérdéseket tettünk fel, amelyekkel igyekeztünk 
nem befolyásolni az elbeszélést. A beszámoló többnyire folyamatos volt, 
az esetleges elakadásokon a vizsgálatvezető semleges kérdésekkel próbál
ta átsegíteni a személyt.
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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A felvételi emlékek földolgozása során az élménybeszámolót különböző 
szempontok szerint bontottuk fel (lásd az 1. táblázatot).

A beszámolóban egymást követő és jól elkülönülő helyzetek szerint 
— odaát; várakozás; vizsga; vizsga után („helyzet" szempont). Tartalom 
szerint — a személyek külső leírása; belső állapotuk, érzelmeik; viselkedé
seik, cselekedeteik; és mindaz, amit mondtak, kérdeztek vagy válaszoltak, 
röviden beszédtémáik („tartalom” szempont). Élesen elkülönültek a saját 
személyre és a másokra vonatkozó emlékek („vonatkozás” szempontja). 
Az utóbbi miatt az elemzés során olyan tartalmi kategóriákat alakítottunk 
ki, amelyek szorosan kapcsolódnak személyekhez. így nem alakítottunk ki 
olyan (utólag fontosnak tűnő) szempontokat, mint a téri elrendezés, a tár
gyi környezet, a pontos idői megjelölés.

Az értékelés gyakorlati menetét egy példán át mutatjuk be. „A fizi
kus tanár megkérdezte, hogy mi az a rezgőmozgás — s ez engem nagyon 
meglepett.” Ezt az emléket a következő kategóriákban pontoztuk:

fizikus tanár megkérdezte = vizsga, más személy, cselekedet 
mi a rezgőmozgás = vizsga, más személy, beszédtéma 
ez engem nagyon meglepett = vizsga, saját személy, érzelem.

EREDMÉNYEK

A statisztikai feldolgozás szempontjai: helyzet (odaát, várakozás, vizsga, 
vizsga után), tartalmi kategóriák (személyek külső leírása, érzelmei, csele
kedetei, beszédtémái), vonatkozás (saját személy, más személy). Adataink 
elemzését három szempontos varianciaanalízissel (összetartozó minta, is
mételt mérés) kezdtük. Valamennyi számításban az elemszám 15. Amint 
azt a 2. táblázat mutatja, mindhárom főhatás jelentős volt, valamint kettes 
és hármas szignifikáns interakciókat is kaptunk. A három főhatás és az in
terakciók mindegyike p< 0.0001 szinten szignifikáns.

A főhatások és az interakciók értelmezésére utólagos elemzéseket 
végeztünk. Az átlagok páronkénti összehasonlítására Tukey-módszert al
kalmaztunk (1. VARGHA, 1982), majd szintenként egyszempontos varian
ciaanalízist végeztünk el. (Az átlagokat és a szórásokat a 3. táblázat tar
talmazza.)

A helyzetek négy szintje közül szignifikánsan kiemelkedett a vizsga
helyzet a másik három helyzettel szemben (p< 0.01). A „vizsga” kiemel-



Helyzet Odaút Várakozás Vizsga Vizsga után összevonva
Tartalom saját más saját más saját más saját más saját más ossz

Külső leírás * 
s

0.00 0.33 0i33 5.00 1.13 5.46 0.20 012 041 2.72 1.58
0.00 0.72 0.81 3.95 1.24 2.47 0.56 2.19 037 1.44 0.76

Érzelem x 
s

2.33 040 4.53 2.26 8.86 3.40 1.60 Û73 4.30 1.70 3.01
3.86 063 3.06 1.90 5.70 2.19 1.99 1.33 2.80 0.95 1.76

Cselekedet x 
s

4.00 1.86 2.93 6.86 9.73 15.93 3.13 2.86 3.65 6.88 5.26
3.68 3.41 2.28 4.88 4.41 6.67 3.20 4.59 Z 15 3.02 2.53

Beszédtéma x 
s

0.40 Q53 Q40 3.40 4.53 15.26 0.60 1.33 040 5.13 2.76
0.82 1.55 073 2.99 5.01 6.04 0.82 3.65 0.55 2.08 1.52

saját más ossz saját más ossz saját más ossz saját más ossz

Ö sszevonva * 1 68 0 78 1 23 205-4.40 3.22 6.0610.01 8.04 1.38 1.26 1.32
S 1.89 1.34 1.51 1.22 2.63 1.71 3.18 288 263 1.44 2.30 1.67

A
z elbeszélők saját szem

élyükre és m
ás szem

élyekre vonatkozó 
em

lékeinek átlagai és szórásai helyzetenként és tartalm
i

kategóriánként
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2. táblázat

A többszempontos varianciaanalízis eredményei

f F
vonatkozás 1/14 38.70
helyzet 3/42 62.85
tartalom 3/42 30.88
vonatkozás—helyzet 3/42 14.24
vonatkozás—tarta lom 3/42 29.46
helyzet—tartalom 9/126 13.16
vonatkozás—helyzet—tartalom 9/126 11.89

kedése saját személyre vonatkozó adatoknál is igazolható (p< 0.01). Et
től eltérően a másokra vonatkozó emlékek átlagos gyakorisága minden le
hetséges párosításban p< 0.01 szinten nagyobb, az „odaát” és a „vizsga 
után” emlékek kivételével.

A tartalmi kategóriák négy szintje közül a „külső leírás” a másik há
rom tartalomhoz képest visszaszorult (p< 0.01). A többi tartalom közül 
a „cselekedet” bizonyult a leggyakoribbnak (p< 0.05). A saját személyre 
utalva a „külső leírás” és a „beszédtéma” p< 0.05 szinten kevesebb, mint 
az „érzelem”; az „érzelem” és a „cselekedet” között nincs jelentős különb
ség. A „más” vonatkozáson belül a „cselekedet” és a „beszédtéma” emlé
kek átlagos gyakorisága p<  0.01 szinten szignifikánsan nagyobb a másik 
két tartalmi kategória átlagánál; valamint az utóbbiak között is p< 0.05 
szinten különbség mutatkozott a „cselekedet” előnyére.

A vonatkozás (saját, más) szempontját elemezve a helyzetek össze
vonása után azt tapasztaltuk, hogy — az érzelem kategória kivételével — 
a más személyre utaló emlékek általában gyakoribbak, mint a saját sze
mélyre utalók (a táblázat sorrendjében p< 0.0001, p< 0.0024, p<
0.0001). Az „érzelem”-ben ezzel a egybehangzóan a saját személyre vonat
kozó adatok átlaga a nagyobb (p< 0.0005).

Ahhoz, hogy megnézzük a tartalmi kategóriák helyzetről-helyzetre 
való alakulását, további kontrasztelemzéseket végeztünk.

A külső leírás kategóriában a saját vonatkozáson belül nincs szigni
fikáns különbség a helyzetek között. A másokra vonatkozó emlékekben 
az odaát helyzete jelentősen kisebb a másik három helyzetnél (p< 0.05).

Az érzelem kategóriában szignifikáns különbség mutatkozott a saját 
személyre vonatkozó emlékek gyakorisága között. Az odaát-, várakozási-
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és a vizsgahelyzetek átlagértéke — a felsorolás sorrendjében — emelke
dett, majd a „vizsga” után csökkent (p<  0.05, p< 0.001, p 0.01). A „vizs
ga” mindhárom helyzettől p< 0.01 szinten különbözik. Mások érzelmeiben 
kevésbé folyamatos és kifejezett a helyzetek közötti változás; a „vizsga” - 
adatok átlaga nagyobb (p< 0.05) az „odaát”- és a „vizsga után”-adatok át
lagainál

3. táblázat

Az egyszempontos varianciaanalízis összefoglaló táblázatai
A vizsgálat fő szempontjainak elemzése

f F P
vonatkozás 1/14 38.70 0.0000
helyzet 3/42 62.85 0.0000
tartalom 3/42 30.88 0.0000

A „vonatkozás” szempont hatásának vizsgálata a „helyzet” és a „tartalom”
szempont egyes szintjein (f= 3/42) 

F P

helyzet saját 24.11 0.0001
más 60.33 0.0001

tartalom
saját 29.54 0.0001
más 30.59 0.0001

A „tartalom” szempont hatásának elemzése a „vonatkozás” szempontjából
(f= 1/14)

F P
külső leírás 39.14 0.0000
érzelem 21.69 0.0004
cselekedet 13.88 0.0023
beszédtéma 67.46 0.0000

A „tartalom” szempont hatásának vizsgálata a „helyzet” és a „vonatkozás”
szempontjából (f= 7/98)

F P
külső leírás 22.98 0.0000
érzelem 16.66 0.0000
cselekedet 24.70 0.0000
beszédtéma 38.83 0.0000
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A cselekedet tartalmi kategóriáján belüli kontrasztképzés eredményé
képpen a vizsgahelyzet kiemelkedését kaptuk mind a saját, mind a más vo
natkozásban (p< 0.01). A más vonatkozásban a helyzetek eredeti sor
rendjében nő a válaszok gyakorisága a vizsgahelyzetig (p< 0.05, p< 0.01,
p< 0.01).

A beszédtéma kategóriájában szintén a vizsgahelyzet kiemelkedését 
tapasztaltuk, bár ez erősebb volt a más vonatkozásban (saját: p< 0.05; 
más: p<  0.01).

Az érzelem szerepének tisztázásához korrelációszámítást is végez
tünk. Eredményül azt kaptuk, hogy a saját érzelem előfordulása és az 
egész felvételi emlék kidolgozottsága között szoros együttjárás van (r= 
0.773; p<  0.01).

Összegezve a saját és más érzelmeket, nem kaptunk ilyen szoros 
összefüggést (r=  0.55; p< 0.05).

AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

Kérdésfelvetésünk arra irányult, hogy a több epizódból álló szóbeli felvé
teli élménynek van-e vakuszerűen kiemelkedő része. Az eredmények iga
zolják, hogy ez az emlék (és talán általában a személyes emlékek) nem 
egységes. Különbözik aszerint, hogy az esemény mely részéről van szó, 
hogy tartalmilag miből áll és hogy a személy saját magáról vagy másról be
szél. A  felvételi élményt összességében a másokra vonatkozó emlékek ural
ják. A másokra vonatkozó emlékekben a legjelentősebb tartalom a cselek
vés és a beszédtéma; a „saját” élményekben ugyanakkor az érzelem és a 
cselekvés emléke él a legerősebben. Általánosan jellemző a kidolgozott
ságnak a vizsga „pillanatáig” történő emelkedése, majd lecsengése, első
sorban a cselekvéses emlékeknek betudhatóan. A helyzet legkidolgozot
tabb része maga a vizsga. Mindezt az 1., illetve 2. ábra szemlélteti. Az 1. 
ábra a felvételi élményt helyzetenként, a tartalom összetevőinek felbon
tásával tünteti fel, míg a 2. ábra egészében, a tartalmak kumulatív ösz- 
szegzésével. Az utóbbi ábrázolásban különösen jól látszik, hogy a felvételi 
emlék nem egyenletesen kidolgozott; a vizsga élményére részletesebben 
emlékeznek a személyek. A tartalmi kategóriák közül egyedül a „külső le- 
írás”-nál nem jelentős ez a megemelkedés.

Habár a felvételi élmény tartalmát tekintve főként másokra vonatko
zik (3. ábra) — beleértve a vizsgahelyzetet is — a legdöntőbbnek mutat
kozó cselekvéses emlékek egyaránt irányulnak saját és más személyre.
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Mindezzel szembeállítva érdekes az érzelmi emlékek alakulása, amelyek 
többsége mindvégig személyes. Azaz, az érzelmi emlékeken belül hangsú
lyozottá válik az emlék személyes volta (4. ábra). A legegyenletesebb az 
emelkedés a másokra vonatkozó cselekvéses és a saját személyre vonat
kozó érzelmi emlékekben. A beszédtémák megemelkednek a vizsgahely
zetben. Ez önmagában természetes — szóbeli felvételiről lévén szó — ér
dekes részlet, hogy a felvételizők jobban emlékeznek a tanárok (kérde
zők) kérdéseire, mint saját feleleteikre. Saját válaszaik akkor voltak em
lékezetesek, amikor nem sikerült azonnal válaszolniuk, ha gondokodásra, 
rávezetésre volt szükség. Tehát olyankor, amikor válaszaik személyes ér
zelmi természetűek voltak. A felvételi élményre való emlékezést tehát a 
kidolgozottság fokozódása jellemzi — a dramaturgiailag legfontosabb hely
zetig. Éppen azért, mert az általános kidolgozottság elsősorban a másokra 
való emlékezéssel függ össze, kap szerepet a megnövekedett saját érzelem 
a kiemelkedő vizsgahelyzetben.

odaút várakozás vizsga vizsga után

A felvételi élmény tartalmi összetevői helyzetenként

A v i z s g a - é l m é n y  l a t i  a l m i  ö s s z e t e v ő i
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2. ábra

A „vaku”-emlék összegezett tartalma

Az 1.ábrán jelölt tartalmak itt rétegenként helyezkednek el 

Л  v i z s g a - é l i n é n y  t a r t a l m i  ö s s z e t e v ő i

Ш "más" beszédtéma 

EJ "saját" beszédtéma 

E£2 "más" cselekedet 

Й  "saját"cselekedet 

Б1 "más" érzelem 

□  "saját" érzelem 

Щ "más" külső leírás 

Él "saját" külső leírás

odaút várakozás vizsga vizsga után

Az, hogy a felvételi vizsga élménye nem egységes, a történet idői 
szerveződésével magyarázható. A legnagyobb egység a „felvételi”, amely 
alá szerveződnek a kisebb, több epizódból álló egységek (odaút stb.). Az 
egyik elméleti értelmezés a séma- illetve forgatókönyv-elméletek keretében 
történik. Például REISER és mts. (1985), valamint ROBINSON (1988) 
az önéletrajzi emlékek idői szervezésében kiemelték a cselekvés szerepét. 
Saját vizsgálatunkban a felvételi élményének sajátos forgatókönyve volt. A 
személyek általában az odautazással kezdték az elbeszélést és cselekvéses 
élményeikre támaszkodva idézték fel az eseményt. A viselkedés mellett a 
verbális cselekvések ugyancsak kiemelkedő fontosságúak voltak. Neisser 
az ilyen típusú szerkezeti megegyezéseket „narratív konvenciónak” értel
mezte, melyek inkább a felidézés, mint a megjegyzés sémái. Vizsgálatunk
ban a cselekvéssel szemben a személyek külső megjelenésére jóval kevés
bé emlékeztek a személyek; legalábbis ebben a történeti elbeszélési for
mában. A személyek külső jellemzésére és a tárgyi környezetre való em-
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3. ábra

A „saját” és „más” emlékek a tartalmak összegzésével

"Sajót" és "más" személyekre való emlékezés
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odaá t v á r a k o z á s  v iz sga  v iz sg a  után

lékezés hiányát tapasztalták BROWN és KULIK (1988) is. Ugyanakkor 
random válogatott személyes eseményeknél BREWER (1988) a helyre, il
letve helyzetre (a részt vevő személyeket is beleértve), majd a cselekvésre, 
gondolatokra, érzelmekre és időre való fontossági sorrendet állapított meg 
— a felejtésnek való ellenállás alapján. A személyes emlékek tartalmát 
meghatározza tehát az előhívás-, illetve a szerveződés módja.

Eredményeink feljogosítanak arra, hogy az önéletrajzi emlékek 
összetettségének kimutatása mellett, hozzászóljunk az érzelem szerepének 
vitájához. Vannak kutatók, akik határozottan ellenzik a vakuszerűen 
élénk élmények érzelmi magyarázatát; a figyelem már említett beszűkülé
séhez és mérsékelt érzelmi szinthez kötik az ilyen emlékek keletkezését 
(például NEISSER, 1982; PILLEMER, 1984; és McCLOSKEY és mts., 
1988). Mások (például RUBIN és KOZIN, 1984) ugyanakkor a személye
sen igen fontos eseményeknek tulajdonítják ugyanezt. Saját eredményünk 
összecseng CHRISTIANSON (1989) elképzelésével, amely az élményt pe
rifériális és centrális részre osztja. A vaku-élmény az a felvillanás volna,
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amelyet 2. ábránk látványosan szemléltet Az érzelem által feltöltött vaku 
fénye azonban kis sugarú. Meglehet, hogy csak egyes epizódok „vésőd
nek” be igen élénken, és ez adja az alapját azok szelektív felidézhetősé- 
gének. Minderre a személyeknél kiemelkedő egyedi epizódok utalnak, 
amely események kiemelkednek és — Bartlett szóhasználatában — „kiin
dulópontként” szolgálhatnak a konstruktív emlékezés számára. Bár a be
számolók logikusan voltak felépítve, mindemellett időnként bizonytalan
nak tűntek. Ezekre a pontokra rákérdezve, általában gyakran valamiféle 
pontatlanság került felszínre. Például: Az egyik hallgató elmondta, hogy 
vonattal jött Budapestre, ami reggel 6 óra 30 perckor indult és amiről a 
Keleti Pályaudvaron szállt le. A beszámolóban azonban semmit nem em
lített a tárgyi környezetről, saját külsejéről. Rákérdezésünk után elmond
ta, hogy egy szatyorral a kezében ment be a felvételire, amiben egy ké
miakönyv volt. Ebből a látszólag jelentéktelen momentumból derült ki

4. ábra

A „saját” és „más” érzelmi emlékek helyzetenként

"Saját" és "más” személy érzelmére való emlékezés

o>
w■Г-L
ОM<1e*cr
ио
S'

odaút várak ozás v iz sg a  v izsga  után

О  s a j á t  

Ш más



324

számára, hogy amit eddig elmondott, nem volt valóságos. Nem vonattal 
utazott Budapestre, hanem autóbusszal. A kémiakönyvből tanulni akart az 
úton. .., de csak belelapozott, aztán elaludt ... az M3-ason járt már a busz, 
amikor felébredt. Természetesen nem a Keletinél szállt le, hanem a Nép
stadionnál.

Néhány hiba a hasonló események keveredését mutatja. Például egy 
elbeszélő megnevezett egy szóbanforgó felvételi témát; majd később hoz
zátette, „lehet, hogy csak azért mondom, mert később ebből referáltam”. 
A vizsga téri elrendezésére utaló következtetéses emlékezést mutatja az 
a beszámoló, amely szerint kellett lennie ott még egy asztalnak, mert a 
tanárok messzebb voltak. Hasonló bizonytalanság jellemezte azt a sze
mélyt, aki miután felsorolta, hogy mi minden volt az aktatáskájában, rá
döbbent, hogy ennyi csak a sporttáskájába férhetett bele. Hibákat az azo
nos időpontban felvételizett néhány személy esetében is tudtunk azonosí
tani. Például amikor a bizottság elhelyezkedéséről eltérően számoltak be.

A jegyzőkönyvi hibák szemléltetik a beszámolók torzításait, de a 
pontatlanság nem feltétlenül jellemző az egész emlékre.

ÖSSZEFOGLALÁS

A vakuemlékezet irodalmának legfontosabb eredménye talán az, hogy ez 
az erőteljes jelenség fellendítette az önéletrajzi emlékezet kutatását. Ez 
utóbbi terület pedig visszavezetett a sémaelméletekhez. Megerősítve egy 
olyan elméleti beállítódást, amely szerint az emlékek sokkal egységeseb
bek, mint azt a fogalmak belső strukturálódásának szemantikus elméletei 
feltételezték. Ez a szembesülés még kifejezettebbé vált a közvetlen emlé
kezet lehetőségével, amely Gibson „direkt észlelés” (GIBSON, 1978) el
méletének kiterjesztése. Az utóbbi szerint a környező világ azon esemé
nyeit, amelyre a szervezet alkalmazkodása során „ráhangolódott”, egyedi
leg képezzük le kisebb-nagyobb egymásba ágyazható egységekben (NEIS- 
SER, 1988). A séma- és a direkt emlékezet értelmezés ezen a vizsgálati 
szinten nem empirikus kérdés, inkább elméleti állásfoglalás.

A „vakut” elemző vizsgálatok olyan egyébként nem kiemelkedő öné
letrajzi emlékekkel foglalkoznak, amelyek az egyidejű közéleti emlékek
nek köszönhetik fennmaradásukat. A személyesen fontos események 
azonban önmagukban is élénk emlékeket hagynak maguk után. Amíg a 
„vaku” esetében vitatható, az élénk önéletrajzi emlékek esetében nem 
kérdéses azonban az emóciók szerepe (vö. PILLEMER, 1984 és PILLE
MER és mts., 1986).
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Vizsgálatunkban egy személyes emlék vakuszerű összetevőjét mutattuk 
ki; igazolva ezáltal, hogy a „vaku” az önéletrajzi emlékezet része. Eredmé
nyeinkkel igazolni véljük az emóció szerepét ennek az élénk, részletesen ki
dolgozott, fényképszerű emlékezeti képnek a keletkezésében. Ugyanakkor 
feltételezzük, hogy ez a kép nem teljed ki mindenre — mint azt a vaku ana
lógia is sugallja —, csupán azokra a részletekre, melyek az erős én-involvált- 
ságot okozzák. Az analógiánál maradva, a vaku túl erős fényénél a nagyon 
közeli részletek „foltokban kifehérednek”. Az ennél távolabbiak élesek, a 
még távolabbiak pedig a homályba vesznek. A visszaverődő fény fokozatos 
gyengülése helyébe az érzelmeket téve igaz lehet, hogy a heves érzelemmel 
kísért „legközelebbi” események néhány kiemelkedő epizódot tartalmaznak. 
Következtetésünket a saját személyre vonatkozó érzelmi emlékek megemel
kedésére alapoztuk az önéletrajzi emlék legkidolgozottabb részében. Hason
ló következtetések vonhatóak le PILLEMER és mts., (1986) vizsgálatából, 
amelyben úgy találták, hogy az írásban felidézett legfontosabb személyes em
lékek magas arányban tartalmaznak olyan sajátosan egyedi epizódot, ame
lyekben az érzelem is kifejeződik. CRAIK (1989) feltételezése szerint pedig, 
az érzelem kiemeli a biológiailag fontos epizódokat és azok fokozott feldol
gozásához vezet. Mindezek alapján az feltételezhető (szembeállítva az 
„élénk” emlékezet általános elképzelésével), hogy nem az egész emlék, csak 
annak néhány epizódja nyer biológiai jelentést. Ezek az emocionálisan hang
súlyozott, erősen személyes vonatkozású emlékek önmagukban is felidézhe- 
tőek, és elvezetnek az önéletrajzi emlékek hangulati elemekkel átszőtt és 
részletekben gazdag rekonstrukciójához. Ezek lehetnek azok a kiemelkedő 
események, melyek — BARTLETT (1932) alapján — a felidézéshez kiin
dulópontot adnak. A közvetlen emlékezet értelmében pedig ezekre az ökoló
giailag jelentős eseményekre az emlékezet ráhangolódik. Az önéletrajzi em
lék „vaku’’-szerűen kiemelkedő része ugyanakkor nem különül el az egész 
emléktől. Minthogy az emlék általános kidolgozottságának emelkedését elkí
séri a személyes érzelmi emlékek emelkedése, a vakuszerűen élénk önélet
rajzi emlék érzelmi epizódokban gazdag emléknek tekinthető.

A kézirat elfogadva: 1991. május

IRODALOM

BARTLETT, F. С , 1932, A z emlékezés, 1985, Gondolat, Budapest.
BREWER, W. F., 1988, What is autobiographycal memory? In: RUBIN, D. C.

(ed.). Autobiographical memory, Cambridge University Press, Cambridge. 
BREWER, W. F„ 1988, Memory for randomly sampled autobiographical 

events. In: NEISSER, Winnograd, Id 17. o.



326

BROWN, R. and KULIK, J., 1977, Flashbulb memory, In: NEISSER, U. (ed.), 
Memory observed, 1982, Freeman, San Francisco.

BROWN, N. R., SHEVELL, S. K. and RIPS, L. J., 1988, Public memories and 
their personal context, In: RUBIN, D. C. (ed.), Autobiographical memory, 
Cambridge University Press, Cambridge.

CHRISTIANSON, S. A., 1989, Flashbulb memory: Special, but not so special, 
Memory and Cognition, (17 ) 4, 435—443.

COLEGROVE, F. V., 1899, Individual Memory, In: NEISSER, U. (ed.), 
Memory observed, Freeman, 1982, San Francisco.

CRAIK, F. I. M„ 1989, On the making of episodes, In: ROEDIGER, H. L, 
and CRAIEK, F. I. M. (Eds.), Varieties o f  memory and consciousness, 
Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.

GIBSON, J. J., 1978, The ecological approach to visual perception, Houghton 
Mifflin Company, Boston.

GILLIGAN, S. G. and BOWER, G. H„ 1984, Cognitive consequences of 
emotional arousal, In: IZARD, C. E., KAGAN, J. and ZAJONC, R. 
(eds.), Emotion, cognition and behavior, Cambridge University Press, 
New York.

HAUER, F. and REISBERG, D„ 1990, Vivid memories of emotional events: 
The accuracy of remembered minutiae, Memory and Cognition, 18, (5), 
496—506.

LINDSAY, D. S. and JOHANSON, M. K„ 1989, The eyewitness suggestibility 
effect and memory for source, Memory and Cognition, 17, (3), 
349—358.

LOFTUS, E. F., 1981, Mentalmorphosis: Alternations in memory produced by 
the mental bonding of new information to old, In: LONG, J. and 
BADDELEY, A. (eds.), Attention and performance, IX, Hillsdale, NJ. 
Erlbaum.

MCCLOSKEY, M„ WIBLE, C. and COHEN, N.. 1988, Is there a special 
flashbulb-memory mechanism? Journal o f  Experimental Psychology: 
General, 117, 171— 181.

NEISSER, U., 1982, Pillanatfelvételek vagy magaslati pontok? In: KÓNYA A. 
(szerk.), A z emlékezet ökológiai megközelítése, Tankönyvkiadó, Budapest 
(megjelenés alatt).

NEISSER, U., 1982, John Dean memóriája. In: KÓNYA A. (szerk.). A z  
emlékezet ökológiai megközelítése, Tankönyvkiadó, Budapest (megjelenés 
alatt).

NEISSER, U., 1988, What is ordinary memory the memory of? In: NEISSER, 
U. and WINOGRAD, E. (eds.), Remembering reconsidered, Cambridge 
University Press, Cambridge.

PILLEMER, D. B., 1984, Flashbulb memory of the assassination attempt on 
president Reagan, Cognition, 16, 63—80.

PILLEMER, D. B„ RINEHART, E. D. and WHITE, S. H., 1986, Memories of 
life transitions: the first year in college, Human Learning, 5, 109— 123.



327

REISER, B. J., BLACK, J. B. and ABELSON, R. P., 1985, Knowledge 
structures in organization and retrieval of autobiographical memory. 
Cognitive Psychology, 17, 89— 137.

ROBINSON, J. A., 1988, Temporal reference systems and autobiographical 
memory, In: RUBIN, D. C. (ed.), Autobiographical memory, Cambridge 
University Press, Cambridge.

RUBIN, D. C. and KOSIN, M„ 1984, Vivid memories, Cognition, 16, 81—95.
RUBIN, D. C. (ed.), 1988, Autobiographical memory, Cambridge University 

Press, Cambridge.
VARGHA András, 1982, Pszichológiai statisztika gyakorlat, Tankönyvkiadó, 

Budapest.

ANIKÓ KÓNYA — TÍMEA TÖRŐ

REMEMBERING PERSONAL EXPERIENCES:
THE „FLASH”-MOMENTS OF AUTOBIOGRAPHICAL

MEMORIES

It is commonly accepted in the flashbulb literature that the survival of the 
otherwise weak personal memories might be due to those public events 
having been in coincidence with them. However those memories 
mentioned in our study were outstanding even in their own right.

The undergraduate students were asked to recall that event which was 
of overriding importance in all of their life-history, namely their oral 
entrance exam. An analysis was done of the major episodes of the story. Our 
results suggest that this autobiographical memory is generally rich in actions. 
This finding might be interpreted by the narrative nature of recall. However 
the elaboratedness of these memories was not homo-geneous because the 
memory for the details of the examination itself was more detailed than the 
memory of the surrounding events. The students were highly ego-involved 
in their memories about this significant event, as indicated by the frequent 
references to themselves and by their high recall of the emotions 
experienced in the original situation. We regarded this highly elaborated part 
of autobiographical experience as identical with flashbulb memory itself. On 
the other hand on the basis of the graduated elaboratedness of 
autobiographical experiences this sort of memories do not make a sharp 
contrast because emotion accompanies all the autobiographical 
remembering.





Pszichológia, 1992, (12), 3, 329—355

ÜLKEI ZOLTÁN
Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs

A MÁSIK VAJON HOGYAN LÁTJA?

„Máról holnapra eltűnt a világmindenség közepe. Mire megvirradt, 
megszámlálhatatlanul sok középpontja támadt. Vagyis minden pontját 

középpontnak vehetem, avagy egyiket sem. A tér hirtelen kitágult.”

(Brecht: Galilei élete)

A decentráció — szempont-tágítást jelent; egy tényállásnak egy tőlünk kü
lönböző (tényleges vagy akár csak feltételezett) szemlélő nézőpontjából 
való újraalkotását. Magát a jelenséget példázza itt egy kísérleti elrendezés:

A „Három hegy” kísérlet meglehetősen korai fejlemény Jean Piaget 
életművében, s azóta számos változatban újrajátszották: a gyermeknek egy 
makettet mutatnak be, amely mellett (valamilyen tőle eltérő pozícióban) 
egy játékbaba ül. Hétéves kora előtt a gyerek nem tudja az előtte fekvő 
fényképek közül kiválasztani azt, amelyik a baba szemszögéből mutatja be 
a látványt; annak elhelyezkedésétől függetlenül mindig arra a képre mutat 
rá, amelyik saját jelenlegi helyzetéből mutatja a makettet Kb. hétéves kor 
után majd képessé válik az elképzelt helyváltoztatásoknak és a látványon 
végzett operációknak olyan összerendezésére, amit a feladat megoldása 
megkíván.

A perspektívák váltogatására való képességünk tehát korántsem ma
gától értetődő: értelmi fejlődésünk során fokozatosan dolgozzuk ki.
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E dolgozatban egy olyan szemléletmód történeti alakulásáról próbá
lok vázlatot adni, amely a pszichológiai elméletképzést hatékony háttér
feltevésekkel látta el. „Az ember társadalmi lény” — olyan üres általános
ság ez, mely igen eltérő, adott esetben homlokegyenest ellentétes értel
mezéseket is megenged. Az az elgondolás, miszerint e „társadalmiság” 
nem egyéb, mint a másik (illetve a többi) ember nézőpontjának rend
szeres újrafelépítése, talán a leggyümölcsözőbb konkretizációja e közhely
nek. A szóban forgó szemlélet legpregnánsabb kifejtését Jean Piaget, il
letve G. H. Mead munkáiban találni, de a hasonló szellemben fogant gon
dolatok az újkor kezdetéig nyúlnak vissza (korábbra azonban — 
amennyire a dolgot meg tudom ítélni — nem: az ember akkor tekint ön
magára úgy, mint egymással felcserélhető perspektívákat koordináló lény
re, „amikor az emberi egyenlőség fogalma már népi előítélet szilárdságá
val rendelkezik”).1

A dolgozat — minthogy módszere az eltérő vagy párhuzamos gon
dolati konstrukciók összehasonlító elemzése — óhatatlanul spekulatív; 
haszna — ha van — csupán annyi, hogy egyes empirikus munkák mögött 
álló emberképeket igyekszik felkutatni.

Köszönettel tartozom Pléh Csabának, aki munkámat számos ta
náccsal segítette, s akinek pszichológiatörténeti előadásai a lélektan önref
lexiós lehetőségeibe vetett hitem kizárólagos forrását jelentették.

VISSZATEKINTÉS: ADALÉKOK A „DECENTRÁCIÓ” 
FOGALOM-TÖRTÉNETÉHEZ

Az emberképeknek az az átformálódása, melynek során a tényleges vagy 
képzeletbeli helycserék kivételes jelentőséghez jutottak — a politikum te
repéről indult. Azon szemlélet kialakulásában, mely az emberek közötti 
viszonyok prototípusának az egyenlők közötti kölcsönös viszonyokat te
kinti, s az emberi értelem lényegét épp az ilyen viszonyok megalkotására- 
szabályozására való képességben látja, jellegzetes, kívülről befelé haladó 
fejlődési irány ismerhető fel:

1. Politikai követelésként, az egyenlőség és a polgári szabadságjogok 
követeléseként jelent meg a XVII. század mozgalmaiban.

1 Vö.: Marx, 1978, 64. o. Marx ezl az  összes emberi munkák egyenértékűségének 
felismerésével összefüggésben említi.
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2. Ennek első elméleti kifejezéseként, a „szerződő fél” politikai-jogi 
státuszát előlegezték meg minden résztvevő számára a „társadalmi szerző
dés” elméletei. A felek közötti kölcsönös éredekegyeztetés, amin egy 
szerződésben foglalt közös akaratnyilvánítás alapul, már feltételezi az 
egyéni perspektívák közötti átjárhatóságot. Ezzel párhuzamosan a morál- 
filozófiában is földindulás kezdődött: egy „magától értetődő” transzcen
dens erkölcs megingásával új horgonypontokat próbáltak keresni.

3. A szemlélet a LEGYEN-bői akkor lépett át-a VAN tartományába, 
midőn a másik fél érdekeinek kifürkészésére való hajlam egy gazdasági 
antropológia sarkköve lett, mely a cserére, az üzletelésre való hajlamot az 
ember alapvető természeti jellegzetességeként fogta fel.

4. Mindez előkészítette a terepet egy lélektani decentráció-fogalom 
számára, mely az alternatív nézőpontok rekonstrukcióját az értelmi fejlő
dés mozgatórugójaként ábrázolja, olyan mechanizmusként, melynek révén 
a valóság — és önmagunk — megértése végbemegy. Vegyük hát sorra a 
jelzett stációkat!

1. HANGSÚLYELTOLÓDÁSOK A POLITIKAI LEGITIMÁCIÓBAN

Az „új szemlélet” kialakulásának ezen első szakaszát jelzi az a változás, 
ami — amint Cristopher HILL (1968) elemzése megmutatja — a „sza
bad”, illetve „szabadság” szó jelentésében a XVII. századi Angliában vég
bement.1 A középkori latinban a „libertás” kifejezés még a kiváltságokhoz 
való kizárólagos jogot jelenti. A „szabadság és tulajdon” jelszava, amellyel 
a parlament a királyi előjogok ellenében fellépett, még olyasvalamit jelen
tett, mint „kiváltság és tulajdon”, s távol állt a „szabadság” szó modern 
jelentésétől (Hill).

a
Míg a parlament és az udvar közötti pártharcokban — nem találván 

még eredeti elméleti kifejezést a parlamenti ellenzék törekvéseinek — a 
hagyományos politikai frazeológia (azaz a hagyományok frazeológiája) 
volt használatos, a leveller mozgalom merőben új jelentéssel látta el az 
„angol emberek szabadságai” kifejezést: demokratikus jelszót csináltak ab
ból, ami addig csupán a társadalmi rétegek megkülönböztetésére szolgált. 
A kistulajdonosok, a kézművesek és önálló parasztgazdák szemléletét ki
fejező levelierek a választójog kiterjesztését a „szabadon született” ango-

1 A fogalmi árnyalatok e változásáról Id. C. Hül könyvének (1968) 40— 41. oldalát.
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lókra kívánták korlátozni: a bérmunkásokat és a paupereket, a szolgákat 
és alamizsnából élőket maguk is ki akarták zárni a választójogból. A pu
ritanizmus térhódítása e politikai mozgások vallási megfelelőjének tekint
hető. A puritán prédikátorok a lelki egyenlőség tanát hirdették: aki jó 
ember, az éppoly jó, mint bárki más, társadalmi osztálytól függetlenül. A 
szorgalmas munka útján való meggazdagodás pedig ennélfogva az isteni 
kegyelem jele.

A kereszténységben kezdettől jelenlevő egalitariánus felfogás itt 
nyert politikai aktualitást: ennek alapjául szolgálhatott a lelkiismereti sza
badság lutheri tana, s az a tanítás, miszerint az isteni szikra minden egyes 
emberben ott lobog. (Ez ugyan magával a kálvini predesztináció-tannal 
homlokegyenest ellentétes — az egyéb egyenlősítő törekvésekkel egye
temben —, mégis szükségképpen folyt belőle, amint a tant a prédikáció 
szükségleteihez igyekeztek igazítani.)r

”Ha minden egyes emberben jelen van az isteni szikra, akkor a pré- 
dikálás nem lehet többé papi monopólium. Akkor egyetlen kimondott 
vagy kinyomtatott szót sem szabad elfojtani vagy megtorolni, nehogy ve
szendőbe menjen Isten igazsága. Ha Krisztus előtt minden ember egyenlő, 
miért ne lehetnének egyenlők a törvény előtt is? Miért ne kaphatnának 
mindannyian szavazati jogot? (HILL, 1968, 142. о.)

Összefoglalva: Ha a parlament az udvarral szembefordulva önmagá
nak követelte a főhatalmat, részletkérdésekben (mint például egyes adók 
kivetésének kérdése) hivatkozhatott ugyan a hagyományokra és a meglevő 
kiváltságokra, de egészében véve e törekvés legitimitását csak az igazol
hatja, ha ez a hatalom a néptől ered. Itt úgyszintén vitakérdés lehet (s va
lóban az is volt), ki sorolandó a „nép” körébe (tehát a választójog kikre 
terjedjen ki), ez azonban mit sem változtat azon a szemléleti fordulaton, 
amely a társadalmat immár tagjai felől, nem pedig felülről — lényegében az 
Istentől továbbszármaztatott előjogok alapján — próbálja rekonstruálni.

2. A „TÁRSADALMI SZERZŐDÉS” ÉS A FELEK KÖLCSÖNÖS 
FELCSERÉLHETŐSÉGE

Belekerült némi időbe, míg a fenti szemléletmód rátalált a maga elméleti 
kifejezésére. Döntő fejleménynek bizonyult e szempontból a társadalmi

1 I. m. 141. o„  illetve Max W eber (1982) 143— 149. о.
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viszonyoknak szerződéses viszonyokként való felfogása, minthogy egy 
szerződés független felek előzetes, kölcsönös érdekegyeztetésének gyü
mölcse.

Hobbes gondolatmenetének kiindulópontja a természetjog eszméje; 
ebből származtatja a természeti törvényeket, ezek alapján képezi az institu- 
ált uralkodói jogokat, majd ebből kiindulva fejti ki a polgári törvények el
méletét. A „jog” és a „törvény” fogalmi különválasztására kínosan ügyel: 
„Mert bár akik erről a tárgyról beszélnek, a jus és lex, vagyis jog és tör
vény fogalmakat rendszerint összekeverik, mégis meg kell különböztetni 
őket, mivel a jog azt a szabadságot jelenti, hogy megtehetünk-e valamit 
vagy sem, ezzel szemben a törvény azt határozza meg, és teszi köteles
ségünkké, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk. A törvény és jog tehát 
éppúgy különböznek egymástól, mint a kötelezettség és a szabadság, ame
lyek pedig ugyanabban a dologban összeférhetetlenek.” (HOBBES, 1970,
111. о.). Egy ilyen elkülönítésnek látszólag nem sok teteje van, minthogy 
a kötelességek és szabadságok egymással kölcsönösen kifejezhetők: meg
engedett az, amit nem kötelező nem megtennem és viszont.1

Természetjgon Hobbes a mindenkit — mindenki ellen való hadiálla
potában — megillető teljes cselekvési szabadságot érti.2 Minthogy a hadi
állapot mindenki életét veszélyezteti (legyen az akár a legerősebb), kinek- 
kinek érdekében áll kölcsönösen békét kötni, tehát az eredeti hadiállapo
tot felfüggeszteni. Az értelem erre vonatkozó előírásait nevezi természeti 
törvényeknek. (Gyanítható tehát: a természetjog a természeti törvé
nyekkel összeférhetetlen — hiszen valójában egészen eltérő jogállapotok
ra vonatkoznak; úgy tűnik, a jog és a törvény fenti különválasztásának 
szerepe egyszerűen az ellentmondásmentesség biztosítása az építkezés so
rán.)

A szabályban „...mindenki békére törekedjék, ameddig csak annak 
elérésére reménye van...”, egyszersmind adva van az első természeti tör
vény. Ebből vezeti le a másodikat: „...mindenki önkéntesen mondjon le 
minden jogáról, feltéve, hogy a többiek is így tesznek, ha ezt a béke és

1 R u ísa , 1984, 156— 157. o. Ugyanez! Hobbes implicit módon kimondja a 113. 
oldalon.
2  „A természetjog, amit az  irodalom ban jus naturálénak neveznek, mindenki számára 
azt a szabadságot jelenti, hogy önnön erejét saját akarata szerint lényének, vagyis 
életének m egoltalm azására használhatja, s következésképpen mindent m egtehet, amit e cél 
érdekében saját m egítélése és értelm e szerint a legelőnyösebbnek tart.” (I. m. 111. o.)
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az önvédelem érdekében szükségesnek tartja, s másokkal szemben eléged
jen meg annyi szabadsággal, mint amennyit ő másoknak saját magával 
szemben engedélyez”.1 Utóbb ezt újrafogalmazza, az összes természeti 
törvény összefoglalásaként: „...amit nem akarsz, hogy veled megtegyenek, 
azt ne tedd meg mással. Ebből látható, hogy a természeti törvények meg
tanulásához nem kell egyebet tennünk, mint azt, hogy amikor mások cse
lekedeteit a magunkéhoz mérjük, és az előbbit túlságosan súlyosnak talál
juk, helyezzük azokat a mérleg másik serpenyőjébe, és tegyük helyükbe 
a magunk cselekedeteit, hogy a saját érzelmeink és önszeretetünk semmit 
se nyomhasson a latba. És ekkor a természeti törvények között egy se fog 
akadni, amit ne találnánk igen ésszerűnek.” Hobbes több helyütt említi, 
hogy ez megfelel a Szentírás törvényének,2 de nem ezért számít törvény
nek, hanem mert az ésszerűségből fakad. A következőket érdemes itt 
megjegyezni:

a) A bibliai passzus egy általános méltányosság elvét hirdeti, de nem 
javasolja azt az eljárást, amit Hobbes-nál találunk: a nézőpontok (a „ser
penyők”) állandó váltogatásával eljutni cselekvéseink egy olyan regulativ 
keretéhez, amely társadalmilag általános, s ezáltal ésszerű. Hobbes gondo
lata tehát a bibliai hivatkozás ellenére eredeti.

О

b) Hobbes-nál e szabály úgy jelenik meg, mint az ésszerűségből fa
kadó természti szükségszerűség, azonban:

c) a második természeti törvényben foglalt kölcsönös jogátruházás 
definíció szerint megegyezik a szeződés-formával. A fejezet hátralevő ré
szét tehát nem véletlenül szánja a „szerződés” fogalmának tisztázására, 
válfajainak ismertetésére. Mindezek nélkül a jogátruházás „a levegőben 
lógna”. Az örök természeti szükségszerűség eszerint empirikus bázisként 
feltételezi a római jog hagyatékát.

d) A természeti törvény az emberek közvetlen egyenlőségének gon
dolatán alapul, s a kifejtésben ezen egyenlőség eredményeként jelentkezik 
a nézőpontok korlátlan felcserélhetőségének eszméje, mely az isteni 
ésszerűség evidenciájával bír. Az egyenlőség mellett felhozott érvek mind
amellett nem túl meggyőzőek. Valószínűnek tűnik, hogy épp ellenkezőleg, 
maguk a szempontváltások teremtik meg az egyenlőségfogalmat (azaz:

1 I. m. 112. o.
2  „Amit nem kívánsz magadnak, ne tedd  másnak.”
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amik felcserélhetők, azok egyenértékűek. Saját tevékenységemet a másik 
ember nézőpontjából felmérni egyfelől valóban az ésszerűség parancsa 
(ahogy a racionális vita példája is illusztrálja — az analógiát aláhúzza, 
hogy Hobbes a jogátruházás utólagos visszavonását, mint igazságtalansá
got, a vitában tettenérhető ellentmondáshoz hasonlítja), másfelől a decent- 
rációknak e korlátlan kiterjesztése csak akkor elképzelhető, ha megjele
nőben vannak azok a kölcsönösségen alapuló társadalmi viszonyok, ame
lyek e minta szerint szerveződnek. A független tevékenységi centrumként 
fellépő egyének érdekeinek utólagos egymásra vonatkoztatása az áruter
melés kiterjedésével válik kötelező erejű követelménnyé, s Hobbes számá
ra már az örök természeti törvény alakját ölti.

Az állam institúciója tagjai egymás közötti szerződésének eredménye. 
(A politikai állam és polgári társadalom különválasztásának Hobbes-nál 
még nyoma sincs.) Minthogy az alattvalók egymással állnak szerződéses vi
szonyban, s nem az állammal (melynek képviselője egyetlen személy vagy 
választott testület egyaránt lehet), az utóbbit nem láncolják szerződésbeli 
kötelezettségek, az alattvalókkal szemben teljes szuverenitást élvez, me
lyet csak az a tény függeszthet fel, ha azok életét és biztonságát már nem 
képes szavatolni. (Ez utóbbi kitétel értelme mindössze ennyi: az a hata
lom, amely már megdőlt, nem érdemli meg, hogy tovább fennálljon.)

Amiért Hobbes-ot és Rousseau-t szembeállítani szokás, az a „termé
szeti állapot”-ról vallott felfogásuk: ez Rousseau-nál idilli volna, míg Hob- 
bes-nál — láttuk — hadiállapot. A dolog Rousseau oldaláról korántsem 
ily kristálytiszta. Értekezésében a természeti állapotot mint erkölcs nélküli 
állapotot írja le, melyben minden ember éppoly bűntelen, mint erénytelen 
(ROUSSEAU, 1975c, 218. o.). Az ezt követő társadalmi állapotot — a 
Politikai töredékek-ben — az emberi kiteljesedés útjaként ábrázolja: 
„Csupán az emberek kölcsönös érintkezéseiben fejlődnek ki az ember fi
nomabb képességei, csak az emberi kapcsolatokban mutatkozik meg az 
emberi természet kiválósága...” (ROUSSEAU, 1975a, 237. o.) Ugyanitt 
nem sokkal később a társadalmi érzelmeket csupán látszólagosaknak nyil
vánítja egy olyan egoizmus-elmélet keretében, amely Hobbes észjárásával 
teljesen egybevág (i. m. 239. o.).

Hogy Rousseau az erkölcsiséget az egyes ember érzületében horgo
nyozza le, nem számít újdonságnak a francia felvilágosodás irodalmában.1

1 T örténetesen  m ár Vauvenargues-nál megtaláljuk (Ludassy, 1975).
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Az egyes ember önmagán nyugvó belső világa itt mint a mindenkiben kü- 
lön-külön jelenlevő „erkölcsi érzék” jelenik meg, mely érzelmek útján tá
jékoztat. Maguk ezek az érzelmek további (tapasztalati vagy racionális) 
igazolásra nem szorulnak, s ilyen igazolással támasztékukat adni nem is le
hetne. Mindez egy irányba látszik mutatni a szerződés-gondolattal: az em
ber itt olyan saját jogán létező lény, aki utólag léphet szerződéses viszo
nyokba. Mindenesetre, e szemléletnek ellentmondani látszik az a meggyő
ződése, hogy az erény érvényesítése kényszer útján is kívánatos;1 ellent
mondani látszik továbbá az erkölcsnek a szokásjogba, a hagyományok vi
lágába való visszahelyezése is (ROUSSEAU, 1975d, 82—83. o.). Az előb
biekhez képest új színt jelent a palettán az az elmélete, mely szerint az 
összes társadalmi erények levezethetők a szánalomérzetből, mint ereden
dő természeti erényből.2

Azért tarthat ez számot érdeklődésünkre, mert a szánalomról mint „a 
szenvedő helyébe lépésről” beszél, látszólag érintve ezzel a decentráció 
fogalmát. De nem: a szöveg megmutatja, hogy itt arról az érzelmi egybe- 
folyásról van szó, ami az „empátiának” felel meg, s nem arról az intelli
gencia-aktusról, amely a perspektívák rekonstrukciójában nyilvánul meg.3

Talán felesleges is ehelyütt tovább bogozni Rousseau „antropológiá
ját”: nézetei nyilvánvalóan nem alkotnak valamiféle koherens elméleti 
naprendszert. Lássuk szerződés-elméletét. Arra a felismerésre, hogy tör
vényes uralom alapja csupán az egyezmény lehet, Rousseau kizárásos ala
pon jut el, tagadva — Grotiussal vitázva —, hogy bárkinek természetadta 
hatalma lehetne embertársai felett, illetve, hogy ingyenes ajándékozás 
avagy elmezavar e tekintetben jogforrás volna (ROUSSEAU, 1972, 90— 
92. o.). A jogi fogalmakban mozgó formális levezetésbe mindenesetre be
kerül pótpremisszaként az akaratszabadságnak, valamint a cselekedetek

1 „Ha létezik olyan visszaélés, amelyet m egengedhetünk a haza üdve érdekében, 
akkor ez  az, hogy az  erényt rákényszerítjük az  em berekre.” (Politikai töredékek).
2 Ezt M andevilledel szemben állítja, aki kizárólag ezl ismerte el, mint term észetadla 
em beri erényt. (É rtek ezés... 222—223. o.)
3 Bár egy ilyen retrospektív  számonkérés filológiai szempontból bárdolatlanságnak 
számíthat, a két fogalom  megkülönböztetését a dolgozat célja indokolja. Az 
„em pátia”-fogalom értelm ezésében Buda Béla m unkájára támaszkodom. Buda hangsúlyozza 
az  empátiás m egértés érzelmi (s nem intellektuális) jellegét (17. o.). Amint később írja,
e korszakot áthatja  a racionalitás szelleme, s ez nem kedvez az empátiának (21—22. o.) 
— jelezvén, hogy körülbelül ugyanarról a dologról van szó, amire Rousseau gondolt, s 
ami jócskán különbözik attól, amit például Piaget decentrációnak nevez
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erkölcsi értékének magától értetődő volta, vagyis egy meghatározott kép az 
emberi természetről. A szerződés-elmélet ennyiben egy implicit morálfilo
zófiái koncepcióban gyökerezik.

Az okfejtés menete Hobbes-ot követi: a szerződést a magánszemé
lyek egymás között kötik — azt a jogügyletet, amelyben egy nép királyt 
választ, megelőzi egy másik, amelyben a nép néppé válik —, s maga ez 
az egyezmény jelöl ki egy főhatalmat, melynek uralma ezáltal legitim. A 
szerződés pontjai mindenütt hallgatólagosan, de általánosan elismertek. 
Minthogy a közösségbe való beleolvadás feltétel nélküli, „... a lehető leg
tökéletesebb, s egyetlen tagnak sem lehet azon túlmenő igénye” (i. m. 
101. o.) Az ily módon megalkotott főhatalom itt is teljes mértékben szu
verén, az alattvalók részéről nem kontrollálható.1

Hobbes vagy Rousseau persze nem állították, hogy az általuk posz- 
tulált társadalmi szerződés valaha is egy tényleges aktusban megköttetett 
volna. Maga a szerződés fiktív, s az elmélet annyit mond, hogy gyü
mölcsöző szemléletmód a társadalmi viszonyokra úgy tekinteni, mint szer
ződéses viszonyokra. Maga a szerződés-gondolat implikálja, hogy az 
egyezség a felek érdekeinek megfelelően átépíthető. Ez egybeesik azzal 
az elképzeléssel, hogy az egyes emberek számára saját társadalmi viszo
nyaik hozzáférhetők (vagy ilyennek kellene lenniük), tehát korrigálhatok 
is. Magukban az elméletekben ez nincs kimondva. Ellenkezőleg: az insti- 
tuált főhatalom elmélete több ponton ellentmond magának a szerződés
fogalomnak. Egy szerződés felbontható — az egyénnek ilyesfajta jogáról 
Hobbes vagy Rousseau nem szól. A szerződés-forma feltételezi a felek 
egy háborítatlan szféráját (vagyis az államhatalom szuverenitásának korlá
tozását). E szférát igyekszik majd körülrajzolni J. S. Mill, aki, bár nem ért 
egyet a szerződés-koncepcióval, helyreállítja annak egy szükséges feltéte
lét.

1 I. m. 104. o., illetve Politikai töredékek, 242—243. o.
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A kérdés, vajon hol keresendő az erény „archimedesi pontja”, a brit mo- 
rálfilozófusokat éppúgy egymásnak feszülő elméleti frontokra osztotta, 
mint francia kollégáikat.1

Adam Smith megoldása több szempontból is eredeti. Egyrészt, a de 
facto  morált kutatja, nem egy elvont LEGYEN erkölcsiségét.2 Másrészt, 
a nézőpontok felcserélését először alkalmazza szisztematikusan magyará
zóelvként.

A „szimpátia” eszméje, melyre A z erkölcsi érzelmek elméleté-1 felépíti, 
az utólagos rekonstrukció tükrében már keverék-fogalomnak tűnik, mely 
időnként átcsúszik az empátiába, máskor elkanyarodik a konformizmus 
irányába, de fejtegetéseiből kibontható a decentrációnak éppen az az el
gondolása, amely minket érdekel, s amely ebben a formában nála jelent 
meg elsőként.

A szimpátia, kiinduló meghatározása szerint érzelmi állapotok átszár- 
mazása az egyik emberről a másikra, melynek reprezentatív esete a szá
nalom (mások nyomorúságának átérzése), de amely a többi érzelemre is 
kiterjeszthető.3 Latolgatja, hogy ez az átterjedés talán a gesztusok nyomán 
közvetlenül, a reflexió munkáját megelőzve is végbemehet. Mégis, a ha
tásmechanizmus, amit a jelenség magyarázatára javasol, a személyek kö
zötti képzeletbeli helycsere. Tehát a magyarázandó jelenség ugyan az em
pátia fogalomköréhez tartozik, de a magyarázat elve a decentráció. (Maga 
a „szánalom” — láttuk — eddig is vezérmotívum volt az erényről való 
okoskodásban.)4

A helyeslés mint erkölcsi megnyilvánulás az ilyen módon közös ne
vezőre hozott érzületek megegyezéséből fakad. Vegyük észre, hogy 
amennyiben nem a helyeslésből származik az együttérzés, hanem megfor
dítva, ez akár a legteljesebb önkénynek nyithatna zöld utat. A megoldás,

1 „Ennek részletes áttekin tését lásd Ludassy (1975), illetve Ludassy (1977).
2 Jelenleg nem azl vizsgáljuk, milyen princípiumok alapján helyeselné egy tökéletes 
lény a rossz cselekedetek m egbüntetését, hanem  hogy milyen princípiumok alapján 
helyesli azt a valóságban, ténylegesen egy olyan gyenge és tökéletlen lény, mint az 
em ber.” (A z erkölcsi érzelm ek elm élete, 485. o.)
3 „Bármi lényen is az  a szenvedély, melyet valamely tárgy az  elsősorban érin tett 
személyben kivált, analóg érzelem keletkezik minden figyelmes szemlélő keblében, ha 
annak helyzetére gondol.” (i. m. 425. o..
4 Lásd Ludassy, 1975.
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tal Smith e következtetést elkerülheti: a szimpátia-aktusok kölcsönössége. 
Az „elsősorban érintett személy” igyekszik szenvedélyét olyan fokra han
golni, ahol a szemlélők már lépést tarthatnak vele. „Hogy ezen összhang 
létrejöjjön, e célból, amint a természet a szemlélőket arra tanítja, hogy az 
elsősorban érintett személy körülményeit magukra vegyék, akképp az 
utóbbit arra tanítja, vegye magára bizonyos mértékig a szemlélők körül
ményeit.” (Smith, 1977, 444. о.)

A szimpátia ezáltal olyan szabályozó funkciót gyakorol a résztvevők 
egyeztetési kísérleteiben, amely már kívülesik az egyes személy szeszélyén, 
s így megtehető egy független erkölcs alapjává.

Ugyanezen a regulativ funkció révén csatolja egybe a „szimpátia” a 
gazdaságot. A munkamegosztás szülőokát taglalva SMITH (SMITH, 1959, 
63—64. о.) az ember egy alapvető természeti hajlamához jut el: ez a cse
rélgetésre, a jószágok átváltására való hajlandóság (mely feltételezése sze
rint az értelem és beszédképesség fejlődésének eredménye). Ennek gya
korlása során az egyén saját érdekeinek kielégítésében mások érdekeinek 
rendszeres megsértéséhez folyamodik. Úgy ér célhoz, ha önérdeküket 
nyergeli meg a maga javára, s „meggyőzi őket, hogy saját előnyükre cse
lekszenek, ha megteszik azt, amit kíván tőlük. Ezt tesszük, valahányszor 
cserét ajánlunk valakinek. Add nekem, amire szükségem van, és megka
pod, ami neked kell; ez az értelme minden efféle ajánlatank...” (SMITH, 
1959, 64. о.). Itt a szimpátia alku-helyzetek szabályozó elveként működik, 
s eszerint az ember az árucserének természettől fogva alanya volna. Po- 
lányi szerint „...nem volt a múltnak olyan félreértelmezése, amelyik job
ban megjósolta volna a jövőt” (POLANYI, 1976, 50—51. o.). A homo oe- 
conomicus koncepciója, mely a társadalomról való gondolkodásban fényes 
karriert futott be, a pszichológia történetét sem hagyta érintetlenül.1

4. KÖZVETLEN ELŐZMÉNYEK A PSZICHOLÓGIÁBAN

Pierre Janet magatartás-lélektana az első pszichológiai rendszer, ahol a 
szociális tényezők meghatározó szerephez jutnak a gondolkodás fejlődé
sében. Janet egy hiedelem átgondolását mint a személyek közötti vita in
ter nalizációj át fogja fel: „Lépésről lépésre kialakult, ha nem is egy másik 
hiedelem, legalábbis egy más módja az állítás elhelyezésének. Ez a válto
zás egy különösen fontos jelenség kifejlődésével jön létre, ez pedig a több

1 Elsősorban Thibaut és Kelley csere-elméletére gondolok.
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individuum közti vita, melyben kialakuló véleményüket szembesítik egy
mással. Ennek a jelenségnek fontosabb helye kellene hogy legyen a pszi
chológiai kutatásban. Ez a vita, ami a csevegésből és beszélgetésből szár
mazik, végül az állítások széles körére terjed ki, abban az esetben is, ami
kor az ember egyedül van. A gondolkodás, mely egy társaságban lejátszó
dó vitát reprodukál bennünk, és csak ezután a belső vita után engedi, 
hogy az állítás létrejöjjön, ez a gondolkodás hozta létre a megfontolást, a 
kétkedést és az elhatározást” (JANET, 1983, 452. о.).

Janet ezen eszméjéből a harmincas évektől kezdődően számos elmé
leti konstrukció merített. Midőn Bartlett az emlékezeti sémák szervező
dését az adott kultúrában honos interakciós mintákból származtatta, vagy 
amikor Vigotszkij a „magasabb pszichikus funkciók eredetét abban látta, 
hogy az egyén önmagára alkalmaz olyan társas viszonyulási mintákat, ame
lyek előzőleg több személy között valósultak meg, éppenséggel a janet-i 
gondolatot szőtték tovább. Piaget empirikus vizsgálatai újólag alátámasz
tották, hogy a logikai következetesség igénye először a gyerekek közötti 
vitákban jelenik meg, s csak eztán kezdik önnön fejtegetéseikben is érvé
nyesíteni; míg G. H. Mead egy óceánnal odébb az „én” teljes kifejlődését 
e mechanizmus mentén próbálta ábrázolni. Mindenképp elgondolkodtató 
az egymástól eredetileg független, de igencsak egyirányba mutató elméleti 
vállalkozások egyidejűsége. Épp ekkor tetőzik a lélektan nagy iskolái kö
zött dúló doktrinér — s nemritkán arrogáns — versengés, s ettől a fentiek 
mindegyike távol tartotta magát. Nem mintha utáltak volna vitatkozni: 
más vonatkozásban igencsak agilis vitapartnereknek bizonyultak. A kép 
tehát a következő: létrejön néhány elszigetelt, látszólag „helyi érdekű” 
műhely a pszichológia korabeli fejlődési trendjeinek peremvidékén. Kuta
tási stratégiáját e helyi „önképző körök” mindegyike — részben vagy 
egészben — az eredetileg Janet kifejtette elgondolásra alapozza. A szé
lesebb szakmai közvélemény pedig évtizedekkel később ráébred, hogy 
mindannyian egyazon szintézis lehetőségén dolgoztak. Illusztrációképpen 
vessük egybe az alábbiakban Piaget és Mead gondolatrendszerét.

II. A „DECENTRÁCIÓ ÉS AZ ATTITŰDÖK ÁTVÉTELE”

1. A „TÁRSADALMISÁG” SZEREPE PIAGET MUNKÁIBAN

Hogy az egyén lelki fejlődésében a társas-társadalmi tényezők mennyiben 
magyarázó erejűek, sokszor átrágott, de mindmáig (terminológiailag is!) 
tisztázatlan kérdés. Míg Piaget különböző időkben írott nyilatkozatai jel



legzetes hangsúlyeltolódásokat mutatnak a társadalmiság javára, egyszer
smind egyre specifikusabban fogalmazzák meg annak mibenlétét.

Az „Intelligencia születésé”-ben az akkomodációk és asszimilációk já
tékát még egyértelműen a biológiai alkalmazkodás általános jellemzőjének 
tekinti, s a „Szimbólumképzés”-ben Wallonnal szemben — aki a képzet 
értelmezésében olyan társadalmi tényezőkhöz folyamodik, mint a rítus, a 
mítosz, a beszéd stb. — az alábbiakat veti fel. A pszichológiai magyará
zatnak nem a maga egészében kell segítségül hívnia a társadalmi életet, 
hanem az egyes interakciókban kialakult kapcsolatokat kell szemügyre 
vennie; ezek sem a képzetre „mint olyanra” adnak magyarázatot (a szó
beli kifejezésekhez kötött képzeti sémáknál szóba jöhetnek, de a belső 
szemléleti képnél nem); s jóllehet az értelem feltételezi az együttműkö
dést, a társadalmi tény „magyarázatot igénylő jelenség, nem a pszicholó
gián kívüli okként előrángatható érv”.

Hogy az értelmi fejlődés tényeire miképpen nyújtanak (és miképpen 
nem nyújtanak) magyarázatot a szociális tényezők, azt részletesen kifejti 
„Az értelmi fejlődés társadalmi tényezői” és „Az értelmi műveletek és fej
lődésük” c. cikkében:

A beszéd elsajátítása előtt a társadalmi környezet egybefolyik a fizi
kai környezettel, a személyek is csak „látványok”, s a csecsemő „úgy bánik 
velük, mint a tárgyakkal”. A szimbolikus funkció megjelenésével — ame
lyet a beszéd ugyan nem hoz létre, de nagyarányú fejlődését teszi lehe
tővé — a gyermek új társas relációk sokaságának a középpontjába kerül. 
Ám e viszonylatok kezelésében nehézségeket támaszt az asszimiláció túl
súlyának köszönhető egocentrizmusa: a környezeti hatásokat a saját néző
pontjára redukálja, de ezáltal ki is van szolgáltatva környezete minden su
gallatának (például lemásolja a másik gyermek építményét, s utána őt vá
dolja utánzással); a szabályokat szentnek és megváltoztathatatlannak látja, 
de ténykedése során a saját szájíze szerint értelmezi át azokat (s hogy e 
szabályok minél szilárdabbnak látszanak, annál folyékonyabban viselked
nek, a centráció-váltások egyazon hiányából fakad). Szerinte: „A gyermek 
a torzító egocentrizmus és az intellektuális kényszerítő hatások passzív be- 
fogadásása között ingadozik.”

Végül a műveleti szintre jellemző decentrációk teszik lehetővé a né
zőpontok olyan egymásra vonatkoztatását, amely az értelem szocializáció
jának alapjául szolgálhat. Hogy a nézőpontok koordinációjának a műveleti 
szintet megelőző hiánya egyben a megfigyelők koordinációjának hiányát is 
jelenti, s ezzel azt a szociális síkon jelentkező deficitet is értelmezi, ami
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a kooperáció képtelenségében nyilvánul meg 7—8 éves kor előtt, talán 
legkifejezőbben a „Három hegy” kísérlet illusztrálja. De éppígy a decent- 
rációk megvalósítása teszi lehetővé a racionális vitát: egy gondolatmenetet 
következetesen felépíteni nem egyéb, mint ütköztetni a lehetséges ellen
érvekkel (tehát belsőleg dialógust folytatni), s vitatkozni nem egyéb, mint 
a partner feltételezett következetességére apellálni. Egy vita azáltal épít
kezik, hogy mindkét fél rendszeresen a másik nézőpontjából veszi szem
ügyre saját érvelését. A résztvevők azáltal jutnak önmagukkal megegye
zésre, hogy egymással megegyezésre jutottak, s azáltal haladnak közösen 
előre a szempontok egyeztetésében, hogy saját szavaikhoz tartani igyekez
nek magukat Folyton egymás bőrébe kell bújniuk, ha saját álláspontjuk 
világosságáról meg akarnak győződni.

A szociális síkon jelentkező együttműködést Piaget a „csoportosítás
sal” hozza összefüggésbe. A „csoportosítás” itt nem az osztályozással szi- 
nomim, hanem a csoport algebrai fogalmára utal. A csoport itt olyan al
gebrai struktúra, amelyben a művelet asszociatív, a tartóhalmaz minden 
elemének létezik a műveletre vonatkoztatott inverz eleme; létezik továb
bá egy neutrális elem (e), amelyre bármely x esetén: e + x = x + e .1

A pszichológiai értelemben vett műveleti csoport interiorizált cselek
vések olyan struktúrája, amelyre mutatis mutandis ugyanezek érvényesek: 
minden műveletnek van egy inverz művelete, létezik egy identikus műve
let, amely a neutrális elem hozzáadásának felel meg, illetve az összetéte
lek asszociatívak. A csoportosítás alapját az interiorizált cselekvések meg- 
fordíthatósága alkotja. Gyurmát döngölni hétévesnél fiatalabb gyermek is 
tud, s kétéves kor után a cselekvés interiorizációja sem jelent nehézséget. 
Az újdonság abban áll, hogy most a belsőleg elvégzett cselekvések eleve 
kétirányúak: az egyik gyurma visszaalakítása gombóccá ugyanazt az egyen
lőséget adja, mint ha a másikat is ledöngölnénk, s egyben egyenértékű az
zal, mintha nem csináltunk volna semmit. A lehetséges cselekvések egy-

1 Így például az  egész számok halmaza csoportot alkot a össyeadás műveletére, ahol 
a neutrális elem a 0, s m inden szám inverze az  ellenkező előjelű és azonos abszolút 
értékű szám; hasonlóképpen, csoportot alkotnak a szorzásra a pozitív valós számok, ahol 
m inden szám inverze a reciproka. A csoportnak formálisan eltérő, de ekvivalens 
m eghatározásait használják. É rdem es ebből a szempontból egybevetni SCHMIDT (1977, 
43. о.) és KALU ZSNYIN (1979, 169. o.) m eghatározását. Arról, hogy e fogalom 
rendkívüli általánossága m iatt egyaránt alkalmas a szilárd kristályok, a szvasztika vagy a 
pentagram m a leírására, vázadíszek elem zésére stb., szép áttekintést ad HERM AN W EIL 
(1982) könyve. H a az  elem ek az  igazságfüggvényeken végzett műveletek (I, N, R, C), a 
Klein-féle négyes csoport m utatja  azl a struktúrát, amit Piaget a formális műveleti 
gondolkodásban oly lényegesnek tart.
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idejű egymásra vonatkoztatása éppúgy korlátlan átjárhatóságukat biztosí
tja, mint a „Három hegy” kísérletnél a nézőpontok átjárhatóságát azok 
egyidejű koordinációja.

Ez adja meg a kulcsot a műveletek társas jellegének értelmezéséhez: 
„Nehéz lenne megérteni, hogy az egyén gondolatcsere nélkül hogyan vol
na képes pontosan csoportosítani műveleteit, tehát szemléleti képeit tran-‘ 
zitív, reverzibilis, azonos és asszociatív műveletekké átalakítani” (Piaget 
példája: ha egy magányos lény az önmagával folytatott „gondolatcserék” 
során eljutna a műveleti szervezésig, már „társadalmat alkotna különböző 
énjeiből” [PIAGET, 1970, 362—363. о.], mélységes intellektualizmusáról 
tanúskodik, amelyben a társadalom pusztán gondolatcserék rendszere.)

Tehát, ha a nyelv önmagában nem is elegendő a műveletek kiépíté
séhez (egyrészt műveleti struktúrák süketnémáknál is kimutathatók, más
részt egy nyelvileg kifejezett művelet megértése előfeltételezi a megfelelő 
belső asszimilációs rendszert), de a társas kontextus a műveletek megva
lósításában alapvetőnek tűnik. Az 1966-os moszkvai konferencián Piaget 
már az egyéni és a társas alapvető összeforrottsága mellett érvel, s elveti 
azt az alternatívát, amely a műveletek kialakítását vagy egyiknek, vagy má
siknak tulajdonítja: „Ezek a műveletek a cselekvések általános egyberen- 
dezésének kifejezései: akkor is, ha A vagy В egyén cselekvéseiről van szó 
együttműködés közben, vagy olyan csekekvésekről, melyek pillanatnyilag 
az egyes egyéneken belül folynak le.”

A társadalmi viszonyok azonban kölcsönösségek révén vesznek részt 
az egyéni értelem kimunkálásában, s nem az egyénre ható egyoldalú tár
sadalmi nyomás révén: „...hangsúlyozzuk, hogy ezek is egyensúlyi törvé
nyek, az egyensúlynak azt a sajátos formáját fejezik ki, amelynek feltétele, 
hogy a társadalom már ne gyakoroljon kényszereket az egyénre, hanem 
ösztönözze és biztosítsa értelmi tevékenységének szabad játékát, másrészt 
a gondolatok e szabad játéka ne torzítsa el sem mások gondolkodását, 
sem a dolgokat, hanem tartsa tiszteletben a tevékenységek közti kölcsö
nösséget.”

Mindez — lapozzunk vissza — szinte szó szerinti megismétlése Hob
bes 2. természeti törvényének. Mármost, ha az értelem Piaget szerint a 
kölcsönösségen alapuló önkéntes együttműködésnek, nem pedig a logikai 
(és erkölcsi) normák társadalmi kikényszerítésének köszönheti társadalmi 
jellegét, úgy a társadalmiság itt épp a kooperációra való képességet jelen
ti, azt, hogy az egyén kezelni és kontrollálni tudja társadalmi viszonyait, 
átlátva ezek reciprocitását, komplementaritását vagy keresztezését; a „tár
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sadalmiság” ennyiben maga is az értelem fegyverténye. Ha követjük gon
dolatmenetét, e fogalomból ki kell zárnunk a hatalmi viszonyok alárendelt 
pólusát, mivel ezek folytonosságát az biztosítja, hogy a részt vevő szemé
lyek számára beláthatatlanok és kezelhetetlenek. Az eredmény: reális tár
sadalmi viszonyok újraképződésének feltétele a relációban álló személyek 
„társadalmiatlansága”. E paradox következtetés összhangban áll az „elide
genedés” elméletével.1 A hatalomról való tudással együtt formálódik 
transzcendens jellegének képzete, ismerete mintegy negatív: hatalom az, 
amit nem ismerek, de létezéséről bizonyosságom van. A hatalom teológiai 
objektum. Ha Durkheim pedagógiájában a tanár a társadalom papja, ez 
kevésbé a megértés hiányából fakad, mint a konzervativista értékválasztás 
következetességéből.

Durkheim Kantra hivatkozik, aki megmutatta, hogy van valami val
lásos abban az érzésben, amit az erkölcsi törvény kelt, s ilyen vallásos ér
zést csak egy fölöttünk álló lény hívhat életre — ez volna a társadalom. 
Piaget számára a társadalom inkább viszonyok rendszere, mintsem egysé
ges lény, s tagadja exterioritását, azt, hogy az egyének feje fölött lebegő 
hatalmiság volna. (Piaget nem utal rá, hogy amennyiben az egyes ember 
számára a társadalom mégis mint ilyen jelenik meg, ez viszonyaiból fakadó 
objektív látszat, s inkább a perspektívából eredő szisztematikus hibának 
tekinthető, mint egyszerű tévedésnek.)

Durkheim megkülönbözteti a társadalmak két típusát, a konformistát, 
amelyre a mechanikus szolidaritás jellemző, és a differenciált munka- 
megosztáson alapulót, amelynek szolidaritása organikus. Piaget azonban 
rámutat: nem következtet ebből a (gyermeki) erkölcs kettősségére; az 
egyoldalú és a kölcsönös tiszteleten alapuló erkölcsöt egybemossa egy te
kintélyelvű neveléskoncepcióban.

Piaget olyan társadalomképet vázol föl, amely lehetőséget nyújt a 
fennálló legitimációjának az autonóm erkölcstől való megkülönböztetésé
re: elkülöníti a tényleges társadalmat attól, ami felé törekszik, s az utób
binak a jelenben való képviseletét egy közös módszer felőli egyetértésben 
látja, szemben a tanokban vagy rítusokban való egyetértéssel. „Mindenki
nek szabad újítania, de csak abban a mértékben, amint sikerül magát má
sokkal megértetnie és másokat megértenie. Ilyen volna a modern társa
dalom, amelyben a két erkölcs különbsége azért mosódhatott el, mert a

1 A Gazdasági-filozófiai kéziratok „Elidegenült m unka” fejezetére gondolok.
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kötelesség tartalma mindinkább azonosulhat magával a jóval.” (PLAGET, 
1970a, 419—420. o.) Bizonyára személyes habitus kérdése is, ki mennyire 
osztja optimizmusát.

2. G. H. MEAD „TÁRSADALMI BEHAVIORIZMUSA”

Egyfelől a pragmatizmus filozófiája, s a belőle sarjadt pszichológiai funk
cionalizmus, másfelől pedig a viselkedés-lélektan zászlóbontása uralta a 
szellemi erőteret, a századelő Amerikájának bölcseletét és lélektanát, 
melyben Mead régóta érvényes kérdésekre — a „pszichikum” és az „én” 
mibenlétének kérdéseire — eredeti struktúrájú válaszokat próbált megfo
galmazni. Pszichológiája, bármennyire spekutlatív, az empirikus kutatás 
számára is inspiráló erejű fogalmi keretet kínál.

A MEADI ELMÉLET KETTŐS ELKÖTELEZETTSÉGE

Mead érvelésében középponti és vissza-visszatérő elem az „attitűdök átr 
vétele”: a személy cselekvése során magáévá teszi a vele interakcióban ál
ló Másik nézőpontját, implicit módon lejátssza annak (várható) viselkedé
sét; e folyamat alapozná meg az Én kifejlődését, a „gesztus” átváltozását 
„jelentéshordozó szimbólummá” (bár a jelentés fogalmát eredetileg ettől 
függetlenül rögzíti), a reflektáló intelligencia megjelenését (illetve a „szo
ciális intelligenciáét”, amelyet mellesleg Spearman G-faktorával azonosít), 
az elvont gondolkodást (amely az „általános másik” attitűdjének átvételét 
jelentené), az értelem univerzalitását (bár előzőleg erre is egy attitűd-át
vételtől független, inger-reakció elvű meghatározást adott). Továbbá ez áll 
társadalomképe tengelyében is, amennyiben lehetővé teszi a csoportmun
kát, az univerzális vallást és az árutermelő gazdaságot.

Bár az attitűd-fogalom bevezetésével látszólag átlépi egy watsoni stí
lusú behaviorizmus magyarázó sémáit,1 a későbbiekben rendkívüli erőfe-

1 M ead az attitűdnek nyilván más fogalmával dolgozik, m int a vele körülbelül 
egyidóben megjelenő operacionális attitűd-kutatások. Amikor az  attitűdöt úgy definiálja,
m int ami ..... valamely összetett cselekvés kezdetét vagy potenciális megindítását képviseli”
(128. o.), láthatóan ingadozik, vajon olyan nyílt mozgásindítással azonosítsa-e, amely nem 
folytatódik a teljes cselekvés-szekvenciában, avagy a cselekvésnek a fejben történő 
„ném a” lejátszásával. Ténylegesen azonban olyan kiszélesített értelem ben használja, amibe 
tetszőleges „belső” folyamat belefér. Elmosódik az  attitűd és képzet külöbnsége is, 
m inthogy az utóbbit is virtuális cselekvésnek tekinti.
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szítéseket tesz, hogy elgondolásait újra az inger-reakció terminológiához 
igazítsa, amit időnként keményen behaviorista módon kezel.1

Valójában kétfrontos harcot folytat, s a megoldást a lelki élet társas
társadalmi jellegében találja. Ugyanakkor egyes fogalmainak — mint „je
lentés”, „univerzalitás”, illetve „reflexív intelligencia” — kezelésében mu
tatott kétértelműségek arra utalnak: csak részben dolgozta el a varratokat 
a viselkedés behaviorista, illetve szociális elmélete között.

Próbáljunk meg egy-egy láncot alkotni a kétféle stílusban írott meg
határozásokból:

A. Behaviorista lánc:

a.) 1. A jelentés egy objektum olyan tartalma, amely a szervezet hoz
zá való viszonyától függ (104. o.).

a. ) 2. Egy gesztus azáltal bír jelentéssel, hogy a másik egyed számára 
ingerül szolgál (100. o.). Például a tyúk veszélyt jelző kotkodácsolása je
lentéssel bír a csibe számára.

b. ) Különböző egyedi objektumok azáltal esnek egyazon univerzalitás 
alá (tartoznak egyazon általános fogalom terjedelmébe), hogy ugyanazt a 
reakciót váltják ki. Az ingereket maguk a reakciók tagolják, s rendezik 
együvé (109. o.).

c. ) Az intelligensen szabályozott szerves viselkedés a késleltetett re
akción alapul, amely lehetővé teszi, hogy a jövőbeli eredmények befolyá
solják a jelenlegi viselkedést. Az intelligens döntést egy fejben lejátszódó 
néma kísérletezés előzi meg (126— 127. o.).

B. Szociális lánc:

a.) A jelentés az, ami szociálisan objektiválható („jelezhető mások
nak”), és ugyanazon folyamattal jelezhető a jelző egyén számára is (114.
o.).

1 Komikusán hat például, amikor a relativitáselméletet Einstein egy „reakciójának” 
nevezi (257. o.).
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b. ) Univerzális az, ami egyetlen perspektívába szerveződött különbö
ző perspektívákban változatlan; az univerzalitás mások nézőpontjainak 
hozzáférhetőségén alapul (114. o.).

c. ) Az (emberi) intelligencia lényege az, hogy az egyének jelezni ké
pesek egymásnak a jelen nem levő objektumok releváns vonásait, s ezáltal 
egy kollektív univerzumban tájékozódnak (119. o.). Az intelligencia felté
telezi az „öntudatosságot” (116—117. o.).

Látnivaló, hogy az egyes láncok egy-egy zárt gondolatmenetet alkot
nak. így, A.a2)—A.al) szűkítése bármely objektumról a gesztusokra, A.b.) 
szerint az univerzalitás az előbbiek értelmében felfogott „jelentések” egy
beesése, A.C.) pedig az intelligenciát — anticipálva behaviorizmus kognitív 
fordulatát — az inger és válasz közé belépő „közvetítő folyamatokkal” 
magyarázza. E prehumán viselkedésre méretezett fogalmakat a B. lánc új
rafogalmazza, amennyiben mindháromnak lényegeként az attitűdök átvé
telét jelöli meg (olyannyira, hogy itt a három meghatározás egyenest ek
vivalensnek tűnik).

A szavak többértelműségén aligha érdemes tovább rágódni, a mű 
utólagos rekonstrukció az élőbeszéd alapján. Ami sajátosan meadi gondo
lat, az az emberi viselkedésnek II. láncból kirajzolódó értelmezési kerete. 
A továbbiakban ezt kísérlem meg rekonstruálni.

A jelentéshordozó szimbólumok és az attitűdök átvétele 
Utószavában PATAKI (1973) a meadi gondolatkör problematikus pontjai 
között említi, hogy homályban marad a mások attitűdjeibe való belehe- 
lyezkedés és a „jelentéshordozó szimbólumok” genetikus viszonya: 
„...nem tűnik ki világosan, melyik facilitálja a másikat” (PATAKI, 1973, 
527. o.).

Az attitűdök átvállalását Mead mint kommunikációs helyzetek rende
zőelvét mutatja be (szemben Piaget-val, akinél a decentráció elsősorban 
tárgyi cselekvések koordinációjában vesz részt), s e szerveződés jellegze
tességeit az érintkezés egységeinek szintjén, a gesztusok és a jelen
téshordozó szimbólumok közötti különbségben ragadja meg: a jelen
téshordozó szimbólum (ennek prototípusa a szó volna) legfőbb jellemzője, 
hogy az adóban ugyanazt a hatást hívja elő, mint a befogadóban. „A gesz
tusnak az a funkciója, hogy lehetővé tegye a bármely adott társas cselek
vésben részt vevő egyének egymáshoz való alkalmazkodását, arra az ob
jektumra, vagy azokra az objektumokra vonatkoztatva, amelyre a cselek
vés irányul. A jelentéshordozó gesztus vagy a jelentéshordozó szimbólum
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sokkal több eshetőséget nyújt az efféle alkalmazkodásra és űjraalkalmaz- 
kodásra, mint a nem jelentéshordozó gesztus, mert a gesztust végző 
egyénből ugyanazt az attitűdöt váltja ki magával (vagy az általa képviselt 
jelentéssel) kapcsolatban, mint az adott társadalmi cselekvésben vele 
együtt részt vevő többi egyénben. így tudatosítja benne (viselkedésének 
egyik összetevőjeként) a többieknek a gesztussal kapcsolatos attitűdjét, s 
lehetővé teszi számára, hogy ezen attitűd fényében ezt követő viselkedé
sét hozzáigazítsa az övékhez.” (60. o.)

Tehát: ha gesztusom rám ugyanolyan hatással van, mint másra, ezál
tal tapasztalom, hogy másvalaki az én gesztusomból mit tapasztal, s ez épp 
a másik személy attitűdjének átvétele!

Eszerint a saját cselekvések „befelé fordítása” eredményezné a társak 
attitűdjeinek felvételét. Továbbmenve: a látómezőknek ez az egyeztetése 
feltétele annak, hogy egy harmadik valamire mint egyazon valamire rea
gáljunk. Magát az eredeti eseményt, melyre a gesztus reagál, ezáltal lehet 
átadni a kommunikációban, míg az egyszerű gesztus csupán cselekvéseket 
vagy további gesztusokat hívott elő, amelyeknek az előbbivel közös refe
rensre már nem volt vonatkozásuk; a kotkodácsolás kiváltja a menekülést, 
de nem a ragadozó belső reprezentációját.

A második kritérium: ugyanaz a jelentés ellenkező irányban is kom
munikálható. „A gesztus nem jelentéshordozó, amikor egy másik szerve
zet reakciója e gesztusra nem jelzi a gesztust nyilvánító szervezetnek azt, 
amire a másik szervezet reagál.” (104— 105. o.) Eszerint jelentéshordozó 
szimbólumról az ellenkező esetben van szó, amikor a másik szervezet re
akciója visszajelzi az eredeti objektumot.

Végül harmadik kritériumként ide sorolhatjuk — bár Mead az intel
ligenciával összefüggésben említi — a következőt. A jelentéshordozó 
szimbólum viszonya a referenshez tranzitíve átadható: bár a kutya szaglása 
finomabb, mint az emberé, nem tudna elküldeni egy másik kutyát meg
keresni ezt a szagot (119. o.). Fűzzük hozzá: az embernél a jelentés több 
láncszemen is áthaladhat, megőrizve invarianciáját.

Az „én” meadl elmélete
Az attitűdök átvételének ugyanez a játéka tenné lehetővé az én kifejlő
dését: 1) A személy számára más személyek — objektumok megismerése 
és cselekvése tárgyai. 2) ő  maga éppígy objektum a többiek szemében. 3) 
Tehát, amennyiben magáévá teszi a többiek nézőpontját (emlékszünk — 
ezt a gesztusok „befelé fordítása” tenné lehetővé), önmaga számára is ob-
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jektumként jelenik meg. [Félreérthető a kifejezés: „Az énnek az a jelleg
zetessége, hogy önmagában vett objektum...” (174. o.). Használja még az 
„önmagában való objektum”, „magánvaló objektum” kifejezéseket, azon
ban aligha érdemes ezt egy kanti vagy hegeli értelemben vett „magánva- 
ló”-nak fordítani. Azt, hogy a „self’ valami önmagában álló, független és 
elsődleges tény volna, ez olyan nézet, amellyel Mead éppenséggel leszá
molni kíván. Egy fogódzó az értelmezéshez: „Ezt a jellegzetességet tük
rözi már az én ’magam’ szó is, amely visszaható, és azt jelzi, hogy mind 
alany, mind tárgy lehet” (175. o.). A magánvaló tehát itt épp azt jelenti, 
amit Hegel „magáértvaló”-nak nevez, az objektumnak önmagában való 
megjelenítését.1 Az én így a személynek a másik szemszögéből önmagáról 
alkotott reprezentációja.)

Az énnel összefonódó, s annak alapjául szolgáló Másik a fejlődés ko
rábbi szakaszában mint konkrét másik (egyetlen személy), később mint ál
talános másik jelenik meg: ez utóbbi már a csoport (baseball-csapat vagy 
egy egész társadalmi osztály, ez Mead-nél jóformán egyre megy) attitűdjei 
által alkotott szerveződést tükröz.

Az általános másik, akinek szemszögéből a gondolkodó egyén önma
gával való érintkezését folytatja — egyre inkább elszakadva a specifikus 
egyénektől — a dialógus univerzuma felé gravitál. A dialógus univerzuma 
— „az, ami minden igazi kommunikáció része, ...az a közeg, amelynek ré
vén egy társadalomban megvalósíthatók az együttműködésre alapozott te
vékenységek.” Azon szerkezeti egységek — logikai állandók, következte
tési sémák, illetve univerzális fogalmak (Mead ezeket közelebbről nem 
határozza meg) — alkotják, amelyeket bármely beszélgetés feltételez. A 
dialógus univerzuma tehát az ésszerűség potenciális közössége, az embe
riség m int logika.

Kitérő: Mead és Vigotszklj viszonyáról
Hogy a „lélek” társadalmi viszonyokban konstituálódik, nem pedig — a 
szerződés-elméletek mintájára — utólag lép be e viszonyokba, Vigotszkij 
Meadtól függetlenül, de hasonló módon fogalmazta meg: „Általános for
mában azt mondhatjuk, hogy a magasabb pszichikus funkciók közötti vi
szonyok valamikor az emberek közötti reális viszonyok voltak. Én úgy vi-

1 Megjegyzendő: Szemere a Hegel-logikához írt fordítói utószavában épp az én-t 
említi, m int a magáért-való-lét „legközelebb esó példáját” (Hegel: A logika tudománya, 
I. 358. o.).
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szonyulok magamhoz, ahogy az emberek viszonyulnak hozzám. Ahogy a 
verbális gondolkodás a beszéd átültetése „belül”-re, ahogy a meggondolás 
a vita átültetése „belül”-re, ugyanúgy a szó pszichikus funkcióját is, mint 
Janet rámutatott, csak úgy lehet megérteni, ha az értelmezés érdekében 
az embernél tágabb rendszert vonunk be. A szó eredeti pszichikus funk
ciója szociális jellegű, s ha azt akarjuk végigkövetni, hogyan funkcionál a 
szó a személyiség viselkedésében, meg kell néznünk, hogyan működött 
előbb az emberek szociális viselkedésében (VIGOTSZKU, 1971, 233. o.).

Ha azonban közelebbről megnézzük, melyiküknél mi értendő a szo
ciális viszonyok internalizációján, felbukkan egy különbség. Gondoljunk 
vissza a „jelentéshordozó szimbólum” három jellemzőjére Meadnél. Az el
ső, hogy a gesztus jelentése számomra ugyanaz, mint a vevő számára, a 
szimbólumhasználat reflexivitását mondja ki. A második, hogy a jelentés 
visszafelé is átvihető. Azt mondja, hogy a kommunikáció alkotta viszony 
szimmetrikus, míg a harmadik, mely szerint a jelentés az adott kommuni
kációs aktuson túl is továbbszármaztatható, a tranzitivitást állítja. A refle
xív, szimmetrikus és tranzitív relációk — ekvivalencia-viszonylatok.

A perspektívák univerzális felcserélhetőségével tehát egy emberek 
közötti végső egyenlőség mondódik ki. S vajon a „dialógus univerzuma” 
nem éppen ezt az egyenlőséget fejezi ki?

Vigotszkij is utal egy hasonló behelyettesítő viszonyra, amikor — Ja
net és Piaget nyomán — a „meggondolást” mint belsővé vált vitát említi. 
Saját példáiban azonban az értelem szocializációja mint az uralmi viszo
nyok internalizációja jelenik meg: ,A  munkatevékenység kezdeti formái
ban a végrehajtás és az irányítás funkciója egymástól különválik. A munka 
evolúciójának fontos lépése, hogy amit a felügyelő és a rab csinál, egy em
berben egyesül. Ez, mint látni fogjuk, a szándékos figyelem és a munka 
alapmechanizmusa. Egyetértőleg idézi Janet-t, állítva, hogy „... a szónak 
a pszichikus funkciók fölötti hatalma mögött a vezetőnek az alárendelt 
fölötti reális hatalma áll...” (i. m. 232. o.).

Mead Leveller emberképével szemben tehát Vigotszkijnál a társadalmi 
viszony alaptípusa az úr-szolga viszony. Ezek szerepét az értelmi fejlődés
ben explicit módon Piaget különítette el.

A „felépített én” és a „reaktív én”
A kép, amit Mead az énnel kapcsolatban eddig megrajzolt, közelebbről a 
„felépített én”-nek (Me) felelne meg, szemben a spontaneitásért, a cse
lekvés tényleges kivitelezéséért felelős „reaktív én”-nel (I).
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A személy megépíti fejében a szituáció képviselte szociális viszonyok 
egy — különböző irányokban elforgatható — makettjét, s e makett irá
nyítani fogja a szociális térben való tényleges mozgását, de hogy milyen 
irányban indul el, arra vonatkozóan nem ad jóslatot.

Mead több ízben aláhúzza az „I” kiszámíthatatlanságát: „A cselekvés
sel kapcsolatban csak erkölcsi, nem pedig mechanikus szükségesség léte
zik” (266. o.). Hogy egy merőben kiszámíthatatlan reaktív én létezése ho
gyan bontható ki Meadnek a pszichikummal kapcsolatos előfeltevéseiből, 
melyek gyakran az inger és reakció meglehetősen mechanisztikus sémájá
hoz utasítottak minket, nem egészen világos. A megoldás nyilván az, hogy 
már a pszichikummal kapcsolatos egyes feltevések sem bonthatók ki ebből 
a sémából.

Az a kettősség, amelyre a pszichikummal (a jelentéssel, az univerza
litással és az intelligenciával) kapcsolatban utaltunk, itt mint a felépített 
én (mely pusztán leképez) és a reaktív én (amely spontán és bejósolha- 
tatlan) ellentéte, mint a „Me” és az „I” ellentéte jelenik meg. E fogalmi 
konstrukció teszi lehetővé, hogy a self-nek az attitűdök átvételén alapuló 
fogalma nem vezet egy egyoldalúan konformista emberképhez, vagy — 
ami ugyanaz — a társadalomnak megőrző-újratermelő jellegén túl a vál
tozásait már az egyén szintjén is megfoghatóvá teszi. A reaktív én mun
kája — amit jellegzetesnek vél a művésznél, a feltalálónál, a vallásalapító 
zseninél — „együttjár a társadalom, ennél fogva a társadalomhoz tartozó 
felépített én újraszervezésével” (271. o.).

Mead és Piaget
Mead és Piaget felfogását a decentrációk, illetve az attitűd-átvételek mű
ködéséről eddig párhuzamosnak tekintettük: valóban rokonítja őket a tár
sadalmi determináció újfajta felfogása (mely nemaz egyoldalú intemalizá- 
ción, hanem kölcsönösségen alapul), s rokonságot mutatnak nézeteik li
berális politikai implikációi is. Aligha feledkezhetünk azonban meg egy 
szembeötlő különbségről: Piaget a gyakorlati-tárgyi cselekvések felől kö
zelít egy olyan rendszer ábrázolásához, amelyben a nézőpontok egyidejű 
koordinációja alapvető szerepet játszik, míg Mead közvetlenül a kommu
nikációs helyzetek strukturáló elveit keresi. Piaget ennélfogva megkülön
böztetheti a fizikai és társadalmi tapasztalás síkjait; elkülöníthető egy 
„tényleges valóság”, s a résztvevők ezen operálva kerülnek szemközt egy
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mással. Mead szimbolikus interakciói ezzel szemben a résztvevők kölcsö
nös feltevéseitől függenek, s helyzet-definícióik egyeztetési kísérletei során 
dől el, hogy mi számít az adott interakcióban „tényleges valóság’’-пак.1

SUMMÁZAT

A „decentárció” eszméjének történeti alakulása — úgy tűnik — jól kita
pintható fogalmi tengelyek mentén írható le.

Először is, normatív fogalomból fokozatosan alakult át deskriptiv, 
majd magyarázó erejű terminussá: a politikai-morálfilozófiai LEGYEN 
gondolatából lélektani-szociológiai magyarázó konstrukcióvá változott.

Másodszor, egyre inkább megkülönböztethetővé vált az érzelmi-han
gulati „beleélés” fogalmától, melyre utóbb az „empátia” elnevezést ragasz
tották. E különválás azonban ma sem kristálytiszta: az empátia-elméletek, 
illetve decentárció-elméletek kiterjedt összehasonlító elemzése tisztázhat
ná, mennyiben megkülönböztethető és egymásra vonatkoztatható, illetve 
mennyiben rokon jelenségekről van szó.

Végül, genetikusl élektani magyarázóelvként bármennyire is eltávolo
dott a közvetlen politikum területétől, mindvégig megőrizte az uralmi vi
szonyokra való absztrakt vonatkozását — e tény nézetem szerint inkább 
magának a gondolati konstrukciónak a belső szerveződéséből fakad (mely
nek alapja az egyenlők közötti kölcsönös felcserélhetőség), semmint vala
miféle kontingens „történelmi örökségből”.

A kézirat elfogadva: 1991. október
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ZOLTÁN ÜLKEI

STEP IN THE OTHER ONE’S SHOES

The present paper analyses the historical development of the notion of 
„décentration”. It proposes to discriminate four stages in the use of 
„décentration” concept: at the beginning it was influenced by a normative 
element of ideologies belonging to revolutionary movements; at the 
second stage it appeared as a suggestion implicit in enlightment’s political 
and moral filosophies; at the next stage the idea came to be a descriptive 
means in the economical anthropology of the early capitalism; and finally, 
it was formulated as an explanatory concept in psychology. The notion
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under study appears to keep relating to the question of „reciprocal 
relations” and „domination relations” between participants, while it has 
been changed from a normative concept to a descriptive-explanatory one. 
In my wiew this fact is not a „historical contingency”, but comes from the 
notion"s abstract construction (which is based on mutual inter
changeability between equal parts).



о



Pszichológia, 1992, (12), 3, 357—378

MICHAEL CONRAN
London

TÖPRENGÉSEK A SZÉGYEN, BŰNTUDAT ÉS 
BŰNBOCSÁNAT TÉMAKÖRÉBŐL A „LEAR KIRÁLY"

NYOMÁN

Egy figyelmeztetéssel feltétlenül élnem kell. Amikor egy pszichoanalitikus 
egy ünnepelt remekművet vesz célba, s bejelenti, hogy szándéka nem a 
szöveg és nem is a szerző elemzése, rögvest bizonyosak leszünk afelől, 
hogy éppenséggel erre készül. A szöveg és a szerző ugyanis nem élvezi 
azt a személyes és kivételezett viszonyt, amit a páciens: mindkettő ribanc 
módjára bárki más számára is hozzáférhető, a szöveg meg aztán kivált
képp. Ha ez tuóbbi megragadja figyelmünket s felpezsdíti képzelőerőnket, 
elmondható, hogy bizonyos pszichotikus kvalitásoktól sem mentes szerep
csere történt: mi (egyenként) a szöveg „pácienseivé” válunk. Úgy érezzük, 
megszállt minket, majd omnipotens módon „megszálljuk” őt magát. E vi
szonylat a klasszikus értelemben preödipális, amennyiben senki egyébre 
nincs tekintettel. Pillanatnyilag magunkra maradtunk vele. Bár feltesszük, 
hogy manifeszt tartalmáért szerettünk bele, az „Ars est celare artem” kéz 
a kézben jár a lélekelemzéssel, amennyiben a látens tartalom fontosságá
ról bizonyságot ad. Kezdetét veszi a projekció és reintrojekció. A páciens 
olyan elemeket fedez fel a szövegben, amelyek manifeszt módon nincse
nek ott jelen. Rosszabb esetben elsiklik valami felett, ami manifeszt mó
don ott van, vagy eltorzítja azt. Még rosszabb esetben pedig odáig me
részkedik, hogy áthágja a személyes, exkluzív tárgymegszállás kereteit! S 
gondolnák, hogy eközben nem tudja, mit cselekszik, s nem is kiváncsi rá?

De ez még nem minden. Shakespeare oly módon gazdagított engem 
s az emberiségről való tudásomat, hogy ez az ő feldolgozási módját ille-



tőén is szuggesztív volt számomra. Úgy mutatkozik meg, mint ami fensé
gességében is félelmetes, s fokozza megbecsülésemet és hálámat az ember 
és a mű iránt, amiért ily sokat köszönhetek nekik. Ha már gazdagodáso
mat másokkal megosztani bátorkodom, a darabban újfajta érdekességeket 
kellene bemutatnom. De ha csak egyetlen kollégámat is bensőséges szálak 
fűzik a darabhoz, jobb lesz, ha vigyázok! Meglehet, pelyvacséplésre adom 
a fejem. A legjobb esetben is számolnom kell a kihívásokkal: „Miről be
szél ez az alak?”, „Mi a veleje ennek az egésznek?” A legrosszabb eset
ben: „Szentségtörő! Redukcionista! Micsoda dolog Shakespeare-t pszichoa
nalízisnek alávetni!” — és így tovább. Tán meglepő, de mind Shakespeare, 
mind pedig a szöveg túléli, akármit is teszek vagy mondok.

Mi több, mindvégig észben fogom tartani, hogy a darabban szereplő 
figurák — mint bármely más irodalmi mű esetében — nem valóságos sze
mélyek, még ha hitünk szerint annak találjuk is őket. A költő számára oly 
közegül szolgálnak, mely által az emberiség titkaiba betekinthet, s olykor, 
amint látni fogjuk, egyetlen személy belső világát a darabban két vagy 
több különálló figura jeleníti meg. A költő géniuszának köszönhető, hogy 
hajiunk úgy érezni, úgy beszélni és úgy írni felőlük, mintha valódi szemé
lyek volnának. Charles Lambnek bizonyára igaza volt abban, hogy Shakes
peare Learje nem eljátszható. Azt mondja: „Amint olvassuk, Lear va
gyunk mi mindahányan...” (kiemelés tőlem), ami annyit jelent, hogy olva
sás közben elidőzünk az önreflexióban, melyre Shakespeare bennünket 
meginvitál, hogy rákérdezzünk önmagunkra, s ha van rá merszünk, látó 
szemekkel tekintsünk önmagunkba. Lamb épp eleget tudott a tébolyról, 
a tombolásról s az enyészetről. Nővére meggyilkolta anyját egy konyha
késsel, s ő maga egész életében e nővérét gondozta.

Pár szót a szakirodalomról: 1980-ban az Egyesült Államokban kétkö
tetes annotált bibliográfia jelent meg a Lear király kritikai anyagáról 
(CHAMPION, 1980). Több mint 2500 címszót tartalmaz, állítólag többet, 
mint amennyit az összes többi darabokról együttvéve összeírtak. E tempó 
azóta sem hagyott alább. Ugyanez áll a pszichoanalitikus írásokra is. Ha 
Lear vagyunk mi mindahányan, amint Lamb állítja, mi volna ebben meg
lepő? Ha tehát azt mondom, hogy nem sok figyelmet fogok szentelni a 
szakirodalomnak, úgy ez az önteltség tulajdon magamnak mint olvasónak 
szerezhet könnyebbséget. Ha az ember az őrülettel foglalkozik, ellen kell 
álljon a csábításnak, hogy minden lehetséges szempontot tekintetbe ve
gyen.

Két vénembert — Leart és Glostert — mint vénembereket látunk itt 
az enyészethez vezető úton. Amint jómagunk is azon vagyunk. Ekképp
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rettegnek attól, ami még előttük áll, a megtagadás változatos procedúrái 
közepette keresik az utat gyermekeikhez és másokhoz, s keresik a meglett 
ember státuszát, mely egy gyermek biztonságérzetével és könnyedségével 
társulna. Mindeközben közeli és gyötrelmes ismeretségbe kerülünk belső 
világukkal; s megértjük a borzalmas árat, amit fizetniük kell: a kasztráció 
két formája — a vakság vagy a téboly — közötti kényszerű választást. 
Meg kell halniuk, és meg fognak halni, de belső tárgyaik elvesztése, aho
gyan ezt újra lejátszva látjuk, a bűntudattal szembeni dac útjukat maguk 
csinálta kelepcékkel s fájdalommal olyannyira összekuszálja, hogy az a 
szemtanú számára időnként aligha elviselhető.

Noel Hess (HESS, 1987) egy Learről készült tanulmányában, az öre
gek otthonában élő idős emberekkel készült beszélgetések alapján írta le 
az aggkorra oly jellemző alapszorongást: a rettegést attól, hogy a legtel
jesebb gyámoltalanságnak lesznek odavetve. Hess e beszélgetések alapján 
kiegészítette Jaques leírását (JAQUES, 1965) a közelgő leépülésről s a 
tehetetlenségről szőtt tudattalan képzelgésekről: az énre a szétesés vár, 
miközben megőrzi a zaklattatás és gyötrelem megélésének képességét. 
Hess megtoldja ezt a magány borzalmával, ha nem is épp hitves vagy sze
retett személy híján, de nélkülözve az énnek egésszé szervező s megtartó 
hányadát, amit az ember az öregkor pusztulás-érzésében — a levertség
ben, a sebzettségben, a testi bajban és az elhülyülésben — elveszettnek 
hisz. Hess ebből vezeti le Lear zsarnoki hajlamát, nárcisztikus sebzettsé- 
gének elmélyülését, sebezhetőségének eltagadását, mely a nőiességgel va
ló gőgös összemérésben is megnyilvánul.

„Hagyjátok női szerrel, vízcseppekkel
Bemocskoltatni férfi arcomat.”

Magától értetődő, hogy mi, pszichoanalitikusok, és mások is, messze 
állunk attól, hogy Leart és Glostert mint a gyermeki hálátlanság és 
rosszaság pusztán tehetetlen áldozatait fogadjuk el. Ella Freeman Sharpe 
(Sharpe, 1946) továbbment, s a rendelkezésére álló összes pszichoanaliti
kus muníciót eltüzelte; a szöveget és a költőt együttesen állította elemzé
se céltáblájává, s a darabra úgy tekint, mint szavakba átfordított négyrétű 
halálsikolyra. Szemében Lear három leány egyazon anya három különbö
ző kivetített vonatkozásának felel meg. A Lear által Shakespeare — úgy
mond — tulajdon anyja iránti korai érzéseit fedné fel, s ami a dolgot to
vább bonyolítja, apja iránti érzelmeit a könyörtelen Cornwall (akinek el 
kell pusztulnia), a tudatlan Alban (ki életben marad) s a francia király (ki 
Cordelia nélkül él tovább) képviselné. Sharpe szerint Shakespeare két és 
fél éves korában, fivére születését megelőzően nem volt szobatiszta; a lo-
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vágok a bélsárt szimbolizálnák; a „fehér szakállú Goneril” a menstruáció
ról való elfojtott tudásról, a pólyáról és a fanszőrzetről regél — mindez, 
s még ennél is több, jóval több van bezsúfolva egy elemzésbe, mely le
nyűgöző, képes arra, hogy az embert a lábáról levegye, egyszersmind tő- 
rőlmetszett agyrém. Nem azért agyrém, mert nélkülözné a tartalmi gaz
dagságot vagy a tudományosságot, hanem mert a gúnykacajt két különbö
ző irányból is magára vonja: a meggyőződését, mely a véglegességhez to
vábbi érveket követelne s a türelmetlen, érteden elutasításét. Egyvalami
ben biztos vagyok: bármiből legyen is elemzése eszkábálva, elsikkadni 
nem fog. A kritika az elolvasására s ennélfogva a körberöhögésére érzett 
kísértést ellenállhatatlannak fogja találni. Elemzése, mint a legfelelőtle
nebb vagy a legékesszólóbb kriticizmusnak avagy egy füst alatt mindket
tőnek eleven példája, tovább fog élni, ha másutt nem is, a tudattalanban. 
(Személyesen a hölggyel találkozni sohasem volt szerencsém. Harcos lo
vagja lehetett ő a lélekelemzésnek.)

Roberto SPEZIALE-BAGLIACCA (1980) pszichoanalitikus értel
mezése Lear tekintélyelvű, türannoszi egyéniségére összpontosít, dereka
san merítve a rosenfeldi „szadisztikus nárcizmus” eszméjéből (ROSEN
FELD, 1965), valamint Fairbairn „belső szabotőr” fogalmából, továbbá 
abból a jelenségből, mely a belső tárgyak diktatúrájához vezet. Meg kell 
itt említenünk Steiner (1982) munkáját, melyben az én egészséges tarto
mányai által hordozott jóság összejátszik egy gonosz, rosszindulatú és nár
cisztikus szerveződéssel, s hagyja általa magát leigázni. Ebből vezette le 
LIKffiRMAN (1987) a konstruktív és a destruktív harag közötti különb
ségtételt. Az őrjöngést olyan destruktív, pszichotikus haragnak tekintette, 
melynek Leart említi eklatáns pédája gyanánt. Az őrjöngés eszerint — 
bármily triviális legyen is a dolog — annak következménye, hogy a valóság 
fenyegetni kezd egy kimunkált elhárító rendszert, egy olyan rendszert, 
amely az öncsaláson alapul. Likierman arra koncentrál, ahogyan Lear le
ányának eltökélt és kitartó individualitásával szembefordulva tombol. Idé
zi:

„Oly bosszút állok mindkettőtökön,
Hogy a világ — oly dolgokat teszek —
Miket, még nem tudom, de amiken 
Megrémül a föld.”

Egy gyermek tehetetlen, őrjöngő fenyegetését látjuk itt, egy frusztrált 
dühroham megnyilvánulását, mely el akarja pusztítani a fenyegető viágot. 
A gyermekkel szembeni dühroham egy meglett embernél éppenséggel a



vaskos téboly jele. Egy király vagy bármely egyéb uralkodó fantomként — 
hitleri fantomként — az egész világot fenyegetheti.

Fordítsuk most figyelmünket egy másik asszony szavaira, ki ma is él, 
s apjáról mesél — egy könyörtelenül ambiciózus férfiúról, akiből kikezd
hetetlen vezető le tt

„Gyermekkorom boldog időszak volt, szinte maga a paradicsom. Az 
apám igen nyíltszívű volt hozzám, ölébe vett és ringatott ... Én voltam a 
kedvence, mert az édesanyjára emlékeztettem, s gyakran mondta: ’Külö
nös, egészen mókás, hogy mennyire hasonlítasz a mamámra!’ Kedvére volt 
neki ez nagyon.”

Ahogy a lány nagyobbra nőtt, az apa rajongó érzelmei alábbhagytak. 
A nőket passzívnak, engedékenynek szerette, a lánya pedig őhozzá hason
ló lelkületű volt.

„Amikor gyermek voltam, én voltam a kedvenc, én voltam a kedv
telése és nyugalma, s nagyon szeretett. Később, ha a függetlenségnek bár
mi jelét kezdtem mutatni, azt már nem szívlelhette ... Azután teljesen ki
estem apám kegyeiből, mert nem megfelelő férfiba szerettem bele, amikor 
még iskoláskorú voltam.”

Svetlana Peterst hallottuk itt apjáról, Joszip Sztálinról szólni (LAM
BERT, 1990).

Térjünk most vissza a dráma indító jelenetére, s összpontosítsuk fi
gyelmünket COLERIDGE (1818) szavaira, valamint Charles Hanly nagy
szerű dolgozatára (Hanly, 1986). Arról gondolkodva, miként bánik a lá
nyaival Lear, Hanly emlékeztet rá, mekkora figyelmet szentel Coleridge 
annak, ahogyan Edmundot leszólja és megalázza az apja, s hogy Coleridge 
szerint „meg kell próbálnunk megérteni Edmund gonoszságát, anélkül, 
hogy megbocsátanánk mindazt a mocskot, amit elkövet ...” (kiemelés tő
lem).

Felgördül a függöny. Még el sem helyezkedtünk kényelmesen, ami
kor egy szempillantás alatt már kaján élvezetettel kuncogunk. Azonosu
lunk egy szellemes vénemberrel, Glosterrel, aki szégyentelen módon leha
sítja önmaga szégyenletes hányadát, és kivetíti tehetetlen, törvénytelen fi
ára, Edmundra, miközben Lear a maga fogadott fiait egyenlő mértékben 
megbecsüli. A fiú, aki immár férfivá érett, kelepcébe esve, oly közel van 
apjához, amennyire az valaha is közel engedte magához:
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„Külföldön volt vagy kilenc évig, s ismét mennie kell.” 

Miközben az apa beleüti fiának orrát az ősjelenetbe:

jó mulatság volt összecsapnunk a gyereket, 
s a kurafit végre is el kell fogadnom.”

Szégyentelen vihogásunk azonban hamarost lefagy az arcunkról, 
amint szédítő gyorsasággal belebonyolódunk a szerelemnek abba a nyilvá
nos árverésébe, amivel Lear szégyentelenül megalázza két idősebb lányát, 
Gonerilt és Regant, akiket kiházasított, de hozománnyal még el nem lá
to t t  Vajon feltételezhető, hogy ez volna az első alkalom, amikor ezek a 
lányok olyan helyzetben lelik magukat, mely rájuk nézve szégyenletes, s 
amely szégyenteli módon apjuktól származik? Ha a szeretet nem kiérde
melhető, úgy nem is megvásárolható.

De, ahogy Kent később tudatja velünk:
„A szégyen tiltja őt ...”

A férfi szégyene távoltartja őt — a projektív azonosulás által — min
den olyan viszonytól, mely azzal fenyegetné, hogy illúzióit megrendíti és 
szétforgácsolja, távol tartja attól, hogy kártyvárként omoljon össze mindaz, 
amin hite szerint integritása — azaz józan esze — nyugszik. Cordelia ép
penséggel ilyen fenyegetést jelent, s fájdalmasan felsérti az őt kövülvevő 
hamis és sérülékeny lelki hártyát — az igazsággal.
Lear Cordeliához:
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„Oly ifjú s oly szívtelen.”

Cordelia felel:

„Ifjú s oly
Őszinte csak, mylord.”

Lear dührohamban tör ki:

„Legyen tehát:
Őszinteséged vedd jegypénzedül ...”

Ily takarékosan bánik a költő a szavakkal, ennyire összesűrűsödik a 
jelentés gazdagsága, magára vonva a néző legfeszültebb és legapróléko
sabb figyelmét. Nem csoda hát, hogy a darab a pszichoanalitikusokat épp
úgy elbűvölte, mint az irodalmárokat.

E ponton szeretnék elidőzni a szégyen és a szégyentelenség ügyénél 
s az ezekkel közeli rokonságban álló számos fogalomnál: a megalázottság-
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nál, a lealacsonyításnál és a zavarnál, hogy csak e hármat említsem. Elüt 
ez a bűntudattól, amellyel szoros rokonságot csupán a lelkiismeretfurdalás 
mutat.

Ha a szégyen medúzaszerű teremtmény is, amelynek Freud talán ért
hető módon kevés figyelmet szentelt, újabban a pszichoanalitikus vizsgá
lódás gazdag terepévé lett. Jóllehet, minket nem annyira a szégyen érde
kel önmagában véve, mint inkább annak a tébolyhoz, a bűntudathoz és a 
megbocsátásban hallgatólagosan bennefoglalt elfogadásához való viszonya.

Az ügyet a pszichoanalízis szemszögéből bonyolítja a két további di
menzió, nevezetesen: a bűntudat elviselhető avagy elviselhetetlen volta; 
valamint a depressziós bűntudat és a perzekútoros bűntudat közötti dis
tinkció.

GUNTRIP (1964) a bűntudat fogalmát vizsgálva rámutatott az erköl
csi, a jogi és az érzelmi értelemben vett bűntudat közötti különbségekre. 
Az utóbbit, az érzelmi bűntudatot nevezte „szégyen”-nek. Tisztán látta a 
problémát, amely a „rendellenes” szégyen képében néz szemközt a pszi- 
choanalitikussal, tehát mint olyan szégyen, amelyhez a valóságban nyilván
valóan nem társul semmiféle bűn, vagy mint a szégyen teljes hiánya, mi
dőn a bűn kiböki az ember szemét (MARTEAU, 1988). Ebből arra kö
vetkeztetett, hogy a páciensek, bármit mondjanak is, nem vetik alá a bűnt 
az analízisnek. A szégyen és a szégyentől való rettegés bűntudatnak álcáz
hatja magát; számomra úgy tűnik azonban, hogy a bűntudat élménye és 
tartalma igencsak sajátos dolog.

KINGSTON (1987) amellett érvel, hogy a tébolytól a szégyen felé 
való elmozdulás a halálösztönnel — amihez még vissza fogok térni — el
lentétes irányban való mozgás. Hasznos kontinuumot feltételeznünk a té
bolytól a szégyenen keresztül a bűntudatig, ami korántsem esik távol s 
nem is nagyon különbözik Klein paranoid-skizoid és depresszrv pozíciói
tól, a sebezhetetlenségtől a sebezhetőségig, az együgyűségtől a felelős
ségig (WINNICOTT, 1955).

Jóllehet mozgások oda és vissza végbemehetnek, a kontinuum felté
telez két vagy több olyan pozíciót, amelyeket egyidejűleg nem lehet be
tölteni.

A depresszív bűntudat, amit egyszerűen bűntudatnak fogok nevezni, 
elkülöníthetetlen a szomorúság érzésétől és a reflexív állapottól. A meg
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bocsátásra való képesség nézetem szerint a kellőképpen elfogadónak ér
zett jó belső objektektől függ.

A képesség, hogy az ember önmagának meg tudjon bocsátani, előfel
tételez egy apparátust — az internalizált megbocsátó szülőket —, amely
nek birtokában a bánat és bűntudat normális érzelmei átélhetők. A szo
morúság enyhületre, a bűntudat megbocsátásra lelhet.

Az ilyen jó tárgy vagy tárgyak hiányában vagy nem kielégítő volta ese
tén a megbocsátás lehetetlenné válik, s a bűntudat kockázata nem vállalható, 
s létre sem jöhet. Szégyenteli módon, szégyen gyanánt kell tehát lehasítani és 
kivetíteni. A meg nem bocsátó tárgyra fog tehát rávetülni, mely ily módon 
üldözővé, tehát az úgynevezett perzekútoros bűntudat forrásává lesz. A 
„mea culpa” siránkozása nem egyéb, mint a mindent füstködként elfedő ta
gadás. „Bűnös vagyok” — mindenért és semmiért —, hogy elkerüljem a par
tikuláris vétek észrevételezésének gyötrelmét.

A gyermek szülei megbocsátását keresi, de a felnőttnek feltevés sze
rint rendelkezésére állnak ilyen jellegű belső tárgyak, melyek képessé ten
nék arra, hogy önmagának megbocsásson. Jól illusztrálja ezt Yehudi Me
nuhin egy megnyilatkozása, amit néhány esztendővel ezelőtt a Nyitott 
Egyetemhez adresszált: „Nem bocsáthatunk meg a német népnek a ná
cizmus borzalmaiért; önmaguknak kell megbocsátaniuk.” Ez magyarázza 
az egyház csillapító megbocsátását is azon felnőtt „gyermekei” iránt, akik 
másoktól várnak bűnbocsánatot, hogy életük elviselhető legyen. S ez ma
gyarázza erőteljes viszolygásunkat is, ha úgy érezzük, leereszkedően nagy
lelkű bűnbocsánatban van részünk.

A belső tárgyak nem csupán a gyermekek számára megbocsátó lé
nyek, hanem mások számára, mi több, egymás számára is. A szülők ké
pessége arra, hogy egymásnak megbocsássanak, át fogja színezni azt is, 
ahogyan a gyermek a primer jelenetet látja. S ne feledkezzünk meg róla: 
csupán sejthetjük, hányán vagyunk akik a megbocsátás aktusának követ
kezményeként érkeztek e világra!

A bűntudat és a szégyen, amint az imént rámutattam, összeegyeztet
hetetlenek: vagy egyik, vagy másik. Mintha a szégyen úgy viszonyulna a 
bűntudathoz, mint az irigység a féltékenységhez — kétszemélyes, illetve 
háromszemélyes jelenségek. Sőt, odáig is elmehetünk, hogy a szégyen 
megmételyezi a bűntudatot, minthogy a szégyen érzése tökéletes antitézi- 
se a gondolkodásnak, melyről a bűntudat fakadhat.
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A szégyen — úgy tűnik tehát — a felszínen működik (a szó lelki to
pográfiája szerinti értelmében). A test és lélek érintkezési felületén ope
rál, s ezért helyeztem a bűntudattal és a tébollyal egyazon kontinuumra. 
Fizikai összetevője olyan súlyú is lehet, hogy az én integritását veszélyez
teti. Oly testre emlékezteti az ént, mely akár a rettenetig is eljutott. Clif
ford YORKÉ (1989) ezt nemrégiben ha lehet, még találóbban fejezte ki, 
azt állítván, hogy a szégyen helyzete az énhez viszonyítva sem teljesen 
belső, sem pedig teljesen külső.

Utalnunk kell itt az úgynevezett „szégyen-kultúrákra”, illetve „bűn
tudati kultúrákra” (RYCROFT, 1968; THUBRON, 1987). PERELBERG 
(1980) további világosságot gyújtott e kérdésben, midőn az afro-brazíliai 
„Umbanda” kultuszban rejlő különbségtételt magyarázta, ahol az egyén és 
a persona a felelősség megosztásának megkülönböztethető tényezői. 
Mindez túlmutat a jelen dolgozat illetékességén, s elég csupán annyit 
megjegyezni, hogy minden hadseregnek, s ennélfogva minden hadviselő 
nemzetállamnak számolnia kell a „szégyen-kultúra” attribúcióival, ha 
egyáltalán hadra kél.

A „Lear király” összefüggésében felmerülő szégyen ijesztő termé
szetű. Háborúságot s megfutamodást geijeszt. Emlékszünk azonban, hogy 
a szégyen fokról-fokra jön el. A zavarodottság érzése például még eleven, 
s időnként egészen élvezhető. De ha olyan fenyegetés lép fel, mely az én 
számára lehetővé teszi a test elválasztását a lélektől, melyben az embert 
körülvevő mentális hártya megsérül, s bármi bejuthat és kijuthat, ez a 
legdrasztikusabb elhárítást hívhatja életre: a tagadás útján való menekü
lést; a projektív azonosulás általi küzdelmet. E folyamatok körkörössége 
vagy ön-megerősítő jellege biztosítani fogja a mentális hártya megőrzése 
során a megszégyenülés, a megszégyenítés vagy a tébolyba való visszavo
nulás fenntartását.

A „nyitás”, ahogy mondani szoktuk, a „beismerés”, a „megengedés” 
nem egyéb, mint feltárni egy ajtót, lehetővé tenni egy áttörést és a fele
lősséget mélyen meggyökereztetni az énben: röviden, teret adni a bűntu
datnak, s tudatosítani — hogy Gloster törvényes fia, Edgar szavait idéz
zük:

„Embereknek
Kell tűrni a jövést, mint elmenést;
A fő dolog, hogy elszántak legyünk.”
Szemben Learrel:
”S erős szándékunk minden gondot és bajt



Lerázni agg korunkról ...” —
Ami nem valami felelős döntés.

A beismerés, a felelősségvállalás az ember gondolataiért és cseleke
deteiért a projekciók helyrehozása, a bűntudat megengedése s a lemondás 
Lear siránkozásáról:

„Én olyan ember vagyok,
Ki ellen mások többet vétkezőnek 
Mint mások ellen én” —

attól a belső elfogadástól függ, amit megbocsátásnak nevezünk.

A megbocsátás tehát a felnőtt életben csak belülről származhat olyan 
objektektől, mint amilyeneket leírtam, melyek megbocsáthatnak a vétkes 
gyermeknek. Mindez nem zárja ki a haragot és a szeretet időleges meg
vonását.

Coleridge-nek tehát igaza van, midőn kitart amellett, hogy mi nem 
tudjuk megbocsátani a gaztettet, amit Edmund elkövetett. Az a dolgunk, 
hogy megértsük, ami egészen más kérdés. Ahogyan apja vele bánt, s aho
gyan anyját befeketítette, s mindennek tetejébe az, ahogyan az ősjelenetre 
emlékezteti, megfosztja őt az olyan objektektől, amelyek által önmagának 
megbocsáthatna. Ő tehát éppúgy „tüzes kerékhez van kötözve”, mint Le
ar. Ami Leart illeti, szavaiban s ennélfogva lelkében oly dolgokat követett 
el, amelyek kétségkívül nem egyebek egetverő borzalmaknál.

A megvakított s ezért bensőleg látni képes Glosterrel szemben, ki 
megindultan látja tulajdon útját, s képes projekcióit helyreállítani — Lear 
nem meri megnyitni önmagát. Lear számára a beeresztés, a megengedés, 
a kieresztés egyenlő a megtébolyodással.

„Ti balga, vén szemek! Csak sírjatok még 
Ez ok miatt: kivájlak és ledoblak 
Azon vizestül, melyet öntötök 
A földet nedvesíteni.”

Amint dacossága további kihívásoknak lesz kitéve, s elhárító manő
verei végső fenyegetettségbe kerülnek:

„Azt vélitek
Hogy sírok? Én nem sírok, bár elég 
Okom van sírni. Százezer darabra 
Törjék előbb e szív, mint én sírok 
Bolond! megőrülök.”

3 6 6
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A színpadi utasítás — „ Távolból vihar” — a párbeszéd közepébe vág. 
A vihar, mindaz, amit egész életében visszafogni lavánt, s tovább már alig
ha türtőztethető. A viharban jutottak tárgyai visszavonhatatlan pusztulás
ba. A vihar lármájában rejtezhet el az érző, fenyegető világ elől. Amint 
az égbolt viliódzva meghasad, úgy hasítja le minden érzésről tulajdon ma
gát. Az égiháborúnak kettős célja van: mindent térdre kényszerít, elsodor 
minden kiáltást: s mindenekelőtt elnyomja, meghallhatatlanná teszi a bel
ső érzések összes szózatát.

Eleddig tébolya abban a viselkedésében jelent meg előttünk, ahogyan 
— bármily hasznavehetetlen módon is — a megbolondulástól való félel
mével bánt. Tanárom, Tom Hayward mondotta vala róla: „Oly módon bo
lond, hogy megtart ép elmémben”.

Ez azonban már a múlté, s bárki láthatja immár, ami tovább nem rej
tegethető. Tébolyának, mint valami ragadozónak, eljött a napja.

Meg kell fontolnunk a Bolond szerepét.

A Bolond azután tűnik fel, hogy Lear túl volt a Gonerillel való kínos 
összetűzésen, s azután, hogy Cordelia száműzetése kezdetét vette. Miután 
elátkozta leányát, s elűzte tekintete elől, azonmód nyugtalankodni kezd:

„Hol van a bolondom, hejh!”

S a válasz:

„Azt mondja, mylord, hogy leányod beteg.”
A Bolond és Cordelia nyilvánvaló kapcsolatban vannak egymással. 

Csak egy pillanatra tévesztjük szem elől, kiért is kiált a király.
Mondják neki, hogy amióta Cordelia Franciaországba távozott:

„... a bolond egészen elemészti magát bújában.”

Lear:

„Eredj, hidd bolondomat.”
Mintha a király egy darabja hiányozna. A projektív azonosulás lepu- 

cérítja, üressé teszi az ént. Alávaló, szégyenteljes érzéseit a lányára kive
títvén s elűzvén magától őt, akitől függ s akitől eztán is függeni igyekez
nék, kifosztott, céltalan lénnyé lesz. Nem nyerheti vissza őt, aki az igaz
ságot beszéli. Hacsak nem egy ifjú alakjában, persze, aki kellő távolságban 
tartható, aki tulajdon magának része s mégis különálló, s kinek szavára 
elővigyázattal lenni nem kell. Mint a siheder, aki a császárt mezítelennek
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látta, a Bolond kimondhatja az igazságot, mely meghallható — elnézőleg, 
leereszkedőn vagy mulatsággal —, meghallható, de nem respektálandó. 
Az igazság abban az érteimben, ahogy Shakespeare azzal él, nem egyéb, 
mint a pszichés realitás. A darab utolsó párbeszédében Edgar [(pardon: 
Alban (Ü. Z.)] mindannyiukhoz ekképp esedezik:

„Mondanunk, mi fáj, nem ami illik”.

Lear személyiségének egy felnőtt, el nem borult hányada tolerálható, 
külön zárvánnyá lett, s álruhában rejtezik: szeretnivaló és gyengéd, de a 
maga komikus meglátásaival képtelen áthatolni a sérülékeny mentális hár
tyán. Egyszerűen szólva, a király, úgy tetszik, olyan eszközre lelt a bolond 
személyében, aki által jól beolvashat magamagának, s ez bár belülről jön, 
úgy szabható, hogy ne keveredjen tébolyult tombolásának eluralkodásával 
és a fájdalom előli menekvésével.

A bolond egy olyan „cimboráról” mesél Learnek, aki száműzte két 
leányát „s a harmadikat akaratja ellen megáldotta”. Tudjuk, hogy nem űz
te el Gonerilt és Regant, csupán Cordeliát. Ily módon amint a bolond rá
mutat, két idősebb leányát a tulajdon szeretetéből s az övékből száműzte 
mindörökre; míg szabadon házasodhatott Frankhonba Cordelia, ahhoz, ki 
őt feltétel nélkül (s hozomány híján) szerette, imigyen megkímélve őt a 
haszonleső burgunditól.

Megbízható, állhatatos támaszt jelent tehát a bolond, olyan kapcso
latot a realitással, mely egyszersmind meghagyja számára a lehetőséget, 
hogy zavartalanul folytassa a nárcisztikus önteltség szemfényvesztését. Biz
tosíték a vérfertőző érzések s a bennük rejlő konfliktusok kitörése ellen. 
S mindenek fölött, foglalata ő a lelki fájdalomnak. A Bolondnak nyoma 
vész a darabban, amint Cordelia visszatérése küszöbön áll, akinek, mint 
látni fogjuk, az a különös szerepe lesz, hogy segítségére legyen Learnek 
kimúlásban.

Végezetül Lear végképp lemond e kicsiny fiúalakról, ki önmagának 
része, utalva valamire, ami ismét pillanatnyi zavart kelthet:

„S az én szegény kis
Bolondomat megfojtották.”

Cordelia, s mindaz, amit a Bolond megtestesített, eggyé lesz lassan 
magával a tárggyal, amint ezt megkísérlem kifejteni.

(Aligha kell meglepődnünk azon a javaslaton, hogy mindkét szerep
lőt, a Bolondot és Cordeliát egy és ugyanazon színész játssza.)
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A Bolond és Cordelia közötti ezen viszony párhuzamos azzal a kap
csolattal, ami Edgar és immáron megvakult atyja, Gloster között fennáll. 
Gloster úgyszintén lehasította és Edmundra vetítette a maga nemkívána
tos bűntudatát, s Edgárrá az elárultatástól és az apagyilkosságtól való ül- 
döztetéses félelmeit. Edgar aztán megmaradása érdekében az őrület álcá
ját volt kénytelen felölteni. Egy tébolyult, gyilkos világban az elmebaj szín
lelése lehet csupán a túlélés egyetlen útja. így e „szegény Tamás” egyazon 
szerepet tölt be az adott viszonylatban, mint a Bolond, csak éppen ő 
Gloster disszimulációjának s képmutatásának lesz foglalatává. A képesség, 
hogy valaki hipokritává legyen, egy olyan én létezésére utal, mely elégsé
ges ahhoz, hogy kompromisszumot tudjon kötni. Glosternek így nem kel
lett megbolondulnia, még ha kedvére lett volna is az ezáltal nyerhető 
megenyhülés. Miután Cornwall azt ajánlja neki, hogy „Jerünk be, vész kö
zéig”, s hogy hagyja a királyt a maga őrületére, megfosztatik szemétől: el
tagadja azt, ami projekcióinak szükségképp kasztrációhoz vezető követ
kezménye.

Megvakítván, Gloster számára a látás egyetlen lehetősége a befelé 
tekintés. A bolond Tamás (Edgar) segítségével a szemünk előtt lel rá az 
objekttel való újraegyesülésre.

S ez egyben elvezet töprengéseim harmadik, s egyben végső szaka
szához.

Lear halálán tűnődve vissza kell térnünk FREUDnak (1913) „A há
rom érckoporsó” című esszéjéhez, mely a darabról való minden pszicho
analitikus elmélkedésnek bizonnyal kiindulópontja. Freud azzal vádolja 
Leart, hogy el kellett volna fogadnia Goneril és Regan nézetét a vénem
berhez méltó béketűrésről és hogy az ő szavait idézzük, „le kellett volna 
mondania a szerétéiről, a halált kellett volna választania, s össze kellett 
volna barátkoznia a pusztulás elkerülhetetlenségével”. Cordelia szótlansá
ga — s ez a legmeggyőzőbb érvelés — előrevetíti a halál árnyékát s azt, 
hogy el kell fogadnunk az enyészet kérlelhetetlenségét. Mik a feltételei 
— kérdezhetnénk — egy ilyesfajta elfogadásnak? Másképp szólva, miként 
hal meg egy olyan ember, akinek kevés alkalma van önmaga elfogadására 
s az önmagának való megbocsátásra?

„A szégyen tiltja őt: hogy szívtelen volt 
E lányától áldását megtagadni,
Hogy messze földön minden vak esetnek 
Kitette őt, és drága jogait 
Az ebszívű lányoknak adta át.



E dolgok lelkét úgy megmérgezték,
Hogy égő szégyen tartóztatja vissza 
Cordeliától.”

Ha a halál Cordelia, s neki meg kell halnia, mit kezdjünk a haloga
tással? A vakon is tisztán látó Gloster megmondja:

,A  király megőrült. S még idegzetem 
Olyan szilárd, hogy én fenn járhatok 
Roppant keservem éber érzetével.
Miért nem vagyok bódult? Úgy bánatomtól 
Külön válnának gondolatjaim,
S a fájdalom hiú ábrándozásban 
Elvesztené eszméletét.”

MUIR (1972) magyarázata szerint „Gloster azért nevezi érzékeit go
nosznak (az eredetiben: „vile senses” — Ü. Z.), mert még mindig meg
engedik, hogy bánatával tökéletesen tisztában legyen, s nem adják meg 
neki az esztelenség nyújtotta enyhet”. A világtalan, de bensőleg látó job
ban szeretné a megbolondulást, azonban képes elszenvedni az önmagának 
megbocsátás kínját. Képes megtapasztalni, megszülni és elszenvedni tulaj
don fájdalmát önmaga elfogadása során, felelősséget képes vállalni tulaj
don lelki életéért.

Shakespeare maga magyarázza ezt el, midőn bemutatja, hogyan isme
ri el a bűnét Gloster:

„Ó, drága Edgárom, ki apád dühének 
Vagy martaléka, ó csak azt megérném,
Tapintásommal megláthatni téged:
Azt mondhatnám, hogy ismét van szemem.”

Nincs a darabnak további gyengéd pillanata, miután Gloster megvall- 
ja bűnét, vétkét tudomásul veszi és elismeri, nem tudván, hogy jelen van 
fia. Elfogadás ez, szemben a bűnvallással, mely természetére nézve épp 
olyan, mint a gyötrelem kivetítése.

Gloster továbbmegy:

„Nekem nincs utam, s azért szemekre 
Nincs szükségem: botlottam, míg szemem volt.”

Út nélkül, mit megláttatni módja volna, bensőleg látja útját a halál 
és amint megtudjuk, a bemocskolt fiával, Edgárral való megbékélés felé.
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Ennek fonákját találni a tárgyban ezúttal Edgar oldalán, Alban kér
désére adott válaszában:

ALBAN:

„Hogyan
Tudád meg apád balesetét?”

EDGAR:

„Ápolván őt, mylord.”
Amint látni fogjuk, miközben Lear Cordeliát kérleli, megpróbálja be

vallani neki bűne egy hányadát, hogy újraélessze projekcióit:

Kérlek, ne sírj.
Ha van számomra mérged, megiszom.
Tudom, te nem szeretsz. Testvéreid
Amint emlékszel, megbántottak engem:
Neked lehet, nekik nem volt okuk.”

Mintha ezt mondaná: „Ha lelsz magadban irántam való szeretetet, 
amit én meg nem érdemiek, úgy megbocsáthatsz nekem, s ekkor megvall- 
hatom mindazt, amit ellened cselekedtem”. De nem bír ellenállni a kísér
tésnek, hogy őt (Cordeliát) és testvéreit meg ne ossza — „Te jó vagy, ők 
pedig rosszak”.

Egy apa a halál torkában mi másra áhítozna, mint hogy gyermekei a 
szeretetben egyesüljenek? Nem így Lear, aki még mindig azon van, hogy 
megosszon s feltételeket szabjon. Bűne végig elszámolatlan marad.

FREUD (1920) sehol sem bonyolódott oly makacs önellentmondá
sokba, mint amikor arról az életünkben rejtetten jelenlevő késztetésről 
beszél, mely a kapcsolatok megszüntetése és a halál felé lök. A kapcso
latok megszüntetéséről beszélek, mert több ez, mint a külvilághoz fűződő 
viszonyok felszámolása: a belső tárgyakkal való szakítás is egyben. Minden 
kapcsolatot, legyen az benső vagy külső, végül is felemészt az enyészet. 
A fellobbanástól való tartózkodás — konkrét és metaforikus értelemben 
egyaránt —, ami miatt nem találtunk rá jobb kifejezést a „halálösztön”- 
nél. Mintha e két szó egybeházasításával megtagadnánk s ezáltal elpusz
títanánk magát az „ösztön” szót, melynek jelentése elménkben elválaszt
hatatlanul összekapcsolódik az élettel.

A tulajdon halálunkkal való szembenézés és megbarátkozás fokról- 
fokra egyfajta kölcsönösséget teremt, ami egyszerűen abban fejeződik ki, 
hogy meg is szálljuk a tárgyat, egyszersmind a tárgy is megszáll bennünket.

371



3 7 2

A halál előrevetülése megnyugvást és biztonságot ígér, s azon küzdelem 
végét, melynek során a korosodás az ént egyre inkább esélytelenné teszi. 
Ebben bennefoglaltatik a gyermeki omnipotenciához és gyámoltalanság
hoz való visszatérés is. Kant mondja Lear haláláról:

„Ne gyötörd lelkét. Hagyd, menjen. Nem barátja,
Ki e konok világnak kínpadán 
Tovább is nyújtóztatja.”

Ezt visszhangozza LAMB (1912) is, midőn Nahum Tate-nek a „bol
dog vég”-ről szőtt elképzelésével vitázik:

„... amiként az emberről érzései elevenen lenyüzatnak, mintha nem 
jelentene kellő elbocsátást a világ színpadáról, mi ekkor számára az egyet
len illő dolog.”

Elkanyarodnék egy pillanatra: a tárggyal való újraegyesülés kérdésé
hez mivel járultak hozzá más költők és prózaírók?

Borisz PASTERNAK (1958) különös módon ejti szerét Zsivágó dok
tor halálának. Zsivágó minden erejével igyekszik lekerülni a villamosról, 
a villamosról, mely lomhán és céltalanul hordozza őt élete utolsó percei
ben. A villamos mellett a járdán egy lila ruhás nő siet: hol megelőzi a vil
lamost, hol az kerül elébe, amint időről időre megáll. Persze neki, egy 
svéd nőnek semmi több köze nins a regényhez, mint hogy ismerősnek tet
szik Zsivágónak e végső perceiben, ahogyan kétségbeesetten próbál meg
szabadulni a villamostól, csak azért, hogy az utcán essen össze holtan. Mi 
e költői kép rejtett értelme? — kérdezhetnénk.

S vajon Ibsen Solness építőmestert a hatvan felé közelítve nem kö
tözte „tüzes kerékre”? Kifelé tartva életének lehetetlen zsákutcájából a 
halál mint egyetlen megoldás felé, egy 23 éves ifjú nő lép az életébe. Nyil
vánvaló tartalmát tekintve a nő indulatáttétele a férfi iránt nincs kapcso
latban azzal, amit a férfi táplál a nő iránt. De a lappangó tartalmat te
kintve a nő nem tagadja meg a férfit, s az sem őt. Az elfogadás és sze
retet elvezeti — az asszony által — a halálhoz.

PIRANDELLO (1915) a „Colloquia con la madre”c. művében egy 
újfajta vonatkozását mutatja be annak, ahogy egy férfi az anyjához viszo
nyul a halál árnyékában. Az élettől megfáradtán visszatér a Káoszba, gyer
mekkori otthonába, nem messze a szicíliai Grigentótól. Képzeletében rá
talál sok éve halott anyjára s társalogni kezd vele. Tudva szenvedéséről, 
az asszony megkérdezi:



„Talán számodra nem vagyok szüntelenül eleven?” így felel: „Oh, de 
igen, Mama! Te valóban élsz. ... Nem is ez a kérdés. A fő, dolog az, hogy 
én nem vagyok már eleven a Te számodra, s nem is leszek soha. Mert 
te nem tudsz gondolni rám ...” Képzeletvilágában fel akarja támasztani 
anyját, hogy az gondoljon rá s elfogadja őt, ha ő a halálban az újraegye
sülést keresi.

S itt van az az ember, aki felszabadított bennünket, hogy elgondol- 
hatatlan dolgokon gondolkozzunk. Freud maga is azonosult Lear ingerlé
kenységével, amellyel leánya hálátlanságára reagált. YOUNG-BRUEHL 
(1988) Annáról írott életrajzából világossá lesz, miként jutott el Freud 
odáig a saját halálán való vesződés során, hogy megírja a „Három ércko
porsó témája” c. munkáját (1913); s hogyan nevezte Annát egy Ferenczi- 
nek írott levelében (Freud, 1913) „az én Marty-Cordeliám” örökösének 
— e kifejezéssel menyasszonyát illette ifjúkorának gyengéd perceiben. 
Ritkán tudunk oly módon eljárni, ahogyan beszélünk („...lemondani a 
szeretetről, s a halált választani...”), s Freudtól — amint Young-Bruehl 
érzékenyen megmutatja — semmi sem állt távol, ami emberi.

Olvasmányélményeim közül a legbeszédesebb Don Fabrizio herceg 
halála Giuseppe Tomasi di Lampedusa regényében, A Leopard-ban 
(1958). Tudván egyet-mást saját tulajdon haláláról, Lampedusa képzeleté
ben a halál pillanatát tapogatja le. A herceg halálos ágyán fekszik, csa
ládja övezi, egymást követő rohamok zápora után. Túl van a végső szer
tartásokon, s már nincs magánál. Az utolsó roham elvágta mindentől, ami
vel még lelkében kapcsolatot tarthatott volna, s csupán a tenger morajlása 
maradt.

„Az emberek gyűrűjében hirtelen megjelent egy fiatalasszony; töré
keny volt, barna utazóruhát viselt, s terjedelmes krinolint, és pettyezett 
fátylat, mely arcának ravaszkás báját nem rejthette. Antilopbőr kesztyűs 
karcsú kezét az ott térdeplő siratok egyik, majd másik könyökéhez csúsz
tatva mentegetőzött, s került mind közelebb. 0  volt az a teremtmény, aki 
iránt világéletében sóvárgott, ím eljött érte; a vonat indulásáig már igen 
szűkös az idő. Amint szemtől szembe került vele, megemelte fátylát, szű
ziesen, de készen a birtokba vételre, gyönyörűbb volt, mint bármikor an- 
nakelőtte, mikor a csillagűrből letekintett. A tenger morajlása csenddé 
nyugodott.”

Egy 78 éves „dementia senilis”-ben szenvedő férfi panaszkodott a fi
ának, hogy nem tud hazamenni, miután a felesége egy szállodában helyez
te el, mielőtt magára hagyta tulajdon kétségbeesésében és halálfélelmé
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ben. A fia megkérdezte, miért akar hazajutni. Azt felelte: „Muszáj. Meg 
kell találnom az anyámat.”

Térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, miként ábrázolja Shakespeare 
Leart a tárgy visszaszerzéséért folytatott küzdelmében, hogy az objekt ké
pes lehessen róla gondoskodni, megbocsátani neki és elfogadni őt, hogy 
végül békében halhasson meg. Amint látni fogjuk, a költő végig hű marad 
az igazsághoz, Lear úgy hal meg, ahogyan élt.

Cordeliához így szólt:

„Ah, méltánytalanság
Engem kivennetek a sírból. Te egy
Megboldogultnak lelke vagy. De engem

Tüzes kerékhez kötöttek, hogy könnyűim 
Úgy áthevülnek, mint az olvadott érc.”

majd:

„Szellem vagy, tudom.
Mikor haltál meg?”

A lány a külső valóságban nem lehet eleven. Elébe térdepel, mint 
egy anya elé, megbocsátásra várva. De a lány apja áldását akaija. Az apa 
megzavarodik, vajon él-e a lány vagy sem. Azt mondja:

„Kérlek, ne űzzetek
Tréfát velem. Valóban, én bohókás
Gyarló öreg vagyok ...
... félek,
Hogy nem vagyok valódi eszemen.”

Majd, mintegy kétkedve afelől, merre van most és honnan érkezett:

„Mert életemre mondom, azt hiszem,
Hogy ez úri hölgy lányom, Cordelia.”

Gyónni próbál:

„Kérlek, ne sírj.
Ha van számomra mérged, megiszom.”

S ez, amint már megmutattam, sehová sem vezet. Az orvos, óva intve 
Cordeliát:
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„Vigasztalódjál, drága hölgy: a düh 
rohamja, mint látod, gyógyítva van...”

Később, Edmund fogságában Cordelia eljátszik a gondolattal, hogy 
megbékéljen nővéreivel, de Lear még mindig elhárítja, hogy tombolásának 
borzasztó következményeiről elgondolkodjék — ami óhatatlan, ha tulaj
don életét próbálja feladni és meggyászolni. A tagadás szinte elképesztő 
méreteket ölt:

„Nem, nem, nem; menjünk a fogságba; ott 
Fogunk mi, mint kaikban a madár,
Dalolni ketten.”

E tagadásban, az apa úgy hiszi, felhőtlen újraegyesülésre lelhet a 
tárggyal, aki immár számra eleven. Tévedés. A realitás ismét közbeszól. A 
lány felkötve lóg — emlékeztetvén bennünket arra az objektre, mely 
csakugyan halott.

„Üvöltsetek, ó, üvöltsetek! Ti mind 
Kő-emberek vagytok.”

(Az eredetiben: „halott ő, mint a föld” — Ü. Z.)
Föld? Anyaföld?

„Megmenthetném! S örökre oda van.
Cordelia, Cordelia, várj egy kicsit.”

Egyszerre tagadni akarja halálát, s ugyanakkor dicsekszik vele, hogy el
pusztította gyilkosát.

Nem térhet a dolog felett napirendre. A lánynak élnie kell, hogy róla 
gondoskodni tudjon. Különben hogyan vezethetné el a halálig? Utolsó 
szavai:

„Látjátok ezt? Nézzétek őt. Nézzétek ajkait,
Ide nézzetek, ide nézzetek!”
És meghal.

A tárgy halott. Halott volt, és nem jött el érte. Mindenhatóságot 
színlelve kellett hát Learnek elpatkolnia, megőrizve és a sírba is magával 
cipelve illúzióit.

BRADLEY (1904) feltételezi, hogy Lear örömébe pusztul bele, úgy 
gondolván, hogy Cordelia még életben van.

Martin LINGS (1984) egyetért ezzel. Annyit jelentene ez, hogy Cor
delia él, és Lear boldogan hal meg. Azt gyanítom azonban, közelebb kerül 
a dolog lényegéhez, midőn azt kérdezi: „Lehetséges-e, hogy azért halt

о
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meg, mert úgy látta (vagy azt hitte, hogy úgy látja): Cordelia mégis ele
ven?”

Ismeretes a szükséglet: az objektet visszaszerezni vagy helyrehozni, 
életrehívni a megbocsátó anyát, egy olyan anyát, aki gondját viselheti az 
embernek, akire újólagos tárgymegszállás irányulhat Hétköznapi nyelven 
arról van szó, hogy békére jussunk önmagunkkal. „Találkozhassunk te
remtőnkkel”, s ha úgy hozza a szükség, szembenézhessünk „az ítélet nap
jával”.

A gyermeki omnipotencia, amelytől kezdetben megmaradásunk függ 
(SYMINGTON, 1985), intemalizált élményeket hív életre egy olyan nő 
megszállásáról, aki bennünket szállt meg (CONRAN, 1976). Ez az alapja 
annak, amit ön-megszállásnak nevezünk, s ami a téboly antitézise.

Lear halála, s talán mindazoké, akiket fentebb citáltam, e folyamat 
megfordítását képviselik. Az ön-megszállás elveszett, míg megmaradt a 
gondoskodás iránti igény, s az újólagos megszállás azzal jár, hogy az én 
elveszti magát a tárgyban a halál által.

LEAR:
„Leginkább
Szerettem őt, s szelíd dajkálatára
Reméltem bízni végső napjaim.”

Meglehet, talán ahogy a világra, „a bolondok e hatalmas színpadára” 
dajkálnak bennünket, oly módon ringatnak majd kifelé is belőle? Ahogy 
tárgykapcsolataink kifejlődnek, úgy fognak majd elenyészni is?

Charles Lamb, aki oly világosan látta, hogy Lear vagyunk mi mind- 
ahányan, végül emlékeztet rá:

„Semmi vagyunk, kevesebb a semminél és az álmoknál. Csupán az 
vagyunk, ami lehetett volna...”

(Fordította: Ülkei Zoltán, a Lear királyból való részletek 
Vörösmarty Mihály fordításából valók.)

A kézirat elfogadva: 1991. március
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In this paper I have attempted to describe how a man’s relationship to 
his internal objects may determine his approach to and acceptance of his 
death; and how this depends upon his capacity for self-forgiveness as he 
seeks reunion with the object. The capacity for self-forgiveness directly 
determines, it is argued, how the admission of guilt is possible, as distinct 
from shame, which is seen to excite the defences of denial, splitting and 
projection. The distinction is made between the admission of guilt and 
confession, which latter is seen to be a projection. In taking the madness 
and death of King Lear as my major example, I have sought to 
demonstrate how skillfully Shakespeare directs our attention to the 
difficulties man encounters in taking responsibility for his mental life, if 
he is to anticipate a peaceful and dignified exit.



Pszichológia, 1992, (12), 3, 379-^09

SZEMLE

MOLNÁR MÁRK
MTA Pszichológiai Intézete, Budapest

A KÁOSZ-ELMÉLET ALAPJAI ÉS A NEM-LINEÁRIS 
DINAMIKA ELVEINEK ALKALMAZÁSA AZ IDEGRENDSZER 

MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATÁBAN1

E tanulmány első részében azokat a mozzanatokat tekintem át, melyek 
legfontosabbnak tűnnek a káosz-elmélet kialakulásának történetét tekint
ve, és vázolni próbálom az elmélet főbb jellegzetességeit. Ezek a fejlemé
nyek nagy ütemben változtatják meg jónéhány tudományág arculatát 
ezekben az években, ami várhatóan a pszichológiában, illetve a pszicho- 
fiziológiában is be fog következni. Az áttekintés második részében azt 
vizsgálom, milyen perspektívákat nyújthat ez az elméleti keret az ideg- 
rendszer teljesítményeinek értelmezéséhez

A káosz-elmélet következtetéseiből kiinduló elemzés egyik leglénye
gesebb vonása, hogy a korábbi, sokszor az alkalmazott módszerek által 
óhatatlanul korlátozott szemléletmódoknál sokkal globálisabb igénnyel 
próbál megragadni működési elveket. Olyan rendszerek esetében teszi ezt 
lehetővé, melyek összetettségük, bonyolultságuk révén a korábban hasz
nált módszerekkel nem voltak ilyen célú elemzés céljára megközelíthetők. 
E szemléletmód lényege, hogy a „látszatra” szabálytalan, random műkö
dési jegyek mögött a „rendező elveket”, pontosabban azok számát próbál
ja meghatározni. Definíciószerűen a terület szakértői a vizsgált rendszer 
működésében résztvevő egymástól független változók számáról beszélnek.

1 Jelen publikáció a M agyar-Amerikai Tudományos és Technológiai alap JF. No. 
129/91 számú tám ogatásával a D epartm ent o f H ealth  and Human Services és a Magyar 
Tudományos Akadém ia közötti együttműködés révén jö tt létre.
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Noha az elméletrendszer kialakulása a fizika területéről származtatható, 
fejtegetéseim egyik célja annak megvilágítása, hogy mind az elméleti ke
ret, mind pedig a kifejlesztett matematikai eszköztár az idegrendszer mű
ködésének valószínűleg igen lényeges jegyeit ragadja meg, amikoris komp
lex rendszerek „viselkedésének” magyarázatára, illetve kvantitatív jellem
zésére vállalkozik.

Fenti néhány mondattal igyekszem indokolni az első pillanatra min
den bizonnyal szokatlannak tűnő témaválasztásomat. A felhasznált példá
kat a fizika, illetve a biológia területéről merítem, figyelembe véve termé
szetesen azt a folyamatot, ahogyan az elmúlt néhány évtizedben ezek az 
új felismerések születtek. Feltételezve, hogy jónéhány valóban új fogalmat 
kell meghatároznom, néhol talán kissé iskola-ízű hasonlatok segítségével 
világítom meg azokat. Mégis, ez az út látszott követendőnek, legfőképpen 
azért, mert az elmélet kidolgozóinak munkáit, illetve az általuk felhozott 
példákat idézem.

A káosz szó félreérthetősége miatt a részletes elemzés előtt FREE
MAN (1991) szándékosan túlegyszerűsített (kissé módosított) példáját hí
vom segítségül annak megvilágítására, hogy milyen speciális érteimben 
használják ezt a szót a szakterület képviselői. Ezek szerint egy földalatti 
vasúti állomást szemlélve az ott nem jártas számára az utasok mozgása 
„kaotikus”, miközben azok a különböző szintekről különböző időben in
duló szerelvényeket elérni próbálják. Az utasok mozgása mögött azonban 
természetesen célszerűség és rend van. Amennyiben a tömeg figyelmét 
egy robbanni készülő bombára hívják fel az állomáson, a külső szemlélő 
számára a tömeghisztéria által vezérelt kép elvben hasonló lehet a csúcs
forgalmi időben tapasztaltakhoz, holott a kettő közötti különbség nyilván
való. Amennyiben a tömeg nem tudja, hogy merre van a menekülés útja, 
az utasok mozgása az „igazi” randomitáshoz közelít, mely mögött nem lel
hető fel irányító elv. A káosz-elmélet talaján álló vizsgálatok egyik célja 
annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy egy randomnak tűnő rendszer 
„viselkedése” mögött felfedezhetők-e ilyen irányító elvek.

Newton második törvényéből (erő = tömeg x gyorsulás) kiindulva 
Laplace a XVIII. sz.-ban azt állította, hogy ha a világegyetem minden ré
szecskéjének helyzetét és sebességét ismernénk, annak jövője minden idő
pillanatra vonatkoztatva meghatározható lehetne. Ezek szerint csak gya
korlati, de nem elvi akadálya van annak, hogy az előre meghatározott jö
vő megismerhető legyen. Poincaré Laplace determinizmusával szemben a 
XX. sz. elején rámutatott, hogy még ha kielégítően ismernénk is a termé
szeti törvényeket, és ezek alapján a világegyetem állapotát egy időpillanat-
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ban, jóslásunk csak a következő időpillanatra lehetne érvényes, hosszabb 
távon azonban már nem. Ennek oka az, hogy megfigyeléseink csak köze
lítőleg pontosak, és kis hiba a kiindulási állapot meghatározásakor a ké
sőbbiekben óriásivá torzul. Elég, ha egy hegyorom tetején billegő kőda
rabot egészen kicsit másként (más irányban, erővel stb.) lökünk meg, ez 
a különbség nagymértékű és idővel egyre növekvő eltéréseket okoz majd 
abban a tekintetben, hogy az milyen pályán és sebességgel fog lezúdulni 
a szakadékba (CRUTCHFIELD és mts., 1986).

A relativitáselmélet, a kvantummechanika és a káosz-elmélet megje
lenése előtt úgy tűnt, hogy — ha be nem vallottan is — Poincaré érvei 
nem szorították kellőképpen háttérbe Laplace determinizmusát. A tudo
mányos gondolkozást az jellemezte (és jellemzi jogosan sok tekintetben 
változatlanul), hogy összefüggések keresésekor statisztikus valószínűségek
re támaszkodott; a „közelítőleg pontos” megállapítások kapcsán az „elha
nyagolhatóan kicsi” változások hatása valóban elhanyagolható volt és ma
radt. Ez természetesen ma is igen sok területen érvényes. Amikor a csil
lagász megjósolja, hogy a Föld egy üstökössel 80 év múlva fog ismét ta
lálkozni, tévedhet ma egy percet, az eltérés 80 év múlva sem lesz lénye
ges. Az űrhajózás például legnagyobbrészt ma is a klasszikus törvényekre 
épít — méghozzá eredményesen.

Ma azonban már tudjuk, hogy ezek a megállapítások nem általáno
síthatók minden rendszerre, mely tény a „pillangó-effektus” néven vált is
mertté a káosz-elmélet kidolgozói között. (Az elnevezés egy szándékosan 
abszurd módon eltúlzott példára utal, mely szerint az a hatás, melyet ma 
egy lepke mozgása Sydneyben tesz a helyi légkörre, egy hónap múlva hó
vihart eredményezhet Bostonban.) Amint arra már utaltam és a későbbiek 
során még visszatérek rá, a káosz jellegzetességeit magán viselő rend
szerek egyik jellemző tulajdonsága, hogy a kiindulási helyzetet csak kis
mértékben befolyásoló tényezők a későbbiekben egyre növekvő módon 
változtatják meg a kérdéses rendszer állapotát. Ezáltal lehetetlenné vál
nak a prediktív igényű megállapítások (GREBOGI és mts., 1987).

Az 1960-as évek elején Lorenz a Massachusetts Institute of Techno
logy-ban az időjárás prognózisának problémáján dolgozott. Az időjárási 
mintázatok változásait számítógéppel modellezte, nem-lineáris differen
ciálegyenleteket alkalmazva az atmoszférában lezajló jelenségek leírására, 
melyekkel a nyomás, hőmérséklet, szélsebesség stb. közötti összefüggése
ket próbálta jellemezni. Rendszerében a keletkező időjárás-mintázatok 
soha nem ismétlődőknek mutatkoztak — csakúgy, mint ahogy az a termé
szetben valóságosan is megfigyelhető. Véletlenül tett fontos felfedezése az
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volt, hogy amennyiben a kiindulási paramétereket elenyésző kis mérték
ben megváltoztatja, ez a kis módosítás rövid időn belül gyökeres változást 
eredményez az egész rendszer „magatartásában” — azaz, ahogy a model
lezett időjárás változik. Ezek után azt vizsgálta, hogy hány egymástól füg
getlen változó kell ahhoz, hogy a rendszer random működési jellege ne 
módosuljon. A kezdeti elvárásoktól eltérően (12 változóval kezdte a kí
sérleteket), mindössze három változó használata elég volt ahhoz, hogy ki
számíthatatlan, „kaotikusán” viselkedő rendszert állítson elő.

Lorenz megfigyelései egy új tudományág magját vetették el, mely egy 
speciálisan kifejlesztett matematikai apparátus segítségével korábban nem 
vizsgálható „kaotikus” jelenségek elemzésére bizonyult alkalmasnak. A 
természetben ilyen jelenségek igen gyakran találhatók. Annak egyik oka, 
hogy ezekre korábban nem fordult kellő figyelem, részben talán az, hogy 
a rendelkezésre álló tudományos fegyvertárral nem is volt lehetséges ezek 
vizsgálata. Egy elhajított labda röppályája előre kiszámítható, de egy ki
lyukasztott léggömb ide-oda „rángatódzó” mozgása, melyet a turbulens 
légáramlás okoz, már nem — holott nyilvánvalóan mindkét tárgy a New
ton-törvényeknek engedelmeskedik. Mi okozza a különbséget?

A relativitáselmélet rávilágított a newtoni tér-idő fogalom abszolút 
voltának tarthatatlanságára, a kvantummechanika megcáfolta a tökélete
sen kontrollálható mérések lehetőségét, a káosz-elmélet pedig végérvé
nyesen leszámol a Laplace-féle determinizmussal, amikor szabálytalan, 
random rendszerek vizsgálatát teszi lehetővé. Az esetleges, random „ma
gatartás” klasszikus példája a Brown-mozgás: a vízben lévő porszemecské- 
ket az azzal ütköző vízmolekulák hőmozgása tartja állandó, kiszámíthatat
lanul szabálytalan mozgásban. Az időjárás, vagy a Brown-mozgás esetében 
a randomitás oka a nagyszámú, egymástól független változó kölcsönhatá
sa. Lorenz hallatlanul fontos megállapítása szerint (lásd fentebb) azonban 
nem szükséges feltétel a nagyszámú változó, hogy az ezek által vezérelt 
rendszer viselkedése random legyen. A nem-lineáris, dinamikus (azaz vál
tozó) rendszerek elemi tulajdonsága a randomitás, mely nem változik at
tól, hogy a rendszerről több információt gyűjtünk. Az ily módon jellemez
hető randomitás a káosz elnevezést nyerte. A korábban említett példánál 
maradva: a kődarab csak a hegyorom csúcsán érzékeny az azt érő hatások 
eltérő voltára: a káosz törvényeivel jellemezhető rendszerek azonban min
den pillanatban.

Röviden érdemes talán az említett „lineáris” és „nem-lineáris” foga
lomkörre kitérni, lévén ez kulcsfontosságú eleme a randomitást mutató 
rendszereknek, illetve inherens része csaknem a legtöbb természeti jelen



ségnek, beleértve a biológiai természetűeket. NUNEZ (1981) erről anek- 
dotikusan a következőeket mondja:

„A lineáris rendszerek fogalmának további tisztázása érdekében kép
zeljük el, hogy egy rendőr egy raktárépületet tart megfigyelés alatt, amely
ben valamilyen törvénybe ütköző tevékenységet gyanít. Nem biztos abban, 
hogy odabenn mi történik, az épület elülső és hátsó részének ajtajait vi
szont jól meg tudja figyelni. A ki- és bemenő forgalomról hosszú ideig fel
jegyzéseket készít. Megfigyeli, hogy amikor A gyanúsított belép a raktár
ba, egy szürke teherautó elhagyja azt. Azt is észreveszi, hogy В belépé
sekor egy fekete kocsi távozik. Amennyiben a raktár működése lináris, a 
szürke teherautó és a fekete kocsi távozását kell látnia akkor, amikor A 
és В egyszerre lépnek az épületbe. Minden ettől eltérő történés nem-li
neáris hatás eredménye.”

Úgy látszik, a lineárist könnyebb meghatározni, mint a nem-lineárist... 
A nem-lineáris egyenleteket (többségük megoldhatatlan) GLEICK (1987, 
24. old.) egy labirintusban való bolyongáshoz hasonlította, melynek falai 
minden lépés után újra átrendeződnek. NUNEZ (1981) felhívja a figyel
met arra, hogy a lineáris és nem-lineáris közötti különbség tisztán csak a 
matematikában létezik: a valóságos természeti rendszerekben, például az 
idegrendszerben mindkét létezési forma megtalálható.

A dinamikus rendszerek változásait igen szemléletes módon lehet 
„állapot-térben” (stace-space) ábrázolni. Ez alatt egy elvont tér értendő, 
melynek koordinátáit a rendszer szabadságfokai alkotják. Az inga eseté
ben például ez azt jelenti, hogy az egyik koordináta az inga sebessége, a 
másik pedig annak helyzete (1. ábra). A súrlódásmentesen mozgó inga 
esetében (1. ábra, A) csupán ezt a két változót kell ismernünk ahhoz, 
hogy mindent tudjunk az ingáról. Az inga állapotát minden pillanatban 
egy pont jellemzi ebben a mesterséges térben. Az összekötött pontok által 
meghatározott „röppálya” (trajectory) a súrlódásmentes inga esetében egy 
körnek, a valós ingát tekintve pedig, melyet a súrlódás előbb-utóbb meg
állít, egy spirálnak felel meg (1. ábra, B). Akárhogyan is lökjük meg egy 
valódi óra ingáját, az rövidesen visszaáll eredeti ütemére. Ez utóbbinak 
pályája az állapot-térben az ingát mintegy erre „vonzza”; ez a pálya az in
ga „attraktora” (attractor). A súrlódás által megállított inga attraktora egy 
pont; az a pont, ahol végül is az inga megáll.

A fentiekben említett attraktorok egyszerű, periodikusan mozgó 
rendszereket jellemeznek. A Lorenz által leírt rendszer attraktora is áb
rázolható (2. ábra). A három, háromváltozós egyenlet bármelyik párámé-
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1. ábra

Az inga mozgásának „állapot-térben” való ábrázolása
A tér két koordinátáját az  inga sebessége és helyzete adja. A: az inga mozgása 
a súrlódás hatásának figyelembe vétele nélkül. B: az Inga a súrlódás miatt egy 
idó után megáll. Részletes magyarázat a szövegben. CRUTCHFIELD és mts. (1987) 
módosított ábrája.

terének változása az idő függvényében tradicionálisan ábrázolva (2. ábra, 
A.) a megszokott idő-sor (time-series) képét adja. Más technika szükséges 
azonban annak bemutatásához, hogyan változik a három változó kapcso
lata az idő függvényében. Bármelyik időpillanatban a három változó egy 
pontot definiál az általuk alkotott háromdimenziós térben. E pont moz
gása jól ábrázolható pályát ír le az idő múlásával (2. ábra, B.). A végered
mény a káosz-irodalom klasszikussá vált lepkeszámy vagy bagolyarc alak
zata (2. ábra, C ), melyben a röppálya soha nem metszi saját magát, a fo
lyamat a végtelenségig folytatódik. A rendszer tehát más, mint a körpá
lyával vagy ponttal jellemzett attraktorok, nincs határozott nyugvópontja, 
mégis jellegzetes alakja van, globálisan stabil, lokálisan azonban nem. A



ma Lorenz-attraktor néven ismert alakzat az első ún. kaotikus attraktor, 
mley ismertté vált.

Nehéz olyan tudományágat találni, ahol nem kellene dinamikus rend
szereket kezelni. Az ökológia például kvantitatív eszközökkel próbálja egy 
populáció (halak egy tóban, emberek egy földrészen stb.) számának vál-

2. ábra

A Lorenz-adatsor hagyományosan ábrázolva (A), és az 
állapot-térben (B és C) megjelenítve

Utóbbi három koordinátáját a Lorenz-egyenletek három változója képezi. Részletes 
magyarázat a szövegben. GLEICK (1987) ábrája módosítva.
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3. ábra

Egy modellezett népesség számának (függőleges tengely) 
változása az Idő (t) függvényében

A: az  egyensúlyi helyzet kialakulása kezdeti növekvések-csökkenések után. B: bifurká- 
ció. C: káosz Részletes magyarázat a szövegben. GLEICK (1987) módosított ábrája.

tozásait leírni. A jelen tanulmány szempontjából ez azért érdekes, mert a 
vizsgált rendszer változásai ugrásszerűek az idő függvényében, nem pedig 
folyamatosak, mint például az inga esetében. A jövendő népesség (Xk) 
feltételezhetően a jelen populáció (X) függvénye: Xk = F(X). Minden 
következő év populációját az előző adja a függvény által diktált módon. 
Sokféle függvény választható, az egyik legegyszerűbb például a malthusi li
neáris összefüggés módozata: Xk = rX (l-X ) ahol r a növekedés üteme. 
Az 1-X kifejezés korlátok között tartja a növekedést, hiszen ahogy X nö
vekszik, 1-X csökken. Amennyiben például r = 2.7 és a kiindulási popu
láció 0.02, az egyenlet által adott eredmény 0.05292 lesz: a népesség nőtt. 
Ezután ezt a népességet véve kiindulópontnak, és megismételve a műve
letet többször egymás után az eredmények egy ideig nőnek-csökkennek,
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majd kellő számú iteráció után 0.6296-ot adnak, amely a továbbiakban 
már nem változik. Ez egyensúly kialakulását jelenti; ez az egyszerű egyen
let tehát eredményesen írta le egy populáció változásait, mely előbb-utóbb 
egyensúlyba kerül a környezettel (3. ábra, A).

Ha r értéke kicsi, az a populáció kihalását jelenti (3. ábra). Növelve 
r értékét, az egyensúlyi helyzet egyre magasabb szinten áll be, r = 3 felett 
azonban az eddig egyszerűnek látszó rendszer hirtelen kiszámíthatatlanul 
kezd viselkedni. A végeredmény két határérték között változik, ez a ket
téválás („bifurkáció”, 3. ábra, B.) egyre gyakrabban jelentkezik, végül a 
rendszer kaotikussá válik (3. ábra, G).

Fenti modellezés legfőbb tanulsága, hogy (legalábbis látszólag) egy
szerű rendszerek is tudnak random módon viselkedni. FEINGENBAUM
(1979) érdeme, hogy felismerte ennek az elvnek az univerzális jellegét bi
ológiai, fizikai, kémiai stb. rendszerekben (bár kaotikusán viselkedő rend
szerek más elvek alapján is létrejöhetnek; SCHUSTER, 1988), melynek 
eredményeképpen egyre nyilvánvalóbbnak tűnt, hogy a természetben do- 
minálóan jelenlévő nem-lineáris jelenségek vizsgálata a továbbiakban már 
nem kerülhető el. Erre természetesen megfelelő vizsgáló eljárások szük
ségesek. Az egyik legfontosabb fejlemény ebben az irányban — meglepő 
módon — a geometria területén végbemenő fejlődés volt.

Arra a kérdésre, hogy milyen hosszú egy sziget partja, a válasz a mé
rés módjától is függ. Bizonyos tágasságúra nyitott körzővel végig lehet 
menni a parton, a mért kis egyenes szakaszokat összeadva adódik az ered
mény. Kisebbre nyitva a körzőt azonban az eredmény nagyobb szám 
(hosszabb partszakasz) lesz, és így tovább. Ha a part egy szabályos eucli- 
desiforma (például egy kör) lenne, az egyre kisebb léptékkel egyre jobban 
megközelítenénk a valós, keresett értéket. Azonban nem szabályos objek
tummal van dolgunk: a partszakasz hossza egyre hosszabbnak adódik, 
ahogy a mérő körzőt egyre kisebbre nyitjuk. A partvonal euclidesi négy
szögekkel, háromszögekkel csak közelíthető szabálytalansága, komplexitá
sa miatt a kérdést MANDELBROT (1977) a dimenziófogalom általáno
sabbá tételével próbálta jobban megközelíteni.

Az átalánosan ismert topológiai dimenzió fejezi ki, hogy hány valós 
szám kell egy alakzatban egy pont helyzetének meghatározásához, amely 
a vonal esetén egy; a vonal egydimenziós (THEILER, 1988). Más szavak
kal a klasszikus dimenziófogalom arra utal, hogy egy alakzatot hány egy
mástól független irány határoz meg (RAPP, 1989). MANDELBROT új 
fogalmat vezetett be, a „fraktális dimenzió” („tört számú dimenzió”) fo
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galmát, mely szerint függetlenül annak topológiai dimenziójától, egy alak
zat dimenziója nem feltétlenül egész számmal, hanem tört számmal is ki
fejezhető (MANDELBROT, 1977). Ez a „fraktális dimenzió” jellemző a 
kérdéses tárgy alakjának komplex jellegére, azt számszerűen fejezi ki. Mi
után azonban nemcsak különböző alakzatok, hanem a bizonyos sajátossá
gaik révén mérhető folyamatok — például az agyi elektromos tevékenység 
a folytonosan változó feszültségingadozás révén — is ábrázolhatok geo
metriai alakzatként, ezzel a módszerrel e folyamatok egyik igen lényeges 
vonása, mégpedig azok komplexitása válik megragadhatóvá.

(MANDELBROT — idézi RAPP és mts., 1989 — fejtegetéseiben 
sokszor az ún. Hausdorff-számot használja a fraktális dimenzió megfele
lőjeként. Az összefüggés a gyakrabban használt dimenziófogalmak között 
a következőképpen írható le:

D2 < információ-dimenzió < Hausdorff-dimenzió,

amely egyenlőtlenségben a D2 a korrelációs dimenzió, az információ
dimenzió pedig a Rényi-féle információs dimenzió. A korrelációs dimen
zió értéke végtelen számú mérési adat esetén egyezik meg a Hausdorff- 
számmal. A dimenziófogalmak tobábbi tárgyalása messze túlvezet jelen ta
nulmány céljain.)

A 4. ábrán látható az az elv, mely alapján az N számú részből (r) álló 
egy-, két-, illetve háromdimenziós objektum fraktális dimenziója (D) meg
határozható.

Konkrét példákon a fraktális dimenzió számítása az 5. ábrán látható. 
Az ún. Koch-görbe esetében (A) a fraktális dimenzió értéke 1.26, egy má
sik, hasonló módon konstruált görbe (B) esetében: 1.5. A „hagyományo
san” kétdimenziós négyzet (C) topológiai és fraktális dimenziója megegye
zik, azaz 2.

Úgy tűnhet, a kelleténél talán bővebben foglalkoztam a fraktális di
menzió tárgyalásával. Ezt azonban az indokolja, hogy ez a koncepció hal
latlanul hatékonynak bizonyult a tekintetben, hogy segítségével bármely 
alakzat, vagy akár folyamat szabálytalanságát, összetettségét számszerűen 
lehessen kifejezni. Amint az a későbbiekben nyilvánvalóvá válik, ez a 
megközelítés igen sokféle jelenség összetettségének meghatározási alapjá
vá vált, melyek sora egészen az agyi elektromos jelekig terjed. Bizonyos 
értelemben a szabálytalanság mértéke összefügg azzal, miképpen tölti be 
a vizsgált tárgy a teret. A fraktális dimenziók világában egy vonal egydi
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menziós marad, nem „tér-kitöltő”. A Koch-görbe (5. ábra) azonban tér
kitöltő tulajdonsággal bír; több, mint egy egyszerű egydimenziós vonal, de 
kevesebb, mint egy kétdimenziós síkfelület. Visszatérve a Lorenz-attrak- 
torhoz, a fraktális dimenzió koncepcióját használva már könnyebb elkép
zelni az attraktort, melyben a röppályák soha nem metszik egymást, mégis 
egy meghatározott téren belül helyezkednek el. Ennek a térnek a dimen
zióit az attraktor dimenziója (ez a Lorenz-attraktor esetében 2.06) hatá
rozza meg, mely fentiek alapján nem egy-, két- stb. dimenziójú, hanem 
fraktális is lehet. A kaotikus attraktorok dimenziója definíciószerűen nem 
egész szám. Az egyik módja annak, hogy egy feltehetőleg kaotikus folya
matot jellemezni lehessen az, hogy annak attraktorát, ill. az attraktor di-

4. ábra

A fraktális dimenzió (D) kiszámításának menete egy-, két- és 
háromdimenziójú alakzatok esetén, melyek mindegyike N számú 
r1, r2, Ili. r3 nagyságú részből áll. VOSS (1988) ábrája módosítva

1D

2D

3D

N r3 = 1

N sz á m ú  r 1 n a g y s á g ú  r é s z  e s e t é n :  r  = 1 /N

N r1 = 1

N sz á m ú  r 2 n a g y s á g ú  r é s z  e s e t é n :  r=  1 /N 1/2

N r2 = 1

N sz á m ú  r 3 n a g y s á g ú  r é s z  e s e t é n :  r  = 1 /N 1/3

á l t a l á n o s í t v a  :

N r° = 1

f r a k t á l i s  d i m e n z i ó D l o g  N 
l o g  1 / r
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A fraktális dimenzió kiszámítása különböző alakzatok esetén, a 
4. ábrán bemutatott módon. VOSS (1988) módosított ábrája

5. ábra

menzióját határozzuk meg. A „szabálytalan” rendszerek „szabálytalanságá
nak” jellemzésére más kvantifíkáló eljárások (a Lyapunov-exponens kiszá
mítása, ill. a Kolmogorov-entrópia meghatározása) is ismertek (SCHUS
TER, 1988).

A legtöbb kísérlet során egy vizsgált folyamat a maga teljes részle
tességében nem vizsgálható, hanem csak „tipikus”, jellemzőnek tartott 
pontokon. Közismert nehézség ezek meghatározása. Különösen igaz ez a 
kaotikusnak, szabálytalannak látszó jelenségeket illetően, ahol is a feladat 
tehát egy összetett folyamat rekonstruálása kevés mérési pont alapján. A 
megoldást a kaotikus folyamatok esetében PACKARD és munkatársai



(1980) találták meg, melynek matematikai alapjait tőlük függetlenül TA- 
KENS (1981) dolgozota ki.

A  kiindulás az a feltételezés volt, hogy egy adott rendszer elemeinek 
viselkedése nem független a többi, szomszédos elemek viselkedésétől. La
mináris folyadékáramlás esetében a rendszer szabadságfoka sokkal alacso
nyabb, mint az összetevő részek száma. A rendszer szabadságfoka akkor 
nő, amikor az áramlás turbulenssé kezd válni, amikor az egyes összetevők 
viselkedése egymástól egyre függetlenebb. Tételezzük fel azonban, hogy 
továbbra is csak egy változó mérése lehetséges; például egy csepegő víz
csap esetén a vízcseppek leesése közötti időtartam. TAKENS (1981), va
lamint PACKARD és mts. (1980) eljárása abból áll, hogy ugyanannak a 
változónak a különböző időtartamokban mért értékét egymástól független 
változóknak tekinti. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a módszer min
den egyes külön változót egy-egy újabb koordintátaként kezel a többdi
menziós térben. Ismételt mérés, és az eredménynek ebben a többdimen
ziós térben való elhelyzése révén megítélhető, hogy a pontok egy „attrak- 
toron helyezkednek-e el”, más szóval, kirajzolna-e valamilyen következe
tes formát, vagy teljesen random módon oszlanak-e el. Utóbbi esetben a 
vizsgált jelenség zaj.

Egy vízcsap csepegése ábrázolható úgy, hogy egy kétkoordinátájú 
rendszerben az egyik tengely mentén az első és második vízcsepp, a má
sodik tengelyen a második és harmadik vízcsepp leesése közötti időt mér
jük és jelöljük (6. ábra). Ha a rendszer lineáris, a víz egyenletesen csöpög, 
a két érték a koordináta-rendszerben mindig ugyanazt az egy pontot jelöli 
ki. Ha a csapot egyre jobban kinyitjuk, az egyenletes vízcsepegés és a fo
lyamatos vízömlés között van egy fokozat, amikor a vízcseppek kiszámít
hatatlan módon, szabálytalanul csöpögnek. Talán meglepőnek hangzik, de 
egy ilyen csepegő vízcsap volt a káosz-elmélet kialakulásának egyik leg
közismertebbé vált kísérleti „tengerimalaca” (MARTIEN és SHAW, 
1985). Egy ilyen elemzés eredménye háromdimenziós megjelenítésben a 6. 
ábrán látható. A vízcseppek leesése tehát nem zajszerű, hanem bizonyos 
geometriai alakzatot formál — ez a kaotikus attraktomak az állapot-tér
ben megjelenő alakja. Az attraktor alakja függ a vízcseppek leesési sebes
ségétől; lassú csepegés (A, B) esetén egyszerűbb, gyors csepegés esetén 
(C) bonyolultabb.

Az elmúlt években számos igen összetettnek gondolt biológiai és fizikai 
rendszerről derült ki, hogy a randomitásukat „egyszerű”, azaz alacsony di
menziószámú attraktor okozza: ezek skálája a biológiától a csillagászati je
lenségekig terjed (GLEICK, 1987; MAYER-KRESS és mts., 1988). Az
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Kaotikus attraktor megjelenítése csepegő vízcseppek közötti 
időtartamok (t1, t2, t3) kapcsolatának ábrázolásával két-, III. 

háromdimenziós (А, В és C) koordináta-rendszerekben
Az utóbbi eselben a horizontális (x) tengelyen In, azaz az n-edik és az n-1-edik 
vízcsepp leesése közötti idő, a függőleges tengelyen (y) a következő (tn és tn-1) 
vízcsepp közötti időtartam, a z-tengelyen a tn 2-nek megfelelő időtartam van feltün
tetve. Minden pont helyzetét ez a három adat határozza meg a koordináta-rend
szerben.

6. ábra

idegsejtek működésének elektromos jeleiben talált kaotikus elemek vizs
gálata azzal biztathat, hogy a korábban hallatlanul bonyolultnak tartott 
működés mögött —  legalábbis időnként — meglepően kisszámú egymás
tól független változó állhat. Habár ez érdekesnek tűnhet, nem szabad fe
gyelmen kívül hagynunk, hogy amennyiben egy jelenségről megállapítható, 
hogy kaotikus, ebből többek között az is következik, hogy a rendszer jö
vőbeli jellemzőit nem tudjuk megjósolni. Mindenesetre a redukcionizmus 
kora egyszer és mindenkorra lezárult; nem remélhető például, hogy a ré
szecske-fizika alapvető problémái azáltal fognak megoldódni, hogy egyre 
több részecskét találnak meg. Az idegrendszert vizsgálók számára ugyan
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ez nem új megállapítás, hiszen jól ismertek annak a megközelítésnek kor
látái, amely az egyes idegsejtek tevékenységének jellegzetességeit próbálja 
általános érvényű megállapításokká avatni az egész rendszer működésére 
vonatkozóan. A kaotikus működés elemzése módot ad a valódi zaj felis
merésére, melynek dimenziója végtelenül nagy. A randomitás ebben az 
értelmezésben egy kontinuum, melynek egyik végén a (változó rend
szereket tekintve) a szinuszhullám, másik végén a fehér zaj található. 
Ezen a kontinuumon helyezhető el minden dinamikus rendszer, randomitá- 
sának mértéke alapján.

A káosz-elmélet alkalmazása azonban nemcsak a korlátok (például a 
megjósolhatatlan magatartás) felismerését teszi könnyebbé. Valószínűleg 
nem véletlen, hogy a természetben olyan általánosan elterjedt működési 
elv a kaotikus jelleg. GOLDBERGER és WEST (1987) szerint például 
a szívműködés egészséges variábilitását egy kaotikus attraktor biztosítja. 
GOLDBERGER (idézi POOL, 1989), valamint GOLDBERGER és 
munkatársai (megjelenés alatt) azt állítják, hogy a szívműködés alapján 
számítható kaotikus attraktor dimenziójának csökkenése alapján kamrai 
fibrilláció bekövetkezése (illetve szívhalál) jósolható meg.

Fentieket összegezve azt mondhatjuk, hogy a káosz-elmélet a nem
lineáris dinamika űj matematikai módszereivel komplex rendszerek műkö
dési alapelveinek űj, kvantitatív jellegű, átfogó értlemezését teszi lehető
vé. Ezért — többek között — a biológia számos területén is biztató ered
ményekkel alkalmazható, és segítségével a korábban jobb híján félretett 
problémák legalábbis egy része űj szempontok szerint értelmezhető. Kü
lönösen igaz lehet ez az idegrendszer esetében, ahol a strukturális és 
funkcionális komplexitás, melyben a randomitásnak nagy szerepe van, az 
önszerveződési sajátossággal (SZENTÁGOTHAI és ÉRDI, 1989) társulva 
veti meg minden bizonnyal azon funkciók alapjait, melyek egy részét a kí
sérleti pszichológia és pszichofíziológia vizsgálni és magyarázni próbálja. 
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az idegrendszer teljesítményeit legkülön
bözőbb szempontok szerint vizsgálók számára ez a szemléletmód számos, 
korábban nem realizálható előnnyel biztat, illetve eddig nem ismert 
összefüggések feltárásának lehetőségét jelentheti (SZENTÁGOTHAI és 
ÉRDI, 1989; FREEMAN, 1991; stb.).

Az idegrendszer a jelenleg ismert legösszetettebb felépítésű és mű
ködésű rendszer. Jogosnak tűnhet ezért a feltételezés, hogy a tevékeny
ségében részt vevő, feltehetően igen nagyszámú független változó miatt 
reménytelen próbálkozás olyan maradéktalanul kielégítő modellek szer
kesztése, melyek segítségével működési alapelveihez közelíthetünk
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(GRAF és ELBERT, 1990). A természeti jelenségek között azonban ne
héz véletleneket találni; valószínű, hogy a „szabálytalan”, „zajos”, „kaoti
kus” tevékenység nem esetleges megnyilvánulás, hanem az idegrendszer 
funkciójának esetleg szerves része, ami csak a megfigyelő tökéletlen esz
közei miatt tűnik kezelhetetlennek.

Egymással nem-lineárisan kapcsolt elemek — mint például az ideg
sejtek — „viselkedése” szabálytalan, „kaotikus” lehet. Amint azt a koráb
biakban már tárgyaltam, ez a „szabálytalanság” a káosz-elmélet matema
tikájának kifejlődése óta kvantitatív módon jellemezhető (BAB- 
LOYANTZ, 1990a). Az új módszerek használata révén különbséget lehet 
tenni a valódi zaj (melyet nagyszámú egymástól független változó generál) 
és a determinisztikus jellegű kaotikus állapotváltozások között, mely utób
bi esetben az abban szereplő változók száma meglepően kicsi is lehet.

Az idegrendszer vonatkozásában a „szabálytalan”, „random” műkö
dési jelleg problémáival az elektrofiziológiai módszereket alkalmazó is ta
lálkozik; jelen tanulmány majdnem kizárólag ebből a szemszögből vizsgálja 
a kérdést. A spontán elektromos tevékenység (EEG) és idegsejt-aktivitás 
elemzése alapján ADEY (1972) arra a következtetésre jutott, hogy a köz
ponti idegrendszer működése „zajos”. Megállapítását többek között arra 
alapította, hogy egymástól „nagymértékben függetlennek” találta az elekt
romos tevékenységet generáló elemek (idegsejtek) működését. ADEY 
fontos — a maga idejében még jobbára intuitív jellegű — megállapítása 
szerint a zajnak az agyban funkciója lehet, amennyiben az információfel
dolgozási kapacitást befolyásolhatja. Ugyanakkor JOHN (1972) szerint 
statisztikai törvényszerűségek „emelik ki” ebből a háttérből a lényeges 
elemeket, azaz így jutnak érvényre tulajdonképpen az idegrendszer funk
ciói. Ezeket JOHN idézett tanulmányában elsősorban a tanulás mechaniz
musának szempontjából vizsgálta. Feltételezése szerint a tanulás folyamán 
nem alakulnak ki új kapcsolatok (pályák), hanem az egész idegrendszer
ben megváltozik a neuroncsoportok működési mintázata. Talán nem vé
letlen a két idézett tanulmány megjelenésének időbeli egybeesése.

A fentiekben idézett — igaz, igen jelentős nevekkel fémjelzett — 
munkák csak példák arra, hogy az idegrendszer működését vizsgálva a 
„zaj” kérdése ismételten felbukkan. BULLOCK (1976) szerint a zaj „nem 
kívánt” tevékenység, mely zavaró hatású. Megkülönbözteti azonban az 
„adó” és a „vevő” szerepét ebben a szereposztásban; a hagyományos ér
telemben vett zaj a vevő szerepét hangsúlyozza, akinek egy ingerhalmaz
ból kell kihámoznia a számára értékeset. Közismert a kiváltott potenciál 
módszert alkalmazók számára a jel—zaj viszony kérdésének fontossága; az



átlagolás műveletével az „információval nem bíró zajtól” éppenséggel sza
badulni próbálunk.

A jelenleg általánosan elfogadott nézetnek megfelelően az EEG ran
dom (sztochasztikus) folyamatként értelmezhető (DUMERMUTH és 
MOLINARI, 1987), melyet csak átlagos tulajdonságokkal lehet jellemez
ni. Előbbi szerzők a random folyamatot a következőképpen definiálják: 
„A random (vagy szochasztikus) folyamat mindazon függvények sokaságá
nak összességét jelenti, amelyeket a random jelenség létrehozni képes” 
(89. o.). Fontos kitérnünk ehelyütt a randomitás (ami a káosz-elméletet 
alkalmazók számára a komplexitás mértékét jelenti) kérdésére a káosz-el
mélet szempontjából: ennek különböző szintjeit próbálják az erre a célra 
kidolgozott matematikai eljárások megmérni és jellemezni azzal a vizsgált 
rendszert (BULLOCK, 1990).

Az egyik legelterjedtebben használt módszer segítségével a vizsgált 
rendszer, illetve az azáltal generált (és annak feltehetőleg lényeges mű
ködési jegyeit hordozó) adatsor dimenzionalitása határozható meg, mely
nek értéke számszerűen adja meg a kérdéses rendszer változásai („visel
kedése”) mögött álló változók számát. Ennek az analízisnek a révén nyil
vánvalóvá válhat, hogy bármilyen összetettnek, szabálytalannak tűnik is 
egy dinamikus rendszer, viselkedését bizonyos esetekben kevés számú vál
tozó irányíthatja (a rendszer dimenziója alacsony) — hasonlóan a LO
RENZ (idézi GLEICK, 1987) által végzett meteorológiai szimulációhoz. 
Hangsúlyozandó, hogy ezen eredmények alapján még nem lehet megmon
dani, hogy pontosan melyek is ezek a változók, pusztán ezek száma válhat 
ismertté (RAPP és mts., 1989). Ez első hallásra elég kiábrándítónak tűn
het, elsősorban elméleti-filozófiai jellegű következményekkel. Ez azonban 
a vizsgált jel természtétől is függ: amennyiben olyan jelenséget (például 
az agy működésével feltehetően szoros kapcsolatban álló EEG-t vagy ki
váltott potenciálokat) vizsgálunk, mely ismert, jól jellemezhető folyamattal 
(például „kognitív erőfeszítés” egy kísérletben) kapcsolatba hozható, sőt 
esetleg annak valamely lényeges vonását tükrözi, az említett folyamat a 
fenti módszerrel és szempontból kvantitatív módon leírhatóvá válhat 
(RAPP és mts., 1989).

Ahhoz, hogy egy dinamikus rendszer dimenziója meghatározható le
gyen, annak állapot-terét (state-space) kell megkonstruálni. Ennek koor
dinátáit a jelet generáló rendszer szabadságfokai adják (GRAF és EL
BERT, 1990). Egy adatsor (például egycsatornás EEG-elvezetés) esetén 
ez PACKARD és mts. (1980), valamint TAKENS (1981) korábban emlí
tett módszerével történhet. Ennek egyik leglényegesebb eleme, hogy a bi
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zonyos időkülönbségekkel (tau) mért egyes értékeket (tehát az EEG ese
tében feszültségeket) egymástól független változóknak tekinti. Ennek 
alapján dolgozták ki GRASSBERGER és PROCACCIA (1983) eljárásu
kat, mely ma a legelterjedtebben használatos algoritmus egy adatsor di
menziójának meghatározására. Az eljárást röviden az alábbiakban ismer
tetem.

Az analóg adatsor (7. ábra, A) digitalizálása (7. ábra, B) után annak 
kezdetén egy pontot választ ki a számítógépes program, ehhez képest tau 
idővel eltolódva egy másodikat, majd ismét tau idővel eltolódva egy har
madikat (1. ábra, C). E  három pont amplitúdói egy háromdimenziós tér
ben egy vektort határoznak meg (1. ábra, D., „i” vektor). Az idősorban 
egy ponttal előrehaladva hasonló módon határozható meg a következő 
háromdimenziós vektor („j” vektor). A szemléltetés kedvéért a számítás 
menete az 1. ábrán háromdimenziós térben van feltüntetve; a valóságban 
a folyamat 1-, 2-, 3-, ...m-ig folytatható, ahol „m” értéke konvencionálisán 
legfeljebb 12. Ebben a fázisban tehát egy-, két-, három-, ...m-dimenziós 
vektorkészletek készülnek el. A következő lépésben egy referencia-vek
torból a program az összes többi vektor különbségét képezi külön-külön 
az egyes eltérő dimenziójú vektorkészleteken belül. Ennek egyik mozza
nata látható a 7. ábrán (D). Továbbhaladva egy vektorral, és ezt véve re
ferenciának, most ehhez képest készülnek el a vektordifferenciák. Az el
járás végighalad az egész adatsoron, melynek eredményeként egy-, két-, 
három-, ...m-dimenziós vektorkülönbség-halmazok készülnek, melyek már 
csak puszta számok (azaz az EEG esetében — feszültségértékek); a vek
torok iránya a különbségképzés után már nem felhasznált információ.

Ezután kumulatív hisztogram készül a vektordifferenciákból, külön- 
külön az egyes „dimenziókészletekben”. Ezek N számú értékei a 2. ábrán 
(A) egy vonalon (m =  1), illetve egy sík felületen (m = 2) vannak fel
tüntetve. Amennyiben a vektorkülönbségek értékeit úgy tekintjük, hogy 
azok egy síkfelületen ábrázolhatok, egy táguló sugarú (R) körbe egy bi
zonyos nagyságú R-értékig egyre több érték kerül, ezután a görbe „telí
tődik” (2. ábra, B), azaz meredeksége nem nő. Az R értékének emelke
désekor mindegyik görbén tapasztalható ez a telítődés, de az is megfigyel
hető, hogy a görbék meredeksége m növelése után (az ábrázolt példán 
m = 2 és m= 3 között) R növelésével egy idő után már nem változik; eb
ben az esetben elegendő volt kétdimenziós térbe foglalni (m= „embed
ding dimension” =  magában foglaló dimenzió) az adatokat, hogy mind
egyikük R értéken belül essék.
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A számítás elvégzésére kidolgozott program a log N—log R koordi
náta-rendszerben (2. ábra, C) minden m-értéknek megfelelően meghatá
rozza a görbéken található egyenes szakaszokat, melyek meredeksége a 
„magában foglaló dimenziók” számának függvényében ábrázolható. A gör
bék meredeksége, amint az a korábbiakból következik, egy bizonyos szá
mú dimenzió után tovább már nem nő (1. ábra, D, „konv.”): ez a mere
dekség adja az ún. korrelációs dimenzió (D2) értékét.

A korrelációs dimenzió (D2) ROSCHKE és BASAR (1990a) szerint 
annak a valószínűségét fejezi ki, hogy két tetszőleges pont R távolságnyira 
esik az attraktoron. Ez a definíció vitatható: mindenesetre a korrelációs

7. ábra

Az analóg Jel (A) digitalizálása (A/D) után a program pontokat 
választ ki az adatsorból tau (az ábrán tau= 2) 

figyelembevételével. A kiválasztott pontok alapján 1, 2, 
...m-dimenziós koordináta-rendszereket (B; az ábrán m= 3), 

ezekben vektorokat (С; I és j vektor), III. ezek különbségét (l-j 
diff.) számítja ki. Bővebb magyarázat a szövegben

2
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dimenzió kiszámítása vektorkülönbségekkel történik, azaz pontok távolsá
gával számolunk.

A korrelációs dimenzió kiszámításáank alapja az

összefüggés, ahol r = a távolság az „állapot-térben”, C(r) pedig a korre
lációs integrál, ami a referencia-ponttól r távolságnyira eső pontok számá
nak átlaga (DESTEXHE és BABLOYANTZ, megjelenés alatt).

A vektordifferenciákat egy- (m=1), ili. kétdimenziós (m=2) térben 
megjelenítve az egyenes hosszát, ill. a kör sugarát (R) növelve 

egyre több érték esik R sávjába (A). Ugyanez látható a 
jelenséget N—R (B), ill. log N— log R koordináta-rendszerben (С) 

ábrázolva bármelyik m értéknél.

r -o  L

8. ábra

A В
m=3

R
C D

log N

1 2  3 4
m

log R
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Nyilvánvaló, hogy a tau értékének megválasztása nagymértékben be
folyásolhatja a művelet eredményét, mert csak végtelen és zajmentes adat
sor esetében lehet ezt a tényezőt lényegtelennek tekinteni (TAKENS, 
1981). Optimálisnak akkor tekinthető ez az érték, ha a számításhoz fel
használt pontok közös információértéke minimális (FRASER és SWIN- 
NEY, 1986). Az egyik konvenció szerint a tau értékének az autokorrelá- 
ciós függvény első nulla-átmenete tekinthető (BABLOYANTZ, 1990a).

Ennek az eljárásnak ma több továbbfejlesztett változatát is használ
ják (MAYER-KRESS és munkatársai, 1988; SKINNER és munkatársai, 
1990b), és rámutatnak az alkalmazásakor figyelembe veendő követelmé
nyekre (ALBANO és mts., 1987). BABLOYANTZ (1990b) többcsatornás 
EEG-jelek vizsgálatakor fontosnak tartja az elektródok közötti távolság 
mérlegelését. Ennek figyelembevételével ítélhető meg, hogy a különböző 
helyről elvezetett jelek azonos attraktor jelenlétére utalnak-e. Mindezen 
szempontok részletes, metodikai igényű tárgyalása nem a jelen tanulmány 
célja.

A továbbiakban azokat az adatokat, illetve a hozzájuk fűzött értel
mezéseket tekintem át, melyeket az EEG-nek fenti módszerrel történő 
elemzésével nyertek különböző szerzők az idegrendszer működésének 
vizsgálata során. E tanulmányok olvasásakor szembeszökően mutatkozik 
meg az a tény, hogy fejlődésének talán leggyorsabb szakaszában lévő rop
pant fiatal tudományággal van dolgunk. A szerzők indokolni próbálják a 
megközelítés jogosságát, előnyeit más módszerekkel szemben, és latolgat
ják a különböző algoritmusok használatával járó csapdákat. Feltehető és 
remélhető, hogy amint a legfontosabb problémák tisztázódnak, az ebben 
a témakörben megjelenő publikációk módszertani hangsúlyozottsága is 
csökkenni fog, és nagyobb teret kapnak majd az eredmények nyomán 
megfogalmazható következtetések, ill. azok elméleti jelentősége.

Az úttörő vizsgálatok BABLOYANTZ (1985, 1986) nevéhez fűződ
nek. Abból a tényből kiindulva, hogy az EEG igen nagyszámú neuron te
vékenységének összegződéseként fogható fel, feltételezte, hogy ezek mű
ködése egymástól nem teljesen független. Az agyműködésnek egyik fontos 
jellemzője lehet, hogy a neuronaktivitás az eddig ismert törvényszerűségek 
által definiálhatatlan, zaj jellegű jelenség-e, vagy ha nem, milyen mérték
ben tér el attól? Ennek megítéléséhez a nem-lineáris dinamikus rend
szerekkel foglalkozó elméletek, ill. módszerek nyújthatnak segítséget. 
Kérdései a következők voltak: Meg lehet-e határozni egy adott EEG att- 
raktorát? Ha igen, mennyi annak a dimenziója, és hogyan változik az kü
lönböző állapotoktól függően? Számításai szerint az attraktor dimenziója
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mély alvásban alacsonyabban bizonyult, mint felületes alvásban. Nem talált 
viszont telítődést az éber állapotban, valamint az alvás RÉM fázisában el
vezetett EEG-t vizsgálva. Adatait az idegrendszer információfeldolgozó 
képességével próbálta összefüggésbe hozni.

A nem-lineáris dinamika elveit próbálta meg segítségül hívni BASAR 
(1980, 1983), amikor az ébrenlét—alvás közben megfigyelhető idegrend
szeri biolektromos változásokat, közelebbről a háttér-EEG és a szenzoros 
ingerekkel kiváltható potenciálok kapcsolatát vizsgálta. A kiváltott poten
ciálok és a háttér-EEG tevékenység kapcsolatát jellemezve a generátor 
szerepét játszó elemeket összekapcsolt oszcillátorokként fogta fel. Sajná
latos módon az EEG-t az elemzés előtt oly nagymértékben megszűrte, 
melyre a szakirodalomban sem azelőtt, sem azóta nem volt példa. Számos 
megállapítása közül jelen tanulmány szempontjából egyet emelek ki: fel
tevése szerint (idézi TAN, 1985) minél nagyobb a szinkronizált elemek 
száma, annál kisebb a rendszer entrópiája és válaszkészsége is; alvás alatt 
ezért csökken a kiváltott potenciál amplitúdója.

SZENTÁGOTHAI és ÉRDI (1989) felhívják a figyelmet arra, hogy 
a modem tudományos nyelvezet mennyire nem egyértelműen használja az 
entrópia fogalmát, bármennyire is elterjedt az az információelmélettől a 
biológiáig. A termodinamikai entrópiafogalom a molekuláris rendezettségi 
állapotra utal, azaz a rendszer komplexitásával függ össze. Itt kapcsolódik 
ez a fogalom a káosz-elmélet rendszeréhez. Az entrópia fogalmának az 
információelméletben, valamint statisztikai mechnikában való használatát 
értelmezve SCHUSTER (1988) szerint nagyobb mértékű randomitás na
gyobb fokú entrópiát jelent. (A káosz-irodalomban ezt használják fel, ami
kor a randomitás mértékét a Kolmogorov-entrópiával fejezik ki.) Ebben 
az értelmezésben tehát a deszinkronizált EEG entrópiája magasabb, mint 
a szinkronizált tevékenységé.

TAN (1985) emberen és állaton végzett kísérletek adatait idézve arra 
a következtetésre jutottt, hogy a kiváltott potenciálok nem változnak az 
ébrenlét—alvás ciklus során. Elvetette BASAR (1983) magyarázatát, mely 
a fizikából a mágnesesség jelenségét analóg példának véve próbálja indo
kolni, hogy egy alacsony rendezettségű (entrópiájú) rendszer válaszkész
sége is alacsonyabb. Noha TAN még nem használja a káosz-elmélet fo
galmait, kifejti, hogy a deszinkronizált EEG nem tekinthető sztochasztikus 
zaj-jelenségnek, és a „válaszkészség” mértékét a rendszer elemeinek álla
pota szabja meg, tehát például az, hogy a szenzoros inger bejutásakor a 
neuronok éppen gátolt vagy refrakter stb. állapotban vannak-e. TANnak 
valószínűleg igaza van abban, hogy veszélyes és hibás következtetésekhez
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vezethet, ha egy biológiai jelenséget fizikai példával akarunk minden vo
natkozásban értelmezni. Megjegyzendő azonban, hogy BASAR (1983) a 
háttértevékenység és a kiváltott potenciál amplitúdójának arányáról be
szél, nem pedig a kiváltott potenciálról önmagában. Ezt a tényt TAN kri
tikája figyelmen kívül hagyja.

LAYNE és munkatársai (1986) a dimenzióanalízis hozamát más 
módszerekkel, például Fourier-analízissel vetették össze. Vizsgálatukban 
altatószerek hatását elemezték az EEG-re, ill. annak dimenzionalitására. 
Ez meglehetősen kézenfekvő kiindulópontnak tűnik, hiszen várható lehe
tett, hogy az altatószerek csökkentik az EEG összetettségét. Ennek elle
nére eredményeik nem voltak bátorítóak: magas (fehér zajhoz közelítő) 
dimenzióértékeket találtak, melyek a vizsgált altatószer (fluroxene) hatá
sára még nőttek is. Ez utóbbi talán nem meglepő; a szerzők is megjegyzik, 
hogy az altatásnak abban a fázisában, ahol méréseiket végezték, az EEG 
Fourier-spektruma a magas frekvenciák felé tolódott el. Ez pedig okozhat 
dimenziónövekedést (BABLOYANTZ és DESTEXHE, 1987).

BABLOYANTZ és DESTEXHE (1986, 1987) petit mai epilepszia 
alatt rendkívül alacsony (2.05) korrelációsdimenzió-értéket talált, ami te
hát arra utal, hogy az egészséges állapothoz képest kevesebb egymástól 
független változó vesz rész az elemzett tevékenység generálásában. Ez 
nem is meglepő, hiszen a petit mai epilepszia EEG-jére a monoton tüs
ke-hullám tevékenység jellemző, amikoris az EEG-tevékenységet feltehe
tően elsősorban a thalamocorticalis hurokpályákban lezajló aktivitás hatá
rozza meg, annak formálásában más területek szerepe csökken, vagy ép
pen nulla. A rendszer szabadságfoka az „egészséges aktív deszinkronizá- 
cióhoz” (GARFINKEL, idézi POOL, 1989) képest alacsonyabb. Mindez 
azt jelenti, hogy a rendszer egy „nyugvóponthoz” került igen közel 
(MAYER-KRESS és mts., 1988). A nem-lineáris dinamika nyelvével ki
fejezve az agy működése ebben az állapotban nagymértékben stabil, pe
riodikus mozgással jellemezhető, ami szintén arra utal, hogy a vizsgált jel 
képezésében kevés számú egymástól független változó vesz részt. Ez a 
stabil monotónia egyúttal kóros állapotot is jelent, és egyben érthetővé te
heti azt a gondolatmenetet, mellyel a szerzők a D2 értékével a vizsgált 
rendszer információfeldolgozási kapacitását jellemezték. Ennek alapja, 
hogy az „alacsony komplexitású” rendszer — mint például az idegrendszer 
epilepsziás roham idején — nem képes arra az „erőfeszítésre”, amely egy 
bizonyos információt hordozó inger feldolgozását lehetővé teszi. Például 
petit mai epilepsziás roham alatt, mely alatt átmeneti eszméletvesztés áll 
fenn, nehezen képzelhető el bármely típusú információfeldolgozási folya-
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mat megvalósulása. Nem igényel hosszabb indoklást, hogy a szinuszhul
lámhoz vagy a vonalhoz (mindkét esetben az attraktor dimenziója 1.0) kö
zelítő EEG-tevékenység kóros állapotot, ill. halált jelenthet.

Az alvás lassú hullámú fázisában az EEG alapján számítható korre
lációs dimenzió mind állatkísérletekben, mind pedig emberen végzett vizs
gálatokban alacsonyabbnak bizonyult, mint éber állapotban (ROSHCKE 
és BASAR, 1990b, MOLNÁR és SKINNER, nem publikált megfigyelé
sek). RAPP és munkatársai (1989) megfigyelései szerint kognitív „erőfe
szítés” az egyidejűleg elvezetett EEG-ből számított korrelációsdimenzió- 
értékét növeli.

ROSCHKE és BASAR (1990b) macskán végzett kísérletek adatai 
alapján megállapították, hogy különböző struktúrákból (hippocampus, hal
lókéreg, formatio reticularis) alvásban elvezetett EEG-ből számított D2 
értéke különböző annak ellenére, hogy az elektromos tevékenységet 
ilyenkor mindenhol nagymértékű szinkronizáció uralja. Felhívják a figyel
met arra, hogy a teljesítmény sűrűség spektrum alapján alvásban nem lát
ható különbség fenti struktúrák között. A korrelációs dimenzió meghatá
rozása tehát új eszköz lehet abban, hogy egy adott struktúra funkcionális 
állapotára következtessünk. Ezet megerősíti, hogy megfigyeléseik szerint a 
D2 értéke a megfigyelt struktúrákban egymástól függetlenül és ellentétes 
irányban változhat az alvás—ébrenlét ciklus változásai során. A legmaga
sabb értéket a hallókéregben találták, mely alapján megállapítják, hogy „a 
hallókéreg összetettebb, magasabb szabadságfokú rendszer, mint a hippo
campus vagy a formatio reticularis” (59. old.). Nyilvánvaló, hogy az így 
megfogalmazott megállapítások nem elég világosak ahhoz, hogy kiderül
jön, mi is közvetlenül például a pszichofiziológia számára a nyereség egy 
ilyen kijelentés alapján. Kétségtelenül fontos lehet például, ha egy kísérlet 
során a korrelációs dimenzió értéke meghatározott körülmények között 
két struktúrában azonos mértékben, vagy akár ellentétes irányban válto
zik. ROSCHKE és BASAR (1990a) szerint hiányoznak még azok a leíró 
paraméterek, melyekkel a kognitív folyamtok közben lezajló korrelációs- 
dimenzió-változások jellemezhetők lehetnének. A kiváltott potenciálokkal 
kapcsolatban megjegyzik, hogy ezek dimenzionalitása jóval alacsonyabb, 
mint az EEG-ből számítható korrelációs dimenzió értéke, de nem fűznek 
magyarázatot ehhez az észleléshez.

SKINNER és munkatársai (1990a) állatkísérletekben tanulmányozták 
a bulbus olfactoriusról elvezethető elektromos tevékenységet, melyeket 
habituált, ill. új (kellemes, közömbös, kellemetlen) szagingerek jellemző 
módon változtatnak meg (lásd később FREEMAN idézett munkáit). Az
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EEG-ből (64 csatornás elvezetést alkalmaztak) számított korrelációs di
menzió értékét a habituált inger adása átmenetileg csökkentette, új inger 
adása azonban jelentős emelkedést okozott. Ezek szerint az az erőfeszí
tés, melyet az idegrendszer részéről az új inger feldolgozása igényel, a 
korrelációs dimenzió emelkedésével jár. Sajnos egyelőre nem ismeretes 
olyan közlemény, mely kondicionált inger hatását elemezte volna fenti 
szempontból. További kérdés, hogy felfogható-e vajon ez a megfigyelt 
korrelációsdimenzió-növekedés egy önorganizációs tevékenység megnyil
vánulásaként?

A fentiekben említett új összefüggések alapján az idegrendszer mű
ködésének eddig még nem ismert összefüggései rajzolódnak ki. FREE
MAN (1990, 1991) az idegrendszerben fellelhető kaotikus működési alap
elvek segítségével kívánja alapvetően fontos funkciók, mint például a per
cepció mechanizmusát magyarázni. Több évtizedre visszanyúló, a szaglás 
mechanizmusának vizsglatára irányuló munkásságának során megfigyelte, 
hogy egy szaginger a bulbus olfactoriusban pillanatszerűen megváltoztatja 
(ami matematikailag bifurkációként fogható fel) az egész struktúra elekt
romos tevékenységét; az inger magas frekvenciájú (40—80 Hz) orsók je
lentkezését váltja ki, az elektromos tevékenység rendezettebbé (szinkro- 
nizáltabbá) válik. Ennek a jellegzetes aktivitásnak bizonyos, ehelyütt nem 
részletezett jellemzői információval bírnak az inger tanult, habituált stb. 
jellegére vonatkozóan. Az említett orsó-tevékenység azonban kiváltó inger 
nélkül is megfigyelhető, azt a rendszer szenzoros inger nélkül is képes 
előállítani. Ez utóbbi tulajdonság az önszerveződésre képes rendszerek 
jellegzetessége. Mint ezzel kapcsolatban SZENTÁGOTHAI és ÉRDI 
(1989) rámutatnak, az idegrendszer nemcsak információfeldolgozó, hanem 
információ-előállító képességgel is bír. (Az idézett szerzők az „informáci
ófeldolgozás” fogalmát nem teljesen abban az értelemben használják, 
mint ahogyan azt a kognitív pszichofiziológia alkalmazza.)

FREEMAN (1990, 1991) szerint mindezen jellegzetességek (bifurká- 
ció, önorganizáció) egyenesen következnek az idegrendszer működésének 
a káosz törvényeivel leírható természetéből. A megfigyelhető kaotikus je
lenségek az idegrendszeri komplexitás velejárói, és nem tekinthetők vélet
len mellékterméknek. Ennek a működési alapelvnek egyik következmé
nye, és az idézett szerző szerint előnye az lenne, hogy egy ilyen rendszer 
állandóan új „aktivitási mintázatok”, előállítására képes, melynek például 
a tanulás folyamatában lehet jelentősége.

Érdemes felfigyelni arra, hiszen minden bizonnyal nem véletlen, hogy 
a szaglórendszerben FREEMAN által leírt magas frekvenciájú oszcilláció
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más központi idegrendszeri szenzoros rendszerek elektromos tevékenysé
gében is megtalálható. GRAY és munkatársai (1989) macska vizuális kér
gében 40—60 Hz-es tartományban írták le ezt a jelenséget. Észleléseik 
szerint azok a neuronok, amelyek egymás tevékenységét szinkronizálva 
feltehetőleg ezen az úton kapcsolatot teremtenek egymással, szelektív sa
játosság-detektor tulajdonsággal bírnak. A szerzők szerint ez a szinkroni- 
zációs mechanizmus állhat az ingerek „globális és koherens” jellegzetes
ségeinek megragadása mögött. Az akusztikus kiváltott potenciálok 40 Hz- 
es összetevőjének változásait GALAMBOS és mts. (1981) elemezték 
részletesen.

A fentiekben idézett számos példa ellenére a kaotikus működéselv 
egyértelmű előnyei az idegrendszerben nincsenek még kellőképpen tisztán 
megfogalmazva. Mint korábban RAPP és munkatársai (1989) véleményét 
idézve utaltam rá, annak megállapítása, hogy egy rendszer működése ka
otikus, még nem vet arra fényt, hogy pontosan melyek is az adott rend
szer dinamikáját irányító törvények, csupán ezek létezésére (és számára) 
enged következtetni. A tudományos igényű gondolkodás egyik célja, hogy 
egy jelenleg vizsgált jelenség alapján minél pontosabb jóslásokkal élhessen 
az adott rendszer jövőbeli állapotára vonatkozóan. Kaotikus rendszerek 
estében ebből a szempontból a helyzet nem látszik biztatónak; durva egy
szerűsítéssel élve az határozható meg, melyek azok a határok (dimenzi
ók), melyeken belül a rendszer megjósolhatatlanul változni fog.

Habár FREEMAN (1991) megállapítja, hogy az idegélettan, a mate
matika és a számítógép-tudomány összefonódása a káosz-elmélet kialaku
lásakor mindhárom tudományágnak nagy lendületet adott, a percepció 
mechanimusát értelmező tanulmányában (1991) az idegrendszer egyes te
rületei még mindig „üzeneteket küldözgetnek” egymásnak, azaz éppen az 
integratív funkcionális szempont finomabb kidolgozása várat még magára. 
Nem világos az sem, milyen következtetések vonhatók le a korrelációs di
menzió értékének változásaiból. Ebben a vonatkozásban BABLOYANTZ 
(1990b) értelmezése tűnik ígéretesnek, amikor a korrelációs dimenzió ér
tékének alapján az idegrendszer információfeldolgozási kapacitásának 
mértékére próbál következtetni. Ezt a felfogást támogatják RAPP és mts. 
(1989) és SKINNER és mts. (1990a) fentiekben idézett munkái.

ADEY (1972) a tanulmány elején idézett munkájában a következő 
kérdést teszi fel: „Elképzelhető-e vajon egy olyan információfeldolgozó 
rendszer, amelyben a zajszerű tevékenység jelenléte nem csökkenti az in
formációfeldolgozás hatásosságát, sőt esetleg növelheti azt?” Erre a kér
désre számos, a tanulmány során korábban idézett szerző szerint igennel
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lehet válaszolni. Ezzel az „igennel” azonban természetesen nem született 
még meg a válasz több más, a fentiekben csak részben érintett kérdésre, 
melyek egy részének feltevését éppen a káosz-elmélet által megnyitott új 
távlatok ihlették.

összefoglalás

Az áttekintés elemzi a káosz-elmélet kialakulásának főbb állomásait, a 
XVIII. sz.-i Laplace-féle deteminizmustól napjainkig. A természeti jelen
ségek többségét, így az idegrendszer működését is korábban nem elemez
hető „szabálytalanság” jellemzi, melynek egyik fő oka, hogy e rendszerek 
egymásra ható elemei egymással nem lineáris módon kapcsolódnak. Az el
mélet, ill. az ennek talaján kidolgozott matematikai módszerek segítségé
vel dinamikus, nem-lineárisan kapcsolódó elemekből álló renszerek „sza
bálytalan”, nem megjósolható állapotváltozásai kvantitatív módon jelle
mezhetők. Dinamikus rendszerek állapotváltozásainak ábrázolása az ún. 
állapot-térben (state-space) válik lehetővé, melynek koordinátáit a vizsgált 
rendszer állapotát meghatározó változók adják. A rendszer korrelációs di
menziójának meghatározása révén kvantitatív módon fejezhető ki a rend
szer randomitása, ezáltal annak „szabálytalansága”, azaz komplexitásának 
mértéke. Várható, hogy e módszerek segítségével komplex rendszerek, 
többek között az idegrendszer működésének is új elvei válnak megragad
hatóvá. A tanulmányban a szerző a káosz-elmélet alapelveit leíróik példái 
nyomán ismerteti. Az idegrendszer tevékenységének elektrofíziológiai 
módszerekkel észlelhető „szabálytalan”, „zajos” jellege valószínűleg nem 
véletlenszerű jelenség, hanem működésének alapvetően fontos megnyilvá
nulási formája. Az ennek hátterében álló szerkezeti, ill. az arra épülő 
funkcionális komplexitás kvantitatív vizsgálatára a káosz-elmélet legutóbbi 
évtizedben kifejlesztett matematikai módszerei bizonyultak alkalmasnak. 
Ennek egyik módja az EEG korrelációs dimenziójának meghatározása, 
mely révén a generáló rendszer működésében szerepet játszó egymástól 
független változók száma (a rendszer szabadságfoka) határozható meg. Az 
áttekintés ismerteti a számítás módjának lényegét és a vonatkozó tanul
mányok fontosabb következtetéseit. A korrelációs dimenziónak az agy 
elektromos tevékenységéből történő meghatározása révén az idegrendszer 
információfeldolgozási kapacitásának kvantitatív jellemzése válik lehetővé. 
A káosz-elmélet alkalmazása valószínűleg új távlatokat nyit meg az ideg- 
rendszer működésének legkülönbözőbb szempontok szerint végzett vizs
gálatában.
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MÁRK MOLNÁR

THE FOUNDATIONS OF CHAOS-THEORY AND THE USE 
OF THE PRINCIPLES OF NON-LINEAR DYNAMICS IN THE 

STUDY OF THE FUNCTION OF THE NERVOUS SYSTEM

The paper reviews the development of chaos-theory from the 18th 
century Laplacian determinism up to date. The majority of events in 
nature are characterized by a certain „irregularity” which was not 
accessible for scientific analysis before. The main reason behind this 
irregularity is the non-linear coupling in between the particles of these 
systems producing chaotic behavior. The mathematical procedures based 
on chaos-theory allow the quantitative evaluation of the irregular, 
unpredictable behavior of non-linear dynamic systems. The changes of 
dynamical systems can be visualized in state-space the coordinates of 
which are determined by the variables of the considered system. 
Calculation of the correlation dimension yields quantitative information 
on the randomness of the system, e. g., its complexity. It is to be expected 
that the use of these methods will help to grasp new functional principles 
of complex systems such as the nervous system. The basic principles of 
chaos-theory are described using original examples given by their authors. 
The „irregular”, „noisy” activity of the nervous system which can be 
detected by electrophysiological methods is most likely an essential 
feature and not a by-product appearing by chance. The underlying 
functional complexity, generated by a most complex structure, can now be 
analyzed by recently developed mathematical tools of chaos-theory. One 
of the means this can be achieved is by calculating the correlation 
dimension of the EEG and thus determine the number of independent 
variables (degrees of freedom) of the system generating that signal. The 
paper describes the essentials of this calculation and reviews the most 
important conclusions of the articles in this field. By determining the 
value of the correlation dimension from the electrical activity of the brain 
the quantitative assessment of its information capability becomes possible. 
It is probable that the use of chaos-theory opens up new vistas for many 
different aspects in the investigation of brain function.
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KAPÁS ISTVÁN és VERES SÁNDOR
M T A  P s z ic h o ló g ia i  I n té z e te ,  B u d a p e s t

FAIRBAIRN ÉS A CSÁBITÁSELMÉLET ÚJRAÉRTELMEZÉSE1

A Pszichológia című folyóirat előző számában a „child abuse” irodalmá
nak áttekintését választva apropóul, olyan elméleti problémát vázoltunk 
fel, melynek elemzése felveti a freudi csábítási elmélet újraértelmezésének 
szükségességét. A csábítási elmélet „Seduction Theory” visszahívása, an
nak eredeti formájában természetesen anakronisztikus lépés volna, és is
meretelméleti értelemben nem vezetne eredményhez a korábbiakban álta
lunk javasolt „morális-logikai” szint kimunkálásában. Ehelyett olyan elmé
leti modellt ajánlunk az olvasónak, amely szakít a pszichológiai hagyomá
nyokkal, nem marad meg a tudományos interpretációk végtelenbe vesző 
kombinációinál. A hagyományos pszichológiai értelmezés kereteitől elsza
kadva lehetőség nyílik arra, hogy megszüntessük azt a kört, ami önmagába 
visszatérve csak a tudományos vetületét engedte látnunk az abúzus kér
déskörének.

Jelen írás szerzői — William Ronald Dodds Fairbairn2 elméletének 
egy sajátos értelmezését kimunkálva — úgy vélik, magyarázatot tudnak 
adni arra, miként válhatott egy lényegében metafizikai jellegű probléma 
„tudományos” viták tárgyává, a gyermekeken elkövetett szexuális és fizikai 
abúzus jelenségének vizsgálatakor.

1 A szerzők előző számban közölt cikkének befejező része.
2  A jegyzetet lásd a cikk végén.
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A FAIRBAIRNI TERMINOLÓGIA MAGYARÁZATÁHOZ

Szükségesnek látszik néhány mondatban útmutatást adni az olvasónak Fair- 
baim megértéséhez. Az eredeti szöveg elemzését, és így nyilván értelmezésé
nek megértését is nehezítik a következők. Mind a fogalmak megválasztása, 
mind az eredeti módon használt fogalmi elemekkel történő építkezés kissé 
ezoterikus, a tudományos pszichológiában járatos ember számára túlzottan 
„filozofikus”. Figyelembe véve e körülményeket, nem láttuk célravezetőnek, 
az egyes terminusok fordításával dolgozni, ehelyett fogalommagyarázattal se
gítjük a megértést, s ha lehet, a fogalmi beleérzést.

Dinamikus ego: olyan énstruktúra, amely az önmaga energizálásához 
szükséges hajtóerőket is tartalmazza, már az egyed megszületésétől. Szem
léletes kép alkotható a dinamikus egoról, ha ellentétéül az ismert freudi 
modellt vesszük: ott az Id mintegy kívülről, az egotól elválasztottan ener
gizál. Freudnál az Id és az ego egyidejű jelenléte, netán egymásnak való 
megfeleltetése nem lehetséges. Fairbairnnél azonban az ego és energia 
ugyanaz, de legalábbis egymást áthatva, szorosan összefonódva léteznek.

Libido, instinctív erő, life-drive: az ego dinamizmusának pszicholó
giailag jól kezelhető lényege. Ami Fairbaim személyiségfelfogásában filo
zófiai feltevés (potenciális, célraorientált, differenciálódásra képes, de pri
mitív egoval születik az egyed), az a pszichológiai megközelítés számára 
life-drive-ként kínálja magát. A libidinizált ego végső célja a tárgy. Az in- 
dividumot a meglevő energiák arra késztetik, hogy a környezetében lévő 
személyekkel (objektekkel) kapcsolatokat létesítsen. A primitív és kiala
kulatlan ego a tárgykapcsolatok közegében formálódik.

Splitting: a jó tárgykapcsolatok megléte esetén a self differenciáltab
bá, érettebbé válik, azonban rossz tárgykapcsolatok esetén hasadás jön 
létre a személyiségen belül. Az elutasító szülőfigura vagy más nem megfe
lelő tárgy ellen a gyermek úgy védekezik, hogy az objekt „rossz aspektu
sát” (ugyanis „jó arculata” is van) leválasztja annak összbenyomásáról. így 
lehasítva elfojtásra kerül, de a fentiekből következik, hogy az az ego-rész, 
amely kapcsolatot létesített a tárgy rossz vonatkozásával, az abban foglalt 
energiákkal együtt fojtódik el. Az elfojtott ego-rész a úgynevezett szub- 
ego.

Endopszichikus szituáció: a lehasított, elfojtott ego-részek és az elő
zőekben általuk megszállás alá vett tárgy-vonatkozások a tudattalanban 
tovább működnek. Fairbaim egy belső, dramatikus helyzet elemeiként te
kinti a személyiségnek a tudattalanba szorult egységeit. Ezek megtestesítik 
a külső környezet tárgyainak bizonyos vetületeit. szub-egónak nevezzük a 
lehasadt ego-részletet, mely a tudattalanba egy belső dinamika szerint „üt
közik meg” más szub-egókkal.
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Fairbaim rendszere végleges formában a 40-es évek végén állt ké
szen. Gondolkodására jellemző egyedi sajátosságok részben magyarázha
tók azzal, hogy a pszichoanalízis mozgalma is érzékenyen reagált a 19. sz. 
vége és a 20. sz. közepe kulturális atmoszférájának különbségeire.1 A 
Freud indulása táján (1880-as évek) uralkodó fizikalista, helmholtzi világ
kép konzekvenciáit és tudományos módszertani kötöttségeit Fairbairn 
nem fogadja el. Az emberi létezés alapvető problémáinak a szorongást és 
a bűntudatot tartja.2 Egyik fő kifogása a pszichoanalízissel szemben, hogy 
az ösztönfelfogás kizárja az egonak az emberi kapcsolatokból történő ere- 
deztetését. Fairbairn felfogása megmarad az emberi értékítéleteken belül, 
e rendszerben a humán és személyes értékek transzcendálnak bármely 
tisztán tudományos magyarázó értéket. Nehézség Fairbairn megértésekor, 
hogy a személyiségfejlődés korai szakaszáról (közvetlenül az újszülöttkor
tól kezdődően értelmezi a jelenségeket) vallott nézeteiben található né
hány vitatható elem. Például az, hogy miként lehet a legkorábbi szakaszok 
eseményeiről bizonyos dolgokat állítani, hiszen ezen állítások legtöbbször 
tudományosan igazolhatatlanok. E nehézség azonban megoldódik, ha elfo
gadjuk a Fairbaim által kínált hermeneutikai igényű elemzés lehetőségét. 
A rendszer magában rejti a verifikálás lehetőségét, azonban ez csak a 
pszichológiai magyarázó szint meghaladása után, a metafizikai megközelí
tésben válik valódi lehetőséggé. Es ez a második lényeges eltérés a fairba- 
imi attitűdben a klasszikus pszichoanalízishez képest. Tehát azon túl, 
hogy a természettudományos vizsgálat személytelen módszerét nem tartja 
alkalmazhatónak és követelményként állítja a terapeutával szemben a szi
gorúan vett tudományos értékektől való elszakadást — Freuddal szemben 
a vallás megítélésében is eltérő alapokra helyezkedik. Fairbaim hibásnak 
tartja azt az intellektualista felfogást, amely a vallás dogmáit és szimbó
lumrendszerét úgy értékeli, mint a tudományos állításoknak a tényekről 
szóló bizonyos fajtáit. Ha a tudomány elsődlegesen intellektuális eszkö
zökkel közelít vizsgálata tárgyához, akkor a vallás elsődlegesen a szemé
lyes tapasztalat eszközét használja az érzelmek viszonyrendszerében (emo
cionális tapasztalatok birtokában vizsgálja a perszonális viszonyokat). Fair
bairn teológusként az üdvtörténet vallásos terminológiájában felfedezi a 
természetes, egyszerű, reflektálatlan kifejezését annak, amit az ember sa
ját személyes problémáiról érez. Számára a vallás impresszív tevékenység

1 G untrip , Harry: Personality Structure and human Interaction. London, Hoggarth. 
1961. 246—257., Különös tekintettel „The A ttitudes of Freud and Fairbairn to Science 
and R eligion” c. alfejezetre
2 Lásd ugyanott 248. о.
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és tapasztalat, amit az évszázadok során az ember átélt. Nézete szerint a 
vallás világosabb analógiát biztosít a céljaiban és folyamataiban a pszicho
terápiával, mint az oktatás és a tudomány. Felfogása szerint a személyiség 
alakulásában a tárgykapcsolatok az oki és meghatározó tényezők. Ezek az 
emberi lét szubsztanciáját képviselik, és kulcsot jelentenek a személyiség 
jelenségeinek megértéséhez. Fairbaim egyik korai írásában1 bemutatja, 
hogy a jó objektek iránti természetes vágy mint elsődleges pszichikus indí
ték milyen könnyen áramlik religiózus irányokba. Fairbairn szerint a vallá
si élmény az emberi természetnek egy olyan megnyilvánulása, amely ab
ban gyökerezik, hogy van egy elsődleges szükséglet a jó, személyes tárgy 
iránt. Ennek fényében érthető, hogy a pszichoterápiában alapvető faktor
ként inkább a vallást tekinti, mint a tudományt, inkább a személyes vi
szonyt teszi rendszerének középpontjává, mint a személytelen tudást és a 
technikát. A vallás megőrzi a jó objekt kapcsolat erejét, a tudomány pedig 
biztosítja azt a tudást, melynek hiányában a szeretet hatástalanná válhat.

Fairbairn hivatkozott műveiben, pszichológiai rendszerének kifejtése
kor expressis verbis, nem alkalmaz teológiai, metafizikai értelmezéseket. 
Ám ha elmélete belső lehetőségeit kibontjuk, a pszichológián túli össze
függések felől érthetővé válnak Fairbairn fejlődéselméletének elemei. En
nek alaptétele, hogy a gyermek rendezetlen és tagolatlan, de egységes 
személyisége dinamikus egót tartalmaz. A differenciálatlan ego önmaga 
energizálásához szükséges libidóval rendelkezik, szemben a freudi felfo
gással, ahol az Id képében a dinamizáló erőforrás elválasztott az egotól. 
Fairbaimnél az ösztönök az energia, az impulzusok az aktivitás formái. A 
libidó (life-drive) elsődleges célja a tárgy, a gyermek a megszületés utáni 
időktől kezdődően az elsődleges gondozói környezettel jó tárgykapcsola
tok kialakítására törekedik. A kapcsolat kialakulásának alapja kezdetben a 
gyermek biológiai szükségleteinek kielégítésével összefüggő gondozói te
vékenység. Fairbairn az „eléggé jó anya” fogalmát használja: a gyermek 
biológiai értelemben vett alapvető szükségleteit az anyának ki kell elégíte
nie: ezt a megfelelő időben és a megfelelő módon kell tennie. Az eléggé 
jó anya természetesen nem azonos a pusztán teoretikusan létező tökéletes 
anyával, hiszen gyakorlatilag nem lehetséges megvonások nélkül gondozni. 
Amennyiben a biológiai szükségletek rendszeresen és megfelelő mérték
ben kielégítettek, úgy lehetővé válik a gyermeki pszichikum tagolódását 
szolgáló, a biológiai lét adottságait meghaladó metaszintű kapcsolat. En
nek eredménye a jó ego. Ha azonban rosszak a tárgykapcsolatok, akkor a 
fejlődés más irányt vesz. Az objektek internalizálódni fognak, és megkez-

1 Fairbairn, W . R . D.: N otes on the  religiosus Phantasies of female Patient (1927) 
In: An Object R elations T heory  of the Personality, Basic Books. New York 1952. 
183-197.
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dődik az a belső tagolódás, melynek lényege, hogy splitting mechanizmu
sok útján az eredetileg egységes ősi ego egyes részei a tudattalanba szo
rulnak, létrejön a Fairbairn által endopszichikus szituációnak nevezett ál
lapot.

EREDETI LIBIDINÁLIS KAPCSOLAT: GYERMEKI SZIMBIÓZIS AZ ANYÁVAL

Az endopszichikus szituáció egy elszenvedett kudarc, az anyával szembeni 
ambivalencia eredményeként létrejött állapot. E később részletesebben is 
ismertetendő ambivalencia az anyával való szimbiotikus kapcsolat kudar
cainak következménye. A szimbiotikus kapcsolat főként az intrauterin ál
lapotra jellemző, de valószínű, hogy a megszületés után is bizonyos (in
kább rövidebb, mint hosszabb) ideig megfelelő és nem kényszereken ala
puló függőség jöhet létre az anya és gyermeke között. A kielégülés élmé
nye ehhez az eredendő egységhez kötődik, amit a szeretett tárggyal való 
elsődleges identifikáció biztosít: az anya közvetlen élvezete egy teljes, de 
nem felismert függőségben. A születést követő frusztrációk során kísérle
tek történhetnek ebbe az állapotba való visszatérésre másodlagos identifi
káció útján. Ez az eredeti boldogság csak részben idézhető fel a gyermek 
számára a megelégedettséget adó anyamellen. Az első libidinális kapcsolat 
jellemzője, hogy a gyermek függ az érettnek és kielégítőnek mutatkozó 
anyától, másrészt ez „az érett és kielégítő anya” gondozza, elfogadja, 
ápolja gyermekét. Természetesen az anya nem teljesen érett és nem ké
pes teljes mértékben felismerni és kielégíteni gyermeke elsődleges szük
ségleteit sem. Ennek oka, hogy az anya is rendelkezik tudattalannal, az őt 
ért korai és későbbi megvonások nyomán az ő egojában is létrejöttek a 
splitting mechanizmusok.

PREMORÁLIS LIBIDINÁLIS KAPCSOLAT: AGRESSZÍV FÜGGŐSÉG

Fairbairn megtartja az erogén zónák fogalmát, de a freudi fogalomtól el
térő értelemben használja. Szerinte bármely szerv és bármely funkció le
het „erogén”, amely alkamas arra, hogy általa a gyermek a kapcsolat fel
vételét kezdeményezze a környezetével. Az ego energiája valamely szer
vet abból a célból energizálja, hogy kapcsolatot teremtsen a környezetével 
és hogy ez kielégítő legyen. A gyermek egója „száj ego”.1 A száj a fő 
szerve a vágynak, az aktivitásnak, a fő közvetítője a kudarcnak és a kielé-

1 Fairbairn, W. R. D.: Schizoid Factors in the Personality (1940). In: An Object 
Relation Theory of the Personality pp. 3—28.
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gülésnek. A gyermek a szájon mint kommunikációs csatornán keresztül 
tudja kifejezését adni a gyűlöletének, szeretetének, tehát biológiai 
funkcióján túl szociális szereppel is bír. Az első szociális kapcsolat az 
anyával jön létre, és e viszony gyújtópontja a szopás helyzete. Az anya
mell a gyermek libidinális törekvéseinek a célpontjává válik, a gyermek 
szája (mint erogén zóna) a gyermeki libidinális attitűd fókusza. A fair- 
bairni elmélet kiindulópontja és egyben magyarázata is ebben az alap
helyzetben rejlik. Alaphelyzet, hiszen a későbbi biológiai és pszichés 
fejlődés nyomán a kapcsolat egyre bonyolultabbá válik, egyszerűsége 
mellett már ez a kapcsolat is áttekinthetetlenül sokrétű. Fairbairn az 
anya—gyermek kapcsolatot a születéstől fogva eredendően teljesen 
kétoldalúnak tételezi fel. Ez annyit jelent, hogy a szopás szituációjában 
és később is minden helyzetben a kapcsolat résztvevői kölcsönös elvá
rásokkal és igényekkel vannak jelen. Ezzel egyidőben fel kell ismer
nünk a másik fél feléjük kommunikált elvárásait is, hiszen amennyiben 
a felek nem hajlandóak tudomásul venni a másik igényeit, úgy a szük
ségletet, elvárásokat figyelmen kívül hagyó fél rossz tárggyá (bad ob
ject) válik a másik számára. Fairbairn elképzelése szerint szükség van a 
gyermek alkalmazkodására is, aki — ha kezdetben egyszerűbb formá
ban is, de — képes a vele szemben támasztott követelményeknek meg
felelni. Ilyen, a gyermekkel szembeni elvárás lehet például, hogy szopás 
közben ne okozzon fájdalmat az anyának, megfelelő mennyiséget szop
jon, mert a tejmirigyek pangó váladéka mastitist (emlőmirigy-gyulla- 
dást) okozhat az anyának, testhelyzetével és egyéb jelzésekkel adjon ki
fejezést kielégülésének, jóllakottságának ... stb. Az anyával szembeni 
elvárások a biológiai ellátások és fiziológiai komfortérzés biztosításán 
túl: a hanghordozás (a tónus), az érintés minősége, fajtája, mennyisége, 
kellő időben való alkalmazása, a figyelem és az érdeklődés minősége, a 
mellről való táplálás emocionális (és fizikális) vonatkozásainak megfele
lése. A felsorolt szempontok meghamisíthatatlanul kifejezik az anyának 
a gyermekéhez fűződő személyes viszonyát. Fairbairn szerint a kapcso
latban részt vevők vagy azért nem tudnak megfelelni a kapcsolatban a 
velük szemben támasztott követelményeknek, mert a korai kudarcok 
nyomán keletkező tudattalan (infantile dependence) vagy pedig a most 
hozott morális döntésük (nem hajlandók kooperálni egy zavarmentes 
—  és végsősoron Istennek tetsző — kapcsolat érdekében) akadályozza 
ebben őket.

A gyermeki frusztráció, depriváció, ambivalencia forrásául a követ
kező körülmények szolgálhatnak: a gyermek nem mindig a megfelelő 
időben jut táplálékhoz, azt a helyzetet, hogy az anya a szopás után el
távolodik látómezőjéből, megszűnik a bőrkontaktus vele — tévesen ér
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telmezi. A testi szükségletkielégítés itt a szellemi-lelki kapcsolat ellen hat: 
nem lehet egyidőben szeretni és megenni is a táplálékot. Ha kiszívta a 
tápláló tejet, akkor az anya nemcsak mint eme éltető táplálék, hanem 
mint a szeretet forrása is eltávolodik. Emiatt úgy érzi, hogy az anyával va
ló ilyen szoros testi kapcsolata (a tej szopása) pusztító. De az anya sem 
képes minden esetben felismerni a gyermek elsődleges szükségleteit, és 
gyakran következetlen. Ameddig kielégíti a gyermeket szeretetével, addig 
jó tárgy. Amikor viszont elmulasztja ezt: átmenetileg rossz objektté válik. 
A gyermek nem képes elviselni, hogy kiszámíthatatlanul, számára teljesen 
követhetetlenül hol így, hol úgy változik az anyai objekt „jó” és „rossz” 
minősége. Ezért a feszültséget elkerülendő és a külső helyzetet ellenőr
zendő a nem kielégítő objektet (a valóságos anyának természetesen ez 
csak egy vonatkozása) bevetíti és a megszállt ego-részt, annak energiájával 
együtt elfojtja (ego-splitting révén). Ezzel a számára traumatikus élményt 
belülre helyezi, ahol érzése szerint az jobban kezelhető. A belső rossz ob
jekt további két részre hasad: a szükséges, a „vágyott” (exciting) és a 
frusztráló, nem kielégítő „elutasító” (rejecting) objektre. E megosztás 
nyomán a gyermek libidinális kötődése kétirányú lesz. A gyermeki ego egy 
„állábat” növeszt, mellyel fenntarthatja kapcsolatát az elfojtott objektek- 
kel. A tudattalanba szorult libidinális ego tartja megszállva a vágyat keltő 
tágyat (exciting objektet), míg a rejecting objekt megszállását az anti-libi- 
dinális (a rossz tárgyakból szerveződő) ego tartja fenn. A tudattalanban az 
anti-libidinális ego nem közvetlenül, de elfojtás alatt tartja a libidinális 
egót, mint ahogyan a tudatos centrális ego is elnyomás alatt tartja (de di
rekt módon) a tudattalanban lévő sub-egókat. A centrális ego elfojtása és 
a személy külvilágra irányuló viselkedésmódja képviseli az egyén erkölcsi 
arculatát. A premorális szint azonban ezt megelőző, korábbi és primití
vebb szintje az egyed fejlődésnek.

Visszatérve a szopás szituációjához, a megvonás fokozza az orális 
szükségletet, de egyúttal erőszakos jelleget is ölthet, kialakul a bekebele
zés vágya. A gyermek az inkorporativ törekvést kiterjeszti nemcsak a mell 
tartalmára, hanem magára a mellre és az anyára is. Létrejön az a szoron
gás, ami a kiürültséget kíséri, és amelynek oka: félelem a szeretett tárgy 
elpusztításától. A fentebb említett körülmény, hogy a szoptatás után az 
anya eltávolodik, kimegy a gyermek látómezőjéből, csak hozzájárul annak 
az érzésnek a kialakulásához, hogy valóban ő semmisítette meg a szeretett 
tárgyat, és hogy nem lehet egyszerre megenni és birtokolni a táplálékot.

A premorális szeretetben, az erőszakosan függő kapcsolatban a gyer
mek kiszolgáltatottsága azon alapul, hogy nem egyenragú a kapcsolat a 
vágyakozó gyermek és a vágyott szülő között. Az izgató anya a libidinális 
egoban vágyat kelt, de ezt a vágyat nem elégíti ki. E gyermeki függőség
ben (infantile dependence) a csecsemő birtoklási vággyal sóvárog az anya 
személye után.
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A kudarc nyomán keletkező gyermeki erőszak az anya ellen fordul, aki 
felkelti az alapvető szükségleteket, de nem elégíti ki őket. A vágyak ki- 
elégítetlensége nyomán fakadó düh pedig kiváltja az exciting object és 
rejecting object kényszerű elfojtását. Amennyiben az anya kellemetle
nül viselkedik (rejective), úgy a (vágyakozó, megrémült, elutasított) 
gyermek önmarcangoló módon szenved a haragos és elnyomó anya ér
zései miatt.

PREMORÁLIS KEVERT TÍPUSÚ KAPCSOLAT: LIBIDINÁLIS ÉS 
AGRESSZÍV VISZONYULÁS

A gyermek kibékíti az elnyomó belső tárgyat ügy, hogy feloldja vágyait, 
mert azonosul a szülő szeretet nélküli attitűdjeivel. A gyenge és fél
elemmel telt gyermek csodálja a kegyetlen erős felnőttet.

A felsorolt kapcsolati típusok nehézségei elől Fairbairn szerint az 
egyik menekülési lehetőség a schizoid visszahúzódás, a másik a dep- 
resszív karakteralakulás függő erkölcsiséggel vagy a támadó moralitás.

SCHIZOID VISSZAHÚZÓDÁS

Menekül a gyermek a túl nagy feszültség elől úgy, hogy minden érzelmi 
kapcsolatát megszünteti és nem kockáztatja többé az emóciók kimuta
tását. Ez a személyiség visszahúzódó, introvertált, hűvös, távolságtartó, 
gépiesen cselekszik. Fairbairn a schizoid személyiség három tragédiájá
ról beszél:

— A gyermek úgy érzi, hogy szeretete rossz, hiszen úgy látszik, 
hogy a szeretet pusztító a szeretet tárgyára nézve.

— Hogy elkerülje a szeretet veszélyeit, felkelti a haragot és a gyű
löletet azok ellen, akik szeretik vagy szerethetnék, ezzel kiváltja mások 
gyűlöletét magával szemben.

— A gyermek úgy érzi, hogy a szeretet veszélyes és a szeretet él
vezése elérhetetlen, számára csak a gyűlölet okozta kielégülés adatott 
meg, a pusztítónak tűnő szeretet megpróbálja retencióban tartani olyan 
megfontolás alapján, hogy jobb a gyűlölettel rombolni — ami nyilván
valóan destruktív és rossz —, mint a szeretettel kárt okozni, ami igazá
ból alkotó. Nem próbálkozik szeretni, hogy elkerülje a szeretet kocká
zatát, biztosabbnak tűnik gyűlölni, ezáltal megmarad az látszat, hogy a 
szeretet (ha retenciában is, de) örök.
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ÉRETLEN MORÁLIS KAPCSOLAT: DEPENDENS ERKÖLCSISÉG

Ez a kapcsolat a gyermeki lelkiismereten alapul, a lelkiismeret viszont 
a félelemre épül. A gyermek keresi a biztonságot, amit mások jóváha
gyása, helyeslése jelent. Közben feladja eredeti szeretet-szükségleteit és 
támadó késztetéseit. A gyermek fél libidinális vágyainak helytelenítésé
től.

ÉRETLEN MORÁLIS KAPCSOLAT: AGRESSZÍV ERKÖLCSISÉG

A gyermek mások szeretet iránti vágyait és erőszakos késztetéseit egya
ránt elítéli, helyteleníti.

Bár e kapcsolatok és minták felfoghatók úgy, mint a személyiség 
alakulásának bizonyos állomásai, valójában azonban egyidejűén és ki 
nem bogozható módon vannak jelen az érzelmi reakciók áramlásában. 
Van azonban a fentiek közül egy, amely a személyiséget leginkább jel
lemzi. A fejlődés későbbi időszakában a centrális ego a fentebb emlí
tett „állábat” visszavonja, megszabadul a kapcsolata a tudattalanban lé
vő libidinális és anti-libidinális egoval. így a gyermeki függőség tudata 
elveszíti kapcsolatát a tudatos egoval, de tudattalan belső dinamikája 
nem marad következmények nélkül. A személyiség, mely több-kevesebb 
mértékű tudattalannal (gyermeki függőséggel) rendelkezik, nem pusz
tán a külvilág eseményeire reagál a központi egotól elvárható felnőtti 
módon. Cselekedeteit nagyban befolyásolja az a belső pszichikus való
ság, amelynek dinamikájában folytatódik a gyermekkor infantil depen- 
denciája. Lényeges befolyást jelentenek ezek az emocionális és impul- 
zív források, amelyek kötöttek az éretlen tárgykapcsolatokhoz: a fel
nőtti kapcsolatokban kényszerítő erővel hatnak a gyermeki szükségle
tek, amik ugyan a belső realitás (endopszichikus struktúra) fogalmaiban 
nyilvánulnak meg, de a külső valóságban követelnek teret maguknak. A 
viselkedés, a vágyak, a hangulatok instabillá, megbízhatatlanná, változé
konnyá, kritikussá, bűntudatossá, ellenségessé, alázatossá válik (esetleg 
átfordulnak követelőzővé).

Az uralkodó gyermeknevelési minták azt eredményezik, hogy ha
sonló belsővé vált minták vannak az emberek többségében: a tudatta
lanban, a kultúrában. Ezek újra internalizálódnak, vissza a kultúrába és 
folytatódnak generációkról generációkra.

Értelmezésünk szerint a fairbairni modell szerint az emberi létezés 
háromdimenziós. A genetikai programot megvalósító biológiai lét za
vartalan kibontakozása és megfelelő jó tárgykapcsolatok megléte esetén 
tagolódik az őseredeti ego, létrejön az a pszichikus működés, mely nem 
tartalmaz túlzottan sok tudattalant. Ebben az esetben mind a gondozói
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környezet, mind a fejlődő személyiség morális döntésükben elkötelezték 
magukat a kooperáció, az alkalmazkodás mellett. Megtalálták azt a bibliai 
„keskeny utat”, amely elvezet az emberi lét Istennek tetsző megoldása 
felé. A libidinálisan és morálisan is érett személyiség jellemzője, hogy 
teljes mértékben felnőtti kapcsolatra képes érzelmileg egyenrangúak 
között — akiket a kölcsönösség, spontaneitás, kooperáció, egyéniségük 
megtartása, stabilitás fűz egybe — képes teljes mértékben felnőtti kap
csolatokat kiépíteni. A gyermeki függőséggel szemben ez az állapot az 
érett dependencia. E kapcsolatban is függenek a felek egymástól, hi
szen az alapaxióma értelmében a libidó permanens tárgykereső tenden
ciával rendelkezik, azonban a függés nem jelent kényszert a kapcsolat 
jellegének megváltoztatására. E  ponton érthető meg, hogyan oldja fel 
Fairbairn a pszichológiát a morálban, és hogyan válik a személyiség pa
tológiája értelmezhetővé a moralitás hiányában. A biológiai és pszicho
lógiai létmód értelmezésünk szerint a következőképpen bővíthető ki a 
metafizikai létmóddal.

Amennyiben az objektkapcsolatok jók voltak, a kapcsolatban részt 
vevők morális értelemben helyesen döntöttek. A „keskeny úton” halad
va megfeleltek egy kategorikus imperatívusznak a jó és a rossz ellenpó
lusai között. Közel jártak a jóhoz és sikeresen kerülték el azokat a bű
nöket, melyek a tárgykapcsolati szituációban a morálisan helytelen dön
tések következtében jönnek létre. A bűn Fairbairn elgondolásai szerint 
megfeleltethető az infantil dependencia tudattalanba szorult dinamizáló 
erejének, és a vázolt mechanizmus alapján adódik generációról generá
cióra. (Kategorikus imperatívuszon a Fairbairn hermeneutikai értelme
zése nyomán adódó erkölcsi parancsot értjük. Követve Fairbairn logi
káját, a jó és a rossz permanens harcában mindaz, ami a jó megvalósu
lását szolgálja vagy teológiai értelemben az Isten országa felé mutat, az 
egyezik a kategorikus imperatívusz szellemével, a gonosz pedig ellent
mond annak. A feltétlen erkölcsi parancsnak nem megfelelő viselkedés 
a személyközi kapcsolatok résztvevőiben a tudattalan növekedését segí
ti elő.)

A szopás helyzetén bemutatva a bűn keletkezését és továbbadódá- 
sát, legalább két változat lehetséges.

1.) Az anya a tudattalanjában munkáló infantil dependencia (állan
dóan követelődző és visszautasított, kielégületlen gyermeki vágyai) mi
att nem képes saját gyermekének elsődleges szükségleteit felismerni, 
ezért rossz tárggyá válik. A gyermek belsővé teszi az anya rossz objekt 
vonatkozását, ezzel kialakul a gyermeki tudattalan. Természetesen a le
hasadó ego-részek mértékét illetően fokozatokat tételezhetünk fel: 
vannak kevésbé rossz anyák, de elképzelhetünk olyan gyermeki szocia
lizációt is, melynek során a gyermeki egonak szélsőséges elutasításával, 
nyílt agresszióval kell megküzdenie, és nincs egyáltalán a környezeté
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ben bármely minőségében jelenlévő személy, aki számára a jó tárgy lehet
ne. Ezesetben a sorozatos splitting mechanizmusok nyomán a tudattalan
ba szorult ego-részek miatt a centrális ego nem képes ellátni funkcióját. A 
mindennapi tevékenység lebonyolításához, a hétköznapi kapcsolatok fenn
tartásához sem elegendő a megmaradt energia. Ekkor áll előttünk a 
schizofrén pszichózis, az elmezavar képe.

2.) A gyermek oldaláról vizsgálva a bűn genezisét az anya—gyermek 
kapcsolatban: a gyermek, ha kezdetben még elemi szinten is, de dönthet. 
Elfogadja a kategorikus imperatívusznak az anya által közvetített valósá
gát, és ekkor hajlandó az anyai visszajelzéseknek megfelelően korrigálni 
cselekvését, akcióit. Ha morális döntése nem megfelelő, nem fogadja el 
magára nézve kötelező érvényűnek az erkölcsi parancsot, úgy a kapcsolat 
ugyancsak a bűn irányába sodródik. Szólnunk kell itt egy harmadik lehe
tőségről is, hiszen a valósághoz ez áll közelebb. Az anyai tudattalanban 
folyamatosan működő infantil dependencia és a gyermeki morális enge
detlenség egymást felfokozó hatásáról van szó. Önmagát erősítő kör ke
letkezhet akkor, ha a kapcsolatban részt vevő partnerek a másik erkölcsi 
paranccsal ellentétes szellemű cselekedetére „elcsábulnak” és önmaguk is 
a bűnös útra lépnek. Feltételezésünk szerint a kellően jó tárgy mintegy 
átmenetiség az abszolút jó és végső jó, Isten felé. Funkciója, hogy közve
títsen a gyermek és Isten között. A gyermek felismeri a jó tárgy istenar- 
cűságát, és félreismerhetetlenül azonosítja azt, akivel jó objektkapcsolat 
létesíthető anélkül, hogy az én védekezését szolgáló splitting és tudatta
lan létrejönne. Olyan kapcsolat jön itt létre amiben Isten szeretetét köz
vetítő és teljes elfogadást garantáló, ugyanakkor a kategorikus imperatí
vuszt képviselő személy a saját jogon való létezés felelősségére és konk
rét teendőire figyelmezteti az egyént, amivel az azonosul is.

A fentiek fényében érthető meg a pszichoterápia fairbairni ideológi
ája is. A pszichopatológia lényege a fairbairni személyiségfelfogás szerint 
az, hogy az egységes egoról ego-részek (szub-egók) hasadnak le és kerül
nek a tudattalanba. Az intrapszichikus valóságnak nevezett belső drama- 
tikus helyzet szociológiai következményekkel is bír. Ugyanis Fairbairn el
képzelése szerint a fentebb felsorolt kapcsolati típusok valamelyikének 
szintjén rögzült személyiség a belső dráma (az anti-libidinális ego és libi- 
dinális ego között folyó belső harc) következtében a külső realitás hely
zetei közül hajlamos lesz olyan kapcsolatokat választani, melyek valami
lyen módon korrespondeálnak a saját infantil dependenciáját okozó és 
megtestesítő eredeti helyzettel. Arra valami módon „rácsengenek”. Te
hát, ha egy erősen elutasító szülőfigura rossz tárgy aspektusa nyomán ki
alakul a tudattalanban a szadisztikus anti-libidinális ego, akkor az infantil 
dependencia következtében a személy a felnőttkorban is hajlamos lesz 
olyan kapcsolatokat választani, ahol nagyobb valószínűséggel tölt be majd 
elutasított, üldözött szerepet. Vagy éppen fordítva: a perzisztáló gyér-
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meki szükségletek arra teszik hajlamossá, hogy kapcsolataiban üldöző, el
utasító szerepet töltsön be másokkal szemben.

Talán érzékelhető, hogy a patológia (a morális deficit, vagyis a bűn) 
ilyen értelmezése alapján a neurotikus állapotokat igen elterjedtnek kell 
feltételezni az emberi kapcsolatokban. A terápia a bűn továbbadódásával 
ellentétes irányú folyamat. Visszaveszi a lehasadt ego-részleteket a cent
rális egóba, megszünteti az intrapszichikus valóságot, ezáltal a sub-egók 
által kötött energiák is reintegrálódnak a személyiség központi részébe. 
A terápia záloga a hiteles személyiséggel rendelkező terapeuta, akinek 
legfontosabb szerepe, hogy jó tárgyként funkcionáljon a terápiás kapcso
latban. Olyan valakiként, akire a beteg nem tudott szert tenni a megfele
lő időben, vagy akit rossz morális választása következtében elutasított. A 
terápiás kapcsolat fő nehézségei közé tartozik, hogy a neurotikus szemé
lyiség a tudattalanjában zajló dráma főszereplőit (exciting object, rejec
ting object) kivetíti a terapeutára, akinek első feladata, hogy ellenálló le
gyen, élje túl e projekciókat. Másrészt minthogy a terápia és a tárgykap
csolati analízis során a felszabaduló és tudatba kerülő rossz tárgy aspek
tusok megismerése, azonosítása történik, a tudattalan e „szörnyeivel” 
szemben a terapeutának szilárd, valódi biztonságot nyújtó kapcsolatot 
kell kialakítania. A terápia rámutat azokra a helyzetekre, melyek a bűn 
továbbadását eredményezték, rámutat a rossz tárgy vonatkozásokra, s 
elemzi a bűn (a tudattalan) létrejöttének mechanizmusát. A sikeres terá
pia, az ego-energiák visszavétele nyomán kiteljesedhet az emberi létezés 
harmadik dimenziója, a metafizikai síkú létezés. A terapeuta (vagy az 
eredeti jó objekt) képviseli a kategorikus imperatívuszt, istenarcúságával 
túlmutat a pszichológiai valóságon. A terápia folyamán, vagy inkább a te
rápia végére a pszichés működés összefüggései a morális törvények ösz- 
szefüggéseibe ágyazódnak be. A patológia (a bűn) útjának megszakadása 
a morális cselekvés kezdete. A fairbairni elmélet vázlatos ismertetése 
után két dolog kívánkozik kiemelésre jelen tanulmány témájának szem
pontjából:

1. A pszichopatológia morális deficitként történő értelmezése a 
bűnt, a bűn fogalmát messze tágabb értelemben használja, mint a freu- 
di pszichoanalízis. A bűn nem azonos a gyermeken történt szexuális és 
fizikai visszaéléssel (jóllehet ezek is bűnök), de bűnnek számít minden 
olyan történés a legelső tárgykapcsolatokban, melynek szelleme ellenté
tes a kategorikus imperatívusszal.

2. A 20. sz. pszichológiájában Fairbairn alighanem egyedülálló 
gondolkodó azzal a törekvéssel, hogy a morális fejlődést a legkorábbi 
ontogenetikus fázisban (messze az ödipális szakasz előtt) indítja, sőt 
(valószínűleg elméleti-teológiai megfontolások alapján) eleve adottnak 
veszi a morális döntésképességet. Ebből következően feltételezhetjük,
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orális szakaszában is jelen van a diffúz bűntudati szorongás.
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A MORÁLIS-LOGIKAI ÉS AZ EMPIRIKUS PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZÉS
ELLENTMONDÁSAI

Tanulmányunknak ezen a pontján érdemes még egyszer felhívnunk 
az olvasó figyelmét, hogy a bűn tárgyalásakor csupán ürügyként 
használjuk a child-abuse fogalmát. A primer-objekt kapcsolatokat a 
külső szemlélő és a résztvevők számára sem észrevehető módon át 
meg átszövi a bűn szövete. Bátran kérdezhetné az olvasó, hogyan 
tudnánk megadni ezek után a bűn definícióját? Fairbairn elm életé
nek relevanciáját elfogadva, bűnnek tekinthető minden olyan pszi
chológiai következményekkel járó történés, amely ego-splitting me
chanizmusok révén a tudattalan gyarapodásához vezet. Bűnről be
szélni term észetesen csak abban a vonatkoztatási keretben érdemes, 
amelyben a referenciát a vázolt szellemi szint jelenti. Ezt feltételez
ve ugyanis az olvasó számára nem lesz meglepő azt állítani, hogy a 
bűn feltárása nyomán az tárgykapcsolatokban a korrekció lehetősé
ge, míg a metafizikai szférában a harmadik dimenzió távlatos megta
pasztalása adódik. Értelmezésünk szerint így válik teljessé a fairbair- 
ni emberkép: a fejlődés biológiai szintű megalapozása a pszicholó
giai struktúra kialakulásához vezet, amely pedig a megfelelő közve
títő tárgyak segítségével átoltódik a morális-logikai (vagy inkább 
spirituális) harmadik dimenzióba. A kategorikus imperatívusz nem 
azonos a tiltó szabályok rendszerével, hanem magában foglalja azt a 
két mozzanatot, amelyet pszichológiai szinten úgy jelöltünk meg, 
mint a feltétel nélküli elfogadás és a saját jogon való létezés „ke
mény realitáson” nyugvó attitűdjét. Ha a spirituális szint terminoló
giájában akarunk fogalmazni, akkor a bibliai szellemben azt mond
hatjuk, hogy az erkölcsi parancs Istennel való élő kapcsolatban tölti 
be valódi funkcióját. A fairbairni pszichoterápia is ezt az ideológiát 
hordozza a pszichológiai szintre vetítve. A terapeuta egyrészt a be
teget projekcióival együtt fogadja el feltétel nélkül, de egyben köve
telményeket állít elé. A követelmény nem más, mint hogy az adott 
regressziós fázisban morális döntésképessége birtokában jól válasz- 
szón. Ezen azt értjük, hogy a beteg cselekedetei nem alapulhatnak 
többé olyan mechanizmusokon, amelyek az elfojtott rossz tárgyak 
belső dinamikáját követik.
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A gyermekeken történt visszaélést övező légkör és dinamika a pri
mer tárgykapcsolatok kisiklásaiban, rossz morális döntéseiben alapozódik 
meg. A vérfertőző kapcsolat a Biblia értelmezése szerint az Isten által te
remtett rendet, a házasság szentségét támadja meg. A működésképtelen 
család Istentől elrugaszkodott, neki hátatfordító emberpár műve. A házas
pár sokszor nem látható, egymás ellen és így Isten ellen való lázadásának 
égbekiáltó gyümölcse a vérfertőző kapcsolat. A bűn egyetlen metaforá
ban, a szexuális, illetve fizikai abúzusban mutatja meg lényegét: a gyilkos 
indulatot. A diszfunkcionális családban az Istennel való egység s így a sze
rető közösség hiányát a tabu titkot parancsoló kényszere pótolja, s teremti 
meg az összetartozás feltételét.1

A tabu megakadályozza az érintetteket abban, hogy a bűnnel szem
befordulhassanak. A tabu így nemhogy védi az embert, hanem lelkileg 
gúzsba köti és bibliai értelemben kárhozatba (a bűntudat következményes 
tüneteibe) taszítja. A pszichológia és a morális viszonyulás ellentéte éppen 
abban áll, hogy a pszichológia kompetenciáját néha az is meghaladja, hogy 
észrevegye a kialakult tényállást, míg a fairbairni elmélet lehetőséget ad 
arra, hogy a bűn nyomába eredhessünk.

Az ismertett cikkek, tanulmányok adatai alapján megyőződhettünk 
arról, hogy az inceszt kapcsolat, a gyermekkori abúzus valóban nem csak 
a fantázia terméke. Széles körben elterjedt jelenség, amely komoly men
tálhigiénés következményekkel jár és súlyosan patologizáló tényezőként 
működik számos család életében. MASSONnak (1986) igaza van tehát ak
kor, amikor elmarasztalja Freudot abban, hogy engedve a korabeli szak
mai kritikának, visszavonta csábításelméletének azt a részét, ami az abú
zus tényleges bekövetkezésére vonatkozott s a kérdést teljes egészében 
áthelyezte a fantázia világába. Megállapíthatjuk, hogy ezzel a lépésével —

1 Az inceszt a házasságtestet tám adja meg, hiszen elszakítja egymástól az  Isten által 
egybeszerkesztett em berpárt. („A nnakokáért elhagyja ember atyját és anyját, és 
ragaszkodik az ó feleségéhez és lesznek egy testté .” Ef. 5,31.) Olyan emberi viszonyokat 
eredményez, amiben a szexualitás a lélekgyilkosság eszközévé lesz Az apa-lánya kapcsolat 
résztvevőit megfosztja az  Isten előtti házasság lehetőségétől. Úgy látjuk, hogy a z  eredeti 
csábitáselm élet kérdésköréhez kapcsolódik mindaz, amit a mai családoknál tapasztalható 
emocionális inceszlusnak nevezhetnék: amikor az apa a lányát érzelmileg a felesége, a 
társa  fölé helyezi („szerelm es a lányába”) és az  anya, ha fiával alkot ilyen szoros 
érzelmi duálúniót („isteníti a fiát”), amelynek végső célja a férfi tekintélyének az 
aláásása. Ide tartoznak azok az  esetek is, amikor a szülő és az  azonos nemű gyerek 
között jön létre indokolatlanul szoros érzelmi kapcsolat. Mindegyik esetben a Biblia 
parancsának való egyértelm ű engedetlenséget regisztrálhatjuk: „Hanem azért ti is 
egyen-egyen, ki-ki az  6 feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az  asszony pedig meglássa, 
hogy félje férjét." Ef. 5,32.
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meglehet, nem volt szándéka — elterelte a figyelmet a valóságosan bekö
vetkezett események hatásának kutatásáról. GANZARAIN és BUCHE- 
LE (1986) szerint a szakemberek még ma is gyakran hitetlenkedve hall
gatják a páciensek incesztus-élményeit. Ez azért lehet, mivel sokan válto
zatlanul félreértelmezik Freud elméletét. Ő ugyanis elismeri, hogy gyer
mekkorban gyakran valóban történik csábítás, és ez megzavarja a termé
szetes fejlődési folyamatot. Freud többségében azonban nem incesztusról, 
hanem csábításról ír, és az ezzel kapcsolatos legfontosabb, a belső pszi
chés valóságra vonatkozó — felfedezése: a fantáziaélet, ami jóval széle
sebb betegkör számára nyújt magyarázóerőt, mint az inceszt áldozatoké. 
Ez a hangsúlyeltolódás okozhatta a félreértést. A tényleges incesztus és az 
incesztus fantázia nem zárják ki egymást, mindkettő létezhet1 Freud a 
csábítás tényére (abúzus) helyezte elméletében a hangsúlyt, nem a követ
keztében kialakult inceszt kapcsolatra. Az esemény és a kapcsolat közötti 
éles különbségtétel elmaradása szerintünk összemos minőségében és kiha
tásában merőben eltérő jelenségeket. Nevezetesen, megmaradhat az abú
zus a fantázia és a valóság határmezsgyéjén történő eseménynek (fizikai
lag esetleg pettingszerű közeledés) gazdagon átszőtt szimbolikus világban 
(mese), ami a gyermek számára természetes, és amiben a bűn bocsánatos 
még. Az itt megjelenő képzetek a tudat kontrollja alatt állanak, s olyan 
következményekkel a gyermeknek nem kell számolnia, mint mikor az ese
mények valóban megtörténnek, fizikálisán is. De lehet az abúzus valósá
gos is, ha a fantázia és a valóság köztes mezsgyéjéről a felnőtt az esemé
nyeket továbbviszi, ekkor a gyermekben megfogan a bűn és annak tudata. 
Átéli azt, hogy önmaga már képtelen az eseményeket kontrollálni, vissza
fordítani, miként arra a fantáziában képes. A gyermek a csábítás során a 
felnőttel olyan közös fantáziavilágba (irrealitásba) kerül, ami a tabu tiltó 
parancsa miatt soha nem válhat valósággá. Ezt a felnőtt tudja, a gyermek 
pedig érzi, s a felnőttnek éppen ezért kiszolgáltatott. A gyermek számára 
a fantázia és a valóság felcserélhetősége természetes állapot, legtöbbet a 
kettő határmezsgyéjén tartózkodik. Az életfolyamatok visszafordíthatatlan
ságának legszélsőségesebb és legkegyetlenebb megtapasztaltatása — a 
gyermekgyilkosságot nem számítva — az inceszt kapcsolat. A felnőttet a 
valóság (a tabu tilalma és végső soron Isten) ellen való lázadás, a valóság 
visszafordíthatatlanságából való menekülés teszi hajlamossá egy olyan kap
csolat felvételére, amely közös bűnbe kényszeríti őt saját gyermekével. 
Vissza igyekszik térni a fantázia és a valóság határmezsgyéjére, elbújni 
igyekszik Isten elől. Ellentétes motiváció készteti tehát a csábításban, mint 
a gyermeket. Az egyikőjük a visszafordíthatatlan valóságot (halál) kívánja

1 Amikor valódi incesaus okoz problémát az  egyénnek, a terapeutát megzavarhatják 
a páciens konfliktusos érzései, ami elviselhetetlenné válik a terápiában s ezért kérdésessé 
teheti az in cesaus valódiságát —  írja Ganzarin és Buchele (1986).
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a fantázia hangsúlyával megtapasztalni, míg a másikuk a visszavonhatatlan- 
ból kíván menekülni a fantáziaéletbe (ahol nincs ítélet, nincs felelős- 
ségrevonás). Ez utábbi fenntartását szolgálja a bűnvallástól való félelem, s 
a gyermek direkt vagy indirekt fenyegetése a fizikai bántalmazással.

A tényleges abúzus, a valóságban megtörtént incesztus gyökereiben 
változtatja meg a helyzetet a résztvevők pszichodinamikájában. Amíg a 
dolog a fantázia és a valóság átmeneti övezetében mozog, „csak” pszichés 
valósággal van dolgunk (ide tartozik az ún. „érzelmi abúzus”), s ezért ér
vényes rá — még a felnőtt esetében is — a visszafordíthatóság törvénye. 
Ellenben a tényleges visszaélés patológiás viszonyt teremt a családon be
lül, morális értelemben is. Hiszen akár kívánták, akár nem, a résztvevők 
közös bűnbe kényszerülnek, mely titkának őrzése, a keletkező feszültség 
és bűntudat újra és újra összekényszeríti a cselekmény ismételt elköveté
sére őket.

Megítélésünk szerint az okok keresésében is félrevezető az az inceszt 
jelenséggel kapcsolatos eredeti freudi nézet, miszerint itt valamilyen tabu 
által súlyosan tiltott szexuális késztetésről van szó, amely elfojtása vezet 
neurotikus tünetekhez. Freud gondolatmenetében központi jelentősége 
van az inceszt kapcsolatra serkentő ösztönnek, libidinális vágynak, amely 
az áldozatot valójában kihívó résztvevővé teszi. Koncepcionálisan Freud 
ebben a mozzanatban ragadja meg — egy konkrét jelenséggel kapcsolat
ban — a tabu tiltásának való engedetlenség, a cenzoriális parancs megsze
gésének pszichodinamikai jelentőségét.1 Már a csábításelmélet magában 
rejti a későbbi Oedipusz-komplexus revelációját. Freud nyilvánvalóan a 
szexualitást tekintette olyan ösztönző erőnek, amely a résztvevőket arra 
késztette, hogy ezt a tabut megszegjék. A különböző szerzők szerint azon
ban egyáltalában nem olyan bizonyos a tabu megszegése iránti vágy. SHA
PIRO (1980) szerint a legtöbb ember nem vágyik rá, nincs annak ösztön
alapja (WHITE, FARRACUTI, 1967). Mi is úgy látjuk, hogy itt valami 
másról van szó. Nem lehet ugyanis egységesen magyarázni a tabu átlépé
sének kényszerét, ha a családdinamikai helyzetből, a szocio-ökonómiai ál
lapotokból, a pszichopatológiai helyzetből vagy a szexuális késztetésből in
dulunk ki (WESTERLUND, 1984). Nem lehet a fizikai abúzus elköveté
sét sem szexuális indítékokkal magyarázni.

E helyütt hajiunk arra a nézetre, hogy a szexuális abúzus, illetve az 
inceszt kapcsolat — mint minden abúzus — valójában a résztvevők bűnös 
élethelyzetének, tisztátalan kapcsolati rendszerének a markáns kifejezése, 
olyan tünet, amely fókuszálja az ember eredendően bűnös állapotát s an-

1 Vesd össze a Biblia parancsolataival és a vérfertőzést elkövetőkre vonatkozó 
szigorú büntetések tartalmával!
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nak képtelenségét, hogy e bűntől megszabaduljon saját maga. Az inceszt 
mind az elkövető, mind az áldozat részéről olyan lépés, amelyben kifejezi 
és elmélyíti, visszafordíthatatlanná teszi annak beismerését, hogy moráli
san elveszett, erkölcsileg halott állapotban van. Szerintünk ezért is áll 
olyan közel a gyermekgyilkosságéhoz társadalmi megítélése, s a tabu (és a 
Biblia büntető parancsolatai) ezért olyan fenyegető és kemény konzek
venciákat tartalmazó. Az inceszt elkövetése a morális halál, hiszen benne 
az egyén minden szentnek tartott dolgot megbecstelemt, hogy nyilvánvaló
vá váljon bűnös mivolta. A nyilvánvalóvá válás azonban csupán egy zárt 
közösségben (ROBINSON, 1984), az elkövető, az áldozat és az asszisztáló 
harmadik közösségében lesz jelen. A tabu olyannyira erős, hogy csapdába 
zárja a résztvevőket, kifelé feltárhatatlanná teszi, hogy elveszett állapot
ban van az elkövető és az áldozat.

HIPOTÉZIS A CSÁBÍTÁSELMÉLET REVIDEÁLT ÉRVÉNYESSÉGÉRE
VONATKOZÓAN

A) Freud a későbbi patológia kialakulását megalapozó élettörténeti 
eseményt az ödipális szituációhoz köti. Ezzel ellentétben a mi vélemé
nyünk az, hogy nem egy konkrét szituációról van szó, és már a fejlődés 
legkorábbi fázisaitól kezdődően megalapozást nyer a későbbi patológia.

B) Freudnál a patológia alapjául szolgáló pszichés történések a sze
xuális szférára vonatkoztatottak. Ezzel szemben — egyetértve Fairbairn- 
nel — szerintünk a morális elégtelenség alapozza meg a patológiát. A bűn 
sokkal szélesebb értelmű, mintsem hogy korlátozhatnánk a szexuális vagy 
a fizikai abúzus jelenségeire.

C) Freud azzal, hogy visszavonta csábítási elméletét és elvégezte az 
önanalízisét, személyes tudattalanját önmaga által teremtett erkölcsi ítélő
szék elé vitte.

D) Freud azzal, hogy a szexuális szférába transzponálja a patológia 
okát (a bűnt), indokolatlanul és beláthatatlan következményekkel járó 
módon szűkíti a betegségek etiológiáját.

Az A, В, C és a D pontokban megfogalmazott gondolatok alapján az 
olvasó magyarázatot találhat arra, hogy miért nem nyugszik meg a csábí
táselmélet körüli vita. Valószínűleg azért, mert nem jó helyen keresik a 
válaszokat.

A kézirat elfogadva: 1991. október
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JEGYZET

Az angol neopszichoanalitikus irányzat gondolkodója. Teológus, orvos, filozófus 
(1890— 1964). Dr. Ernst Connelnél részesült pszichoanalitikus kiképzésben, meg
határozó volt számára Melanie Klein elmélete a lélek korai strukturálódásáról, kü
lönösképpen az intemalizált tárgy fogalma vezette Fairbaimt egyéni utakra a pszi
choanalízisen belül. Schizoid személyiségstruktúrájú betegek analízise nyomán a 
40-es évek végére született meg elméleti állásfoglalása: Freud libidóelméletét a sze
mélyiség fejlődési elméletével kell helyettesíteni, a tapasztalat nélkül kialakított 
egostruktúrán alapuló működést pedig tényekkel. Renegátnak számító nézetei mi
att pszichiáterként és pszichoanalitikusként is elszigetelődött, torzóban maradt 
munkásságára tudomásunk szerint nem épült szervezett tudományos iskola. Főbb 
műveinek jegyzékét közöljük itt.
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FÓRUM

SZUMMER CSABA
M T A  P s z ic h o ló g ia i  I n té z e te ,  B u d a p e s t

SZENT GYÖRGY HARCA A HERMENEUTIKA 
SÁRKÁNYÁVAL (V álasz G ergely  György „aggodalm aira” 

a v a g y  mitől fé ltsük  é s  mitől ne a  p sz ichoanalíz ist?)

„Módszere, hogy szigorúan a külső tényekre korlátozza magát, úgy ír le 
eseményeket, mintha kétség sem férne hozzá, hogy a szavak pontosan 
megfelelnek a tárgynak, amire vonatkoznak. Átnézett rajtuk, mintha min
den szó egy-egy kis üvegablak lenne, melyen át a világra látni; sohasem 
zavarták tekintetét, mert észre sem vette őket” (Paul Auster: Kísértetek).

I. SZCIENTIZMUS VERSUS HERMENEUTIKA

1. ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEIM GERGELY ÍRÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Gergely György (1992) cikkemre írt reflexiói elején azt ígéri, hogy a pszi
chológus szemszögéből fogja megvizsgálni azokat a megállapításaimat, 
amelyek Freud tudományának ismeretelméleti és tudományelméleti prob
lémáival foglalkoznak, illetve ezzel kapcsolatban „a hermeneutikai gondo
latrendszernek a pszichoanalízisre történő alkalmazását és ennek követ
kezményeit érintik” (217. o.). írását végigolvasva azonban azt kellett lát
nom, hogy erre valójában még csak kísérletet sem tesz, ehelyett a herme
neutikai megközelítésekkel homlokegyenest ellentétes empirista tudo
mányideált próbálja meg „reflexióiban” érvényesíteni. így állhat elő azután 
az a meghökkentő helyzet, hogy Gergely elsősorban azért marasztal el, 
amiről nem írtam, tehát mert „csupán érintőlegesen foglalkozom a pszi
choanalitikus hipotézisek empirikus igazolhatóságának” kérdésével (222. o.),
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és „meg sem említem azokat a nagy jelentőségű empirikus erőfeszítéseket, 
amelyeket Freud halála óta pszichoanalitikus kutatók egész sora tett” a 
pszichoanalitikus elmélet klinikumon kívül történő verifikálására (223. o.).

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a kísérleti pszichológia 
Freud tudománya iránt tanúsított meg-megújuló érdeklődése jelentős 
mértékben bátorítja a pszichoanalízis empirista teoretikusait. Annak a ha
tásnak a számbavétele pedig, amelyet Freud tudománya a kísérleti lélek
tanra gyakorolt, külön monográfia témáját képezhetné — talán majd Ger
gely megírja! A Gergely által felsorolt (célja szempontjából egyébként, 
mint hamarosan látni fogjuk, némiképpen heterogén) nevek listáját pedig 
még más, a pszichoanalízis empirikus rekonstrukcióját sürgető jelentős kí
sérleti pszichológus — például PIAGET (1978 [1946]), HILGARD 
(1962) vagy DOLLARD és MILLER (1950) — nevével is ki lehetne egé
szíteni. Mi több, sajnálatosnak tartom, hogy a hazai kísérleti lélektant — 
éppen Gergely kivételével — egyelőre meglehetősen hidegen hagyja Fre
ud tudománya, jóllehet, a 80-as évek elején már megjelent egy olyan írás 
MARTON Magda (1982) tollából, amely alkalmas lehetett volna arra, 
hogy felkeltse a kísérleti pszichológia érdeklődését a pszichoanalízis heu
risztikus értéke iránt. Tárgyam, ugyanakkor, ismétlem, nem ez volt.

Miután Gergely elsősorban azért bírál, amiről nem szóltam, csupán 
két lehetőség marad: vagy saját tudományideáljának megfelelően továbbra 
is ki-ki — lényegében véve — monológokat folytat az empirista, illetve a 
hermeneutikai megközelítés egyedül üdvözítő voltáról a pszichoanalízis 
számára, vagy pedig a dialógus érdekében nekem kell vállalnom, hogy ar
ról beszéljünk, amiről ő írt. Természetesen ez utóbbit választom. Tár
gyunk ennek megfelelően az lesz, hogy milyen szerepet játszik és játszhat 
az empíria Freud tudományában.

2. „KÉT KULTÚRA” A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOKBAN

Gergely cikkemmel szemben támasztott kifogása gyakorta visszaköszön a 
szcientista pozíció híveinél. A hermeneutikai megközelítésekkel szemben 
megfogalmazott állandó panaszuk, hogy azok nem — vagy nem kellő rész
letességgel — foglalkoznak az empirikus igazolhatóság problémájával. E 
mögött a kifogás mögött azonban a szcientista megközelítések univerzali
tás-igénye bújik meg, amely a tudomány fogalmát az empirikus tudo
mányideál számára szeretné kisajátítani. Gergely nem csupán a pszicho
analízissel kapcsolatban, hanem általában véve sem tudja elfogadni a nem
empirikus tudomány fogalmát, vagyis azt a tényt, hogy az emberi megis
merés az empirikus tudományok kánonjától eltérő elveket követve, ugyan
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akkor szisztematikus módon építkezve valid, tehát megbízható tudást hal
mozhat fel. Erről árulkodik az, amikor általában véve beszél „a hermene- 
utikai validités homályos problématikájáról” (227. old.), vagy amikor a Ga- 
damerre való hivatkozást úgy értékeli, hogy „Szummer (...) a misztikusát 
ragadja [sic] magához” (229. old.). Gergely válaszában tünetértékű, hogy 
egy antipozitivista pszichoanalízis-koncepciót körvonalazó tanulmánytól el
várná, hogy az a régebbi — bár, mint a cikkben említettem (175. o.), ma 
is élő — pozitivista paradigma történetével és eredményeivel foglalkozzon. 
Természetesen elképzelhetőek, és léteznek is olyan írások, amelyek tárgya 
a pszichoanalízis tudományelméleti identitása — korábban (SZUMMER, 
1990a) magam is választottam ezt témául. Esetleg a szcientista megköze
lítésekkel polemizálnak, vagy azokkal keresik a konszenzus lehetőségét, 
azonban per definitionem megkövetelni ezt a hermeneutikai megközelíté
sektől olyan, mintha valaki mondjuk ERDÉLYI (1985) kognitív pszicho
analízis-rekonstrukcióját marasztalná el amiatt, hogy nem esik benne szó 
a hermeneutikai megközelítésekről.

Mivel a szcientista megközelítések univerzalitásigényének megalapozat
lansága másképpen nem mutatható meg, szeretnék röviden rávilágítani ar
ra az alapvető különbségre, ami a pozitivista és a hermeneutikai tudo
mányideál — amelyeket C. P. SNOW (1959) könyvére utalva a címben 
„két kultúrának” neveztem — között fennáll; enélkül ugyanis „szcientiz- 
mus” és „hermeneutika” továbbra is pontos tartalom nélküli, pusztán ér
zelmekkel terhelt „szitokszavakként” szerepelnének diskurzusunkban.

Cikkemben utaltam rá, hogy a hermeneutikai tudományok kiemelik 
annak a ténynek a fontosságát, hogy az ember a fizikai tárgyaktól eltérő
en képes arra, hogy saját viszonyulásait a világban — a fizikai világ dol
gaihoz és a többi emberhez — szimbolikusan reprezentálja, ennek követ
keztében a saját maga által teremtett szimbolikus univerzumban él, és az 
így keletkező jelentések képezik viselkedésének alapegységeit. A huszadik 
században a pozitivista és a hermeneutikai tudományfelfogás ellentéte el
sősorban a nyelv megismerésben játszott szerepének eltérő megítélésében 
nyilvánul meg. Míg a neopozitivizmus a megértés mozzanatát — a herme
neutikai megközelítésekhez képest — problémamentesnek tekintve, a 
nyelv szerepét puszta eszközfunkcióra degradálva1 múlt századi elődjéhez 
hasonlóan továbbra is az empirikus adatgyűjtést tekinti a megismerés el-

1 Vö. például W INCH (1989) „m esterem ber” modellje; GADAM ER, 1984, 290. o.; 
A PEL, 1967,
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sődleges forrásának, addig a hermeneutikai irányzatokat elsődlegesen az 
értelmezés problémái foglalkoztatják, és a nyelvnek aktív, nem a valóságot 
jól vagy rosszul tükröző, hanem azt konstruáló szerepet tulajdonítanak.

A két hagyomány alapvető szemléletbeli különbsége metodológiai 
szempontból úgy jelentkezik, hogy míg a pozitivista alaptézis szerint az 
empirikus igazolás módszerét a természettudományokról lényegében prob
lémamentesen lehet átvinni a társadalomtudományokra, a hermeneutikai 
tradíció szerint az értelmezés problémája ez utóbbi esetben minőségileg 
más formában jelentkezik, ezért a tudományos vizsgálódás elsődleges fel
adata itt a megértés optimális feltételeinek a biztosítása. Metodikai szin
ten ez a hermeneutikai kör megfelelő érvényre juttatását jelenti. Mivel a 
hermeneutikai kört cikkemben bemutattam, itt csupán a hermeneutikai 
kör és a circulus vitiosus különbségének szeretnék néhány sort szentelni. 
„A tudományos bizonyításnak nem szabad előfeltételeznie azt, amit meg 
kell alapoznia”, írja HEIDEGGER (1989, 295. о.). „De ha az értelmezés 
eleve a megértettben mozog és belőle táplálkozik, akkor hogyan hozhat 
létre tudományos eredményeket anélkül, hogy körben ne forogna (...). A 
körbenforgás pedig a logika legelemibb szabályai szerint circulus vitiosus” 
(uo.). Heidegger válasza az, hogy egyrészt pozitív adottságként értelmezi 
újra az interpretáló belevetettségét egy adott világviszonyulásba, mert, aho
gyan Gadamer mondja, „mi, véges lények mindig messziről jövünk, és 
messzire megyünk” — tehát nézőpontunk szükségszerű partikularitása át
változik a nézőpontok, megközelítések, értelmezési lehetőségek kreatív 
sokszínűségévé. Másrészt rámutat a körbe való belépés megfelelő módjá
ra: „A kört nem szabad vitiosus-szá alacsonyítani, akárcsak megtűrtté is. 
Benne a legeredendőbb megismerés pozitív lehetősége rejlik, melyet per
sze csak akkor ragadhatunk meg helyesen, ha az értelmezés megértette: 
első, állandó és végső feladata, ne engedje, hogy mindenkori előzetese, el
őretekintése és előrenyúlása ötletek és populáris fogalmak révén adódjék, 
hanem úgy biztosítsa a tudományos témát, hogy ezeket magukból a dol
gokból bontsa ki” (296. o.). Mindez a logikai konzisztencia, a pontos, igé
nyes fogalomalkotás és fogalomhasználat, a szöveg koherenciája, a filoló
giai pontosság követelményeinek tiszteletben tartásával valósítható meg, 
ezek biztosítják tehát a hermeneutikai validitás feltételeit. GERGELY 
(219. old.) hiányolja cikkemből a hermeneutikai metodika kifejtését. Mi
vel ez éppúgy nem férhet el a cikk keretei között, mint Gergely írásában 
az empirikus módszer kifejtése, elsősorban Emilio Betti munkásságára 
szeretnék utalni ezzel kapcsolatban (az idevonatkozó irodalmat egyébként 
a cikkben a 24. lábjegyzetben megadtam).
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De miért kellene a a pszichológiának és a társadalomtudományoknak 
a filológiában, a történettudományban, a filozófiában, a jogelméletben és 
más humán diszciplínákban használatos „homályos” validizálási módsze
rekkel „vesződniük”, amikor ott van számukra az empirikus megbizonyo
sodás jóval „kézzelfoghatóbb” lehetősége, kérdezhetné Gergely. Erre az 
empirikus módszer lehetőségeinek korlátozott volta adja meg a választ. 
Egyrészt illúzió azt hinni, hogy az empirikus módszer „magát” a valóságot 
„tükrözi vissza”. Ha ugyanis, mint előző cikkemben utaltam rá, a herme- 
neutikai körön a tudományos kutató sem áll kívül, akkor az, hogy milyen 
alapfeltevésekkel közelít a tárgyhoz, meghatározza kérdésfeltevéseit és 
kutatási módszereit, végső soron magát a kutatás tárgyát is. A tudományos 
kutatásban az empirikus metodika így csak másodlagosan juthat szerep
hez, nem „a” valóságot mutatja tehát, hanem csupán azt képes jelezni, 
hogy amennyiben egy adott módon közelítünk a valósághoz, akkor ezen 
a megközelítésen belül konzekvensen járunk-e el.

Lényegében ehhez hasonló következtetésekre jut, méghozzá a her- 
meneutikai filozófiától függetlenül Thomas KUHN (1984 [1962]) is széles 
körben ismertté vált könyvében — melynek tudományos előzményeként 
WITTGENSTEIN (1992 [1953]) Filozófiai vizsgálódásait jelöli meg. Kuhn 
tudománytörténeti vizsgálódásai során úgy találta, hogy a tudomány krité
riumai koronként változnak. (Ez azt jelenti, hogy amennyiben például az 
empirikus igazolást tennénk meg általános kritériumnak, akkor Arisztote
lésztől Gausson keresztül Heideggerig a különböző korok gondolkodói
nak nagyobbik részét — beleértve a Gergely által favorizált ismeretelmé
leti irányzat, a logikai pozitivizmus képviselőit is — ki kellene rekeszte- 
nünk a tudósok közösségéből.) Azt, hogy egy tudományágon belül milyen 
elméletek és milyen metodikai eljárások tekinthetőek legitimnek, a tudó
sok közössége által létrehozott és fenntartott „kánon” — Kuhn kifejezé
sével — paradigma határozza meg. A tudományos kutatás egy adott pa
radigmán belül Kuhn metaforája szerint a keresztrejtvényfejtéshez hason
lít, előre meghatározott problémákkal és megoldási módokkal, amelyek 
behatárolják a kutató lehetőségeit, játékterét.

A tudományos megismerés Kuhn által leírt történeti-szociológiai sa
játosságai alátámasztják a filozófiai hermeneutika felfogását a megértés és 
ebből következően a megismerés általános természetéről. Gyakori kifogás 
ezzel a fajta tudományfelfogással szemben, hogy relativizmushoz, végső 
soron irracionalizmushoz vezet. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy 
a „vájtfülűek” — vagyis azok, akik tisztában vannak az adott tevékenység 
„játékszabályaival” — még a művészeteknek a humán tudományokénál
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sokkalta szubjektivebb szférájában is képesek viszonylag pontos érték
ítéletekre, rangsorolásra. Mennyivel inkább így lehet ez a tudomány terü
letén, ahol a hermeneutikai metodika alkalmazása bőséges lehetőséget 
nyújt a „kontárok” kiszűrésére és a valódi teljesítmények elismerésére. 
Aki tagadja azt, hogy a humán tudományok területén az egyes kutatók 
munkái az empirikus igazolástól eltérő hermeneutikai módszernek megfe
lelően validizálhatók, egymással valamilyen módon összemérhetők, akár 
rangsorolhatók, az a botfülűhöz hasonló helyzetbe kerül, aki gyanakvással 
fogadja a zeneértő finom megkülönböztetéseit egy zongoraszonáta külön
böző előadásaival kapcsolatban.

A tükrözéselmélet episztemológiai naivitása mellett van egy másik lé
nyeges mozzanat, amely az empirikus módszer korlátáit jelzi. Ez pedig a 
relevancia követelménye, amely makacsul kibújik az empirikus módszer el
lenőrzése alól, és amelynek ugyanakkor — mint az az elmúlt két évtized 
humánmetodológiai vitáiban gyakran kifejezésre jutott — mégiscsak épp
oly nagy jelentőséggel kellene rendelkeznie a tudományos kutatás számá
ra, mint a metodikai „korrektségnek”. A relevancia szempontját figyelmen 
kívül hagyó, csupán a metodikai eljárások tisztaságával törődő tudomány 
sterillé válik, laboratóriumi műtermékeket állít elő csupán, esetleg bana
litásokat igazol.

3. IGAZSÁG ÉS MÓDSZER A PSZICHOLÓGIÁBAN

A hermeneutikai irányzatok pszichoanalízissel foglalkozó írásaiban megfi
gyelhető térhódítását cikkemben (193-194. old.) egyértelműen az elmúlt 
három évtized tudományelméleti fejlődésének antipozitivista iránymódosítá
sához kapcsolom. Ezért rejtély számomra, Gergely (218. old.) miből gon
dolta, hogy azt elsősorban a pszichoanalízis valamifajta belső ismeretelmé
leti válságával magyaráznám. Mivel a cikkben általánosságban már beszél
tem a társadalomtudományok antipozitivista fordulatáról, ezért most csu
pán a szociálpszichológiával kapcsolatos fejleményekre utalok. A hetvenes 
évek elején — a hatvanas évek végi diáklázadások hatásától nem függet
lenül — került előtérbe az ideológia tudományos elméletalkotásban ját
szott szerepének a vizsgálata, majd ez a kritika általában véve a pozitivista 
tudományideál és kutatási módszerek kritikájává szélesedett.1 Tárgyunk 
szempontjából különösen lényeges Serge MOSCOVICI (1991) fejtegetése

1 Vö. például ELM S, 1975.
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arról, hogy „miben áll a pozitivizmussal leszámoló szociálpszichológia lét- 
jogosultsága?” (66. o.). Solomon Aschre hivatkozva Moscovici úgy találja, 
hogy a szociálpszichológia krízisét arra lehetett visszavezetni, hogy „Átvet
te a motivációról, az érzelmekről és a gondolkodásról szóló [általános kí
sérleti lélektani] elméleteket, melyek jórészt az elszigetelt egyén tanul
mányozásából származnak, vagyis voltaképpen nem is az emberre jellemző 
viselkedésekről van itt szó” (uo.). „Hogy a tudomány visszanyerhesse ob
jektivitását, figyelembe kellett venni a még kimondatlan feltételezéseket, 
ezeket a tisztán elméleti tényeket, amelyek felbontják a régi szövetséget 
szó és világ, elmélet és valóság között”, mondja Moscovici, visszatekintve 
a hatvanas-hetvenes évek fordulójának krízisére a szociálpszichológiában. 
„A mi véleményünk szerint ez csak az úgynevezett konstruktivista alap- 
feltételből kiindulva lehetséges. Vagyis a megfigyelő többé-kevésbé tuda
tosan építi fel a megfigyelés folyamatát és a megfigyelt valóságot” (67. o.).

A nyolcvanas években, ugyanakkor, már az általános lélektant sem 
hagyja érintetlenül a tudományelmélet antipozitivista átalakulása; átlapoz
va például az American Psychologist évfolyamait, a hermeneutikai, feno
menológiai, konstruktivista és humanisztikus megközelítések gazdag vá
lasztékával találkozhatunk (például AANSTOOS, 1985; FAULCONER 
and WILLIAMS, 1985; PACKER, 1985; SILVERSTEIN, 1988). Gergely 
mindezek ellenére nem vesz arról tudomást, hogy a hermeneutika térhó
dítása a pszichoanalízisnél sokkalta általánosabb körre kiterjedő jelenség; 
láthatóan úgy véli, hogy a hermeneutikai megközelítésnek a pozitivizmus
sal közvetlenül nem polemizáló része a filozófusokra — „a filozófiai her
meneutika szakértőire” (217. o.) — tartozik elsősorban. Ez pedig megint- 
csak arra enged következtetni, hogy nincsen tisztában ennek a gondolko
dási hagyománynak a jelentőségével napjaink társadalomtudománya szá
mára. írásából úgy tűnik, mélységes ellenszenvvel és gyanakvással, mi 
több, teljes elutasítással viszonyul a hermeneutikai gondolkodási tradíció
hoz.

A hermeneutikai irányzatok térhódítása nem egyszerűen divatjelen
ség a társadalomtudományokban. Következik ez az empirista módszer fen
tebb jellemzett korlátáiból, elsősorban a relevancia problémájából. „A tár
sadalom, amelynek létünket köszönhetjük, akárcsak a többi tudománytól, 
tőlünk is elvárja, hogy olyan igazságokkal szolgáljunk, amelyeket nehéz ki
mondani, veszedelmes igazságokkal, amelyek ugyanakkor felébresztik az 
emberek lelkiismeretét, változást hoznak az életükbe és a gondolkodásuk
ba egyaránt”. MOSCOVICI (1991, 66. о.) már idézett előadásában a szo
ciálpszichológiával kapcsolatban mondja ezeket, úgy gondolom azonban, 
egyúttal a pszichológiára is érvényes igazságokat mond ki. „Ilyen megvi-
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lágosító erejű, az életet megváltoztatni képes gondolatokat vár mindenki. 
Olyat, amire azt mondjuk: „Milyen érdekes. Ez sosem jutott még az 
eszembe, mégis tudom, hogy így van. És ha most még nem is fogom fel 
igazán, holnap vagy holnapután már egészen biztosan megértem” (uo.). 
Úgy tűnik, a relevancia problémája egyre inkább foglalkoztatni kezdi a kí
sérleti pszichológia képviselőit is. Gergely szűkebb területénél maradva, 
Erdélyi erre céloz, amikor úgy jellemzi a kísérleti lélektan fejlődésének 
egy jelentős szakaszát, hogy a metodikai farok csóválta maga körül az el
mélet kutyáját. Ulric NEISSER (1984 [1976]) pedig hasonló hiányér
zetének ad hangot, amikor rámutat arra, hogy a kognitív pszichológia 
„mindeddig nem kötelezte el magát semmiféle olyan felfogás mellett, 
amely a laboratórium falain túl is alkalmazható lenne. Magán a laborató
rium falain belül pedig alapvető feltételezései alig mutatnak túl a számí- 
tógépmodellen, amelynek létét köszönheti. Nincs még magyarázat [sic] ar
ra, hogy az emberek hogyan cselekszenek vagy miként vannak kapcsolat
ban a köznapi világgal” (18. o.).

A relevancián kívül van még egy lényeges mozzanat a pszichológiá
ban, amely az empirikus módszerek birodalmán kívül esik, ez pedig a fo 
galmi elemzések mozzanata. Bruno Bettelheim — nem csekély iróniával
— Szent Ágoston (AUGUSTINUS, 1987) helyzetéhez hasonlítja a kísér
leti pszichológus helyzetét, aki az időről elmélkedve így fakad ki: „Mérek 
tehát Uram Istenem, és nem tudom, mit mérek” (372. o.). Tegyük hozzá, 
hogy Szent Ágoston még lényegesen könnyebb helyzetben is volt, hiszen, 
mint írja: „Mondogatjuk: ’idő, meg idők és idők ... Hogy milyen hosszan 
csevegett valaki és milyen sokáig tette. Hogy mennyi ideig nem láttam va
lamit, vagy ez a szótag kétszer annyi ideig tart egy másik rövidebbhez 
mérten.’ így beszélgetünk és halljuk, hogy mások is hasonlóképpen be
szélgetnek. Az emberek megértenek minket, és értjük mi is az embereket. 
Gyakran használt szólásmondások ezek, és a verebek is csiripelnek róluk” 
(id. mű, 368. o.). Biztos lehet-e azonban a kísérleti pszichológus abban, 
hogy „az emberek megértenék ő t”? Hogy — a pszichoanalízisnél maradva
— amit ő ért primér nárcizmuson, elfojtáson, tudattalanon stb., azt „meg
értené” a pszichoanalitikus, pontosabban ugyanazt értené a fogalmon, 
mint a kísérleti pszichológus? Binet szellemesen félresöpri az efféle kér
déseket: „Intelligencia az, amit az intelligenciatesztek mérnek”. Megelé
gedhet-e azonban a pszichológia ezzel a válasszal? Vagy valamiképpen 
meg kell találnunk, és „tisztán kell tartanunk” az utat, amely a pszicho
lógia fogalmait a laboratóriumon kívüli világ fogalmaival összeköti?
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Ezek hát azok a problémák, amelyek miatt az empirikus kutatás nem 
sajátíthatja ki magának a tudomány fogalmát. Gergely tudományideáljának 
látókörén mintha mindezek a kérdések kívül esnének, hiszen azt röviden 
úgy lehet összegezni, hogy aki letér az empirikus igazolás útjáról, az magát 
a tudományt árulja el. Mivel ez a tudományideál olyan, mintha a tudo
mányelméleti klíma mit sem változott volna C. P. Snow említett könyvé
nek megjelenése óta, tehát mintha még mindig az ötvenes évek végén jár
nánk. Némi meglepetéssel olvastam Gergely — írását befejező — szen
vedélyes krédóját „a társtudományok releváns eredményeinek az [analiti
kus] elméletbe történő szisztematikus integrációjának” szükségességéről 
(230. old.). Amire a „társtudományok releváns eredményeinek” jórésze — 
például WITTGENSTEIN, (1992 [1953]); G AD AMER, (1984 [I960]); 
WINCH, (1989 [1958]); HABERMAS, (1971c [1968]); GERGEN, (1985, 
1988); hogy csak a legismertebbeket említsem — felhívja figyelmünket, az 
megítélésem szerint nem más, minthogy a „tények” nem a világban sza
naszét heverő dolgok, amelyek türelmesen várják, hogy valaki — a Kutató
— „felfedezze”, majd rendszerezze őket. A tények jelentős részben már 
maguk is konstrukciók, egy meghatározott, és szükségképpen partikuláris 
világszemlélet — amely a tudományok esetében egy elméleti rendszerben, 
és az elmélettel összefüggő megfigyelési módszerben ölt testet - eredmé
nyei. Hogy megint ÉRDÉLYlre (1985) hivatkozzam, „...újra csak hang
súlyozni kell, hogy a kontextus számottevő hányada a megfigyelőben he
lyezkedik el és nem pusztán a megfigyelt jelenségben” (97. o.).

A tudományos elméletalkotás szempontjából mindez azt jelenti, hogy, 
ahogyan QUINE (1960) rámutat, a tudományos elméletek a megfigyelt vi
lág vonatkozásában aluldetermináltak. Tartok attól, hogy amikor Gergely 
(én.) egy másik írásának összefoglalásában kijelenti, hogy „a csecsemőkor 
pszichoanalitikus elméletei — melyek a felnőtt pszichopatológiás jelensé
gek időben visszavetített extrapolációjára épülnek — elméletileg túlterhel
tek és empirikusan aluldetermináltak, és ezért további empirikus korláto
zásra van szükségük” (217. old.), ennek a ténynek a jelentőségét — egy 
elavult tudományideálra, nevezetesen a logikai pozitivizmusra támaszkodva
— alábecsüli, és úgy gondolja, hogy a tudományos kutatás a kutató előfel
tevéseitől való teljes függetlenségre tehet szert.

A szcientista elképzelések szerint az empirikus igazolás automatiku
san biztosítja az igazság elérését. A hermeneutikai filozófia rávilágít ennek 
az elképzelésnek a naivitására. GAD AMER (1984) így fogalmaz: „A tu
domány célja az, hogy a tapasztalatot úgy objektiválja, hogy semmiféle 
történeti mozzanat ne tapadjon hozzá. A természettudományos kísérlet
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ezt módszeres lefolytatás révén éri el. De valami hasonlót tesz a történeti
kritikai módszer is a szellemtudományokban. Az objektivitást mindkét 
esetben annak kell biztosítania, hogy az alapul szolgáló tapasztalatot min
denki számára megismételhetővé tesszük. Miként a termé
szettudományban a kísérleteknek ellenőrizhetőknek kell lenniük, úgy a 
szellemtudományokban is az egész eljárásnak ellenőrizhetőnek kell len
nie” (244. o.).

Az ellenőrizhetőségnek azonban nagy ára van. Az ismételhető min
ták Prokrusztész-ágyába belekényszerített tapasztalat sokszor olyan mér
tékben veszít relevanciájából, hogy már szinte érdektelen laboratóriumi 
műtermékké válik. MOSCOVICI (1991) erre a veszélyre figyelmeztet: ,,[a 
pozitivista tudományideállal szembeforduló] kritikusaink azt hajtogatták, 
hogy a tudományosság kritériumaként alkalmazott kísérleti módszer aláás
ta magának a tudománynak [az] elméleti és társadalmi jelentőségét. Ez a 
módszer ugyanis lehetővé teszi, hogy bármely tényszerű állítás — 
amennyiben az a módszer helyes alkalmazásának eredményeképpen jön 
létre — tudományos státusra tegyen szert, függetlenül attól, hogy 
mennyire releváns. Minthogy se szeri, se száma az ilyen tényeknek, a tu
dományok keretei a végtelenségig kitágulnak, ez pedig csak arra jó, hogy 
a tudományos szakemberek el tudják magukat foglalni valamivel, és így lé
nyegtelen ismeretek halmozódjanak fel” (66. o.) Moscovici mintha csak 
GADAMER (1984) főművének, az Igazság és módszernek — Gergely ál
tal kétszeresen inkriminált (224. és 230. old.) — konklúzióját fordítaná le 
a pszichológia nyelvére: „... az a biztonság, amelyet a tudományos mód
szerek használata nyújt, még nem szavatolja az igazságot. Ez a szellemtu
dományokra kiváltképp érvényes, de nem tudományosságukat csökkenti, 
hanem éppen ellenkezőleg: arra a különleges humán jelentőségre tartott 
igényüket igazolja, mellyel ősidők óta fellépnek. Bár az, hogy megismeré
sükben a megismerő saját léte is beszáll a játékba, valóban a „módszer” 
határát jelenti, de nem jelenti a tudomány határát. Amire a módszer mint 
szerszám nem képes, azt a kérdezés és a kutatás fegyelmezettségével kell 
és lehet elérni, mely kezeskedik az igazságért” (339. o.)

II. EMPIRIKUS TUDOMÁNY-E A PSZICHOANALÍZIS?

1. IGAZSÁG ÉS MÓDSZER A PSZICHOANALÍZISBEN

Ha az eddigieket most Freud tudományára vonatkoztatjuk, akkor azt ta
láljuk, hogy amennyiben a hermeneutikai megközelítést alkalmazzuk, ak-
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kor megmarad a pszichoanalízis által tanulmányozott jelenségek széles kö
re, azzal a relevanciával, amivel a pszichoanalízis a társadalomtudományok 
és általában az egész modernitás számára rendelkezik. Ennek „ára” azon
ban az, hogy továbbra is nélkülöznünk kell az empirikus igazolás közvet
len biztonságát, amely a természettudományok, és a természettudományok 
mintájára építkező társadalomtudományok számára a kontrollált körülmé
nyek között történő megfigyelés révén megadatott.

Az empirista megoldás ezzel szemben azt hozná magával, hogy jelen
tős mértékben összezsugorodna a pszichoanalízis által tanulmányozható 
jelenségek köre, ugyanakkor azzal kecsegtetne bennünket, hogy Freud tu
dománya — realitássá változtatva a Mester ilyen irányú illúzióit — való
ban közvetlenül támaszkodhatna a tapasztalati verifikációra.

Természetesen semmi kifogásunk nem lehet az ellen, hogy a kísérleti 
pszichológia Freud tudományából mint heurisztikus forrásból merítsen. Fel 
kell tennünk azonban a kérdést, hogy mennyire lehetnek gyümölcsözőek 
az integrálási törekvések a pszichoanalízis számára, vagyis mennyiben si
kerülhet a pszichoanalízist „kemény” (értsd: kísérleti) tudománnyá változ
tatni úgy, hogy közben ne veszítsük el lényegét, amelyet Freud bámulatos 
tömörséggel így fejez ki: Wo Es war, soll Ich werden. Gergely úgy látja, 
hogy a pszichoanalitikus elméletképzés a tényékhez képest túlburjánzott. 
Én viszont attól tartok, ha sikerülne következetesen végrehajtania „puri- 
fikációs programját”, ami visszamaradna, nem pszichoanalízis lenne, ha
nem egyfajta kognitív lélektan.

A különbség lényeges. A pszichoanalízis nem mint kísérleti lélektan 
jött létre, hanem mint sajátos terápiás módszer, majd innen indult el pá
ratlan diadalútjára a huszadik századi kultúrában. Gergelynek igaza van 
abban, hogy terápiás hatékonyságával nem emelkedik ki bizonyítható mó
don a többi gyógyító eljárás közül. Ugyanakkor a kultúrára gyakorolt erő
teljes hatása már „bizonyított”, és ezen belül az is, hogy alapvető módon 
volt képes befolyásolni a humán tudományokat a pszichiátriától az antro
pológiáig, a szociológiától a történetfilozófiáig.

A fentieket figyelembe véve az a véleményem, hogy a kognitív lélek
tan tekintse továbbra is vadászterepének Freud tudományát, ahogyan az 
Ulric Neisser által felvázolt nagyívű kutatási program szerint az élet minél 
szélesebb egyéb területeit is. Ne próbálja azonban rezervátumba kény
szeríteni a pszichoanalízist és egyúttal monopolizálni a rá való „vadászat” 
jogát. Gergellyel ellentétben úgy látom, hogy a pszichoanalízis tudo
mányelméleti státusa nyitott kérdés. Teljesen megalapozatlan Gergelynek
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az az állítása, miszerint azt a látszatot kelteném, hogy a hermeneutikai 
megközelítés melletti empirista alternatíva nem létezik. A cikkben számos 
helyen (176.; 178.; 192.; 202.; 205. old.) utaltam erre a megközelítési le
hetőségre, legelőször természetesen még vizsgálódásaim irányát körülha
tárolva; itt azt írom, hogy az elmúlt évtizedekben mind a pozitivista, mind 
pedig a hermeneutikai ismeretelméleti munkák arra mutattak rá, hogy a 
pszichoanalízis nem felel meg Freud empirista illúzióinak. Ebből a tényből 
azonban, saját tudományideáljuknak megfelelően homlokegyenest ellenke
ző következtetésre jutottak. „A pozitivista-szcientista tábor hívei, jóllehet 
tisztában vannak a távolsággal, amely a létező pszichoanalízist Freud tu
dományideáljától elválasztja, lényegében elfogadják ezt az ideált, és meg
próbálják Freud tudományát közelíteni hozzá. A hermeneutikai szemlélet 
ezzel szemben azt állítja, hogy Freud tulajdonképpen tévesen azonosította 
tudományát” (175-176. old.). Az általam favorizált megközelítés Freud tu
dományával kapcsolatban valóban a hermeneutikai koncepció, eszembe 
sem jutott azonban, hogy kizárólagosságot követeljek ennek. Nem tudom 
ugyanis, hogy a pszichoanalízis milyen mértékben tekinthető empirikus tu
dománynak, milyen mértékig szellemtudomány, és milyen mértékben va
lami más. Az elvakult és kizárólagosságra törő szcientista megközelítése
ket éppen amiatt tartom veszélyesnek, mert látókörük korlátozottsága mi
att csak egy szeletét — beismerem, érzésem szerint nem is a legjellem
zőbb szeletét — emelik ki Freud módszerének, és azt hirdetik, hogy az 
csupán ennyiből áll. Vajon nem az arab kalifára emlékeztet ez az attitűd, 
aki, miután felgyújttatta az alexandriai könyvtárat, így válaszolt a bölcsek 
szemrehányására: „Ami ott volt, az mind megtalálható a Koránban, ami 
pedig mégsem, azért nem kár”?

Még egyszer hangsúlyozom, nem a kísérleti lélektan Freud tudo
mányára irányuló vizsgálódásainak jogosságát vitatom. Ezzel kapcsolatban 
azonban látnunk kell, az, hogy a pszichoanalízisnek vannak falszifikálható 
állításai, még mindig nem elégséges ahhoz, hogy természettudománynak, 
vagy empirikus tudománynak kiálthassuk ki. Miközben ugyanis az analiti
kus tételek némelyikét operacionalizálható terminusokban újrafogalmaz
zuk, nem szabad elfelejtenünk azt, amit RICO EUR (1970) mond. Itt va
lóban „csupán újrafogalmazásokról van szó, vagyis annak a tapasztalatnak 
a szempontjából, amelynek alapján a freudi fogalmak megszülettek, csu
pán másodlagos műveletekről. Az újrafogalmazás csak az analitikus tapasz
talatról leválasztott holt eredményekkel képes foglalkozni, egymástól elszi
getelt, eredeti forrásuktól, az interpretációktól elválasztott, elméleti mun
kákból származó meghatározásokkal (...)” (358. o.).
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Gergely úgy látja, „igen nagy annak a veszélye, hogy saját episztemo- 
lógiai válságából, empirikus bizonytalanságából és a ’tudományos’ státust 
kisajátítani igyekvő akadémikus kísérleti lélektan konzisztensen elutasító 
és értetlen attitűdjétől halálosan [sic!] frusztrálva, a pszichoanalitikus el
mélet empirikus validizációjának igényét egyszer és mindenkorra elvetve, 
egyfajta megalomán, nárcisztikus hermeneutikai obskurantizmusba mene
küljön” (230. o.). A pszichoanalízissel szimpatizáló kísérleti pszichológu
sok tipikus attitűdje ez, akik gyakran írnak arról, hogy Freud tudománya 
kényszerű módon fogadta az akadémikus lélektantól való metodikai elkü
lönülését.1 Ezzel azonban, egy analitikus kifejezéssel élve, csupán saját 
szcientista-empirista világszemléletüket „vetítik ki” Freud tudományára. 
Túl azon, hogy ez az elképzelés tudománytörténetileg feltételezhetően 
nem állja meg a helyét, már csak azért is valószínűtlen, mert a kísérleti 
lélektannal való kapcsolat hiányáért a pszichoanalízist tudományos szem
pontból bőségesen kárpótolta az a relevencia, amihez a társadalom- 
tudományokban jutott.

Mindezt figyelembe véve nem kellene legalább a lehetőségét fontoló
ra venni annak, hogy Freud tudománya közelebbi rokona lehet a humán, 
semmint a természettudományoknak, a pszichoanalízis megalkotója pedig, 
ennek megfelelően — ezt mintegy ösztönösen megérezve — nem is kis 
bölcsességről tett tanúbizonyságot, amikor elzárkózott azoktól az ajánla
toktól, amelyek operacionalizálható fogalmakra kívánták alapozni elméle
tét, jóllehet a metapszichológia kvázi-fizikalista terminológiája ezzel lát
szólag összeegyeztethető lett volna, és saját pozitivista tudományideálja is 
ezt sugallta volna? Nem lehet, hogy az a „keskeny út”, amin — Gergely 
(225. old.) által is elismerten — csupán a pszichoanalitikusok kisebbik ré
sze jár napjainkban, végül is nem az üdvösségbe vezetné Freud tudo
mányát, hanem reflektív lehetőségeitől és ezzel társadalmi relevanciájától 
megfosztva a kísérleti lélektan ezoterikus világába?

2. A TAPASZTALATI IGAZOLÁS KÉRDÉSE A PSZICHOANALÍZISBEN

Gergely arra vonatkozó konkrét érveit, miszerint a pszichoanalízis empi
rikus tudomány, az elmondottak fényében szeretném most megvizsgálni, 
három tételt alkotva belőlük: (a) Freud a — később Fodor által leírt — 
funkcionalista mentalizmus legelső képviselője volt; (b) „Nagy jelentőségű

1 Vö. például PIA G ET, 1976 [1946]; HILGA RD, 1962
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empirikus erőfeszítéseket” tettek a pszichoanalízis klinikumon kívüli mód
szerekkel történő alátámasztására (223. old.); végül (c) A pszichoanaliti
kus konstrukciók narratív igazsága tapasztalati úton ellenőrizhető.

a) Freud mint „ős-funkcionalista mentalista”

Gergely (218. old.) első nekem címzett vádja az, hogy az általam al
kalmazott tudománymeghatározás, amely az empirikus igazolás, illetve a 
hermeneutikai validizáció középpontba állításával határozza meg a tudo
mányfelfogások két eltérő típusát — pontatlan. Mivel a fenti meghatáro
zások a tudományelmélettel foglalkozó irodalomban általánosan elfoga
dottak, Gergely vádja számomra első pillantásra érthetetlennek tűnt. To
vább olvasva azonban gondolatmenetét, kiderül, hogy Gergely valójában 
nem a fenti meghatározás pontosságát bírálja, hanem túlságosan általános
nak tartja azt; Gergely ellenvetése úgy szól, hogy az empirikus igazolással 
jellemzett osztályba egyaránt belefér a — Gergely filozófiai alapvetéséül 
szolgáló — Fodor-féle funkcionalista mentalizmus, valamint a pszichofizi- 
ológiai redukcionizmus is. Ez valóban így van, de tegyük hozzá, hogy ide 
sorolhatnánk még egyéb tudományideálokat is, például a Popper-féle kri
tikai racionalizmust is (mint ahogyan, másfelől, a hermeneutikai validizá
ció módszere sem tesz különbséget az eltérő hermeneutikai megközelíté
sek között).

Ha Gergely ezt elfogadja — mint majd látni fogjuk, ebben a kérdésben 
nem teljesen konzekvens —, és megállapodhatunk abban, hogy a fenti kri
tériumokkal történő tudományfelosztás pontos — tehát valóban megkülön
bözteti egymástól a hermeneutikai és a pozitivista megközelítéseket —, bár 
arra nem alkalmas, hogy finomabb megkülönböztetést tegyen lehetővé az 
empirista és a hermeneutikai tudományfelfogáson belül, továbbá, ha haj
landó elfogadni, hogy a funkcionalista mentalizmus annak az osztálynak 
az eleme, amelyet a tapasztalati verifikációval lehet jellemezni, akkor „a 
pszichoanalízis titokzatos halmazállapotának” (218. old.) meghatározásá
hoz jelen kontextusban már csak azt kell megnéznünk, hogy Freud való
ban „a funkcionalista mentalizmust alapozta-e meg a pszichológiában” 
(220. old.) vagy sem. (Az persze megint csak nem igaz, hogy Freud három 
redukcionista fiaskóját rekonstruálva csupán azt mutatnám ki, hogy Freud 
nem volt fiziológiai redukcionista (219. old.), hiszen a harmadiknak, a csá
bítási elmélet feladásának az égvilágon semmi köze nincsen a fiziológiai 
redukcionizmushoz.)

Mivel Freud maga nem vallotta magát sem hermeneutikusnak, sem 
pedig funkcionális mentalistának, csupán rekonstrukciókról beszélhetünk
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mindkettőnk álláspontja esetében. Úgy látom, Gergely érvelésének gyenge 
pontja ezzel kapcsolatban az, hogy a „funkcionalista mentalista Freud” 
felfogás alátámasztásához csupán egy fé l tudománymeghatározást használ 
fel: szerinte a funkcionalista mentalizmus „a pszichés jelenségeket szim
bolikus (azaz referenciális viszonyokat kifejező) mentális reprezentációk 
szintjén megfogalmazott törvényszerűségekkel magyarázza” (220. old.). Ez 
azonban valóban nem csupán általános, hanem egyben pontatlan tudo
mánydefiníció. Gergely meghatározásának hiányzó másik fele éppen a 
fentebb általa „pontatlannak” bélyegzett kritérium,-az empirikus igazolás 
követelménye. Fodor ugyanis bármennyire is elutasítja a kognitív lélektan 
modelljeinek neurológiai képletekhez való rögzítését, semmiképpen nem 
tekint el azok operacionalizálhatóságától, vagyis kísérleti ellenőrzésük le
hetőségétől.

Ha most Freudot tekintjük, akkor azt látjuk, következetesen ragasz
kodott ahhoz, hogy a pszichoanalízisnek nincsen szüksége a kísérleti lélek
tan támogatására, mivel a dívány-helyzet éppen elég empirikus bizo
nyítékot szolgáltat számára. Gergely néhány rosszalló mondat erejéig utal 
ugyan erre a metodológiai szempontból perdöntő tényre (222. old.), azon
ban a Freud tudományfelfogását tárgyaló rész helyett, ahová az termé
szetes módon illene, a következő részben helyezi el, ahol — állítása sze
rint — a pszichoanalízis módszertani szempontjait veszi szemügyre.

Felszínes analógiák alapján eljátszhatunk természetesen a gondolat
tal, ahogyan ERDÉLYI (1985) teszi, hogy a kognitív pszichológiának nem 
egy, hanem két forradalma volt, és az első, „a bécsi” több mint fél évszá
zaddal megelőzte az amerikait. Hasonlóképpen kijelenthetjük, hogy Freud 
nem értelmező tudományt hozott létre, hanem „proto”-funkcionalista 
mentalista volt. A száraz valóság azonban először is az, hogy a pszicho
analízis megalkotója egyértelmű közönyt tanúsít akkor, amikor felvetődik 
a természettudományok legfontosabb módszerének, a kísérleti igazolásnak 
a lehetősége tudományával kapcsolatban; másodszor pedig, a pszichoana
litikus fogalmak kognitív értelmezése azzal, hogy gyökeresen eltérő kon
textusba helyezi át ezeket a fogalmakat, lényeges mértékben módosítja 
eredeti tartalmukat is, anélkül persze, hogy a kognitív pszichológusok 
akárcsak egy szót is vesztegetnének erre a tartalommódosulásra. Pedig, 
hogy Gergely (219. old.) kifejezésével éljek, „a szóhasználat ennél erő
sebb szemantikai pontosításának szükségességét” itt valóban érezni lehet. 
Valójában, a freudi életmű kiteljesedésével párhuzamosan, mind világo
sabban kirajzolódik az a tendencia, hogy Freud elfordul az empirikus iga
zolás lehetőségétől. 1914-ben még úgy méltatja Jungnak a szóasszociációk
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reakcióidőit vizsgáló kutatását, hogy az az „első híd, amely a kísérleti pszi
chológiát a pszichoanalízishez kapcsolja” (id. ROSENZWEIG, 1976, 171.
о.), később viszont úgy ítéli meg, hogy ez a módszer semmit nem hozott 
a pszichoanalízis számára. 1918-ban, az Álomfejtés ötödik kiadásában meg
jelenő lábjegyzetében FREUD (1985 [1900]) még csak udvariasan kitér 
az elől, hogy Otto PÖTZLnek (1917) a pszichoanalitikus álomelmélet em
pirikus alátámasztására irányuló vállalkozását módszertani szempontból 
méltassa — mondván, hogy az „messze túlmegy azokon a célokon, ame
lyeket a jelen könyv értelmében vett ’álomfejtés’ maga elé tűzhet” (137.
o.) — 1934-ben azonban, Saul ROSENZWEIG (1976) hasonló tárgyban 
hozzá írott levelére szinte már teljes elutasítással válaszol (171. o.). Végül 
1937-ben, amikor egy olyan folyóirat ötletét vetik fel előtte, amely a pszi
choterápiás elméletek kísérleti alátámasztását tűzte volna ki céljául, telje
sen szükségtelennek ítéli a vállalkozást.1

így azután, míg Gergely úgy véli, hogy Freud a pszichoanalízist „egé
szen komolyan” empirikus tudománynak (999. old.) tartja, én inkább úgy 
fogalmaznék, hogy megalapítója csupán szavakban sorolta a pszichoanalí
zist a természettudományok közé, metodikailag azonban soha nem tett 
olyan kísérletet, amely az általa teremtett új diszciplínát valóban a tapasz
talati tudományokhoz közelítette volna. Mi több, fenti utalásai egyértel
műen tanúsítják, hogy Freud az ilyen kísérleteket feleslegesnek érezte.

Adva van ekképpen egy tudományág, amelyet alapítója tapasztalati 
tudománynak hisz, de amely ugyanakkor az empirikus metodikát nélkülö
zi. Gergely azt véli cikkemből kiolvasni, hogy Freud empirista illúziói mö
gött elsősorban legitimizálási szándékot tételezek fel. Az igazság ezzel 
szemben az, hogy véleményem szerint ezek az illúziók inherens kapcsolat
ban állnak Freud tudományával. Mivel a pszichoanalízist a tapasztalati tu
dományok felé közelítő sajátosságok tárgyunkat közvetlenül érintik, sze
retnék most néhány oldal erejéig eltávolodni Gergely gondolatmenetétől, 
és röviden számbavenni e sajátosságokat, melyeket három csoportba so
rolok:

(1) Az elméletalkotás módszere, ezen belül (a) a modellalkotás mód
szere, (b) a kauzális magyarázatok használata. „A tudományos vizsgálódás 
azt a többletet adta hozzá elsődleges érzékszervi észleleteinkhez, hogy

1 Vö. R O SEN ZW E IG  (1976) tanulmányával, amely Freud kísérlet-ellenes attitűdjével 
bővebben foglalkozik.
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olyan külvilági kapcsolatokra és kölcsönös összefüggésekre világít rá, ame
lyeket gondolkodásunk belső világa többé-kevésbé megbízhatóan tud re
produkálni vagy visszatükrözni, és amelyeknek megismerése képessé tesz 
arra, hogy a külvilág bizonyos jelenségeit „megértsük”, előre lássuk, eset
leg meg is változtassuk. Egészen hasonlóan járunk el a pszichoanalízisben 
is”, mondja FREUD (1985 [1916— 17]), 463. о.). Freud azonban anélkül 
alkalmazza a modellalkotás eljárását a pszichológiában — metodológiailag 
éppen ebben különbözik mondjuk Kurt Lewin vagy Moreno heurisztiká
jában hasonló, ugyancsak a természettudományok fogalmi analógiáira tá
maszkodó elméletalkotásától — hogy operacionalizálható fogalmak létre
hozására törekedne. Ami pedig a kauzális magyarázatokat illeti, ezek Fre- 
udnál — ahogyan azt többen megállapították (APEL, 1967; 
SHERWOOD, 1969; RICOEUR, 1981; SPENCE, 1982; SHARPE, 1988) 
— végső soron az értelmezés szolgálatában állnak.

A következő hasonlóság (2) a megfigyelési helyzetben rejlik, amely 
mesterséges, mondhatnánk „preparált” kommunikációs helyzet. Habermas 
azt mondja — talán némi túlzással —, hogy az analitikus helyzet kvázi- 
kísérleti feltételeket teremt. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a dívány
helyzet módszertani szempontból az empirikus megfigyelési helyzet és a 
hétköznapi beszédhelyzet között helyezkedik el, közelebb az utóbbihoz. 
Az analitikus nem annyira kommunikációs partner a páciens számára, 
mint inkább az analizált énjének része, aki arra ösztönzi az analizáltat, 
hogy mintegy hangosan gondolkodjon. A kvázi-dialógus-jelleg abban a 
technikai szabályban is tükröződik, hogy az analízis akkor tekinthető be
fejezettnek, ha a páciens képesség válik az önanalízisre, vagyis — anali
tikus szóhasználattal — bevetíti az analitikus reflexióra késztető szerepét. 
Ugyancsak a „tradicionális” beszédhelyzettől távolítja az analitikus helyze
tet az analitikus alapszabály, a „mindent kimondani” szabálya — ami le
hetővé teszi a társadalmi konvenciók ideiglenes felfüggesztését a páciens 
és az analitikus között —, valamint a szabad asszociáció technikája, amely 
a beszédtéma „csapongó” váltogatását „szentesíti”. Jellegzetes továbbá a 
partnerek térbeli elhelyezkedése, amely azt szolgálja, hogy a páciens ne 
érzékelhesse az orvos metakommunikativ reakcióinak döntő részét. Végül 
megemlíthetjük még e korántsem teljes felsorolásban az „absztinencia” 
szabályát, amely azt mondja ki, hogy az analitikus érzelmileg minél kevés
bé involválódjon a helyzetben. Ha pedig ezt nem tudja elkerülni, akkor 
érzelmi reakcióinak — analitikus szóhasználattal viszontindulat-áttételé- 
nek — minél teljesebb tudatosítására kell törekednie.
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Az imént felsorolt sajátosságok a kommunikációs partnerek szem
pontjából szélsőségesen aszimmetrikus viszonyt eredményeznek a pszicho
analitikus diádban. A gadameri horizontösszeolvadás fogalmával kapcso
latban erről már írtam cikkemben, amit most a helyzet „mikroelemzésé- 
vel” szeretnék kiegészíteni. Az aszimmetria egyrészt a helyzet kiindulási 
állapotából ered, amelyet társadalmi intézmények, elsősorban a páciens és 
az orvos között kötött „terápiás szerződés” jelölnek ki. Másrészt ez folya
matosan újratermelődik: a páciens rá van utalva az analitikusra, az eltérő 
intimitásszintből eredően egyre inkább kiszolgáltatottá válik számára. Az 
analitikus feltételezett és tényleges kommunikációs kompetenciája általá
ban meghaladja az analizált kompetenciáját. Végül, mint említettem, eh
hez járul még az analitikusnak a kommunikációs helyzetben való reflektív 
részvétele, ami a hétköznapi kommunikációban szinte teljesen ismeretlen. 
A viszony aszimmetriája önmagában véve is egy olyan sajátosság, amely a 
hermeneutikai tudományok dialogikus helyzetétől a természettudományok
— ahogyan GADAMER (1991, 10. o.) egy újabb tanulmányában mondja
— monologikus helyzetéhez közelíti Freud tudományát.

Az utolsó sajátosságról (3), a „rögzített értelmezés” problémájáról ko
rábban írtam. A hétköznapi beszédértéstől vagy a klasszikus hermeneuti
kai értelmezéstől eltérően (ugyanakkor az empirikus tudományokhoz ha
sonlóan) a pszichoanalitikus értelmezés nem „elméletmentesen” történik, 
hanem egy adott elméleti rendszer elvárásainak megfelelően. Az analiti
kus a „szöveg” interpretációja során — HABERMAS (1971c) kifejezésé
vel — értelmezési sémákat használ (259. о.), a rekonstruálandó élettörté
net szempontjából nézve narratív struktúrákat.

Mindezek az „empirikus” jegyek azonban nem elégségesek ahhoz, 
hogy a pszichoanalízist tapasztalati tudományként foghassuk fel, hiszen az 
empirikus igazolás lehetőségét egyik sem képes biztosítani.

Visszatérve most Gergely érveihez, Franz Brentanóval kapcsolatos 
megállapításai nem nélkülöznek számomra némi bizarrságot. Abbéli buz
galmában, hogy Freudot a funkcionalista mentalizmus második proto-kép- 
viselőjévé tegye meg, Gergely egészen odáig megy, hogy Brentanot is a 
Fodor-féle funkcionalizmus, tehát egyfajta pozitivista szemléletű tudo
mányfelfogás előfutárává változtatná át, az „Első Funkcionális Mentalis
tává”. Holott Brentanót intencionális filozófiájával — Jerry Fodort leszá
mítva — általában mégiscsak úgy tartják számon, mint a huszadik századi
— antipozitivista fenomenológiai irányzatok előkészítőjét. Ami pedig köz
vetlenül Freud (a „Második Funkcionalista Mentalista”) és Brentano (az 
„Első”) viszonyát illeti, az előbbi aligha fogadná el a pszichológia Bren-
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tano által megjelölt elsődleges célját, a lelki jelenségek pontos fenomeno
lógiai leírását. Végül vegyük figyelembe azt is, hogy feltéve, de meg nem 
engedve azt, hogy Brentano a funkcionalista mentalizmus előfutára volt, 
ennek a ténynek Gergely Freuddal kapcsolatos gondolatmenetében csak 
akkor lehetne jelentősége, ha Gergelynek sikerülne valami módon doku
mentálnia — önmagában véve egyébként érdekes — feltételezését, hogy 
Freud valóban Brentano intencionalitás-fogalma iránti érdeklődésében lá
togatta három és fél éven keresztül Brentano óráit.1

Freudot tehát megtehetjük egy elképzelt Első Kognitív Pszichológiai 
Forradalom bajnokává, ahogyan azt ERDÉLYI (1985) és, úgy tűnik, Ger
gely is szeretné velünk elhitetni, mi több, virágos jókedvünkben akár 
Brentanóból is funkcionalista mentalistát csinálhatunk, vagy, SULLO- 
WAYhez (1987, 493. o.) hasonlóan, a szociobiológia előfutárává változtat
hatjuk át Freudot. Ettől azonban a tény tény marad: Freud minden olyan 
kísérletnek határozottan ellenállt, amely a pszichoanalízisben a kísérleti 
metodikát próbálta volna meg érvényre juttatni — ez pedig a termé
szettudományok híveitől merőben szokatlan viselkedés.

(b) „Szisztematikus és nagyjelentőségű empirikus erőfeszítések” (...) a 
pszichoanalízis nem-klinikai módszerekkel történő igazolására
A fentiek alapján leszögezhetjük, hogy a pszichoanalízis Freud hitével el
lentétben Freud idejében még teljességgel nélkülözi az empirikus meto
dikát. Az empirista rekonstrukciós javaslatok szerzői általában azt is elis
merik, hogy a helyzet lényegében napjainkban sem más. Gergelynek ab
ban persze igaza van, hogy a pszichoanalízis ettől még — elvben — le
hetne tapasztalati tudomány. Térjünk rá ezért most azokra a „szisztema
tikus és nagyjelentőségű erőfeszítésekre”, amelyeket „Freud óta” — pon
tosabban, már Freud életében is — „pszichoanalitikus kutatók egész sora 
tett a pszichoanalitikus elmélet extra-klinikai [sic!] módszerekkel történő” 
validizációjára (999. old.) Melanie Kleintől Margaret Mahlerig, Róheim 
Gézától Margaret Meadig, Georg S. Kleintől Dániel Sternig.

A helyzetet általánosságban jól jellemzi, hogy Gergely — Adolf 
Grünbaum nyomán — maga is elismeri, „a pszichoanalízis hipotéziseinek 
ilyen [azaz empirikus] jellegű — például longitudinális módszereket alkal-

1 Amennyit én tudok ezeknek az óráknak a tematikájáról — Freud több 
szemeszteren keresztül hallgatott Arisztotelészről, egy szemesztert az  arisztotelészi 
logikáról, és egy szem eszteren keresztül foglalkoztak különböző filozófiai szövegek 
olvasásával —, az G ergely feltételezését egyébként nem tám asztja alá.
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mazó — szisztematikus tesztelése még nagyban várat magára” (222. old.). 
[GRÜNBAUM (1984) egyébként ennél szigorúbban fogalmaz: „Meges
het, hogy a jövő nem- klinikai... bizonyítékai talán majd megmutatják, 
hogy Freud brilliáns képzelőereje szerencsés véletlenekkel ráérzett” a lel
ki jelenségek fontos mozzanataira (189. o. — kiemelés az eredetiben)]. 
Az empirikus irodalom csenevész voltát jól illusztrálja az is, hogy KOHL
BERG és munkatársai, amikor 1972-ben áttekintették a korai élmények 
feltételezett hatására vonatkozó tapasztalati bizonyítékokat, az alábbi fi
gyelemre méltó eredményre jutottak: „A gyermekkorban megfigyelhető 
érzelmi zavarok predikciós értéke rendkívül csekély. Ugyanígy nem követ
keztethetünk vissza a felnőtt érzelmi zavaraiból sem gyermekkori tünetek
re^ ..). Az igazat megvallva, nem áll még rendelkezésünkre olyan kutatási 
eredmény, amelynek alapján kijelenthetnénk, hogy a gyermek érzelmi ál
lapota vagy dinamikája megbízhatóbban jelzi előre a majdani felnőtt be
tegségét, mint az utca emberének az előítéletei, amely szerint a pszichózis 
örökletes, a bűnözés pedig a nem megfelelő családi környezet és a rossz 
szomszédok következménye” (KOHLBERG és mts., 1972, 127. o.).

Ami a Gergely által felsorolt „pszichoanalitikus kutatók” listáját illeti, 
akik állítólag klinikumon kívüli módszerekkel próbálták volna meg Freud 
tételeit validizálni, itt — hogy újra Gergely kifejezésével éljek — megint 
csak „a szóhasználat erősebb szemantikai pontosításának szükségességét” 
lehet érezni. Az „empirikus” jelző értelmét Gergely olyan mértékben ki
tágítja, hogy oda már az ellenőrzött megfigyelési helyzet követelményét ki 
nem elégítő vizsgálatok is „beférnek”, olyan vizsgálatok tehát, amelyeket 
Gergely saját módszer-eszménye szerint nem fogadhatna el legitimnek. A 
„pszichoanalitikus” kutatók közül kettő, a funkcionalista Broneslaw Mali
nowski és a pszichológiai antropológiát művelő Margaret Mead — riadtan 
tiltakozna Gergely minősítése ellen. A Weiss, Sampson, Horowitz és kol
légáik által az Mt. Zion Kórházban folytatott kutatás (például HORO
WITZ és mts., 1975; WEISS és mts., 1980) klinikumon belüli, noha a 
pszichoanalitikus diádhelyzeten kívüli verifikációs kísérletet jelent, amely
ről még Morris EAGLE (1984), a szcientista megközelítés elkötelezett hí
ve is úgy vélekedik, hogy a vizsgált személyek kis száma miatt az ered
mények általánosítható volta kétséges (105. o.) A névsor elején szereplő 
Anna FREUD (1968) „Az analízis nehézségei a múltban és a jelenben” 
című előadásában, apjának e kérdésben vallott álláspontjához egészen ha
sonlóan ezt mondja: „a kísérletnek, kontrollcsoportnak, kvantifikációnak 
és laboratióriumi munkának nincs helye a pszichoanalízisben, és csődöt 
mondanának, ha az analitikus anyagra alkalmazzák őket” (VII. kötet, 97. 
o.; id. SZÉKÁCS, 1991, 66. o.). Közismert továbbá — és eltérő elméleti
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alapállásukat tekintve magától értetődő —, hogy Melanie Klein és Anna 
Freud egymásnak homlokegyenest ellentmondó módon értelmezte gyer
mek-megfigyeléseit. [(Egyébként, ha hihetünk CODIGNOLAnak (1974), 
akkor „Napjainkban már csak néhány olyan analitikus van, aki még min
dig azt állítja, hogy gyermekek ’közvetlen megfigyelése’ támasztja alá hi
potéziseit (342. o.; id. GIORA, 1991, 86. o.)]. Lényegében ugyanezt 
mondhatjuk el az antropológiai expedíciókról is, hiszen Malinowski meg
figyelései alapján kétségbevonta az Ödipusz-komplexus általános voltát, 
míg Róheim elfogadta ugyan, de ontogenetikus elmélettel, tehát nem a 
Freud által favorizált módon értelmezte adatait. George S. Klein — Do
nald P. Spence-hez hasonlóan — odahagyta az empirikus igazolásra eskü
vők táborát, hogy a hermeneutikai állásponthoz pártoljon át (mi több, 
odáig ment, hogy a kauzális magyarázatok létjogosultságát is kétségbevon
ta a pszichoanalízisben1 — amint ezt Gergely Grünbaum könyvéből biz
tosan tudja szubcepció jelenségét vizsgáló New Look irányzat — amelynek 
egyébként tudomásom szerint nem volt több köze a pszichoanalízishez, 
mint Brentanónak a funkcionalista mentalizmushoz — jeles képviselője, a 
mai kísérleti lélektan egyik doyenje, Jerome BRUNER (1987) szerint pe
dig a pszichoanalízis ugyan „a pozitivizmust hívta segítségül, hogy legiti- 
mizálja azt az állítását, miszerint az a kauzális kapcsolatokat tanulmányozó 
determinisztikus tudomány” (XI. o.), ez a törekvése azonban zsákutcába 
vezetett. Ami végül ERDÉLYI (1985) átfogalmazási kísérletét illeti, ne 
feledjük el, hogy már láttunk ehhez hasonlót a kísérleti pszichológia ré
széről,2 a pszichoanalízis azonban ettől még nem vált kísérleti lélektanná.

Gergely listája — jelen esetben a metodika szintjén — megint csak 
az értelmezés megkerülhetetlen problémájára hívja fel figyelmünket, hi
szen az empirikus adatok értelmezésétől függően ugyanaz a megfigyelés 
cáfolhatja, de meg is erősítheti a vizsgált pszichoanalitikus tételt. Ami azt 
illeti, ha beszélhetünk egyáltalán valamilyen konszenzusról az elmúlt két 
évtized empirikus kutatásaival kapcsolatban, akkor ezek inkább cáfolják, 
semmint alátámasztják a pszichoanalitikus tételeket. Gergely Lajos (GIO- 
RA, 1991), áttekintve az idevágó irodalmat, úgy látja, hogy Freud legfon
tosabb hipotézisei a tudattalanról, az elsődleges és másodlagos folyamat
ról, az álomról, valamint a primér nárcizmusról, a kísérleti álomkutatás 
eredményeivel, továbbá napjaink csecsemőkutatásának „kompetens újszü
lött” modelljével szembesítve nem állják meg helyüket (60—62. o).

1 Vö. például KLEIN, 1976.
2  Vö. D O L L A R D -M ILLER, 1950.
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Gergely erre természetesen azt válaszolhatja, hogy a módszertani 
problematika szempontjából közömbös, hogy az empirikus vizsgálatok 
megerősítik vagy cáfolják a pszichoanalízis tételeit. Ez igaz. Azon azonban 
mindenképp érdemes elgondolkodni, hogy ezek a „kudarcok” távolról 
sem eredményeztek legitimitási válságot a pszichoanalízisen belül. Úgy tű
nik tehát, mintha Freud tudományának művelői — Freudhoz hasonlóan 
— közel sem tulajdonítanának akkora hangsúlyt a kísérleti igazolás kér
désének, ahogyan azt egy empirikus tudomány művelőitől várhatnánk el.

Megtehetjük persze, hogy ezt a közönyt a priori, a pszichoanalitikus 
krízis „legjellegzetesebb szimptómájának” tekintjük (218. old.). Úgy gon
dolom azonban, ennél némiképp racionálisabb eljárás, ha elgondolkodunk 
rajta, vajon tudományelméleti szempontból véletlennek kell-é tekintenünk 
az empirikus bizonyítékok szűkösségét és ellentmondásosságát a pszicho
analízisben, vagy pedig a megismerés e sajátos formája lényegéből, nem pe
dig fejlettségi stádiumából eredően áll ellen az empirikus megközelítések
nek? Míg Gergely lényegében elfogadná az empirikus anyag szűkösségéről 
szóló fenti megállapítást, úgy tűnik, alapjában véve történelmi véletlennek 
tekinti ezt a helyzetet, és fontolóra sem hajlandó venni az imént felvetett 
második lehetőséget. írásának éppen ez a legkritikusabb mozzanata: bár 
a hermeneutikai állásponttal szembeni polémiára szánja el magát, ismeret- 
elméleti és tudományelméleti érvek helyett csupán deklarációkat tesz a 
szcientista megközelítés mellett. Szemmel láthatóan úgy véli, hogy Adolf 
Grünbaum egy csapásra „elintézte” egyfelől Kari Popper, Michael Seri
ven, Stephen Toulmin, Ernst Nagel és mások pozitivista megfontolásokból 
eredő kétkedését a pszichoanalitikus állítások falszifikálhatóságával kap
csolatban, másfelől — „meggyőző kritikával” (224. old.) — a „hermene
utikai legenda” képviselőinek okvetlenkedéseivel is leszámolt, akik szerint 
ez a követelmény irreleváns a pszichoanalízissel kapcsolatban; Grünbaum- 
mal tehát a pszichoanalízisről folyó, jó fél évszázados vita, olyan résztve
vőkkel, mint POPPER (1963), HEIDEGGER (1987), G AD AMER 
(1971), DERRIDA (1980) vagy WITTGENSTEIN (1967) eljutott volna 
csúcspontjára, valamint ezzel egyúttal egyszer és mindenkorra lezáratott. 
Mint láthatjuk, az ismeretelméleti érveket itt a Grünbaumra való hivatko
zás helyettesíti — egy efféle ipse dixit érvelés bizony nem méltó ahhoz, 
aki a pszichoanalízissel kapcsolatban „a racionális kritika nyitott szellemé
nek elterjedését” szeretné biztosítani (23ö old.).

A fentiekből az is kiderül, hogy a módszertani problematika felületes 
kezelésének oka az, hogy Gergely a pszichoanalízis tudományelméleti ho
vatartozásának konceptuális problémáját szemmel láthatóan tapasztalati
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úton eldönthető kérdésként kezeli, vagyis a „próbáljuk ki, és majd meg
látjuk” módszerét alkalmazná rá. Gergely úgy gondolja, hogy a viszonylag 
szűkös mennyiségű és egymásnak erősen ellentmondó empirikus vizsgála
tok puszta léte már eleve bizonyítéka annak, hogy „a pszichoanalitikusok 
előtt nyitva áll [sic!]” (999. old.) az empirikus igazolás alternatívája. A 
pszichoanalízis tehát attól lenne tapasztalati tudomány, mert megkísérlik 
empirikusan igazolni, és azért lehet empirikusan verifikálni, mert empiri
kus tudomány? Ez bizony hibás körnek tűnik, amiből, úgy gondolom, ép
pen a Gergely által szent borzadállyal elutasított a hermeneutikai körbe 
átlépve vezet a kiút. Hasonlóan circulus vitiosusba keveredik THOMÄ és 
KACHELE (1987) is, mégpedig éppen akkor, amikor a Gergely által fa
vorizált Grünbaum konceptuális vádjára reagálnak az analitikus megisme
réssel kapcsolatban: „Hogy igaz-e vagy sem Grünbaum kontaminációs té
tele [miszerint az analitikus helyzetben nyert adatok ismeretelméleti szem
pontból „szennyezettek”], az a folyamatok empirikus kutatásának talaján 
és nem filozófiai viták keretében döntendő el. Ugyanez érvényes a szug- 
gesztió-szemrehányásra, amelynek jogosságát a pszichoanalitikus gyakorlat 
szempontjából előbb meg kellene erősíteni, hogy azzal a biztonsággal em
legessék, amellyel gyakran teszik” (THOMÂ és KÄCHELE, 1987, 332.
о.). Ha Gergely elfogadja Grünbaum tói a konceptuális elemzés jogosságát 
az empirista érveléssel szemben egy partikulárisabb esetben, a szuggesztió 
kérdésében, miért gondolja, hogy megtakaríthatja a fogalmi elemzést ál
talában véve az empirikus módszerek relevanciáját illetően?

Peter WINCH (1988), aki az analitikus nyelvfilozófia felől közelíti 
meg a társadalomtudományok módszertanának kérdését, vizsgálódásai ele
jén rámutat: aki eleve feltételezi, hogy minden olyan kérdés, amely a va
lóságra vonatkozik, szükségképpen empirikus természetű — más megfo
galmazásban: fogalmi elemzéssel nem juthatunk új és érvényes ismeretek
hez —, annak a valóságra vonatkozóan igen határozott, ám nem kevésbé 
önkényes elképzelése van. Voltaképpen már eleve „mindent bizo
nyítottnak vesz, amire a filozófia kérdései vonatkoznak” (34. o.). Winch 
tétele a pszichoanalízisre is érvényes: ha valaki a pszichoanalízis igazolá
sának lehetőségét — Thomá és Kächele szavaival — „a folyamatok em
pirikus kutatásának talaján, és nem filozófiai viták keretében” akarja el
dönteni, csak azt fogja találni, amit már eleve keresett. Jól mutatja ezt 
többek között Freud — Grünbaum által jogosan kifogásolt — védekezése 
a szuggesztió vádjával szemben, vagy a Mózesnek az a része, ahol 
FREUD (1987, 157. о.) az analízis során nyert „adatokra” hivatkozva in
dokolja makacs kitartását az akkorra már teljes mértékben hitelét vesztet
te lamarckizmus mellett.
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(c) A pszichoanalitikus narratívumok tapasztalatilag Igazolhatók

Végül kifogásolja Gergely (999. old.) azt a félmondatomat is, amely sze
rint az analitikus narratívumok tapasztalati úton nem ellenőrizhetők. Ezt 
az állítást, elismerem, cikkemben nem támasztottam alá (bár a cikk kon
textusa ezt némiképp megbocsáthatóvá teszi) — annál jobban örülök 
most, amikor Gergely javaslatát fontolóra véve alkalmam nyílik e mulasz
tás pótlására.

Gergely empirista alternatívája az lenne, hogy (1) „a jól formált pszi
choanalitikus narratívum” fogalmát tegyük operacionalizálhatóvá; (2) Vé
gezzünk empirikus vizsgálatot, mondjuk úgy, hogy az operacionalizált nar- 
ratrvum legyen a független változó, azoknak az analíziseknek a terápiás 
kimenetele pedig, amelyekben ezek a narratívumok megformálódtak, a 
függő változó; (3) Végül elemezzük és értelmezzük a két változó közötti 
együttjárást.

Ezzel a megoldással kapcsolatban az az alapvető nehézség merül fel, 
hogy Gergely nem határozza meg operacionalizálható módon a narratí
vum fogalmát. (Ezzel pedig, lényegében — hogy újra Gergely (230. old.) 
egyik kifejezését, ezúttal egy sokrétű metaforáját vegyem kölcsön — egy 
„misztikus megfoghatatlanság nyugodt ködében ringó fogalom relevanciá
jára” alapozná felvázolt empirikus koncepcióját.) Egy analízis időtartama 
300—400 óra. Bár történtek próbálkozások az egyes órák anyagának 
hangszalagon történő rögzítésére,1 ezzel kapcsolatban komoly módszertani 
kifogások merülnek fel.

Ha eltekintünk most attól, hogy sok analitikus szerint az órák anya
gának rögzítése megengedhetetlen módon átstrukturálja a diád-helyzetet, 
akkor is nyilvánvaló, hogy ilyen mennyiségű anyag szelekció nélküli fel- 
használása reménytelen és értelmetlen vállalkozás lenne. FREUD (1912) 
ezzel kapcsolatban úgy vélekedik, hogy — az esettörténetek alkalmazásá
val szemben — azért nincsen értelme a szó szerinti rögzítésnek, mert az 
ilyen anyag fárasztó és unalmas az olvasó számára, „ugyanakkor nem he
lyettesítheti az analízisben való tényleges részvételt (114. o.) (...) Aki haj
landó komolyan venni egy analitikus esettanulmányt, az enélkül is megte-

1 THOM Ä és KACHELE (1988) például a hanganyag alapján készített 
jegyzőkönyvek elem zését javasolják. V élem ényük szerint ez a „kísérleti és klinikai” 
pszichoanalízis közötti „harmadik te rü le t” tenné lehetővé a kezelési anyag „klinikai 
rendszeres vizsgálatát” (333. o.).
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szí, aki pedig „nem, az a szó szerinti feljegyzéseknek sem szentel figyel
met” (uo.). Ha viszont elfogadjuk azt, hogy a pszichoanalitikus narratí- 
vumnak a teljes analízis „nyersanyagából” történő megalkotása erős sze
lekciót tételez fel, akkor a következő gondolati lépés az kell legyen, hogy 
felismerjük, semmilyen garancia nincsen arra, hogy a teljes anyagból meg
alkotott narratívum tartalmazni fogja azokat az elemeket, amelyekek a te
rápiát előrevitték: nem biztos, hogy az a jó terapeuta, aki hatásos vagy 
meggyőző esettörténetet tud írni, vagy akárcsak diszkurzív módon képes 
kifejteni az általa alkalmazott technika lényegét.

Emellett a lényeges módszertani kérdés mellett, amelyre Gergely egy 
szót sem veszteget, már szinte eltörpül az a különben nem éppen jelen
téktelen probléma, hogy a „függő változó”, vagyis a terápiás kimenetel 
mérése sem tekinthető megnyugtató módon megoldottnak. Attól tartok, 
hogy a metodikai problémák ebből a szempontból is mintegy „két nagy
ságrenddel” haladják meg a Gergely által javasolt kutatásét: nemhogy az 
egyes pszichoanalitikus irányzatok terápiás hatékonyságát nem sikerült 
mindeddig empirikus módszerrel rangsorolni, hanem a különböző terápiás 
irányzatokét sem.

Végül nem elhanyagolható problémát jelent az sem, hogy Gergely, 
mint mondja, sikeres és sikertelen terápiás esetek „egyéb változókban il
lesztett” mintáját használná fel. Amennyiben azonban komolyan veszi a 
saját maga által felkínált alternatívákat (226. old.) a narratív igazság mint 
terápiás tényező mellett, akkor ezek bármelyike elnyomhatja a változói 
között feltételezett hatást.

Tételezzük fel végül, hogy a két változó mégis korrelál egymással, si
kerül tehát kimutatni egy valóban nagyon lényeges empirikus összefüg
gést. Ez a korreláció azonban csupán a narratívum és a gyógyulás kapcso
latát bizonyítja, és semmit nem mond arról, hogy a narratívum igaz-e vagy 
sem. — Ahogyan Freud egy helyen fanyarul megjegyzi: „Gyógyulási ered
ményeink semmiképpen nem vehetik fel a versenyt a Lourdes-éival”. Ger
gely pedig nem szól arról, hogyan kapcsolná az így nyert empirikus ada
tokat a történeti igazsághoz?

A tapasztalati módszer előtt tornyosuló, jelenleg még szinte leküzd- 
hetetlennek tetsző akadályokat figyelembe véve nem tűnik-e némileg el
hamarkodottnak az a vélemény, hogy a pszichoanalízissel kapcsolatban 
megszűnik a hermeneutikai (nem-empirikus) megközelítés létjogosultsá
ga? Hogy minden ilyen megközelítés „a misztikusát ragadja magához”? 
Freud tudománya végül is a tapasztalati tudományok fejlődésétől eltérő
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mintát követett fennállása közel egy évszázados történelme folyamán, 
ugyanakkor számos értékes felismeréssel volt képes gazdagítani az önma
gunkról szóló tudást Miért lenne törvényszerű, hogy ez megváltozzon? 
Mert Auguste Comte másfélszáz évvel ezelőtt kijelentette, hogy ennek 
minden tudományág történetében így kell lennie? Freud többször is radi
kális átalakulásokon keresztüleső elméleti rendszere, valamint az analízis 
„fővonalának” Melanie Klein, Heinz Hartmann, Heinz Kohut és Otto 
Kernberg munkássága által reprezentált elméleti és technikai újításai nem 
empirikus igazolásoknak és falszifikációknak köszönhetik létüket, hanem 
azok új narratívumok intuitív alkalmazásai. Gergely „felhívná rá a figyel
met” (223. old.), hogy Dániel Stem revíziója „ugyanolyan szintű — és po
tenciálisan ugyanolyan jelentőségű — átalakítása az analitikus lélektani 
magyarázatoknak”, mint az, hogy Freud 1897-ben feladta a csábítási elmé
letet. Én azonban úgy látom, ez egy ex chatedra kijelentés csupán, amit 
Gergely semmivel nem támaszt alá. Az analitikus helyzet, bár mesterséges 
úton létrehozott sajátos kapcsolat két ember között, de mégiscsak megér
tési helyzetet képvisel elsősorban, az analitikusok pedig ennek megfelelő
en egyfajta hermeneutikaként művelik tudományukat, lassan egy évszázada 
már. Higgyük el most Gergelynek „becsületszóra”, hogy Dániel Stem re
víziójával mindez megváltozik?

3. A PSZICHOANALÍZIS HERMENEUTIKAI VONÁSAI

Anélkül mármost, hogy a kérdést egyszer és mindenkorra eldönteni pró
bálnám, néhány olyan érvre szeretném felhívni a figyelmet, amely a pszi
choanalízist a hermeneutikai tudományokhoz közelítheti.

Úgy gondolom, az analitikus megismerés módszertani sajátosságait il
letően először — ahogyan RICOEUR (1970) rámutat — azzal kell szem
benéznünk, hogy a freudi elmélet egyetlen fogalma sem a termé
szettudományokra jellemző ellenőrzött megfigyelések körülményei között ke
letkezett. Megtehetjük persze, hogy GRÜNBAUMhoz (1984) hasonlóan 
nagylelkűen, valami csodálatos véletlent feltételezve azzal kecsegtetjük a 
pszichoanalízis empirista hajlamú teoretikusait, hogy „Megeshet, hogy a 
jövő nem-klinikai (epidemiológiai vagy kísérleti) bizonyítékai talán majd 
megmutatják, hogy Freud brilliáns képzelőereje szerencsés véletlenekkel 
ráérzett a pszichopatológia és az emberi viselkedés fontos szempontjaira, 
annak ellenére, hogy klinikai érvei nyilvánvalóan kudarcot vallottak” (id. 
mű, 189. o. — kiemelés az eredetiben) —, „serendipity” szüntelen soro
zataként tekintve a pszichoanalízis eddigi, „preszcientikus előtörténetére”, 
amikor is Freud tudománya az empirikus igazolás fényétől megfosztva, va-
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kon botorkálva, „véletlenül” korszakalkotó jelentőségű felfedezéseket tett 
az emberi természetre vonatkozóan. Ettől függetlenül azonban még tény 
marad az, hogy az analitikus nem „objektív adatok”, hanem a páciens által 
az élettörténet különböző elemeinek tulajdonított egyedi — a teljes élet- 
történet egyszeri és megismételhetetlen kontextusába szövődő — jelen
tések közötti kapcsolatokat igyekszik feltárni, ellentétben a kontrollált 
megfigyelés körülményei között dolgozó kísérleti pszichológussal. Aho
gyan SARTRE (1984) mondja: „... a tény önmagában semmi; csak asze
rint hat, ahogyan felfogják, s a felfogásnak ez a módja szimbolikusan fe
jezi ki az egyéniség belső diszpozícióját” (239. o.).

Úgy tűnik, ERDÉLYI (1985) — aki olyan messze megy el ezen a 
téren, amilyen messzire egy, a hermeneutikai alternatívát elutasító pszi
chológus egyáltalán csak elmehet — Gergelynél reálisabban méri fel a 
„kontextus-probléma” jelentőségét és a kísérleti lélektan számára ebből 
adódó problémák nagyságrendjét a pszichoanalízissel kapcsolatban, ami
kor így fogalmaz: „A kontextus szerepe segít megmagyarázni, hogy miért 
tűnik a klinikai értelmezés gyakran önkényesnek. Anélkül a hatalmas szö- 
vegkömyezeti háttér nélkül, amely az analitikus rendelkezésére áll — az 
önéletrajzi részlet, a szabad asszociációk, a páciens életének jelenbéli ese
ményei, az álmok, gesztusok stb. — minden értelmezésnek, legyen az 
mégoly megbízható is, szükségképpen úgy kell hatnia, mintha a bizonyta
lanság ködébe tűnne. Ennek megfelelően, helytelen, „meggondolatlan” 
értelmezések (FREUD, 1985, 249. о.) akkor jönnek létre, amikor a kon- 
textuális háttér nem elégséges az értelmezés igazolására, amikor például 
valaki önmagában próbál meg egy álmot elemezni a szükséges háttéranyag 
(szabad asszociációk, régebbi álmok stb.) nélkül. Részben ez az oka annak 
— tehát a kontextus felépítésének szükségessége —, hogy a pszichoana
lízis ilyen időigényes, hosszan elhúzódó folyamat” (97. o.). Gergellyel el
lentétben tartok attól, hogy a pszichoanalízis egyes állításainak operacio- 
nalizálása még nem elégséges ahhoz, hogy a pszichoanalízist valóban ta
pasztalati tudománnyá változtassuk át. Ehhez magát az analízis lényegét 
alkotó értelmezés eljárását kellene empirikus alapokra helyezni, ami a 
kontrollált megfigyelés helyzetének biztosítását jelentené. Ilyen típusú ta
pasztalati tudomány mind a mai napig nem létezik, szemben a megértés 
problémájával foglalkozó, lassan két évszázados múltra visszatekintő, ha
talmas ismeretanyagot felhalmozó hermeneutika tudományával.

A már idézett WINCH (1988) szerint a természeti és a társadalmi je
lenségek („értelemmel bíró viselkedés”) kutatása logikai struktúrájukat te
kintve abban különbözik egymástól, hogy míg az előbbi esetben a kuta
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tónak egyetlen nyelvet, nevezetesen saját tudományágának fogalmait kell 
ismernie ahhoz, hogy érvényes felfedezéseket tehessen, az utóbbinál el 
kell sajátítania ezen kívül az adott társadalom nyelvét is, mivel a mód, 
ahogyan az emberek életvilágukat konceptualizálják, befolyásolja viselke
désüket, cselekvésüket. Ha Winch felfogását a pszichoanalízisre alkalmaz
zuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az analitikusnak előbb meg kell értenie 
azt a nyelvet — pontosabban „egyéni dialektust” —, amellyel a páciens 
a maga élettörténéseit „kódolja”, feldolgozza, „konceptualizálja”, és majd 
csak e nyelv közvetítésével válnak megközelíthetővé számára az élettör
ténet egyes eseményeinek a jelentései, ahogyan azokat a páciens meg
konstruálja. „Az igazság a priori az emberi megértéshez tartozik, és a lé
nyeges tennivaló itt a hermeneutikával azonos, vagyis a megfejtéssel, a 
rögzítéssel és a fogalomba öntéssel”, hogy még egyszer SARTRE-ot 
(1984, 237. o.) idézzem.

Ha pedig mindez így van, a pszichoanalízis az empirista módszerek 
számára csak korlátozott mértékben hozzáférhető, de legalábbis azt 
mondhatjuk, hogy közelebbi rokonságot mutat azokkal a tudományokkal, 
amelyek fő problémájuknak — a pszichoanalízishez hasonlóan — ugyan
csak az emberi megértés tanulmányozását tekintik.

KÖVETKEZTETÉSEK

A Gergely által a módszertani vitában legfőbb — és egyetlen (!) — te
kintélyként felvonultatott Adolf GRÜNBAUM (1988) így határozza meg 
a pszichoanalízissel kapcsolatos vizsgálódások célját: „Igaz, az emberi lé
nyek — a tisztán fizikai entitásoktól [sic!] eltérően — maguk is értelmező 
ágensek, akik viselkedése pszichológusok, antropológusok és mások elmé
leti értelmezésének a tárgya. A fő kérdés azonban az, hogy milyen lénye
ges és érvényes tanulságot kell levonnunk ezen értelmező tudományok 
tárgyának a felépítéséből adódó különbségből és az intencionalitásból” (166. 
o.). Az elmondottak miatt úgy gondolom, ezeknek a tanulságoknak a levo
násával az empirista álláspont egyelőre még adósunk maradt, míg a herme- 
neutikai kutatások többek között a freudi módszer és antropológia érdekes 
sajátosságait tárták fel, valamint rámutattak ezeknek a társadalom- 
tudományok számára való mondanivalójára.

Gergely polemizáló túlhevületében álláspontomat úgy értelmezi, hogy 
elvetem mind az empirikus, mind pedig a hermeneutikai igazolás lehető
ségét a pszichoanalízisben. Cikke vége felé (229. old.) pedig egy kiraga
dott idézetet használ fel e vád alátámasztására, vesztére épp egy olyat,
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amelyet korábban (205. old.) teljes terjedelemben idézett: cikkem egyik 
végkövetkeztetése volt ez, és úgy szól, hogy véleményem szerint a pszi
choanalízis metodológiai sajátosságát az adja, hogy „egyszerre ’puhább’ és 
’keményebb’ tudomány, mint a hermeneutikai tudományok” (62. o.). Mint 
látható, a Gkció mozzanatát nem az empíria és a hermeneutikai dimenzió 
helyett — ahogyan Gergely állítja —, hanem azok mellett javaslom figye
lembe venni (63. o.). Mivel a pszichoanalízis eredendően terápiás mód
szer, az igazolási eljárások kidolgozásánál — a fentebb körvonalazott ne
hézségek ellenére — természetesen érvényesíteni kell valamiképpen a te
rápiás hatékonyság empirikus szempontját is, nem csupán a hermeneutikai 
megfontolásokat. Erre egyébként többnyire a hermeneutikai megközelítés 
hívei is tekintettel vannak. RICOEUR (1981) és HABERMAS (1971) 
nyomán a pszichoanalitikus értelmezések megbízhatósági ismérveit úgy fo
galmazhatjuk meg, hogy a jó értelmezés (1) összhangban áll a pszichoa
nalitikus elmélettel, és kielégíti a latens (tudattalan) jelentések értelme
zésének szabályait; (2) amennyiben terápiás helyzetben hangzik el, terá
piásán hatékony; (Habermas úgy fogalmaz, hogy előreviszi az analizált ön
reflexióját); végül, (3), „értelmes”, kerek, elfogadható narratívumba illesz
kedik.

A Gergely által favorizált szcientista kutatási program az (l)-et és a 
(3)-mat egy, a pszichoanalízis eddigi története szempontjából teljességgel 
külsődleges szemponttal szeretné felváltani — a kognitív kísérleti lélekta
néval. E törekvés igazolására pedig „az egységes tudás” mind ismeretel
méleti, mind pedig tudománytörténeti szempontból meglehetősen kétes 
értékű dogmájára támaszkodik csupán.

„A kognitív forradalom vált hirtelen nyilvánvalóvá [számomra], 1895- 
ben kezdődött a Studien über Hysterieve 1, [Tanulmányok a hisztériáról]” 
— emlékezik vissza ERDÉLYI (1985) revelatív erejűnek vélt felfedezé
sére. „A pszichológia által megtett kör bezárult. Két hatalmas kontinens 
sodródott eddig a sötétben, és most hirtelen találkoztak” (X. o.). Konti
nensek azonban normális körülmények között nem találkoznak. Erdélyivel 
és Gergellyel szemben úgy gondolom, hogy a „két kontinens” belátható 
ideig, de az is lehet, örökké, őrizni fogja saját „kulturális autonómiáját”.

Ez persze még nem jelenti azt, hogy lakóik békésen, gyarmatosító 
szándékok nélkül ne találkozhatnának egymással, vagy ne kísérhetnék fi
gyelemmel azt, hogy mi történik a másik földrészen. Hogy mi lehet akkor 
a mondanivalójuk egymás számára? Úgy gondolom, hogy az empirista 
„project” fő érdekességét — a terápiás hatékonyság fentebb említett 
szempontja mellett — Freud tudománya számára ismeretelméleti szem
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pontból az adja, hogy az empirikus adatok gyarapodása egyre sürgetőbben 
veti fel a „külső validités” problémáját a pszichoanalízis számára. Azt a 
kérdést tehát, hogy mit tegyünk a pszichoanalízis empirikus, és nem her- 
meneutikai validitásra formált igényével, amely igény jogossága az elmúlt 
két évtized során erősen megkopott, sok tekintetben dogmatikusnak bizo
nyult.

Ha minden olyan narratív struktúrát „kidobnánk” a pszichoanalízis
ből, amely empirikus értelemben véve hamisnak bizonyult, a terapeuták
nak egyszerűen nem maradna mivel dolgozniuk. Ebből a szempontból a 
pszichoanalízis és a kísérleti lélektan viszonya a teológia és a termé
szettudományok történetére emlékeztet. Az Egyháznak figyelembe kellett 
vennie a természettudományos felfedezéseket, s ez egy bizonyos szem
pontból kétségtelenül visszavonulást jelentett számára. Azonban ez még 
nem eredményezte azt, hogy a teológia tapasztalati tudománnyá változott 
volna át — ezzel ugyanis megszűnt volna létezni. Ugyanígy valószínűnek 
tartom, hogy az empirikus kutatási eredmények előbb, vagy utóbb rákény
szerítik majd a pszichoanalitikus teoretikusokat is arra, hogy tételeik dön
tő többségének tapasztalati státusát feladják.

A hasonlat első pillantásra bizarmak tűnik. A teológia végülis egy 
nemracionális mozzanatra, a hitre alapozza elméleti építkezését. így, bár 
az említett visszavonulás az Egyház számára bizonyos mértékű legitimitás
veszteséggel járt együtt, a vallás ezzel még nem vált illegitim emberi te
vékenységgé. Olyan biztos azonban, hogy mindazt, ami a pszichoanalízis
ben történik, élesen el lehet választani a hittől? Freud szavaival: hogy „tu
dományunk nem illúzió?”. És méginkább, hogy az a „nyelvi játék”, ami a 
pszichoanalízist jellemzi, az empirikus tudományok nyelvi játéka, ha pedig 
mégsem az, akkor már nincs is létjogosultsága? WITTGENSTEIN (1967), 
aki Freud „tanítványának” vagy „hívének” vallotta magát (41. o.), ugyan
akkor szüntelenül a pszichoanalízisben rejlő empirista dogmatizmus veszé
lyeire figyelmeztet minket, nem vitatta az analízisnek az analizált életére 
gyakorolt átalakító hatását. Az analízis olyan valami, mondta, amit „az 
emberek hajlamosak elfogadni, és ami megkönnyíti számukra, hogy egy
fajta módon viselkedjenek: bizonyos viselkedési és gondolkodási módokat 
természetessé tesz a számukra. Egy adott gondolkodási módot feladnak, 
és egy másikat fogadnak el”(45. o.). Wittgenstein ezt a hatást a mítosz ha
tásához hasonlítja: „Sok-sok olyan ember van, aki élete egy bizonyos sza
kaszában súlyos problémákkal küzd — olyan súlyosakkal, hogy ez akár az 
öngyilkosság gondolatáig is eljuttathatja őket. Egy ilyen helyzetet hajlamo
sak vagyunk nyomorult, méltatlan állapotnak látni, valami olyannak, ami
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nem elég méltóságteljes ahhoz, hogy egy tragédia tárgya lehessen. És 
ilyenkor óriási megkönnyebbülést okozhat, ha be lehet bizonyítani, hogy 
életünknek valójában tragikus szerkezete van — tragikus kidolgozása és 
megismétlése egy olyan mintának, amelyet az ősjelenet alakított ki” (id. 
mű, 51. o.).

Meglehet tehát, hogy a pszichoanalízisnek az Egyháznál érzékenyebb 
legitimitás-veszteséget kell majd elkönyvelnie, ha feladja dogmatikus em
pirista igényeit, és a történetíráshoz, vagy akár az irodalomhoz hasonló 
„narratív-konstruktív” valóság ismeretelméleti státusát fogadja el magáé
nak, erre azonban, ismétlem, előbb vagy utóbb amúgy is rákényszerülne. 
A cáfoló tapasztalati adatok gyarapodása ennek az átalakulásnak a kény
szerét, a hermeneutika, és más antipozitivista szemléletű tudományelméleti 
kutatások pedig a lehetőségét szolgáltatják Freud tudománya számára.

A pszichoanalitikusok közül az elmúlt tíz év folyamán Roy Schafer 
indult el a leghatározottabban ebbe az irányba. Bizonyos szempontból 
SCHAFER (1980) mintha csak Wittgenstein gondolatait fordítaná le az 
analitikus elmélet és technika nyelvére. Azt mondja: a pszichoanalitikus 
értelmezés egy második valóságra utal, és nem szabad, hogy „monopol” 
igényekkel lépjen fel, vagyis megpróbálja azt a valóságot, amelyben a pá
ciens addig élt és hitt, dogmatikus-reduktív módon látszat-valóságnak át
minősíteni. Az analitikus értelmezés csak akkor redukcionista, ha önhitten 
vagy ostobán alkalmazzák, „ha például az analitikus így fogalmaz, ’Való
jában maga ezt és ezt teszi.’ A kompetens analitikus viszont ezt mondja: 
’Hadd mutassak meg önnek az analízis során egy másik realitást, amely
nek a hétköznapi elemei, bár inkoherens és eklektikus módon, de már ott 
vannak abban a valamiben, amit ön most nevez valóságnak. Sajátos fény
ben fogjuk látni önt és másokat, akik szerepet játszanak a múltjában és 
jelenében, és ennek megfelelően fogjuk értelmezni az analitikus folyama
tot és benne kettőnk viszonyát is. Ez a második valóság épp olyan igazi, 
mint az első. Sok szempontból koherensebb és tanulságosabb, valamint 
több lehetőséget nyújt önnek az aktív létezésre, mint az a valóság, ame
lyet most még egyedül létezőnek hisz, és amelyben megpróbál boldogul
ni’” (50. o.).

Az empirikus igazolás az eddigiek miatt tehát soha nem helyettesít
heti majd, csupán kiegészítheti a hermeneutikai validizálást. Gergely olyan 
felületesen, vagy olyan vitatkozó kedvvel olvasta írásomat, hogy annak 
módszertani következtetései teljes mértékig elkerülték a figyelmét: „... a 
pszichoanalitikus elmélet empirikus valóságigénnyel fellépő egyes állításai 
— úgy gondolom, vannak ilyenek — közvetlenül is verifikálhatok. A pszi
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choanalízisnek arra kell vigyáznia, hogy a hermeneutikai validités követel
ményével szemben ne állítólagos empirikus megfigyeléseit játssza ki, mi
közben az empirikus veriGkáció követelményét arra hivatkozva utasíthatja 
el, hogy ő lényegében hermeneutikai tudomány. (...) A fentebb leírt me
todológiai ’csiki-csuki’ veszélyét elgondolásom szerint talán éppen azzal 
lehetne csökkenteni, ha az empirikus megfigyelés és a hermeneutikai ér
telmezés mellett, a narratívumon keresztül a fikciót, az esztétikai minőség
et is legitim szerephez juttatnánk Freud tudományában, ahol az egyébként 
is fontos szerepet játszik” (63. o.).

•
Mindezt természetesen továbbra is fenntartom. Nem tudom tehát, 

hogy a pszichoanalízis milyen mértékben hermeneutikai, milyen fokig em
pirikus és milyen százalékban az irodalommal rokon tudomány, esetleg — 
horribile dictu — művészet. Csak azt tudom, hogy mindezek az elemek sze
repet játszanak benne, és az elmondottak miatt úgy látom, leginkább talán 
a hermeneutikai tudományokra hasonlít; és még valamit tudok, hogy 
mindezek nyitott kérdések. „A beszélgetést, mely folyamatban van, nem 
lehet lezárni. Rossz hermeneutikus, aki azt hiszi, hogy övé lehet, vagy az 
övé kell, hogy legyen az utolsó szó.”

(A cikk megírása idején a szerző az MTA-Soros Alapítvány támoga
tásában részesült.)

A kézirat elfogadva: 1992. február
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CSABA SZUMMER

SAINT GEORGE’S S COPING WITH THE DRAGON OF 
HERMENEUTICS (ANSWER TO THE „ANXIETIES” OF 

GYÖRGY GERGELY’S — OR FROM WHAT SHOULD ONE 
SAVE AND FROM WHAT SHOULD ONE NOT SAVE 

PSYCHOANALYSIS)

The author argues against the illegitimate universalistic claims of 
scientism on three levels. On the level of epistemology he refers to the 
results of hermeneutic philosophy and those of Thomas Kuhn; on the 
level of psychology to the social constructionist movement in social 
psychology and to some représentants of experimental psychology; at last, 
on the level of psychoanalysis to the limits of empirical method. As a 
conclusion he suggests that the relation between psychoanalysis and 
experimental psychology may be analogous with those of the theology and 
(natural) sciences. The advances of sciences and the falsification of some 
of the theses of the Church — the six days creation theory, for instance, 
or the geocentric view of the world — did imply neither the changing of 
the religion into a science nor loosing its legitimation as a human activity.
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TANULMÁNYOK

GERGELY GYÖRGY
MTA Pszichológiai Intézete, Budapest

A FÓKUSZ ALAPÚ KÖVETKEZTETÉSEK SZEREPE AZ 
ELŐZMÉNY AZONOSÍTÁSNÁL: A TOPIK KIEMELÉSE A 

TAGMONDATHATÁRON

BEVEZETÉS

A TAGMONDATHATÁRI JELENSÉGEK FELFEDEZÉSE ÉS A 
„TAGMONDAT-ÁTKÓDOLÁS” HIPOTÉZISE

A modem pszicholingvisztikai kutatások klasszikus periódusában (lásd 
FODOR, BEVER és GARRETT, 1974) a nyelvmegértés folyamataira 
irányuló vizsgálódások elsősorban azt célozták, hogy a mondatok a gene
ratív nyelvelmélet (CHOMSKY, 1957, 1965) által kidolgozott strukturális 
elemzésének pszichológiai realitását teszteljék. E kutatási vonal egyik leg
lényegesebb empirikus eredménye egy sor olyan viselkedéses jelenség fel
fedezése volt, melyek egybehangzóan bizonyítani látszottak, hogy a szin
taktikai értelemben vett tagmondat a mondatfeldolgozásban kivételes sze
repet játszik. Dióhéjban, a bizonyítékok a tagmondatok feldolgozásának 
alábbi három vonatkozását érintik:

(i) Perceptuális „zárás” (closure) a tagmondathatámál. A kattanáso
kat, melyek valójában valamivel a tagmondat befejezése előtt jelennek 
meg, a személyek rendszeresen úgy észlelik, illetve úgy emlékeznek vissza 
rájuk, mintha a tagmondat határán lettek volna (például BEVER, LACK- 
NER és KIRK, 1969; FODOR és BEVER, 1965; FODOR, FODOR, 
GARRETT és LACKNER, 1974; GARRETT, BEVER és FODOR, 
1966).
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(ii) Az információfeldolgozási teher lokális megnövekedése a tagmondat 
befejezésénél. A kattanásokra adott reakcióidők hosszabbak, ha a tagmondat 
befejezése előtt hallják őket a személyek, mint amikor a tagmondat határát 
követően (például ABRAMS és BEVER, 1969). Hasonlóképpen, a kattaná
sok nehezebben észlelhetők kevéssel a tagmondat határa előtt, mint röviddel 
azután (például BEVER, 1968; BEVER és HURTIG, 1975).

(iii) A lexikai anyag nehezebb hozzáférhetősége a tagmondatot követő
en. Egy második tagmondat szó szerinti felidézése könnyebb, mint egy el
ső tagmondat felidézése (JAR VELLA, 1971; JAR VELLA és HER
MANN, 1972). Ezekben a kísérletekben a szófelismerési idők hosszabbak, 
ha a célszó az első tagmondatban fordul elő, mint amikor a második tag
mondatban jelenik meg. (E vizsgálatokban a teszt-szónak a tesztelés pont
jától való szeriális távolságát állandó szinten tartották, lásd CAPLAN, 
1972; WALKER, GOUGH és WALL, 1968).

Ezen eredmények átfogó értelmezését adta a „tagmondat-átkódolási 
hipotézis” (lásd FODOR és mts., 1974), mely a tagmondathatári jelensé
gekre úgy tekintett, mint a szintaktikai szerkezet reprezentációjának pszi
chés realitását alátámasztó bizonyítékokra. A modell szerint a hallgató a 
tagmondatban előre haladva átmeneti strukturális hipotéziseket állít fel a 
felszíni szerkezet lokális grammatikai jegyei alapján a tagmondat összete
vőinek mögöttes szerkezetére vonatkozólag. Az elképzelés szerint a tag
mondat során ily módon felállított strukturális hipotézisek kiértékelésére 
a tagmondat végén kerül sor, ahol a hallgató — a grammatikai jegyek e 
ponton már hozzáférhető teljes készletének fényében — azonosítja a tag
mondat helyes mögöttes szerkezetét (innen származna a feldolgozási te
her lokális megnövekedése közvetlenül a tagmondathatár előtt [ii]). E 
pontnál a hallgató a versengő átmeneti elemzések közül kiválasztott 
strukturális leírást elvontabb reprezentációs formába kódolja át, míg az el
vetett szerkezeti hipotézisek a tagmondat reprezentációjának felszíni vo
natkozásaival egyetemben (ilyen például a fonológiai vagy a szórendi in
formáció) törlődnek a munkamemóriából (innen eredne a lexikai anyag 
csökkent morfológiai hozzáférhetősége a tagmondat határát követően 
[iii]).

Figyeljük meg, hogy a tagmondatok feldolgozásának e korai modellje 
a következő két alapfeltevésen nyugszik: a) a feldolgozási teher lokális 
megnövekedését a tagmondat végén úgy tekinti, mint ami teljes mérték
ben azon — a tagmondaton belül érvényesülő — folyamatoknak felel 
meg, melyek mögöttes grammatikai szerepeket rendelnek a tagmondat 
összetevőihez, valamint b) az e folyamat végeredményeképpen létrejött



struktúrát a tagmondat grammatikailag meghatározott mélyszerkezetének 
reprezentációjával azonosítja.

Ezzel szemben a jelen tanulmány a tagmondathatárnál zajló folyama
tokat a szöveginterpretáció szempontjából vizsgálja. Kimutatja, hogy a tag
mondat végén összpontosuló feldolgozásnak legalábbis egy jelentős része 
nem a tagmondaton belüli grammatikai szerkezet felállításának tudható 
be, hanem azoknak a tagmondatok között érvényesülő prediktív következ
tetéseknek, melyek a tagmondati prepozíciók szövegelőzményének azono
sítását segítik elő a mondatnak a diskurzusmodellbe történő közvetlen in
tegrációja során.

A SZÖVEGSZERKEZET SZEREPE A MONDATMEGÉRTÉSBEN

Amikor egy hallgató szövegbe ágyazott mondatokat ért meg, nem szorít
kozhat pusztán a mondat által kifejezett egyes prepozíciók azonosítására; 
el kell végeznie a propozíciós egységeknek a nagyobb szövegkontextus 
emlékezeti reprezentációjába történő illesztését is. Megkülönböztethetjük 
a prepozíciók szövegszerkezetbe történő integrációjának két aspektusát, 
melyek a szövegfeldolgozás során szorosan összefűződve jelennek meg. 
Az egyik azzal függ össze, ahogyan az egyes propozíciós egységek hordoz
ta új információ azonosításra kerül, s a szöveg már meglévő reprezentá
ciójának megfelelő részéhez kapcsolódik. A szövegfeldolgozás másik as
pektusa azon szemantikai (például idői, oksági, ellentétességi) viszonyok 
azonosításával kapcsolatos, melyek összekötik az összetett mondatok tag
mondatai által kifejezett propozíciós egységeket. Az alábbiakban amellett 
fogunk érvelni, hogy a hallgató e két szövegintegrációs feladat végrehaj
tásakor igen erősen támaszkodik azokra a diskurzusjegyekre, melyek lehe
tővé teszik számára a mondatok topik-fókusz (TF) szerkezetének azonosí
tását.

A mondatok olyan szegmentációs jegyeket szolgáltatnak a hallgató
nak, melyek alapján a kifejezett prepozíció két külön részre osztható: (i) 
az egyik rész az, amit hol „topik”-nak, hol „régi” vagy „adott” informáci
ónak neveznek az irodalomban; ez az, amiről a mondat „szól”, illetve ami 
már rendelkezésre áll a hallgató emlékezetében vagy abból könnyen ki
következtethető; (ii) a másik rész az, amit „kommentár”-nak vagy „új” in
formációnak neveznek; ez az, amit a beszélő a „topik”-ról állít, s amiről 
tudja, hogy még nincs reprezentálva a hallgató emlékezetében (lásd: 
CHAFE, 1970, 1976; CHOMSKY, 1971; HALLIDAY, 1977; JACKEN- 
DOFF, 1972; REINHART, 1981). A kijelentés utóbbi részének mind sze
mantikailag, mind fonológiailag legkiemelkedőbb összetevője adja a mon-
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dat „fókuszát”, mely a mondat főhangsúlyát hordozza (például 
CHOMSKY, 1971; SGALL, HAJICOVÁ és BENEáKOVÁ, 1973; SZA
BOLCSI, 1981).

A mondat topikja tehát a felállítás alatt álló szövegszerkezetnek azt 
a részét jelöli ki, amelyhez a hallgatónak hozzá kell kapcsolnia a mondat 
fókusza által kódolt „új” információt. Ennélfogva ahhoz, hogy egy kijelen
tés sikeresen integrálható legyen a szövegszerkezetbe, a mondatnak elég
séges információs jeggyel kell szolgálnia a hallgató számára a prepozíció 
„adott” és „új” tartományokra való felbontásához. Vajon miként azono
sítja a hallgató a megértés folyamán a mondatok TF szerkezetét, és ho
gyan használja fel ezt az információt az „on-line” feldolgozás során?

A TF SZERKEZET SZEREPE A SZÖVEGELŐZMÉNY AZONOSÍTÁSÁBAN

Clark és Haviland egy kísérletsorozatban (CLARK és HAVILAND, 1974, 
1977; HAVILAND és CLARK, 1974) kimutatták, hogy a megértés során 
a hallgató a mondat TF szerkezetére támaszkodik, amikor a kifejezett 
prepozícióban foglalt új információt hozzákapcsolja a szövegszerkezetben 
már korábban felállított megfelelő előzményreprezentációhoz. Azt feltéte
lezték, hogy a mondat topikjának azonosítása nyomán egy visszakeresési 
folyamat indul meg, melynek célja az, hogy a szövegszerkezetben a topik- 
kal egybevágó előzményreprezentációt találjon. Amennyiben ez nem jár 
sikerrel, a hallgató pragmatikus tudása alapján következtetéses úton állítja 
fel a megfelelő előzményreprezentációt.

Clark és Haviland adatai azonban a teljes mondat megértési idejét 
rögzítő, a mondat befejezése után regisztrált (off-line) reakcióidőkből áll
tak. Ezért ezek az eredmények csupán közvetett úton igazolják azt a fel- 
tételezést, hogy a hallgatók az összetevők diskurzusfunkcióira (a topikra, 
illetve a fókuszra) támaszkodnak a szövegelőzmény-viszonyok azonosítása 
során. Világos, hogy az ilyen jellegű vizsgálatok nem tudnak számot adni 
arról, hogy e folyamat pontosan hogyan és mikor megy végbe a közvetlen, 
on-line feldolgozás során. Például, nem tudhatjuk meg, hogy vajon a szö
vegelőzmény visszakeresése rögtön beindul-e, amint a mondat topikja azo
nosításra kerül. Avagy lehetséges, hogy a TF szerkezet szolgáltatta infor
máció csupán azután kerül hasznosításra, hogy a mondat teljes szintaktikai 
és szemantikai feldolgozása már végbement?

A szöveginterpretációs folyamatok ilyen, finomabb felbontású kérdé
seit csak olyasfajta — a feldolgozással egyidőben végrehajtott — „on-line” 
feladatok alkalmazásával lehet megválaszolni, mint amilyenek például
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CUTLER (1976), illetve CUTLER és FODOR (1979) vizsgálataiban sze
repeltek. E  szerzők kimutatták, hogy a hallgatók egy mondat feldolgozása 
közben aktívan keresik a mondat fókuszát. Erre utal az az eredmény, 
hogy „fonémakereső” feladatukban a reakcióidők rövidebbek voltak, ami
kor a célszó (amelyben a keresett fonéma volt) fókusz pozícióban szere
pelt, mint amikor nem. Vizsgálataik azt mutatják, hogy a fókusz már a 
mondat befejezése előtt megkülönböztetett feldolgozásra kerül (lásd to
vábbá CRAIN és STEEDMAN, 1985). Ezek az eredmények tehát össz
hangban vannak azzal a hipotézissel, hogy a TF szerkezet menet közbeni 
azonosítása közvetlenül beindítja a szövegelőzmény visszakeresését.

A jelen tanulmány amellett fog érvelni, hogy a TF szerkezet — túl 
azon, hogy beindítja a szövegelőzmény visszakeresését — ugyancsak lé
nyeges szerepet tölt be azon prediktív következtetési folyamatok felépíté
sében is, melyek az összetett mondatoknak a szövegreprezentációba tör
ténő integrációját szolgálják. A vizsgált hipotézis értelmében egy összetett 
mondat bevezető alárendelt tagmondatának feldolgozása során a hallgató 
fókusz alapú'prediktív következtetést állít fel, melynek eredményeként a tag- 
mondathatámál kiemeli (azaz szelektív aktiváció által időlegesen könnyeb
ben hozzáférhetővé teszi) a kezdeti tagmondat azon összetevőjét, amelyről 
elővételezhető, hogy a második tagmondat szövegelőzményéül fog szolgálni. 
Az elaboratív fókusz alapú következtetésnek az a feltételezett funkciója, 
hogy kapaszkodót nyújtson a következő tagmondatból induló előzmény
visszakeresési folyamatnak azáltal, hogy az előző tagmondatból előzmény 
szerepre elővételezett összetevőt hozzáférhetőbbé teszi a hatékony előz
ményegyeztetés számára.

FÓKUSZ ALAPÚ KÖVETKEZTETÉSEK: A MEGENGEDŐ ALÁRENDELŐ 
SZERKEZETEK ÉRTELMEZÉSI STRUKTÚRÁJA

A fenti hipotézis illusztrációjaként vizsgáljuk meg, milyen következtetéses 
viszonyokat kell azonosítania a hallgatónak egy megengedő alárendelést 
tartalmazó összetett mondat megértésekor.

Vegyük szemügyre az alábbi összetett mondat bevezető „ugyan” tag
mondatát (1) és annak két lehetséges folytatását [(2a) és (2b)]:

(1) Ugyan tegnap Vili takarított a fürdőszobában,

(2a) Gáspár néni továbbra is meg van arról győződve, hogy minden 
házi munkát Ági végez el.

(2b) a csempe mégis piszkos maradt.
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Az 1. ábra a megengedő szerkezetek interpretációs sémáját vázolja 
fel (lásd még BEVER és TOWNSEND, 1979; DAKIN, 1970; GER
GELY, 1987/88, 1991a; 1991b; TOWNSEND és BEVER, 1978).

Az (1) elején megjelenő „ugyan” jelzi a hallgatónak, hogy a tagmon
dat egy elvárható következményét a második, fölérendelt tagmondat ta
gadni fogja. A következmény maga azonban nincs explicit módon megad-

A megengedő alárendelt szerkezetek interpretációs 
struktúrájának sematikus ábrázolása

IPi...n: A kezdeti „ugyan" típusú megengedő alárendelt tagmondati prepozíció tipikus 
következményei

1. ábra

UGYAN PH 0'P04IŰ IÓ 1 PRÜPOLIOIÓ.,

OK.SÁGI
KOVETK.EZÏETES

ELLENLET 
RELÁCIÓ

( I P j )  ( I P 2 ) ( I P 3 ) . . .  ( I P n )
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va: azt ki kell következtetni. így például a hallgatónak különböző következ
tetési láncokat kell rekonstruálnia a (2a), illetve a (2b) esetében. (2a)-nál 
(1) implicit következménye az az elvárás, hogy mivel a fürdőszobában teg
nap Vili takarított, Gáspár néni meg fogja változtatni a véleményét a házi 
munka egyenlőtlen megosztásáról Ági és Vili között. Ezzel szemben a 
(2b)-ben tagadott implicit következmény egészen más: adva, hogy tegnap 
a fürdőszobában takarítva volt, elvárható, hogy a csempe ma nem lesz 
piszkos.

Vajon miként azonosítja a hallgató azt a bizonyos következményt, 
amelyet a beszélő tagadni szándékozik, amikor az alárendelt tagmondat 
nem egy, hanem mindig számos tipikus következmény alapjául szolgálhat? 
A bevezető „ugyan” tagmondat alapján a tipikus ok-okozati viszonyokról 
alkotott pragmatikus ismereteire támaszkodva felállíthatja az elvárható 
következmények egész sorát (lásd 1. ábra). Az azonban, hogy a beszélő 
ezek közül melyiket szándékszik tagadni, nem állapítható meg a tagmon
dat elvont propozicionális tartalmából. Szükséges-e vajon ezért a hallga
tónak megvárnia a második tagmondatot, melynek tartalma aztán lehetővé 
teszi számára, hogy a tagadott következményt visszamenőleg azonosítsa?

TOWNSEND és BEVER (1978) eredményei ezt a lehetőséget lát
szanak alátámasztani (lásd továbbá: BEVER és TOWNSEND, 1979; 
TOWNSEND, 1983). Kísérleteikben „on-line” próbákat alkalmaztak, 
hogy felbecsüljék különböző típusú, de még befejezetlen tagmondatok (a) 
jelentésének, illetve (b) felszíni vonatkozásainak (amilyen például a sza
vak sorrendje) hozzáférhetőségét. Bevezető tagmondatok esetében azt ta
lálták, hogy az alárendelt „ugyan” (though) tagmondatok szemantikai tar
talma kevésbé volt hozzáférhető, mint a megfelelő „ha” vagy fölérendelt 
tagmondatoké, ugyanakkor a tagmondatok reprezentációjának felszíni vo
natkozásai jobban hozzáférhetők voltak az „ugyan” tagmondat esetében, 
mint a másik két tagmondattípusnál. A szerzők ennek alapján azt felté
telezték, hogy egy bevezető „ugyan” tagmondat teljes szemantikai feldol
gozását a hallgató későbbre halasztja, és a tagmondatot addig is viszonylag 
felszínes reprezentációs formában tárolja, épp azért, mert a második tag
mondat feldolgozását megelőzően „...nem képes megállapítani, hogy me
lyik az az ok-hatás viszony, amelyiket a beszélő tagad”.
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A TF SZERKEZET SZEREPE A KÖVETKEZTETÉSI MŰVELETEK 
IRÁNYÍTÁSÁBAN MEGENGEDŐ ALÁRENDELT TAGMONDATOK 
FELDOLGOZÁSAKOR

Ezzel szemben úgy tűnik, joggal érvelhetünk amellett (lásd GERGELY, 
1986, 1987/88, 1991a, 1991b), hogy egy bevezető „ugyan” tagmondatban 
a TF szerkezet igenis szolgáltat olyan információt, melynek alapján a hall
gató már a tagmondat feldolgozása közben leszűkítheti a propozíció vár
ható következményeinek körét és azonosíthatja a beszélő által vélhetőleg 
szándékolt következményt. Megfigyelhető ugyanis, hogy a beszélő — a 
nyelvi kommunikáció egy grice-i konvencióját követve — az alárendelt 
megengedő tagmondatban azt az elemet helyezi fókusz pozícióba, amelyre 
a tagadni szándékolt következtetés épül. Példaként vizsgáljuk meg az 
alábbi (3) és (4) mondatpárokat:

(3a) Ugyan Mari a lányát megdicsérte a kitűnő ebédért, az mégsem 
örült.

? (3b) Ugyan Mari a lányát dicsérte meg a kitűnő ebédért, az még
sem örült.

? (4a) Ugyan Mari a lányát megdicsérte a kitűnő ebédért, valójában 
a fia főzött.

(4b) Ugyan Mari a lányát dicsérte meg a kitűnő ebédért, valójában 
a fia főzött.

A négy mondat esetében a bevezető alárendelt tagmondatok szóról 
szóra megegyeznek, csupán az különbözteti meg őket, hogy mely össze
tevő áll a tagmondat főhangsúlyát hordozó (kiemeléssel jelzett) fókusz po
zícióban. A (3a) és a ?(4a) mondatokban a fókuszba állított elem a „meg
dicsérte” ige, míg a ?(3b) és a (4b) esetén a tárgyként szereplő „lányát” 
főnév kerül kontrasztív fókuszba. A (3a) és a ?(3b) mondatokban a má
sodik tagmondatot az „az” anafórikus névmás vezeti be, melynek előzmé
nye mindkét esetben a bevezető tagmondat „lányát” tárgyi főneve. Figyel
jük meg, hogy míg e második tagmondat teljesen természetes folytatása a 
(3a) kezdeti „ugyan” tagmondatának, ugyanakkor igencsak nehézkesen 
hangzik (ezt jelöli a kérdőjel) ?(3b) bevezető tagmondatát követően.

E különbségről a következőképpen adhatunk számot: Feltételezhető, 
hogy amikor a hallgató azonosítja a kezdeti „ugyan” tagmondat fókuszát, 
a tipikus ok-okozati viszonyokról való pragmatikus ismereteire támaszkod
va fókusz alapú következtetést állít fel arra vonatkozólag, hogy vajon mi is
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az az implicit következmény, amelyet a beszélő tagadni kíván. Hipotézi
sünk értelmében továbbá az is elvárható, hogy e fókusz alapú következ
tetés a tagmondat határánál kiemelésre kerül, mivel tartalmazza a követ
kező tagmondat számára várhatóan előzményül szolgáló argumentumot.

így tehát a (3a) bevezető tagmondatában a beszélő azt a tényt állítja 
fókuszba, hogy a lányt megdicsérték. Mivel a dicséretnek jellegzetes hatá
sa, hogy a megdicsért személy örül, feltételezésünk értelmében a hallgató 
ahhoz az implicit következményhez fog eljutni, miszerint „a lány örült”. 
Figyeljük meg, hogy e következmény-propozíció tartalmazza a kezdeti alá
rendelt tagmondat azon topikként szereplő főnévi csoportját, mely a máso
dik tagmondat „az” anafórikus névmásának szövegelőzményéül szolgál. Ily 
módon, feltételezve, hogy a második tagmondat feldolgozása során bein
duló, a megfelelő koreferens azonosítására irányuló visszakeresési folya
mat először a kiemelt (és ennélfogva leginkább hozzáférhető) következ- 
mény-propozíciót találja meg, elmondhatjuk, hogy (3a)-nál a fókusz alapú 
következtetés előtérbe emelése a második tagmondat gördülékeny feldol
gozását segíti elő.

Egészen más a helyzet ?(3b) esetében, ahol a szövegelőzményként 
szolgáló „lányát” főnévi csoport kontrasztív fókuszba kerül. A tárgyi főnévi 
csoport fókuszba állításával a beszélő implicit utalást tesz a tárggyal szem
beállítható egyéb entitások kontrasztív halmazára, melyeket szintén meg 
lehetett volna dicsérni, noha ez nem történt meg (lásd CHAFE, 1976; 
JACKENDOFF, 1972). Ennélfogva a fókusz alapú következmény-propo
zíció e kontrasztív halmaz elemeire vonatkozik majd, nem pedig a fókusz
ba helyezett „lányát” tárgyra, annak ellenére, hogy ez utóbbi alkotja a 
?(3b) második tagmondatában szereplő „az” névmás előzményét. így tehát 
a ?(3b)-ben a beszélő félrevezeti a hallgatót, midőn — megsértve a nyelvi 
együttműködés grice-i konvencióját — olyan következményt tagad a fölé
rendelt tagmondatban, ami nem a kezdeti „ugyan” tagmondat fókuszán 
alapul Ennek eredményeképpen a második tagmondatban található „az” 
névmás előzményének visszakeresése az első menetben kudarcba fullad, 
minthogy az előtérbe helyezett fókusz alapú következtetés nem tartalmaz
za a megfelelő előzmény-argumentumot. Ezért hangzik ?(3b) oly nehéz
kesnek (3a)-hoz képest.

A ?(4a) és a (4b) esetében fordított a helyzet. A (4b)-ben a második 
tagmondat alanyaként szereplő „a fia” főnévi csoport szövegelőzménye 
valóban megfeleltethető a fókusz alapú következményben szereplő kont
rasztív halmaz valamely tagjával, és így a következtetés kiemelése meg
könnyíti az előzmény hatékony visszakeresését. Ezzel szemben ?(4a) ese
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tében az előtérbe állított fókusz alapú következtetés a kezdeti alárendelt 
tagmondat topikjaként szereplő „a lányát” főnévi csoportot tartalmazza. 
Ennélfogva a második tagmondatban található „a fia” főnévi csoport meg
felelő szövegelőzményének visszakeresése első menetben csődöt mond, 
mivel feltevésünk szerint e visszakeresési folyamat először a nagyobb hoz- 
záférhetőségű, kiemelt következmény-propozíciót találja meg. Ezért van 
az, hogy a (4b)-hez viszonyítva a ?(4a) igencsak rosszul hangzik.

Feltételezve, hogy a fenti hipotézis megállja a helyét, elvárható, hogy 
prediktív jellegű következtetéses folyamatokat találjunk a kezdeti, „ugyan” 
típusú alárendelt tagmondatok feldolgozása során. E jóslat ugyanakkor el
lentmondani látszik TOWNSEND és BEVER (1978) eredményeinek, 
akik szerint egy kezdeti megengedő tagmondat szemantikai feldolgozását 
a hallgatók felfüggesztik egészen addig, amíg a második tagmondat tartal
ma hozzáférhetővé válik.

Ezen ellentmondást feloldandó, egy korábbi vizsgálatban megismétel
tük TOWNSEND és BEVER (1978) kísérletét, ezúttal magyar mondato
kat használva (lásd GERGELY, 1986, 1991a). Feltételezésünk szerint 
Townsend és Bever kísérleti személyei azért dolgozták fel csupán felszí
nesen a kezdeti „ugyan” (though) típusú tagmondatokat, mert nem állt 
módjukban azonosítani a kísérletben használt befejezetlen tagmondatok 
fókuszát. Az angolban — egyes speciális szintaktikai szerkezetektől elte
kintve — a TF szerkezetre vonatkozó információt (a) kontextuális jegyek, 
illetve (b) olyan intonációs jegyek hordozzák, mint a fókuszhangsúly, mely 
egyszerű (tag)mondatok esetében a (tag)mondat utolsó szavára esik (lásd 
JACKENDOFF, 1972). A Townsend és Bever által használt befejezetlen 
mondattöredékeknél azonban — melyek izoláltan, szövegkontextus nélkül 
jelentek meg és „normális intonációval” hangzottak el — a tesztelt tag
mondatok utolsó szava minden esetben hiányzott. Ennek eredményeként 
az összetevők egyike sem volt a tagmondat fókuszaként világosan megje
lölve. Lehetséges tehát, hogy a tesztelés pillanatáig a személyek még a 
tagmondat egyetlen összetevőjére sem ruházták rá a fókusz szerepet. 
Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a feltételezett fókusz alapú következ
tetéseket sem végezhették el a kezdeti „ugyan” típusú tagmondatok fel
dolgozása során.

Más a helyzet azonban a magyarban, ahol a fókusz azonosítását 
egyértelmű strukturális jegyek teszik lehetővé, mégpedig gyakran már jóval 
azelőtt, hogy a tagmondat befejeződne. Ennek az az eredménye, hogy a 
hallgatók még akkor is képesek diskurzusfunkciókat ruházni az összete
vőkre, ha izolált és befejezetlen tagmondatokat hallanak. S valóban,
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TOWNSEND és BEVER (1978) kísérletének magyar ingeranyagon tör
tént megismétlésekor a különböző típusú „on-line” mérések egyike sem 
mutatta ki az angol nyelvű kísérletben talált különbségeket a kezdeti 
„ugyan” tagmondatok feldolgozása és a megfelelő fölérendelt vagy „ha” 
típusú tagmondatok feldolgozása között (GERGELY, 1986, 1991a). Ez 
arra utal, hogy a hallgatók a magyar nyelvű kezdeti „ugyan” tagmondato
kat éppoly teljes mértékű szemantikai feldolgozásban részesítették, mint 
a kezdeti tagmondatok egyéb típusait.

Összegezve: ezen eredmények összhangban állnak feltevésünkkel, 
miszerint ha a TF szerkezetre utaló jegyek hozzáférhetők egy kezdeti 
„ugyan” típusú alárendelt tagmondat feldolgozása során, a hallgatók fó
kusz alapú következtetéseket fognak végezni, hogy elővételezzék a fölé
rendelt következő tagmondat tartalmának egyes mozzanatait (erre további 
bizonyítékok találhatók a következő munkákban: GERGELY, 1987/88, 
1991a, 1991b). Az alább tárgyalandó kutatás részletesen vizsgálja e hipo
tézist. Minthogy a kísérletet magyar nyelvű mondatokon végeztük, a kö
vetkező részben rövid áttekintést nyújtunk arról, hogy miben különböznek 
a magyar mondatok TF szerkezetének felszíni jegyei az angol mondato
kétól.

A DISKURZUSFUNKCIÓK AZONOSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ STRUKTURÁLIS 
JEGYEK A MAGYARBAN

Az angolban a TF szerkezetet gyakran csupán intonációs jegyek jelzik. A 
fókuszba helyezett elem kapja az elsődleges vagy „fokális” hangsúlyt, mely 
egyszerű kijelentő mondatokban az utolsó szóra esik (lásd AKMAJIAN, 
1973; CHAFE, 1970, 1976; CHOMSKY, 1971; HALLIDAY, 1967; JAC- 
KENDOFF, 1972). Egyéb elemek is kijelölhetők fókusz gyanánt, 
amennyiben kontrasztív hangsúlyt kapnak (JACKENDOFF, 1972). így, 
bár léteznek bizonyos szintaktikai konstrukciók (mint például a Balra Ki
emelést tartalmazó ún. „cleft” szerkezet), melyek az összetevők diskurzus
funkcióit explicit módon jelzik, általában azonban a szintaktikai struktúra 
pozíciói nem szolgálnak információval a TF szerkezet azonosításához. Ez
zel szemben a magyar a grammatikai viszonyokat és a diskurzusfunkciókat 
egyaránt világosan elkülönülő strukturális jegyekkel jelzi (lásd például 
HORVÁTH, 1981; É. KISS, 1981, 1987; PLÉH, 1982; SZABOLCSI, 
1981). A grammatikai viszonyokat (alany, tárgy, határozók) a magyar lo
kális jegyekkel kódolja, a főnevek végéhez illesztett esetragok formájában, 
így a fő összetevők felszíni sorrendje szabad: az alany, az ige, a tárgy és 
a határozók különböző permutációi egyaránt grammatikus mondatokat



478

eredményeznek.1 Egy mondat így létrehozott változatai mindamellett ko
rántsem felcserélhetők, mivel mindegyik eltérő szöveginterpretációt nyer. 
A magyarban ti. a felszíni szerkezet pozíciói a mondat aktuális tagolását 
(azaz az összetevők kommunikatív szerepét, diskurzusfunkcióját) kódolják. 
A magyar mondat strukturális pozíciói tehát konfigurációs jegyekként mű
ködnek, melyek lehetővé teszik a hallgató számára az összetevők diskur
zusfunkciójának (topik/fókusz) biztonságos azonosítását.

A magyar mondat alapvető strukturális pozícióit sematikusan a kö
vetkezőképpen ábrázolhatjuk (lásd É. KISS, 1981, 1987):

[Ti, T2, ...] [F] V [X,, Xz, ...]2

A mondat fókusza mindig közvetlenül az igét megelőző strukturális 
pozícióban (a „Fókusz pozícióban”: [F]) jelenik meg, s a mondat fokális 
hangsúlyát kapja (amikor van ilyen).3 Ezt a pozíciót csupán egyetlen elem 
töltheti be. A fókuszt megelőző strukturális pozícióban (a „Topik pozíci
óban”: [Ti, T2,...]) található elem(ek) (ha vannak ilyenek) alkotják a 
mondat topikját. Az igét követhetik további bővítmények ([Xi, X2,...]), 
melyek, ha új információt hordoznak, másodlagos hangsúlyt kapnak, vagy 
ha már ismertek, hangsúlytalanok maradnak.

Az ige (igető formában) maga is betöltheti a fókusz szerepét, mely 
esetben megkapja a mondat főhangsúlyát. Az ismertetendő kísérlet ugyan
akkor erősen támaszkodik a magyar nyelvtan egy jellegzetes vonására: ar
ra, hogy az igék gyakran aspektusjelző, a cselekvés befejezettségét kifeje
ző igekötővel összekapcsolódva komplex predikátumokat alkotnak (lásd 
ACKERMAN és KOMLÓSY, 1983; É. KISS, 1981, 1987; SZABOLCSI, 
1986).4 Az igekötős igék kétféle formában jelenhetnek meg. Egyfelől, az 
igekötő betöltheti a Fókusz pozíciót, mely esetben az igéhez tapadó elő
tagként jelenik meg (például „e/mosta” az (5a)-ban). Másfelől, amikor a 
Fókusz pozíciót valamely más összetevő tölti be, az igekötő elkülönült 
elemként az ige utáni pozícióba kerül (például „mosta el” az (5b)-ben).

TOPIK FÓKUSZ
(5a) Nagymama e/mosta a tányérokat a tegnapi házibuli után,...

TOPIK FÓKUSZ
(5b) Nagymama a tányérokat mosta el a tegnapi házibuli után,...

E példák két lényeges tekintetben is jól illusztrálják, hogy az angol
hoz képest mennyire különböző módon kódolja a TF szerkezetét a ma
gyar. Először is, az igekötő elhelyezkedése az ige körül a magyarban vi
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lágos strukturális jegyként szolgál az összetevők diskurzusfunkcióinak azo
nosításához, még akkor is, ha kontextuális vagy szupraszegmentációs je
gyek nincsenek jelen. Másodszor, e strukturális jegy a magyarban már jó
val a (tag)mondat vége előtt megjelenhet. E tényezőket szem előtt tartva 
térjünk vissza a TF szerkezetnek a mondatmegértésben betöltött szerepé
hez.

TOPIKKIEMELÉS BEVEZETŐ ALÁRENDELT TAGMONDATOK 
FELDOLGOZÁSÁNÁL

Az alábbiakban tehát egy kísérletről fogunk beszámolni, mely megvizsgálja 
a fókusz alapú következtetések szerepét a magyar nyelvű összetett aláren
delő szerkezetek feldolgozása során. A kísérletben tesztelt konkrét pre- 
dikciók arra vonatkoznak, hogy milyen szerepet játszik egy bevezető alá
rendelt tagmondat TF szerkezete a tagmondatok közötti előzményviszo
nyok azonosításában.

Röviden összefoglalva: Feltételeztük, hogy kezdeti alárendelt tag
mondatok feldolgozása során a hallgató fókusz alapú következtetéseket 
végez, melyek eredményeképpen a tagmondathatámál kiemelésre kerül 
— és így könnyebben elérhetővé válik — a kezdeti tagmondat azon 
összetevője, amely elővételezhetően a következő tagmondat szöveg
előzményéül szolgál. A (3—4) mondatok viszonylagos elfogadhatóságának 
korábbi elemzése arra utalt, hogy egy kezdeti alárendelt tagmondat főnévi 
tárgya nagyobb valószínűséggel lesz a második tagmondat argumentuma, 
ha a bevezető tagmondatban topik szerepet játszott, mint hogyha kont
rasztív fókuszba került. Ennek alapján a következő predikciót állíthatjuk 
fel: Egy kezdeti alárendelt tagmondat főnévi tárgya, amennyiben a tagmon
dat topikja, a tagmondathatámál kiemelésre fog kerülni. A főnévi tárgy ki
emelésére azonban nem fog sor kerülni abban az esetben, ha az a kezdeti 
alárendelt tagmondatban kontrasztív fókuszba kerül.

E hipotézist kísérletünkben egy „on-line” szófelismerési feladattal 
fogjuk tesztelni, mely kezdeti alárendelt tagmondatok tárgyának viszony
lagos hozzáférhetőségét vizsgálja meg a tagmondathatár előtt és után an
nak függvényében, hogy a kérdéses főnév milyen diskurzusszerepet (topik 
vagy fókusz) játszik a kezdeti tagmondatban.
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ÁTKÓDOLÁS, KIEMELÉS, ÉS A TAGMONDATHATÁRI JELENSÉGEK 
FUNKCIONÁLIS ÉRTELMEZÉSE

Feltevésünk, miszerint a tagmondatból történő kiemelés következtében a 
kezdeti tagmondat bizonyos összetevőinek viszonylagos hozzáférhetősége 
a tagmondathatárt követően megnő, ellentmondani látszik a lexikai anyag 
elérhetőségét érintő korábbi eredményeknek. Mint láttuk, e vizsgálatok 
azt mutatták, hogy a tagmondat szavai a tagmondathatárt követően való
jában kevésbé hozzáférhetők, mint az előtt (CAPLAN, 1972; JARVEL- 
LA, 1971; JARVELLA és HERMANN, 1972; WALKER és mts., 1968). 
Ezt az ún. „átkódolási hipotézis” (FODOR és mts., 1974) a tagmondat 
végén koncentrálódó átkódolási folyamatnak tulajdonította, melynek ered
ményeképpen a tagmondat absztrakt reprezentációs formában kerül táro
lásra, a reprezentáció felszíni jegyei pedig törlődnek Ez vezet aztán a tag
mondathatárt követően a morfológiai elérhetőség tapasztalt csökkenésé
hez.

Figyeljük meg azonban, hogy mivel a fenti eredmények mind a mon
dat utáni mérésekkel — tehát a második tagmondat feldolgozását követő
en — ellenőrizték a morfológiai elérhetőséget, a jelen hipotézis szem
pontjából nem lehetnek perdöntőek. Feltevésünk szerint ti. a topik sze
lektív kiemelése a kezdeti alárendelt tagmondatból arra szolgál, hogy a 
szövegelőzmény szerepre legesélyesebbnek ítélt argumentumot időlegesen 
elérhetőbbé téve elősegítse az antecedens visszakeresésére irányuló folya
matot a második tagmondat feldolgozása során. Mivel azonban a második 
tagmondat szövegelőzményének azonosítása a mondat végére már nyilván
valóan megtörtént, semmi okunk arra számítani, hogy a feltételezett ki
emelési folyamat bármi hatást is gyakorolna a morfológiai elérhetőségre 
a mondat befejezését követően. Világosnak tűnik ezért, hogy a feltevés 
hatékony ellenőrzéséhez arra van szükség, hogy a szavak hozzáférhetősé
gét „on-line” módszerrel, a második tagmondat feldolgozásával egyidőben 
mérjük. Ezért a jelen kísérletben a kezdeti tagmondat célszavainak vi
szonylagos hozzáférhetőségét már a második tagmondat egy korai pontján 
fogjuk ellenőrizni, s nem pedig a mondathatárt követően.

Tegyük fel a kérdést: amennyiben kísérletünk igazolná a kezdeti alá
rendelt tagmondatokból történő topikkiemelés hipotézisét, milyen követ
kezményekkel járna ez az eredmény a korai mondatmegértési modellek 
„átkódolási hipotézisére” nézve? Noha a topik tagmondathatárt követő 
megnövekedett elérhetősége nyilvánvaló ellenpéldával szolgálna a morfo
lógiai hozzáférhetőség tagmondathatár utáni általános hanyatlásának tézi
sével szemben, mindamellett jó érvek szólnak amellett, hogy e demonst
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tését tenné szükségessé.

így például továbbra is fenntarthatónak tűnik az az elképzelés, hogy 
— a feldolgozás bizonyos feltételeinek teljesülése esetén — a tagmondat vé
gén valóban megtörténik az elvontabb reprezentációs formába történő át
kódolás. E feltételeket a következőképpen fogalmazhatjuk meg: (i) a tag
mondat végére érve annak „teljes enkódolása” megtörtént (ahol „teljes 
enkódolás” alatt nemcsak a tagmondat mögöttes grammatikai szerkezeté
nek felállítása értendő, hanem a szövegértelmezés egyéb, a tagmondatra 
vonatkozó folyamatai is, mint például az anafórikus névmások megfelelő 
koreferenseinek azonosítása, illetve a topik-argumentum összekapcsolása 
az illeszkedő szövegelőzménnyel) és (ii) a tagmondathatárnál nincs folya
matban semmiféle, a következő tagmondatra vonatkozó prediktív követ
keztetés, amely a tagmondatoknak a szövegszerkezetbe történő integráci
óját szolgálja. Amennyiben azonban az (i) vagy a (ii) feltételek bármelyike 
nem teljesült a tagmondathatárnál, úgy a hallgató időlegesen elhalasztja a 
tagmondat anyagának végső átkódolását.

Ahhoz, hogy egy kezdeti alárendelt tagmondat feldolgozásakor a 
hallgató elvégezhesse a feltételezett prediktív következtetést, a szövegin
terpretációs jegyek kétféle típusának kell a tagmondatban jelen lennie: (a) 
a tagmondat különböző összetevőinek diskurzusfunkcióját (topik vs. fó
kusz) azonosító jegyeknek és (b) az első és második tagmondatot össze
kapcsoló szemantikai viszonyt azonosító jegyeknek (amit olyan alárendelő 
konjunkciók jeleznek, mint az „ugyan” vagy a „ha-akkor”). Feltevésünk 
szerint amennyiben e jegyek közül bármelyik is hiányzik, a hallgató kép
telen lesz a kezdeti tagmondat alapján bejósló következtetéseket végezni. 
Ez esetben arra számíthatunk, hogy továbbra is jelen lesz az a negatív ha
tás, amit a tagmondat végi átkódolás a tagmondat utáni morfológiai hoz
záférhetőségre gyakorol (feltéve, hogy a „teljes enkódolás” feltétele fenn
áll).

481

Példaként említhetjük a kezdeti fölérendelt tagmondatokat, melyek
nél a hallgatónak nincs információja a tagmondat feldolgozása során arról, 
hogy milyen szemantikai viszony kapcsolja össze a tagmondatot a második, 
alárendelt tagmondattal. (Valójában a hallgató ilyen esetben a tagmondat 
vége előtt még azt sem tudja, vajon egy egyszerű mondattal van-e dolga, 
vagy pedig egy összetett mondat kezdeti fölérendelt tagmondatával.) így 
tehát, amennyiben kezdeti fölérendelt és kezdeti alárendelt tagmondato
kat egyaránt megvizsgálunk, úgy tesztelhetővé válik a fenti hipotézis arról, 
hogy hogyan befolyásolják a tagmondathatárnál végbemenő kiemeléses, il-
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letve átkódolási folyamatok a tagmondat anyagának a tagmondatot követő 
morfológiai elérhetőségét. Azt jósoljuk, hogy a topik kiemelése csupán a 
kezdeti alárendelt tagmondatoknál megy majd végbe, ahol a bevezető kö
tőszó (például „ha” vagy „ugyan”) tájékoztatja a hallgatót a tagmondatok 
közötti konkrét szemantikai viszonyról. Ezzel szemben, a kezdeti föléren
delt tagmondatok esetében hipotézisünk szerint nem jönnek létre predik- 
tív következtetések, s így a tagmondatvégi átkódolás eredményeképpen az 
első tagmondat összetevőinek hozzáférhetősége várhatóan csökkenni fog a 
második tagmondat során. E feltételezést tesztelendő a jelen kísérletben 
meg fogjuk vizsgálni az első tagmondat összetevőinek menetközbeni hoz
záférhetőségét annak függvényében, hogy a kezdeti tagmondat fölérendelt 
vagy alárendelt tagmondat.

Feltételezve, hogy — hipotézisünknek megfelelően — a hallgatók 
valóban kiemelik egy kezdeti alárendelt tagmondatból a fókusz alapú pre- 
diktív következtetésben foglalt argumentum reprezentációját, feltehető a 
kérdés, hogy vajon e folyamat a tagmondat feldolgozása során mely pon
ton megy végbe. A magyarra nézve igen érdekes kérdés ez, mivel a ma
gyarban a feltételezett fókusz alapú következtetés alapjául szolgáló 
szöveginterpretációs jegyek mindkét típusa gyakran már jóval a tagmondat 
vége előtt hozzáférhető. Ezért egyfelől elképzelhető, hogy a topik feltéte
lezett aktivációja rögtön végbemegy, ahogy a releváns diskurzusjegyek fel
dolgozása megtörtént, azaz még jóval a tagmondat vége előtt. Másfelől 
azonban, mivel a kiemelési folyamat feltételezett funkciója (azaz, a máso
dik tagmondat integratív feldolgozásának elősegítése) csupán a második 
tagmondat elérésekor érvényesülhet, ezért hatékonyabb feldolgozási eljá
rásnak tűnhet a topik kiemelését csupán a kezdeti tagmondat határánál 
elvégezni.

Korábban azt feltételeztük, hogy a feldolgozási teher lokális megnö
vekedése a tagmondat végén nem azonosítható teljes mértékben a tag
mondaton belüli mögöttes grammatikai szerkezet felállításával, mint azt 
eddig feltételezték. Alternatív elképzelésünk szerint a tagmondat végén 
koncentrálódó feldolgozás — legalábbis részben — a tagmondatok közötti 
szövegintegrációs folyamatokat tükrözi. Ennek egyik esete lehet a topik- 
kiemelés feltételezett folyamata. Lehetséges ugyanis, hogy az elővételezett, 
a második tagmondat szövegelőzményéül szolgáló argumentum kiemelése 
az első tagmonatból a tagmondat végére koncentrálódik, annak ellenére, 
hogy információs bázisa a tagmondatnak már egy jóval korábbi pontjánál 
elérhető. E feltételezés ellenőrzésére a jelen kísérletben a kezdeti tag
mondat összetevőinek „on-line” hozzáférhetőségét összetett mondatok
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feldolgozásának két különböző pontján fogjuk megvizsgálni: (1) még a be
fejezetlen kezdeti tagmondaton belül (de már a releváns diskurzusjegyek 
feldolgozása után), illetve (2) a második tagmondat korai szakaszában.

A TAGMONDATHATÁRI HATÁSOK ÉRTELMEZÉSE A FUNKCIONÁLIS 
TELJESSÉG, AZ INFORMÁCIÓS TELJESSÉG ÉS A REFERENCIÁLIS 
SPECIFICITÁS SZEMPONTJÁBÓL

Láthattuk, hogy a tagmondatok feldolgozásának korai modelljeit (lásd 
FODOR és mts., 1974) két alapfeltevés jellemezte, amelyekre a tagmon- 
dathatárnál megfigyelt hatások értelmezését alapozták: (a) a feldolgozási 
teher lokális megnövekedését a tagmondat végén úgy tekintették, mint 
ami teljes mértékben tagmondaton belüli, a felszíni összetevők mögöttes 
grammatikai viszonyainak kijelölését szolgáló folyamatoknak tudható be, 
illetve (b) az így felállított struktúrát a tagmondat grammatikai mélyszer
kezetének reprezentációjával azonosították. Vegyük észre, hogy alternatív 
feltevésünk, mely szerint a feldolgozási teher tagmondatvégi megnöveke
dése szövegintegrációs folyamatokat tükröz (mint amilyen a topik feltéte
lezett kiemelése a kezdeti alárendelt tagmondatból), elutasítja mindkét el
őfeltevést.

Valójában a fenti előfeltevéseket első ízben Carroll és munkatársai 
kérdőjelezték meg egy kísérletsorozatban (lásd CARROLL, 1976; CAR- 
ROLL, TANENHAUS és BEVER, 1978, TANENHAUS és CARROLL, 
1975), mely kimutatta, hogy szintaktikailag egyaránt jólformált tagmonda
tok szignifikánsan különböznek abban, hogy mekkora hatást gyakorolnak 
az olyan tagmondathatárnál koncentrálódó jelenségekre, mint például a 
tagmondat körüli perceptuális zárás. Kimutatták például, hogy az olyan 
gerundiumos szerkezet, mint amilyen (6a) kiemelt részében található, 
gyengébb szegmentálási egységként működik egy kattanáslokalizációs fel
adatban, mint az annak megfelelő (6b) szerkezet, mely a teljes főnévi cso
portot tartalmazza:

(6a) Falling off the chair caused John to act strange for days.

(A székről való leesés következtében János napokig furcsán viselke
dett.)

(6b) John ’s falling off the chair caused John to act strange for days.

(János leesése a székről azt eredményezte, hogy napokig furcsán vi
selkedett.)
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Ezen eredmények értelmezésénél Carroll (1976) feladta azt a nyel
vészeti alapon felállított korábbi feltételezést, miszerint a feldolgozás so
rán a tisztán szintaktikailag definiált tagmondat lenne a perceptuális ta
golás tárgya. Ehelyett úgy vélte, hogy a megértés eredményeképpen fel
állított reprezentáció alapvető kódolási egységeit „független mentális 
struktúrák” képezik, melyek „propozicionális” természetűek (CARROLL, 
1976). Feltételezte, „...hogy azok a nyelvi szekvenciák, amelyek közvetle
nül teljes propozicionális struktúrákba képezhetők le, a mondatészlelés 
ideális tagolási egységeit adják” (CARROLL és mts., 1978). Hogy számot 
adhassanak a különböző felszíni szekvenciáknak a perceptuális tagolásra 
gyakorolt eltérő hatásáról, CARROLL és mts. (1978) előterjesztették a 
„funkcionális teljesség” elvét, amely szerint egy felszíni szekvencia annyi
ban tekinthető funkcionálisan teljesnek, amennyiben „a grammatikai vi
szonyok egy teljes, explicit és koherens halmazát tartalmazza”. Más szó
val: minél teljesebb és explicitebb módon tükrözi egy felszíni szekvencia 
a kódolt propozicionális egység mögöttes strukturális viszonyait, annál 
jobb tagolási egységként szolgál a feldolgozás során.

Míg a funkcionális teljesség elve sikerrel magyarázza a (6a) és (6b) 
típusú mondatoknál megfigyelhető eltérő tagolási hatásokat, csupán to
vábbi módosítások árán képes számot adni a tagmondathatári jelenségek 
olyan további különbségeiről, melyekre először MARSLEN-WILSON, 
TYLER és SEIDENBERG (1978) hívták fel a figyelmet (lásd 7—8 mon
datait:)

(7a) Even though Peter hasn’t seen many bears, they are apparently 
his favorite animal.

(Bár Péter még nem sok medvét látott, mégis ezek a kedvenc állatai.)

(7b) Even though Peter hasn’t seen many, bears are apparently his 
favorite animal.

(Bár Péter még nem sokat látott, mégis a medvék a kedvenc állatai.)

(8a) Even though he hasn’t seen many bears, they are apparently Pe
ter’s favorite animal.

(Bár még nem sok medvét látott, mégis ezek Péter kedvenc állatai.)

(8b) Even though he hasn’t seen many, bears are apparently Peter’s 
favorite animal.



(Bár még nem sokat látott, mégis a medvék Péter kedvenc állatai.)

E szerzők „on-line” rímkereséses feladatot alkalmazva azt találták, 
hogy a (7a) és (7b) típusú mondatpároknál, ahol teljes főnévi csoport 
(„Péter”) az alany, a rímkeresési idők szignifikánsan rövidebbek, ha a cél
szó (a kurzivált „medvék”) az első tagmondat utolsó szavaként jelenik 
meg (7a), mint ha a második tagmondat elején (7b). Ezzel szemben a tag- 
mondathatár e hatása eltűnik az olyan mondatpároknál, mint (8a) és (8b), 
ahol a kezdeti tagmondat alanya egy előreutaló anafórikus névmás („ő”).

A funkcionális teljesség elve alapján nem megmagyarázható a tag- 
mondathatár hatásának hiánya a (8a) és (8b) esetében, mivel a kezdeti 
tagmondat az „ő” anafórikus névmással ugyanolyan „teljes és explicit mó
don” jelzi a kódolt propozíció mögöttes szerkezeti viszonyait, mint a meg
felelő (7a) és (7b) tagmondatok a „Péter” teljes főnévi csoporttal. Ezért 
MARSLEN-WILSON és mts. (1978) alternatív magyarázatot terjesztettek 
elő, mely „a felszíni szekvencia által kódolt interpretatív egység informá
ciós teljességének” fogalmára épül. Eszerint (8a) és (8b) esetén a kezdeti 
tagmondat reprezentációjának tagmondat végi átkódolása elhalasztásra 
kerül, mert a kódolt értelmezési struktúra „információs szempontból hiá
nyos”, amennyiben az alanyi argumentum referenciális tulajdonságai nin
csenek megadva.

Valójában már CARROLL (1976) is tisztában volt azzal a problémá
val, amit az anafórikus névmások jelentenek a funkcionális teljesség elve 
számára, s olyan módosítást javasolt, amely Marslen-Wilson és mts. „infor
mációs teljesség” hipotézisével egy irányba mutat. Ennek megfelelően 
CARROLL és mts. (1978) úgy próbálták továbbfejleszteni a funkcionális 
teljesség elvét, hogy az érzékeny legyen arra is, hogy „...egy szekvencia a 
grammatikai viszonyokat milyen specificitással tükrözi” (kiemelés tőlem). 
Példáik világossá teszik, hogy „specificitás” alatt itt a kódolt propozíció 
egyes argumentumainak reprezentációjában foglalt referenciális tulajdon
ságok mennyiségét kell értenünk. Például, álláspontjuk szerint a (kurzivált) 
alanyi főnévi csoport (9a)-ban „specifikusabb”, mint a megfelelő névmás 
a (9b)-ben:

(9a) After the little fellow with the moustache left,...
(Miután a kis bajszos alak távozott,...)

(9b) After he left,...
(Miután ő távozott,...)
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így, a funkcionális teljesség elvét kiegészítvén a spécificités további 
szempontjával, CARROLL és mts. (1978) azt javasolták, hogy „...a spe
cifikusabb grammatikai viszonyokat mutató szekvenciák jobb potenciális 
tagolási egységeket képeznek, mint a kevésbé specifikus grammatikai vi
szonyokat mutató szekvenciák”.

A „KOMPUTÁCIÓS TELJESSÉG” ELVE

Feltételezhető azonban, hogy valójában nem is a specifikus referenciális 
tulajdonságok kidolgozottságának foka az a releváns tényező, amely az át
kódolás későbbre halasztását eredményezi az olyan előreutaló anafórikus 
névmásokat tartalmazó szekvenciák esetében, mint amilyet a fenti (8a) és 
(8b) példáz. Vegyük észre mindenekelőtt, hogy a „Péter” alanyi argumen
tum referenciális tulajdonságainak kontextuális meghatározása nélkül 
(7a)-ban és (7b)-ben, ahol a tagmondathatárnál végbement az átkódolás, 
a kódolt reprezentáció referenciális specificitása csupán egy leheletnyivel 
magasabb (amennyiben a „Péter” név tulajdonságát rögzíti), mint az „ő” 
(„he”) névmás esetében (8a)-ban és (8b)-ben. Azaz, az olyan főnévi cso
portok, mint „Péter”, „a férfi”, „az illető”, „valaki” vagy „ő”, igencsak sze
gények specifikus referenciális tulajdonságokban: jobbára csupán személy
ről, számról és esetenként nemről szóló információt tartalmaznak. Ezért 
kétséges, hogy MARSLEN-WILSON és mts. (1978) kísérletében a tag- 
mondathatár menti morfológiai elérhetőségben tapasztalt különbség a tel
jes főnévi csoport („Péter”) és a megfelelő anafórikus névmás („ő”) kö
zött mértékben a két kifejezés eltérő mértékű referenciális specificitásával 
lenne magyarázható.

Meggyőzőbbnek tűnik a fenti eredményeket az általunk javasolt (lásd 
GERGELY, 1986, 1991a) szintaktikai komputációs teljesség elvéből faka
dó feldolgozási követelmények szempontjából értelmezni. Eszerint az el
őreutaló anafórikus névmás jelenléte egy kezdeti tagmondatban olyan 
szintaktikai jegyként működik, mely automatikusan beindítja a koreferens 
főnévi csoport keresését. Feltevésünk értelmében amennyiben e folyamat 
a koreferenst a tagmondat végéig nem találja meg, a szekvencia tagmon
dat végi átkódolása felfüggesztésre kerül egészen addig, amíg a koreferens 
azonosítása a tagmondathatárt követően meg nem történik. így, mivel a 
tagmondat végi átkódolás elmarad, a szekvencia egy ideiglenes, a felszíni 
jegyeket megőrző reprezentációs formában lesz található a tagmondatha- 
tár elérésekor. Ezért nem találunk különbséget a célszavak morfológiai el
érhetőségében a tagmondathatár két oldalán a (8a) és a (8b) között.
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Vegyük észre, hogy a komputációs teljesség e követelménye függet
len attól, hogy milyen mértékben vannak specifikálva a referenciális tulaj
donságok a kódolt reprezentációban. A (8a) és (8b) típusú — anafórikus 
névmást tartalmazó — szerkezetek esetében azonban az információs, ver
sus a komputációs teljesség elvein alapuló alternatív értelmezések ugyan
azon predikcióhoz vezetnek, így pusztán ezen adatok alapján lehetetlen e 
feltevéseket empirikusan egybevetni. A magyar nyelvtan egyik jellegzetes 
strukturális jegye, az ún. „pro-drop” paraméter ugyanakkor lehetővé teszi, 
hogy bizonyos szerkezetek információs versus komputációs teljességét vi
lágosan elkülönítsük. Tekintsük meg például az alábbi (10a) és (10b) 
mondatokat:

(10a) Ugyan az előadás végén a színésznőt megtapsolták, a rendező 
mégsem volt elégedett.

(10b) Ugyan az előadás végén a nézők a színésznőt megtapsolták, a 
rendező mégsem volt elégedett.

A magyarban az alanyként szereplő főnévi csoport tetszés szerint el
hagyható a felszíni szekvenciából, mint a (10a) esetében. Ez azért lehet
séges, mert az ige egyeztetve van az alannyal. így (10a) bevezető tagmon
data, ahol az alany helyén üres elem áll, információs szempontból ekviva
lens az angol „Though at the end of the performance they applauded the 
actress” tagmondattal, mivel az ige ugyanazt az információt kódolja az 
alanyról, mint az angol „they” személyes névmás (többes szám, harmadik 
személy). Ugyanakkor a magyar szerkezet korántsem ekvivalens az angol
lal a komputációs teljesség tekintetében, mivel szintaktikailag nem szüksé
ges koreferens főnévi csoportot találni (10a) kezdeti tagmondatának üres 
alanyához, minthogy az határozatlan alanyi olvasatot is kaphat.

így tehát (10b)-vel összehasonlítva, amelyben az alany pozícióját tel
jes főnévi csoport („a nézők”) tölti be, (10a) információs szempontból hi
ányosnak tekinthető, amennyiben határozatlan alanya referenciálisan nincs 
specifikálva: csupán a számra és személyre vonatkozó információt adja 
meg a mondat. Ugyanakkor (10a) kezdeti tagmondata teljes kódolási egy
séget alkot a szintaktikai komputációs teljesség elvének értelmében, mivel 
grammatikailag nem szükséges koreferens főnévi csoportot keresni az 
üres alany helyének kitöltésére.

Következésképpen, ha összehasonlítjuk a (10a) típusú, törölt alanyú 
szerkezeteket a nekik megfelelő (10b) típusú mondatokkal, amelyek 
alanyként teljesen specifikált főnévi csoportot tartalmaznak, ellenőrizhet
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jük, vajon a tagmondathatári jelenségek az információs, avagy a kompu- 
tációs teljesség függvényei-e. Ha az információs teljesség a kritikus faktor, 
úgy MARSLEN-WILSON és mts. (1978) eredményéhez hasonlóan arra 
számíthatunk, hogy a tagmondathatári hatások megjelennek az olyan — 
információs szempontból teljes — explicit alanyt tartalmazó szerkezetek 
esetében, mint (10b), de ezek a hatások el fognak tűnni az olyan — in
formációs szempontból hiányos — üres alanyú szerkezetek esetében, mint 
(10a). Másfelől, ha a komputációs teljesség a kritikus tényező, úgy azt jó
solhatjuk, hogy a tagmondathatári hatások éppannyira jelen lesznek (10a), 
mint (10b) esetében, mivel komputációs szempontból mindkét szerkezet 
teljes. E hipotézist ellenőrizendő, a jelen kísérlet összehasonlítja a kezdeti 
tagmondat egyes összetevőinek „on-line” hozzáférhetőségét olyan monda
toknál, melyek alanya teljes főnévi csoportot tartalmaz [mint (10b)], szem
ben a megfelelő, de üres alanyú mondatokkal [(mint (10a)].

Összefoglalva: a jelen kísérlet bevezető tagmondatok egyes összete
vőinek viszonylagos hozzáférhetőségét fogja megvizsgálni magyar összetett 
mondatok feldolgozása során egy „on-line” szófelismerési feladatot alkal
mazva. A tesztszavak kétféle szeriális pozícióban jelennek majd meg: vagy 
a tagmondathatári megelőzően, vagy pedig azt követően. A befejezetlen tag
mondat feltételénél a tesztelés pontja mindig a kezdeti tagmondat utolsó 
kötelező összetevőjének megjelenése előtt lesz, míg a befejezett, teljes tag
mondat feltételénél a tesztszót a második tagmondat első összetevőjét kö
vetően mutatjuk be. A tesztelt kezdeti tagmondatok vagy („ha”, illetve 
„ugyan” típusú) alárendelt tagmondatok, vagy pedig fölérendelt tagmonda
tok formájában jelennek meg. A tesztelt összetevő mindig a kezdeti tag
mondat tárgya lesz, mely ugyanazon szeriális pozícióban jelenik meg a kü
lönböző tagmondatokban. A tesztelt tárgyi főnévi csoport diskurzus szere
pét variálni fogjuk: hol a tagmondat topikja, hol annak fókusza lesz. Vé
gezetül, a teljes tagmondat feltételénél a kezdeti tagmondatok információs 
szempontból vagy teljesek, vagy pedig hiányosak lesznek.

MÓDSZER

KÍSÉRLETI SZEMÉLYEK

A kísérletben 24 személy (14 nő és 10 férfi) vett részt, átlagéletkoruk 25 
év volt. A személyek az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói vol
tak, minddannyian magyar anyanyelvűek.
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Minden személy 48 mondattöredéket olvasott el, mely 18 kísérleti frag
mentumot tartalmazott, véletlenszerűen összekeverve 30 töltelékfragmen
tummal. A 18 kísérleti fragmentumban variáltuk (a) a Tagmondat Típusát 
(„ha”, „ugyan”, illetve fölérendelt), (b) a Tagmondat Teljességét [(A) szin- 
taktikailag befejezetlen, (B) szintaktikailag is és információs szempontból 
is teljes (teljes alany), illetve (C) szintaktikailag teljes, de információs 
szempontból hiányos (üres alany)], valamint (c) a tesztelt tárgyi főnévi 
csoport Diskurzus Funkcióját (topik vagy fókusz). Ez 18 kísérleti típust 
eredményezett: minden személy minden típusból egy-egy példafragmen
tummal találkozott.

Mind a 18 kísérleti mondattöredék egyforma hosszú volt (eltekintve 
az alárendelt tagmondatokat bevezető extra „ha” és „ugyan” kötőszavak
tól). A tesztelt tárgyként szereplő főnév mindig ugyanabban a szeriális po
zícióban jelent meg, s a tesztelt szó pozíciója, valamint a próbaszó pre
zentálása közötti távolság minden esetben azonos volt. Alább három mon
datpár (11—13) szemlélteti azt a hat kísérleti típust, amely a Tagmondati 
Teljesség három feltételének (A, B, C), valamint a Diskurzus Funkciók két 
feltételének (T, F) kombinációiból adódik. A mondatfragmentumokat a 
személyeknek összetevőről összetevőre mutattuk be, az önütemező olva
sás kísérleti paradigmáját alkalmazva. Alább a függőleges vonalak különí
tik el az egyes exponált olvasási egységeket, csillag jelzi azt a szeriális po
zíciót, ahol a felismerendő próbaszó megjelent, a tesztelt tárgyi főnevet 
pedig kurziváltuk:

(Ат) Szintaktikailag befejezetlen tagmondat: TOPIK célszó 

TOPIK 1 TOPIK2 FÓKUSZ
(11a) Ugyan I az estélyen | a herceget | bemutatta | a báró a ...*

(Af) Szintaktikailag befejezetlen tagmondat: FÓKUSZ célszó 

TOPIK FÓKUSZ
(11B) Ugyan I a szalonban j a színésznőt | kínálta meg | a doktor 

a ...*

A szintaktikailag befejezetlen (A) tagmondat-fragmentumok három- 
argumentumú predikátumokat tartalmaztak [mint például az „NPi bemu
tatja NP2-t NP3-nak” (11a), vagy az „NPj megkínálja NP2-t NP3-mal” 
(11b)], amelyeknek kötelező harmadik argumentuma az azt bevezető ha
tározott névelő kivételével nem volt jelen. A (csillaggal jelzett) felisme
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rendő célszó a hiányos szekvenciát követően, tehát legalább egy összete
vővel a tagmondat befejezése előtt jelent meg.

A magyarban megvalósítható az igét megelőző főnévi csoport diskur
zus szerepének variálása anélkül, hogy módosítanánk a szekvencia össze
tevőinek sorrendjét. Röviden: az az elem, amely a mondat fókusza, min
dig közvetlenül az igét megelőző strukturális helyzetben, a „fókusz pozí
cióban” található, (lla)-ban e preverbális pozíciót a „be” igekötő tölti be, 
ami magát a befejezett cselekvést kifejező igét teszi a tagmondat fókuszá
vá. A fókuszt megelőző strukturális pozícióban megjelenő elem(ek) pedig 
a mondat topikját képezi(k). Ennélfogva (lla)-ban a tesztelt célszó, a 
„herceget” tárgyi főnév a tagmondat topikja, minthogy közvetlenül a fó
kuszba helyezett elemet megelőzően jelenik meg. Ugyanakkor (llb)-ben, 
ahol a „meg” igekötő posztverbális helyzetben van, a „színésznőt” célszó 
foglalja el az igét megelőző pozíciót, s így a tagmondat fókuszát képezi. 
A tesztelt tárgyi főnév diskurzus funkcióját ugyanilyen módon variáltuk az 
összes kísérleti típusban.

(B t ) Szintaktikailag és információs szempontból teljes tagmondat: 
TOPIK célszó

TOPIKi TOPIK2 FÓKUSZ
(12a) Ugyan | a gerillák | a herceget | elrabolták, | az őrnagy a ...*

(B f ) Szintaktikailag és információs szempontból teljes tagmondat: 
FÓKUSZ célszó

TOPIK FÓKUSZ
(12b) Ugyan I a tolvajok | a színésznőt | fosztották ki, | az ügyész 

a ...*

E feltétel (B) esetében a kezdeti tagmondat mind szintaktikailag, 
mind információs szempontból teljes, minthogy kétargumentumú tárgyas 
igét használ, s tartalmazza mind az alanyt, mind pedig a tárgyat, az 
alany—tárgy—ige szórendben. Az első tagmondat befejezése után (amit 
kötelező vessző jelez a magyarban) megjelenik még egy további összetevő, 
amely a második tagmondat első, alanyként megjelenő főnévi csoportja. 
Ezt követi egy, a második összetevőt bevezető határozott névelő, majd — 
a szekvenciát megszakítva — a csillaggal jelzett ponton exponáljuk a 
tesztszót. A tesztelés tehát egy összetevővel a tagmondathatárt követően 
történik meg, amikor a személy már a második tagmondatot olvassa. Ily 
módon annak ellenére, hogy a tesztszó a tagmondathatárnál vagy egy 
összetevővel korábban (11), vagy egy összetevővel később (12) jelenik
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meg, a tesztelés pontjától (*) való távolsága a két esetben mégis egyfor
ma, sőt, a közöttük álló szavak sorrendje a lexikai kategóriákat tekintve 
is megegyezik (tárgy— ige—alany).

( C t )  Szintaktikailag teljes, de információs szempontból hiányos 
tagmondat: TOPIK célszó

TOPIKi TOPIK2 FÓKUSZ
(13a) Ugyan | a színházban ( a herceget | megcsodálták, | az elnök 

a ...*

(Cp) Szintaktikailag teljes, de információs szempontból hiányos 
tagmondat: FÓKUSZ célszó

TOPIK FÓKUSZ
(13b) Ugyan a | szünetben | a színésznőt | tapsolták meg, | az 

ügyvéd a ...*

A (13) mondattöredékei hasonlóak a (12)-höz, azzal a különbséggel, 
hogy az alanyt nem teljes főnévi csoport, hanem üres elem képezi. Ennek 
ellenére a (13) mondattöredékei ugyanolyan hosszúak, mint a (11), vagy 
a (12), mivel első összetevőjükként egy extra határozót tartalmaznak (pél
dául: „a színházban”). A tesztelendő tárgy és a (csillaggal jelölt) tesztszó 
expozíciója közötti szeriális távolság ismét ugyanakkora, mint (11) és (12) 
esetében, s ugyancsak megegyeznek a közéjük ékelődő lexikai kategóriák 
szempontjából is (tárgy—ige—alany). Azt elkerülendő, hogy a személyek 
a második tagmondatot bevezető alanyt véletlenül az első tagmondat hi
ányzó alanyaként értelmezzék (ami esetleg megtörténhetne a tagmonda
tokat kötelezően elválasztó vessző ellenére is), a második tagmondat ala
nya mindig egyes számban volt, míg az első tagmondat igéje minden eset
ben többes számú alanyra utalt.

A (11— 13) „ugyan” típusú mondatpárjainak megfelelt két-két továb
bi kísérleti fragmentum-pár. Ezek minden tekintetben az előbbiekkel ana
lóg mintát mutattak, eltekintve a Tagmondat Típusától: a párok egyikét a 
„ha” alárendelő kötőszó vezette be, míg a másik pár a kezdeti fölérendelt 
tagmondatokat tartalmazta.

A három tagmondattípus („ha”, „ugyan”, fölérendelt) mindegyikéhez 
két tesztelendő tárgyi főnév tartozott (például „a herceg”, illetve „a szí
nésznő”), amelyeket oly módon variáltunk a személyek között, hogy egy 
adott tagmondattípusban (például „ugyan”) ezek mindegyike a személyek 
fele számára olyan mondattöredékekben jelent meg, ahol diskurzus funk-



492

ciója topik volt [lásd „a herceg” a (11a), (12a) és (13a) példákban], míg 
a személyek másik fele számára mint fókusz jelent meg [lásd (11b), (12b) 
és (13b)]. így tehát a topik avagy fókusz célszavakra adott válaszlatenciák 
különbségei nem tulajdoníthatók a kérdéses lexikai elemek eltérő gyako
riságának vagy hosszúságának. Ugyanez áll a háromféle teljességi feltétel
re is: egy adott tagmondattípus (például „ugyan”) esetében a tesztelt tár
gyak ugyanazon párjait (például „a herceg”, illetve „a színésznő”) mind
három teljességi feltétel mellett (A, B, C) bemutattuk a személyeknek, 
így tehát egy adott, tesztszóként szereplő tárgyi főnevet minden egyes 
személy háromszor látott a lista során. Hogy kiküszöböljük az ugyanazon 
elem isméitek bemutatásainak a felismerési időkre gyakorolt torzító hatá
sát, a kísérleti listát három blokkra osztottuk, s egy adott próba ezek 
mindegyikében csak egyszer fordult elő. A blokkokat úgy rendeztük el a 
személyek között, hogy mindegyikük azonos gyakorisággal fordult elő a 
mondatlista első, második, illetve harmadik blokkjaként. Ennek eredmé
nyeképpen minden egyes próbaszót minden egyes Teljesség/Diskurzus 
Funkció típusú mondatkeretben ugyanannyi személy látott, mindhárom le
hetséges blokkhelyzetben. Ettől eltekintve a lexikai anyag a 18 kísérleti 
fragmentumban eltérő volt, noha a mondattöredékek szavai egyeztetve 
voltak a lexikális kategória, a szótagszám, a relatív gyakoriság és a gram
matikai szerepek szempontjából [amint azt (11—13) példázza].

A 18 kísérleti fragmentumot véletlenszerűen összekevertük 30 tölte
lékmondattal, oly módon, hogy a különböző tagmondattípusok a három 
blokkban egyenlő gyakorisággal fordultak elő. A 30 töltelékfragmentum 
tartalmazott 12 negatív esetet, amikor a bemutatott tesztszó a mondatban 
nem fordult elő. A negatív tesztszavak a lista során egyenlő gyakorisággal 
fordultak elő. A maradék 18 töltelékmondat különböző típusú mondattö
redékekből állt, melyek mind szintaktikai típusukat, mind pedig hosszúsá
gukat tekintve különböztek a kísérleti fragmentumoktól, csökkentve an
nak valószínűségét, hogy a személyek a kísérleti mondattöredékek hason
lóságai alapján alakítsanak ki válaszstratégiákat. Ugyanezen okból a tölte
lékmondatokban variáltuk a tesztszavak szeriális helyzetét, lexikai kategó
riáját és szintaktikai szerepét is.

A kísérleti listát megelőzte hat gyakorló mondat, amelyek négy po
zitív és két negatív tesztszót tartalmaztak, s különböztek egymástól a 
mondatszerkezeti típus, a mondathosszúság, a tesztelés pontja és a teszt
szó mondatbeli pozíciója tekintetében.
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A személyek a 48 mondattöredéket összetevőről összetevőre olvasták egy 
személyi számítógép monitorán az önütemező olvasási paradigma szerint. 
E feladatban maga a kísérleti személy kontrollálta, milyen hosszú időre je
lenjen meg egy-egy összetevő a képernyőn, úgy, hogy ha bal kezével meg
nyomta a „space” billentyűt a számítógép billentyűzetén, akkor az olvasott 
összetevő egység eltűnt, és megjelent a következő egység. A komputer re
gisztrálta minden egyes egység megjelenítésének időtartamát, megadván 
az elemről elemre történő olvasási idők adatait. Az egyes ingermondatok 
bemutatása előtt a kísérletvezető egy adott gomb megnyomásával elindí
tott egy vizuális figyelmeztető szignált („$” jelek sorozatát), mely a kép
ernyő középpontjában jelent meg. Amikor a személy először megnyomta 
baljával a ,espace” billentyűt, a figyelmeztető jel eltűnt, s helyén megjelent 
az első olvasási egység. A személyeket úgy intsruáltuk, hogy csak akkor 
kezdjenek bele egy új mondat olvasásába, ha figyelmük már teljes mér
tékben a vizuális mintázatra irányul. Arra kérük őket, hogy igyekezzenek 
normális olvasási tempóban, a teljes megértés igényével olvasni a szöve
get. Fenti példamondataink egyikét (12b) alább megismételjük (14), hogy 
illusztráljuk a bemutatás egységeinek (amelyeket függőleges vonalak vá
lasztanak el) sorrendjét („öü” az önütemezett idejű bemutatási egységek
re utal:

öü öü öü öü

(14) Ugyan I a tolvajok | a színésznőt | fosztották ki,

0,5 sec 0,5 sec TESZTSZÓ

az ügyész a ... | ********** | színésznőt |

Az alárendelő kötőszónak (ha volt ilyen) és a kísérleti fragmentum 
első négy összetevőjének a bemutatási ideje önütemezett volt. Ezzel 
szemben a szekvencia utolsó összetevője mindig 0,5 másodpercre jelent 
meg, hogy elkerüljük a tesztelendő szó és a tesztszó megjelenése közötti 
időintervallum esetleges szignifikáns eltéréseit, melyek abból származhat
nának, hogy a személyek a megszakításnál eltérő ideig hezitálnak. Az 
utolsó elem 0,5 másodperces bemutatását követően (ami éppen elegendő 
idő volt arra, hogy a személyek az összetevőt elolvassák), figyelmeztető 
jelzés tűnt fel a képernyő közepén, ami tíz jelből állt. Ezt is 0,5 má
sodpercre mutattuk be, s ez jelezte a személynek, hogy küszöbön áll a 
tesztszó megjelenítése.
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Amint a szignál eltűnt, bemutattuk a tesztszót, s a személy feladata 
az volt, hogy amilyen gyorsan csak tudja, döntse el, szerepelt-e az a mon
datban vagy sem. A személyek jobb kezükkel válaszoltak egy „igen” vagy 
„nem” válaszbillentyű lenyomásával. A számítógép regisztrálta a tesztszó 
megjelenésétől a válaszgomb lenyomásáig terjedő időt, s ez adta meg a 
tesztelt szó „on-line” hozzáférhetőségének mértékét a tesztinger megjele
nésének pillanatában.

A tesztingerre adott választ követően a személyeknek még egy to
vábbi feladatot is végre kellett hajtaniuk. A kísérletvezető szóban kiegé
szítette a mondattöredéket, s a személyeknek el kellett dönteniük, hogy 
a kiegészítés elfogadható, jó folytatása-e a mondattöredéknek, avagy elfo
gadhatatlan. E második feladat arra szolgált, hogy biztosítsa az olvasás so
rán a teljes megértésre való törekvést: a személyeknek azt mondtuk, hogy 
válaszuk (melyet a kísérletvezető feljegyzett) helyességét a személyek egy 
további csoportja skálázni fogja. A mondatkiegészítések vagy teljesen el
fogadhatók, vagy szintaktikailag hibásak (például többes számú ige jelent 
meg ott, ahol egyes számú kellett volna), vagy szemantikailag elfogadha
tatlanok (szintaktikailag helyes, de értelmetlen folytatás), vagy mind szin
taktikailag, mind pedig szemantikailag hibásak voltak.

A feladatokat és a kísérleti eljárást részletesen elmagyaráztuk a sze
mélyeknek, s a kísérleti listát megelőzően hat próbamondatot kaptak. Ha 
igényelték, többször is végigmehettek a hat gyakorló mondaton, hogy a 
kritikus próbák megkezdése előtt a kísérleti elrendezéssel teljesen megis
merkedjenek. A kísérlet átlagosan 40 percig tartott.

EREDMÉNYEK

Az adatok elemzéséből kizártuk azokat az extrém válaszidőket, amelyek 
több mint két szórásnyival eltértek az átlagos válaszértékektől. Ezek 
összesen az adatoknak kevesebb, mint 3 %-át tették ki. Az 1. táblázat 
mutatja a 18 kísérleti típus pozitív célszavaira adott átlagos válaszlatenci- 
ákat. Az adatokat három szempontos varianciaanalízissel elemeztük, ahol 
a három személyen belüli változó a Tagmondat Típusa („ha”, „ugyan” és 
fölérendelt), a Tagmondat Teljessége [(A) szintaktikailag befejezetlen, (B) 
szintaktikailag teljes és információs szempontból is teljes és (C) szintakti
kailag teljes, de információs szempontból hiányos (üres alany)], illetve a 
Diskurzus Funkció (topik vagy fókusz) volt.
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A topik és a fókusz átlagos felismerési Ideje a különböző 
tagmondattípusok feltételeinél

Szintaktikailag Szintaktikailag teljes
befejezetlen Információs szempontból

hiányos teljes

1. táblázat

TOPIK FÓKUSZ TOPIK FÓKUSZ TOPIK FÓKUSZ
„UGYAN" 909 802 739 837 751 846
„HA" 840 823 739 802 721 801
FÖLÉRENDELT 816 742 877 882 890 910
X 855 789 785 840 787 852

A varianciaanalízis szignifikáns főhatást mutatott a Tagmondat Típu
sánál (F(2,46)= 7,25; p< 0,003) és egy nem szignifikáns tendenciaszerű 
főhatást a Diskurzus Funkciónál (F(l,23)= 3,27; p< 0,09). A Tagmondat 
Teljességének nem volt főhatása, s nem mutatkozott interakció a Tag
mondat Típusa és a Diskurzus funkció között. Ugyanakkor szignifikáns in
terakciót találtunk a Tagmondat Típus X Tagmondat Teljesség esetében 
(F(4,92)= 7,28; p< 0,001) és a Tagmondat Teljesség X Diskurzus Funk
ció esetében is (F(2,46)= 11,26; p< 0,001). Hármas interakcióra utaló jel 
nem volt.

Amint a 2. ábra mutatja, a Tagmondat Típusánál található szignifi
káns főhatás egyértelműen annak a különbségnek tudható be, mely egy
felől a két alárendelt tagmondattípus („ha” és „ugyan”), másfelől a fölé
rendelt tagmondatok között van. A kétféle alárendelt tagmondat igencsak 
hasonló válaszmintázatot mutat mindhárom teljességi feltétel mellett (a 
„ha” és „ugyan” típusú tagmondatok páronkénti összehasonlításai sehol 
sem mutattak különbséget). A 2. ábra azt is szemlélteti, hogy a Tagmon
dat Típus X Tagmondat Teljesség interakció annak köszönhető, hogy míg 
a szintaktikailag befejezetlen (A) feltételnél a látenciaidők valamivel rö- 
videbbek a fölérendelt tagmondatoknál, mint az alárendelteknél, addig 
mindkét szintaktikailag teljes tagmondattípusnál [(B) és (C)] a fölérendelt 
tagmondatoknál mért látenciaidők szignifikánsan hosszabbak az alárendel
teknél (F(l,92)= 11,21; p< 0,01 az információs szempontból hiányos (C), 
illetve F(l,92)= 5,42; p< 0,05 az információs szempontból teljes (B) eset
ben).

Az, hogy a fölérendelt tagmondatok célszavai kevésbé hozzáférhetők 
a szintaktikailag teljes tagmondatok esetén, mint a megfelelő alárendelt
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tagmondatok célszavai, megfelel annak az elvárásunknak, hogy a kezdeti 
tagmondat végén történő átkódolás a tagmondathatárt követően a szavak 
hozzáférhetőségének csökkenését csupán a fölérendelt tagmondatok ese
tében eredményezi. Azt, hogy a tagmondat végi átkódolás egyértelműen 
negatív hatást gyakorol a tagmondat utáni morfológiai elérhetőségre, ab
ból is láthatjuk, hogy a fölérendelt tagmondatok célszavai kevésbé voltak 
hozzáférhetők a két szintaktikailag teljes feltétel esetében, mint a szintak- 
tikailag befejezetlen feltételnél (F(l,92)= 14,04; p< 0,01). A 3. ábra 
szemlélteti a Tagmondat Teljesség X Diskurzus Funkció interakció termé
szetét. Látható, hogy a szintaktikailag befejezetlen tagmondatokban a fó
kusz szerepet betöltő célszavak könnyebben hozzáférhetők, mint a meg
felelő topik szerepű célszavak (FI,46)= 7,61; p< 0,01), míg ennek az el
lenkezője igaz a két szintaktikailag teljes tagmondattípus esetén

2. ábra

Átlagos szófelismerési Idők a háromféle tagmondat-teljességi
feltétel esetén

Rl(msec)
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Átlagos szófelismerési Idők a toplk és a fókusz célszavakra a 
háromféle tagmondat-teljességi feltétel esetén

3. ábra

F 4 (m s e c )

(F(l,46)= 5,29; p< 0,05 az információs szempontból hiányos (C), illetve 
F(l,46)= 7,38; p< 0,01 az információs szempontból teljes (B) tagmonda
toknál).

A 2. és a 3. ábrán az is világosan látszik, hogy a célszavak viszony
lagos hozzáférhetősége a két szintaktikailag teljes [(B) és (C)] feltétel 
esetében egyáltalán nem különbözik. A páronkénti összehasonlítások egy 
esetben sem mutattak különbséget az információs szempontból teljes (B) 
és az információs szempontból hiányos (C) feltételek között a célszavak 
egyik diskurzustípusánál (topik vagy fókusz) sem. Világos tehát, hogy az 
információs teljesség tényezője nem befolyásolja sem az átkódolási, sem 
pedig a kiemelési folyamatok hatását a tagmondathatár körül. Ez arra 
utal, hogy — feltevésünknek megfelelően — a szintaktikailag irányított
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komputációs teljesség, és nem pedig az információs teljesség az a kritikus 
tényező, mely a tagmondatok feldolgozásánál a tagmondathatár körüli ha
tásokat meghatározza.

Mivel a Diskurzus Funkció csupán marginális főhatást mutatott, a 
Tagmondat Teljesség X Diskurzus Funkció interakció eredetének jobb 
megértése érdekében érdemes az eredményeket a két Diskurzus Funkció 
szempontjából külön-külön is megvizsgálni. A 4. ábra csupán a topik sze
repet betöltő célszavakra adott válaszok átlagos latenciaidőit mutatja. Lát
ható, hogy míg a topik célszavak a kezdeti alárendelt tagmondatok esetén 
a tagmondathatárt követően jobban hozzáférhetőek, mint a tagmondatha
tár előtt, addig a fölérendelt tagmondatoknál viszonylagos elérhetőségük 
a tagmondathatár után hanyatlik a szintaktikailag teljes tagmondatok 
mindkét feltételénél [(B) és (C)]. így e két utóbbi feltételnél az alárendelt 
tagmondatok topik célszavai szignifikánsan hozzáférhetőbbek a tagmon
dathatár után, mint a megfelelő fölérendelt tagmondatok topik célszavai 
(F(l,92)= 14,33; p< 0,01). Ez alátámasztja azt a hipotézisünket, hogy míg 
a kezdeti alárendelt tagmondatok topik argumentuma kiemelésre kerül a 
tagmondathatárnál, addig a fölérendelt tagmondatoknál a tagmondat végi 
átkódolás eredményeképpen a lexikai anyag morfológiai hozzáférhetősége 
lecsökken a tagmondathatárt követően.

A topik célszavak hozzáférhetősége a kétféle alárendelt tagmondat 
(„ha” és „ugyan”) esetében meglehetősen hasonló: a páronkénti összeha
sonlítások nem mutatnak szignifikáns különbséget a Tagmondat Teljesség 
egyik feltétele mellett sem. Az alárendelt tagmondatok topik célszavai 
szignifikánsan hozzáférhetőbbek a tagmondathatárt követően (tehát a 
szintaktikailag teljes tagmondatok kétféle típusánál), mint azt megelőzően 
(azaz a szintaktikailag befejezetlen tagmondatok esetében) (F(l,92) = 
12,62; p< 0,01). Ez azt mutatja, hogy a topik kezdeti alárendelt tagmon
datokból való kiemelésének folyamata a tagmondathatárnál koncentráló
dik. Ez az eredmény tehát alátámasztja hipotézisünket, miszerint a feldol
gozási teher tagmondat végén tapasztalható megnövekedésének egy része 
szövegintegrációs folyamatokat takar. Végül, a 4. ábra azt is illusztrálja, 
hogy — feltételezésünknek megfelelően — nincs jele kiemelési folyamat
nak a kezdeti fölérendelt tagmondatot követően: sőt, ez esetben az átkó
dolásnak köszönhetően a topik hozzáférhetősége a tagmondathatárt kö
vetően hanyatlik.

Az 5. ábra csupán a fókusz célszavakra vonatkozóan ábrázolja az 
eredmények mintázatát. A fókusz hozzáférhetősége a kezdeti fölérendelt 
tagmondatok esetében igen hasonló képet mutat a megfelelő topik célsza-
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Átlagos szófelismerési idők a topik célszavakra a háromféle 
tagmondat-teljességi feltétel esetén

4. ábra

RI(msec)

vak hozzáférhetőségéhez: azaz a fókusz célszavak is kevésbé elérhetők a 
tagmondathatárt követően, mint az előtt, s ez az eredmény ugyancsak a 
tagmondat végén történő átkódolás hatását mutatja.

A topikhoz hasonlóan a kétféle alárendelt tagmondattípusnál a fó
kusz viszonylagos hozzáférhetőségében sincsenek különbségek: a „ha” és 
„ugyan” típusú fragmentumok közötti páros összehasonlítások a Tagmon
dat Teljesség háromféle feltétele közül egynél sem mutatott szignifikáns 
eltérést. Mi több, az alárendelt tagmondatok fókusz célszavainak elérhe
tősége azonos szinten maradt a Tagmondat Teljesség mindhárom feltéte
lénél: szemben a topik célszavak esetével, az alárendelt tagmondatok fó
kusz célszavainál nem volt különbség a hozzáférhetőségben egyfelől a
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szintaktikailag befejezetlen tagmondatok feltétele, másfelől pedig a szin- 
taktikailag teljes tagmondatok két feltétele között (F(l,92)= 0,054; n.s.). 
Ugyanakkor az is világos, hogy az alárendelt tagmondatok fókusz célsza
vainak elérhetőségét nem befolyásolta az átkódolás negatív hatása sem. 
Sőt, a szintaktikailag teljes tagmondatok kétféle feltétele esetén a föléren
delt tagmondatok fókusz célszavai valójában kevésbé elérhetőknek bizo
nyultak, mint a két alárendelt tagmondattípus megfelelő fókusz célszavai 
(F(l,92)= 7,46; p<  0,01).

A 6. ábra a topik, illetve a fókusz célszavak viszonylagos elérhetősé
gét mutatja, csupán az alárendelt tagmondatokra vonatkozóan. A szintak-

5. ábra

Átlagos szófelismerési Idők a fókusz célszavakra a háromféle 
tagmondat-teljességi feltétel esetén

Rl(msec)

tikailag teljes tagmondatok kétféle feltételénél az alárendelt tagmondatok 
topik célszavai szignifikánsan hozzáférhetőbbnek bizonyultak, mint a meg
felelő fókusz célszavak (F(l,92)= 7,11; p< 0,01).
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6. ábra

Az alárendelt tagmondatok toplk, Illetve fókusz célszavainak 
átlagos szófelismerési Idői a háromféle tagmondat-teljességi

feltétel esetén

R T ( m s e c )

Ez alátámasztja azt a feltételezést, hogy a kiemelés eredményeként 
egy kezdeti alárendelt tagmondat tárgya hozzáférhetőbbé válik a tagmon- 
dathatárt követően, ha diskurzus funkciója topik, mintha kontrasztív fó
kuszt kap. Mi több, láthattuk, hogy egy kezdeti alárendelt tagmondatnak 
mind a topikja, mind pedig a fókusza hozzáférhetőbb a második tagmon
dat feldolgozása során, mint egy kezdeti fölérendelt tagmondat megfelelő 
célszavai. Ez az eredmény összhangban van azzal a feltételezéssel, hogy 
kezdeti alárendelt tagmondatok esetében a topik célszavak tagmondatha- 
tárnál történő kiemelését eredményező következtetési folyamatnak kö
szönhetően a tagmondat anyagának tagmondat végi átkódolása nem kö
vetkezik be. Az a tény, hogy az alárendelt tagmondatok fókusz célszava
inak (melyek nem kerülnek kiemelésre) hozzáférhetősége ugyanazon a 
szinten marad a szintaktikailag teljes tagmondatok két feltétele mellett, 
mint a szintaktikailag befejezetlen tagmondatok esetében (lásd az 5. áb
rát), ugyancsak alátámasztja ezt az értelmezést.
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Végül, érdekes eredményre vezettek az elemről elemre történő olva
sás idői adatai is: a fókuszként szereplő tárgyat követő igék — melyeknél 
az igekötő az ige mögött állt — [lásd (19b)], szignifikánsan hosszabb ol
vasási időt vettek igénybe (x= 619 msec), mint a megfelelő topik szerepű 
tárgyat követő igék, ahol az igekötő az ige előtt állt (ahol tehát az ige
kötő töltötte be a fókusz pozíciót) (x= 553 msec; z= 2,86; p< 0,01).

DISZKUSSZIÓ

Mindent egybevéve elmondható, hogy az eredmények egyértelműen alá
támasztják azt az általános hipotézist, hogy amennyiben bevezető tagmon
datok feldolgozása során a releváns diskurzus-információt hordozó jegyek 
rendelkezésre állnak, a hallgató fókusz alapú következtetéseket hajt végre, 
melyeknek az a funkciója, hogy elősegítsék a második tagmondat integrá
cióját a szövegkontextusba. Konkrétabban, a kísérlet kimutatta, hogy a 
kezdeti alárendelt tagmondatok topik szerepű tárgyi agrumentuma — melyet 
a tagmondat fókuszára alapozott prediktív következtetés a következő tag
mondat várható szövegelőzményeként azonosít — a tagmondat határán 
kiemelésre kerül, s ezáltal hozzáférhetőbbé válik a második tagmondat fel
dolgozása során a szövegelőzményt visszakereső folyamat számára (lásd a
4. ábrát).

Az eredmények azt igazolják, hogy mindkét típusú diskurzusjegy hoz
záférhetősége kritikus szerepet játszik a topik kiemelésének hátterében 
álló prediktív következtetések meghozatalában. így, ha a tagmondatok kö
zötti szemantikai viszonyt azonosító információ nem elérhető, mint a kez
deti fölérendelt tagmondatok esetén (lásd a 2. ábrát), úgy a topik szerepű 
tárgy nem kerül kiemelésre a tagmondat határán. Sőt, ilyen esetekben — 
tekintet nélkül az első tagmondatban betöltött diskurzus szerepükre — a 
tesztelt tárgyi főnevek kevésbé voltak hozzáférhetők a tagmondathatár 
után, mint annak előtte, a tagmondat végén végbemenő átkódolási folya
mat eredményeképpen (lásd a 2., 4. és 5. ábrákat).

Ez az eredmény összhangban áll a tagmondatok feldolgozásának iro
dalmában fellelhető korábbi eredményekkel (FODOR és mts., 1974), me
lyek általában azt mutatták, hogy a tagmondatok szavainak morfológiai el
érhetősége a tagmondathatárt követően jelentősen csökken. Mindamel
lett, a jelen eredmények világosan megmutatják, hogy a tagmondat végén 
történő átkódolás folyamata nem annyira általános érvényű, mint azt ko
rábban feltételezték: kimutattuk, hogy amennyiben egy összetett monda
tot bevezető alárendelő kötőszó (amilyen a „ha” vagy az „ugyan”) kijelöli
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a tagmondatok közötti szemantikai viszonyt, és amennyiben világos jegyek 
állnak rendelkezésre a tagmondat TF szerkezetének azonosításhoz, úgy a 
tagmondat végi átkódolás elhalasztásra kerül. Erre utal az az eredmény, 
hogy a tesztelt kezdeti „ha” és „ugyan” típusú tagmondatok mind topik, 
mind fókusz szerepű összetevői hozzáférhetőbbnek bizonyultak a tagmon- 
dathatárt követően, mint a kezdeti fölérendelt tagmondatok megfelelő 
összetevői, mely utóbbi esetben a tagmondat végén az átkódolás végbe
ment (lásd a 2., 4. és 5. ábrákat).

így tehát a jelen eredmények az átkódolási hipotézis egy módosított 
változatát támasztják alá, amely szerint a tagmondat reprezentációjának 
felszíni vonatkozásai csak akkor kerülnek törlésre a tagmondat határán, 
ha fennáll a következő két feltétel: (1) a tagmondati prepozíciónak a szö
vegstruktúrába történő végső kódolása befejeződött (vegyük észre, hogy a 
tagmondat mögöttes grammatikai szerkezetének kijelölésén túlmenően ez 
a feltétel egyéb követelményeket is magában foglal, mint például az ana- 
fórikus névmások koreferenseinek azonosítását, vagy a tagmondat topik- 
jának megfelelő szövegelőzmény megtalálását), és (2) nincs folyamatban 
valamely — az elkövetkező tagmondat feldolgozásának facilitációját célzó 
— előre utaló következtetés komputációja. Kísérletünkben a kezdeti alá
rendelt tagmondatok esete megsértette az utóbbi (2) feltételt, minthogy 
itt a fókusz alapú prediktív következtetések a kiemelt topik célszavak 
hozzáférhetőségének növekedéséhez vezettek a tagmondathatárt követő
en. Azt, hogy ezekben az esetekben a lexikai anyag tagmondat végi átkó
dolása valóban elmaradt, igazolja még az az eredmény is, hogy a (kieme
lésre nem került) fókusz célszavak tagmondathatárt követő elérhetősége 
nem csökkent (lásd 5. és 6. ábrákat).

Az a tény, hogy a topik kiemelése a kezdeti alárendelt tagmondatok
ból csupán a tagmondathatár utáni tesztelésnél volt kimutatható (lásd a
4. ábrát), arra utal, hogy az első tagmondat topik tárgyának szelektív ak- 
tivációja a tagmondat végére koncentrálódik. Fontos megjegyezni, hogy an
nak ellenére is ez volt a helyzet, hogy a kritikus diskurzus-információkat 
kódoló jegyek — melyek a topik kiemelését eredményező fókusz alapú 
következtetés alapjául szolgálnak — a tesztelt magyar tagmondatokban 
már jóval hamarabb hozzáférhetők voltak, mint a tesztszó bemutatása, 
még a szintaktikailag befejezetlen tagmondatok esetében is, ahol a tesztelés 
jóval a tagmondathatár előtt történt meg. Úgy tűnik tehát, hogy ezen in
formációs jegyek topikkiemelésre való felhasználása nem történik meg 
azonnal: a fókusz alapú következtetés komputációja csupán a tagmondat 
végén megy végbe.6
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Megjegyzendő, hogy míg a jelen kísérletben a tagmondathatár utáni 
hozzáférhetőséget a második tagmondat első összetevőjét követően tesz
teltük, korábbi vizsgálatunkban (GERGELY, 1991a) a tesztinger közvet
lenül, 500 msec-mal a tagmondathatár után jelent meg, anélkül, hogy bár
milyen, már a második tagmondatból származó lexikai anyag megelőzte 
volna. Az, hogy a topik facilitációja ilyen körülmények mellett is kimutat
ható, méginkább valószínűsíti, hogy a folyamat valóban a tagmondathatár- 
nál összpontosul, és nem pedig a második tagmondat feldolgozása során 
megy végbe (ahogy azt a jelen kísérletben a tesztszó pozíciója nem zárná 
ki).

Ez az eredmény további evidenciával szolgál a kezdeti alárendelt tag
mondatból történő topikkiemelés feldolgozási szerepére vonatkozó hipo
tézisünkhöz, mely szerint e folyamat funkciója a második tagmondat szö
vegkontextusba történő integrációjának megkönnyítése. Ezt azáltal éri el, 
hogy az első tagmondat topikját — melyről a fókusz alapú következtetés 
alapján elővételezhető, hogy a második tagmondat szövegelőzményéül fog 
szolgálni — a tagmondathatárnál könnyebben hozzáférhetőbbé teszi. Te
hát, minthogy az első tagmondatból származó szövegelőzmény megnöve
kedett elérhetősége csupán a második tagmondat feldolgozása során válik 
funkcionálisan relevánssá, érthető, hogy a topik kiemelése csupán a tag
mondat határánál megy végbe, és nem előbb. Ez viszont alátámasztja azt 
az általános hipotézist, miszerint — legalábbis a kezdeti alárendelt tag
mondatok esetében — a feldolgozási teher lokális megnövekedése a tag
mondat végén a tagmondatok közötti szövegintegrációs folyamatoknak kö
szönhető, melyek a tagmondat határánál összpontosulnak, s nem pedig a 
tagmondati reprezentáció átkódolásának, mint ahogyan azt a korai tag- 
mondat-feldolgozási modellek feltételezték (lásd FODOR és mts., 1974.)

Fordítsuk most figyelmünket a szintaktikailag befejezetlen tagmonda
tok esetére: az eredmények azt mutatják, hogy a fókusz célszavak hozzá
férhetőbbek, mint a topik célszavak, ha a tesztelést még a tagmondat be
fejezése előtt végezzük (3. ábra). Ez összhangban van CUTLER (1976) 
korábban tárgyalt eredményeivel, aki kimutatta, hogy egy célszó „on-line” 
hozzáférhetősége magasabb, amikor az a mondat fókusza. Ugyanakkor 
Cutler kísérletében a fókusz azonosítását lehetővé tette az intonációs 
kontúr, egy olyan jegy, amely a mi olvasási feladatunkból hiányzott. Vilá
gos tehát, hogy a jelen vizsgálat személyei a magyar mondatokban meg
található strukturális jegyekre támaszkodva jelölték ki a felszíni összetevők 
diskurzus szerepét. Vizsgáljuk meg tehát, miként megy végbe a magyar 
mondatok olvasása során a diskurzus funkciók menet közbeni azonosítása,
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s tegyük fel a kérdést: vajon befolyásolja-e ez a folyamat a fókusz célsza
vak befejezetlen tagmondatokban tapasztalható magasabb hozzáférhetősé
gét?

Mint azt korábban leírtuk, az igekötő ige körüli elhelyezkedése vilá
gos strukturális jegyként szolgál a magyarban a diskurzus funkciók kijelö
léséhez. A mondatot olvasva tehát a személy azonosítani tudja annak fó
kuszát, amint elérte az igét, mely az igekötőt hozdozza. Ha az igekötő 
közvetlenül az ige előtt áll [mint a (lla)-ban], úgy a fókusz maga az ige, 
s az azt megelőző összetevők alkotják a mondat topikját. Ha viszont az 
igekötő az ige után jelenik meg [mint a (llb)-ben], úgy a fókusz az igét 
közvetlenül megelőző összetevő. Ha további összetevők is megelőzik a fó
kuszált összetevőt [mint (llb)-nél], akkor ezek a mondat topikját képezik.

Tételezzük fel, hogy az összetevőről összetevőre történő olvasási pa
radigmában a személyek olyan stratégiát alkalmaznak, mellyel közvetlenül 
diskurzus funkciót tulajdonítanak az egyes összetevőknek, ahogy azokkal 
szekvenciaszerűen találkoznak. Ebben az esetben, minthogy a magyarban 
a topik mindig megelőzi a fókusz preverbális helyzetét, értelmes megol
dásnak tűnik feltételesen topik szereppel felruházni minden egyes össze
tevőt, egészen addig, amíg el nem jutunk az igéig.

E feltevés szerint a személyek kezdetben topik szerepet tulajdoníta
nak az igét megelőző tárgynak a diskurzus funkciók mindkét feltételénél 
(azaz mind a (11a), mind a (11b) esetében). Ugyanakkor világos, hogy a 
fókusz feltétel mellett (11b) az igéhez érve — melyet követ az igekötő — 
a személynek rá kell ébrednie, hogy tévesen ruházta az igét megelőző 
tárgyra a topik szerepet. Ezért e pontnál ismét hozzá kell férnie a tárgy
hoz, hogy az annak tulajdonított diskurzus szerepet topikról fókuszra vál
toztassa. Ilyen jellegű visszalépésre és átkódolásra azonban nincs szükség 
a topik feltétel esetén (11a), ahol a fókusz pozíciót az ige előtt álló ige
kötő tölti be.

Figyeljük meg, hogy a feltételezett szeriális feldolgozási stratégia 
eredményeképpen a fókusz feltétel mellett kétszer kell elérni a tárgyi ar
gumentumot. Ez hozzájárulhat a tárgyi főnévnél tapasztalt fokozott hoz
záférhetőséghez, amikor az fókuszként szerepel a befejezetlen tagmonda
tok esetében (lásd 3. ábra).7

A feltételezett feldolgozási stratégiából egy további predikció is le
vonható az igék olvasási idejével kapcsolatban. Ha az igét megelőző főné
vi csoport másodszori aktivációja és újrakódolása a nem fókuszban álló
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ige feldolgozása során megy végbe, mint azt feltételeztük, úgy az ilyen 
igék olvasási ideje várhatóan meg fog hosszabbodni az olyan igékhez ké
pest, amelyek fókuszban vannak, s ahol nincs szükség a diskurzus szere
pek ismételt kijelölésére. Az olvasási idők alátámasztják ezt a predikciót: 
a nem fókusz pozícióban álló igék olvasása ugyanis szignifikánsan hosz- 
szabb időt igényelt, mint a megfelelő, de fókuszként szereplő igéké.8

Míg a diskurzus szerepek kijelölésének feltételezett balról jobbra ha
ladó feldolgozási stratégiája a magyarban a fókusz szerepű célszavak fo
kozott elérhetőségét eredményezheti (vagy legalábbis hozzájárulhat ah
hoz), eredményeink egy ettől független funkcionális okot is implikálnak, 
mely a fókusz dominanciáját jósolja mind a magyar, mind az angol kezdeti 
tagmondatok esetében. Láttuk, hogy a feltételezett következtetési folya
mat, mely a topik kiemelését eredményezi, a kezdeti alárendelt tagmondat 
fókuszán alapul. Továbbá, eredményeink azt is kimutatták, hogy a topik 
kiemeléséhez vezető következtetés a tagmondat határánál összpontosul. 
Ezért aztán nem lenne meglepő, ha a fókusz hozzáférhetősége magas 
szinten maradna a tagmondat feldolgozása során, minthogy ez az összete
vő szolgál következtetési alapul a topik kiemelése számára, ami csupán a 
tagmondat befejezésekor megy végbe.

Végül, az eredmények azt mutatják, hogy az információs szempont
ból hiányos (üres alanyt tartalmazó) magyar nyelvű kezdeti tagmondatok 
a tagmondathatári jelenségeknek pont ugyanolyan mintázatát mutatják, 
mint az információs szempontból teljes (teljes alanyt tartalmazó) tagmon
datok. Ez arra utal, hogy MARSLEN-WILSON és mts. (1978) eredmé
nyei — ahol a teljes alanyt tartalmazó tagmondatoknál tapasztalható tag
mondathatári hatások eltűntek a névmást tartalmazó tagmondatoknál — 
nem az információs, hanem a szintaktikai komputációs teljesség hiányának 
tudhatok be. Más szavakkal, úgy tűnik, hogy az előre utaló anafórikus 
névmást tartalmazó kezdeti tagmondatoknál a reprezentáció tagmondat 
végi átkódolása nem azért marad el, mert az „interpretatív egység” egyik 
argumentumának referenciális tulajdonságai nincsenek specifikálva, ha
nem azért, mert az ilyen szerkezetekben az anafóra koreferensének kije
lölése szintaktikailag kötelező, de a tagmondat befejezésekor még nem 
történt meg.

Hogy a komputációs, s nem pedig az információs teljesség a kritikus 
tényező, azt az is mutatja, hogy a vizsgált, információs szempontból hiá
nyos magyar tagmondatokban az üres alany határozatlan alanyi olvasatot 
is kaphat, s így szintaktikailag nem kötelező a koreferens tagmondathatá- 
ron túlról történő keresésének beindítása. Úgy tűnik tehát, hogy az angol
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tagmondatban az anafórikus névmás jelenléte olyan szintaktikai jegyként 
működik, mely beindítja a koreferens főnévi csoport automatikus keresé
sét, s amíg a koreferens azonosítása meg nem történt (vagyis amíg a tag
mondat komputációs szempontból hiányos), addig felfüggesztődik a tag
mondat végén esedékes átkódolás.

KÖVETKEZTETÉSEK

Az eredmények a beszédfeldolgozás jelenlegi interaktív modelljeit támaszt
ják alá (lásd CRAIN és STEEDMAN, 1985; JOHNSON-LAIRD, 1984; 
MARSLEN-WILSON és TYLER, 1987), melyek szerint a hallgató a 
mondatokban kifejezett propozicionális egységeket közvetlenül egy dis- 
kurzusmodellre vetíti, melyben rekonstruálni igyekszik a beszélő által 
szándékolt jelentést. E folyamatban központi szerepet játszanak a bejósló 
elaboratív következtetések, melyeknek az a funkciója, hogy elősegítsék az 
éppen következő propozíciós egység közvetlen integrációját a felépítés 
alatt álló diskurzusmodellbe. Az ilyen típusú, szövegintegrációs következ
tetési folyamatokat a diskurzus-információ háromféle forrása együttesen 
és interaktív módon határozza meg: (1) a TF szerkezet, (2) a tagmonda
tokat összekötő szemantikai kapcsolat és (3) a pragmatikai ismeretek Az 
eredmények azt mutatják (lásd még GERGELY, 1986, 1991a), hogy az 
ilyen diskurzusjegyek (amennyiben azok rendelkezésre állnak) közvetlenül 
és interaktív módon kerülnek feldolgozásra a mondat szöveginterpretációs 
modelljének felépítése közben, még mielőtt a mondat teljes grammatikai 
feldolgozása befejeződne.

A jelen tanulmány kimutatja, hogy a beszédfeldolgozás klasszikus 
modelljei (lásd FODOR és mts., 1974) — melyek a tagmondathatár spe
ciális státuszát a feldolgozásban úgy tekintették, mint ami csupán a tag
mondat mögöttes nyelvi szerkezetének azonosítására szorítkozó, tagmon
daton belüli folyamatokat tükröz — revízióra szorulnak. Kimutattuk, hogy 
— legalábbis a kezdeti alárendelt tagmondatok esetében — a lokális fel- 
dolgozási teher tagmondat végi megnövekedése a tagmondatokat összekötő, 
fókusz alapú következtetéses folyamatoknak tulajdonítható, melyek a tag- 
modathatámál összpontosulnak s я kezdeti tagmondat topik argumentumá
nak kiemeléséhez vezetnek hozzáférhetőbbé téve azt a következő tagmon
dat feldolgozásának számára. E prediktív következtetések feldolgozási 
funkciója abban áll, hogy elősegítsék a második tagmondat közvetlen in
tegrációját a szövegkontextusba azáltal, hogy annak elővételezhetően leg
valószínűbb szövegelőzményét a kezdeti tagmondatból a tagmondathatár-
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nál kiemeljék, s így hozzáférhetőbbé tegyék azt a hatékony előzménye
gyeztetés számára a második tagmondat elején.

ÖSSZEFOGLALÁS

E tanulmány a topik-fókusz (TF) szerkezetnek az összetett mondatok fel
dolgozásában betöltött szerepét vizsgálja. Alapelgondolása szerint a hall
gatók a TF szerkezetre támaszkodva fókusz alapú következtetéseket állíta
nak fel, annak érdekében, hogy a tagmondatok által kifejezett prepozíci
ókat közvetlenül integrálják a szöveg szerkezetéről kialakított reprezentá
cióba. E feltevést egy ún. „on-line” (a feldolgozás folyamatával egyidőben 
végrehajott) szófelismerési feladatot alkalmazva vizsgáltuk, olyan magyar 
mondatoknál, melyek a TF szerkezetet explicit strukturális jegyekkel kó
dolják. Az eredmények kimutatják, hogy egy összetett mondat kezdeti alá
rendelt tagmondatának határánál a hallgatók fókusz alapú prediktív kö
vetkeztetéseket állítanak fel, melyek előtérbe emelik („foreground”) a 
kezdeti tagmondatban topik szerepet betöltő főnévi csoportot, amelyről 
elővételezhető, hogy a következő tagmondat szövegelőzményéül fog szol
gálni. A vizsgált következtetéses folyamatot három tényező határozza 
meg: (i) a TF szerkezet, (ii) a tagmondatokat összekapcsoló jelen
tésreláció és (iii) a pragmatikai ismeretek A kísérlet eredményei alapján 
a tanulmány újravizsgálja a tagmondathatámak a mondatmegértésben be
töltött szerepére vonatkozó korábbi modelleket, és amellett érvel, hogy 
— a korábbi elképzelésektől eltérően — a tagmondathatámál összponto
suló feldolgozási folyamatok nem csupán a tagmondat mögöttes gramma
tikai szerkezetének azonosítását szolgálják, hanem olyan — a tagmondat- 
határon keresztül érvényesülő — prediktív következtetésekkel azonosítha
tók, melyek szöveginterpretációs funkciókat látnak el.

A kézirat elfogadva: 1991. november

JEGYZETEK

1. Ugyanakkor a fő összetevőkön belüli sorrend kötött (például Névelő — Melléknév 
— Főnév), s vannak további megkötések is, mint például a határozatlan tárgyak 
esetén a kötelező Tárgy — Ige sorrend. Az összetevők sorrendje valójában csak a 
grammatikai funkciókat és eseteket tekintve szabad, a kérdőszavak pozícióját, a ta
gadószavakat és a kvantifikált kifejezések sorrendjét viszont nem lehet szabadon 
variálni (lásd például É. KISS, 1987).

2. A magyar mondat szintaktikai jellemzése jelenleg is vitatott. Egyes, a generatív 
nyelvtan keretében dolgozó nyelvészek (például DEZSŐ, 1965; KIEFER, 1967;
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HORVÁTH, 1981) egy teljes mértékben konfigurációs, [sNP [vpV NP]] formájú 
alapstruktúrát javasolnak a magyar mondatra. Az igének és bővítményeinek külön
böző permutációi olyan újrarendezési szabályokkal vezethetők le, mint az Alany 
Hátramozgatás vagy a Fókuszpozícióba Mozgatás (HORVÁTH, 1981). Ezzel szem
ben É. KISS (1981, 1987) a GB-elmélet (CHOMSKY, 1981) keretében kidolgozott 
egy részben nem-konfigurációs megközelítést, mely szerint a magyar mondat mö
göttes szerkezetében az ige áll a kezdeti pozícióban, s ezt követik annak bővítmé
nyei (beleértve az alanyt is) kötetlen sorrendben. A különféle felszíni permutáció
kat elmozgatási szabályok hozzák létre (mint amilyen a Topikalizáció és a Fókuszá
lás), melyek az igét követő bővítményeket a szintaktikai Topik és Fókusz pozíciók
ba mozdítják el az ige elé. E megközelítések kritikai áttekintéséhez lásd ABRA
HAM és DE MEY (1986), SAG és SZABOLCSI (1991), valamint KÁLMÁN, PRÓ- 
SZÉKY és VARGA tanulmányait a Kenesei (1987) kötetben.

3. Amint Kálmán (1985) rámutatott (lásd továbbá Kenesei (1987) kötetében PRÓ- 
SZÉKY és VARGA tanulmányait), létezik a magyar mondatok egy osztálya, az ún. 
„neutrális intonációjú” mondatok, melyekben az elemek egyike sem kap fokális 
hangsúlyt. E semleges mondatok több főhangsúllyal bírnak, melyek egyike a szin
taktikai Fókusz pozícióban álló elemre esik. Az ilyen „lapos” mondatokban a szin
taktikai Fókusz pozíciót betöltő elem nem értelmezhető a mondat kommunikatív 
fókuszaként. Jelen vizsgálatunk szempontjából ugyanakkor az a lényeges, hogy 
amikor a mondatnak van kommunikatív fókusza (mint az ún. „korrekciós” monda
tokban, lásd KÁLMÁN, 1985), az mindig a szintaktikai Fókusz pozíciót foglalja el. 
E strukturális helyzet ennélfogva nagyon megbízható konfigurációs jegyként szol
gál a mondat fókuszát azonosítani igyekvő hallgató számára. A fókusz pozíció ge
neratív nyelvtanbeli kezelésének további részleteit illetően lásd SELKIRK (1984), 
SCHMERLING (1980), FARKAS (1986), ABRAHAM és DE MEY (1986), ületve 
ROCHEMONT (megjelenés alatt) munkáit.

4. A komplex predikátumok helyes grammatikai (szintaktikai avagy lexikális) kezelé
se jelenleg is viták tárgyát képezi (lásd É. KISS, 1987; HORVÁTH, 1981; ACKER
MAN és KOMLÓSY, 1983; KENESEI, 1983; SZABOLCSI, 1986; FARKAS, 1986; 
ABRAHAM és DE MEY, 1986; SAG és SZABOLCSI, 1991).

5. Vegyük észre, hogy az átkódolási hipotézis eme módosított változata sikerrel szá
mot ad a viszonylagos morfológiai hozzáférhetőség hanyatlásának Marslen-Wilson 
és mts. (1978) által kimutatott hiányáról is, ahol a kezdeti tagmondatban előre uta
ló anafórikus névmás szerepelt alanyként. Mivel e szerkezetek megsértik a fenti (1) 
feltételt, ezért esetükben az átkódolási jelenségek hiánya elvárható.

6. Ezeket az eredményeket egy másik vizsgálatunkban (GERGELY, 1986, 1991a) 
megismételtük: itt is azt tapasztaltuk, hogy (i) a kezdeti alárendelt („ha” vagy 
„ugyan” típusú) tagmondatok topik szerepű főnévi csoportjai szignifikánsan hozzá
férhetőbbek a tagmondathatár után, mint a tagmondat befejezése előtt, míg (ii) a 
kezdeti fölérendelt tagmondatok topik argumentumai nem mutattak ilyen facilitá- 
ciót a tagmondathatárt követően.
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7. Vegyük észre továbbá, hogy az igét megelőző tárgynak tulajdonított (téves) diskur
zus funkció átkódolása az ige olvasása közben megy végbe, amely egy olvasási egy
séggel közelebb van a tesztelés pontjához. Ez recenciahatást eredményezhet a fó
kusz célszó elérhetőségében, ami szintén hozzájárulhat a fókusz fokozott hozzáfér
hetőségéhez a megfelelő topik célszavakkal szemben.

8. Megjegyzendő azonban, hogy morfológiai aszimmetria is fennáll a fókusz pozíció
ban megjelenő, illetve a fókuszt követő igék között, ami szintén eredményezheti — 
de legalábbis hozzájárulhat — az olvasási időkben megfigyelt különbséghez. 
Ugyanis, ha a (fókuszált) igekötő megelőzi az igét, akkor folyamatos prefixumként 
tapad ahhoz, ha viszont az ige után jelenik meg, akkor elkülönül az igétől. Lehetsé
ges tehát, hogy hosszabb olvasási időt kötnek le az olyan igék, melyek igekötője kü
lön elemként, posztverbális pozícióban jelenik meg, mint a megfelelő igék, melyek
hez az igekötő folyamatos előtagként tapad.
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GYÖRGY GERGELY

THE ROLE OF FOCUS-BASED INFERENCES IN 
ANTECEDENT MATCHING: TOPIC FOREGROUNDING AT 

THE CLAUSE-BOUNDARY

This paper examines the role of topic-focus (TF) structure in processing 
complex sentences. It is argued that relying on TF structure listeners 
compute focus-based elaborative inferences to directly integrate clausal 
propositions into a discourse structure representation. This hypothesis is 
tested using an on-line probe recognition task in Hungarian sentences 
which mark TF structure by explicit structural cues. It is shown that at 
the clause-boundary of initial subordinate clauses listeners compute 
focus-based predictive inferences which foreground the initial clause topic 
NP that is expected to serve as the discourse antecedent for the final 
clause. It is argued that such discourse inferential processes are jointly 
determined by (i) TF structure, (ii) inter-clausal semantic relations, and 
(iii) pragmatic knowledge. Based on the results the paper reexamines 
earlier models of clause-boundary bound processes in sentence 
comprehension, arguing that the processing concentrated at the end of 
the clause involves across-clause predictive inferences serving discourse 
interpretational functions.
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ELBESZÉLÉSEK MEGÉRTÉSE — AMERIKAI-MAGYAR 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT1

Egy amerikai és egy magyar elbeszélés befogadását az anticipáció vizsgá
latával (HALÁSZ, 1987) már igyekeztünk megismerni. Az elbeszéléseket 
12— 12 részre bontottuk és egy vagy több mondatot mindegyik rész végén 
kihagytunk a hiányzó szavak számának és az írásjeleknek a feltüntetésé
vel. A k. sz.-ek feladata az volt, hogy a történethez minél pontosabban 
odaillő mondattal, mondatokkal pótolják a hiányzó részt.

Az anticipációkat mint a feldolgozás indexeit tekintettük, amelyek fo
lyamatosan megmutatják, ahogy alapjában hasonló iskolázottságé amerikai és 
magyar L sz.-ek átalákítják a bemenő információt, kiemelnek bizonyos vo
násokat, reprezentációkat rendelnek hozzájuk és összekapcsolják ismereteik
kel. Egy másik vizsgálatban (HALÁSZ, 1989) amerikai és magyar k. sz.-ek 
ugyanezt az amerikai és magyar elbeszélést, valamint ezek olyan változa
tait olvasták el, amelyekben a hősök helyzete és tulajdonságai manipulálva 
voltak. A szövegeket három részre bontottuk. Mindegyik részt követően 
hétfokú skálák segítségével mértük a k. sz.-ek affektiv reakcióira, valamint 
a hősök tulajdonságaira és a szöveg szerkezetére vonatkozó ítéleteiket.

Közvetlenül nem vizsgáltuk azonban azt, hogy miként értették 
a k. sz.-ek a történeteket és mit találtak fontosnak bennük. így nem ta
nulmányozhattuk a viszonyt a történet megértése, a történetre való em-

1 A munka az  OTKA (2611) támogatásával készült.
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lékezés és a történet tartalmára irányuló attitűdök között. Most e válto
zók elemzését állítjuk középpontba. Jelentős kultúraközi különbségeket 
tételezünk fel a közvetlenül attitüdinális változókban. Számottevő kultú
raközi érzékenység várható mindenekelőtt olyan dimenziók tekintetében, 
mint az agresszivitás, elnyomás és szorongás, amelyek szorosan kapcsolód
nak a történetek tárgyához.

MÓDSZER

Kísérleti anyag

Ugyanazokat az elbeszéléseket használtuk, mint korábban: James Bald
win: Mondd, mennyi ideje már...? (a továbbiakban: „Mondd”) és Sánta 
Ferenc: Nácik. Az elbeszélések tartalma a társadalmi osztály vs. elnyomás 
dimenzión helyezhető el. (Az elbeszélések megtalálhatók: HALASZ, 
1987, melléklet)

Az amerikai történet hősei az alsó társadalmi osztályhoz tartozó két 
néger fiú: Caleb és Leo, akiket fehér rendőrök durván feltartóztatnak. A 
hősök frusztrációja és dühe könnyen nyílt agresszióban törhetne ki, de a 
hatalmi viszonyok arra kényszerítik őket, hogy ne tegyenek semmit. Ag
ressziójukat csak verbálisán vagy fantáziájukban élhetik ki. Hogy ellensú
lyozzák az őket sújtó diszkriminációt, képzeletükben szabad folyást adnak 
szélsőséges előítéleteiknek.

A magyar elbeszélés hőse egy öreg pásztor és az unokája, akiket a 
hatalom két fegyveres lovas embere kérdez ki. Noha testi erőszakot is al
kalmaznak, a hangsúly a finomabb eszközökön van. A fiút botrányosan 
megalázzák és manipulálják nagyapja szeme előtt. A hősök védtelensége 
olyan nagy, hogy a zsarnokság a legelemibb tényeken és igazságon is felül
kerekedik.

Az elbeszéléseket — hasonlóan az előző vizsgálatokhoz — két kri
tikus epizód határán félbeszakítottuk, azaz három részre tagoltuk őket. 
így a k. sz.-eknek a kb. 1600 szóból álló szövegnek mintegy egyharmadát 
kellett folyamatosan elolvasniok és egyben beszámolniok megértésükről 
stb.

Mindegyik részből két vagy három, egymástól független mondatot vá
lasztottunk ki, amelyeknek önmagukban teljes jelentésük volt. A monda
tok jellemzők az adott rész különböző epizódjaira (alapepizódjaira), eltérő 
hősöket képviselnek, illetve eltérő hősökre utalnak és a terjedelmük is
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különböző. Mindegyik eredeti mondat tartalmához viszonyítva három ha
mis változatot, nevezetesen agresszív, kooperatív és kitérő (konfliktuske
rülő) változatot készítettünk.

Mondd

Az első rész után:
Megfordulni — mondta egy hang —, föl a kezeket! (eredeti)

Megöllek titeket — mondta egy hang —, ha nem takarodtok a pokolba az utamból! 
(agresszív)

Kérlek — mondta egy hang —, segítsetek rajtam! (kooperatív)

Adjátok csak nekünk — mondta egy hang —, ami a zsebetekben van! (kitérő)

Caleb nagyon igyekszik elnyomni a dühét is, félelmét is. (eredeti)

Caleb dühében vadul beolvas nekik, (agresszív)

Caleb reméli, hogy meg fognak érteni bennünket, (kooperatív)

Caleb nem jön dühbe és félelmet sem él át. (kitérő)

Caleb — kérdeztem —, a fehérek is emberek? (eredeti)

Caleb — kérdeztem —, hogyan élhetnek üyen állatok? (agresszív)

Caleb — kérdeztem —, nem élhetnek a fehérek és a feketék békében? (kooperatív) 

Caleb — kérdeztem —, van valami jó is bennünk? (kitérő)

A második rész után:
Caleb — kérdeztem —, minden fehér egyforma? (eredeti)

Caleb — kérdeztem —, miért nem pusztul el rögtön minden fehér ember? (agresszív) 

Caleb — mondtam —, ugye a feketék és fehérek gyakran barátok? (kooperatív) 

Caleb — kérdeztem —, miért állnak a feketék mindenki mással szemben? (kitérő) 

Ahhoz teljesen fehérnek kell lenni, hogy fehér ember legyen valaki, (eredeti)

Műiden fehér magasabbrendűnek hiszi magát, pedig mind gyilkos, (agresszív) 

Bármüyen színű a bőrünk, ugyanazon a hajón kell utaznunk, (kooperatív)

Anyu lelke végül is se fehér, se fekete, (kitérő)

A harmadik rész után:
Megállítottak a hekusok, (eredeti)

A fehér hekusok véresre vertek, (agresszív)

Hosszú beszélgetésünk volt a hekusokkal, (kooperatív)



518

Elfutottam a hekusok elől. (kitérő)

Akár meg is ölhetnek, s a kutyát se érdekli, (eredeti)

Szörnyen halálra kínoznak, és mindenki élvezi, (agresszív)

A fehéreket érdekli, hogy mi történik a fekete emberrel, (kooperatív)

Nem törődöm velük egyáltalán, (kitérő).

Tudtam, hogy máris félek, (eredeti)

Félelmemben akár meg is öltem volna a disznókat, (agresszív)

Mindenki megpróbál mindenre figyelni, (kooperatív)

Senkinek sem kell félnie senkitől, (kitérő)

Nácik

Az első rész után:
A pásztor meghajolt egészen mélyen, amennyire csak tudott, nem szólt, nem is emelte 

fel tekintetét, (eredeti)

A pásztor hangosan átkozódott, majd fejszével nekiment az egyik fegyveresnek, (ag
resszív)

A pásztor kérdően fordult a fegyveresek felé, hogy mi járatban vannak, (kooperatív)

A pásztor hirtelen felugrott és remegve elmenekült a fegyveresek elől. (kitérő)

A fegyveres lenyúlt a gumibottal az öreg álla alá, és a magasba emelte az arcát, (ere
deti)

A fegyveres felemelte az öreg arcát, és a gumibotjával többször megütötte, (agresszív) 

A fegyveres egyik ismerősét hozta szóba, és róla beszélgetett az öreggel, (kooperatív) 

A fegyveres csak egy pillantást vetett az öregre, és többé nem törődött vele. (kitérő)

A második rész után:
Az öreg vette a fejszét, magasba emelte és vágta tovább a fát. (eredeti)

Az öreg felemelte a fejszét, hogy a fegyveresekre sújtson, (agresszív)

Az öreg kezében a fejszével megfordult, és egy kérdést tett fel az egyik fegyveresnek, 
(kooperatív)

Az öreg otthagyta a fejszét, fejére tette a kalapját, és lassan elsétált, (kitérő)

A gyerek meghajolt és így meghajlott derékkal megfordult, (eredeti)

A gyerek odavágta a fát a gumibotos lábához, (agresszív)

A gyerek fején sapkájával egy kérdést tett fel a gumibotosnak, (kooperatív)

A gyerek egy pillantást vetett a fegyveresekre, és lassan elsétált, (kitérő)
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A fegyveres megmozdította a lábát, a csizmájának orrát bedugta a gyerek feje alá. 
(eredeti)

A fegyveres felemelte a gyerek fejét, és megrúgta azt csizmájával, (agresszív)

A fegyveres egy hozzátartozójukról beszélgetett a gyerekkel, (kooperatív)

A fegyveres csak éppen egy pillantást vetett a gyerekre, és többé nem törődött vele. 
(kitérő)

A harmadik rész után:
A gyerek nézte a kutyáját. — Kecske — mondta. — Nagy, fehér kecske, (eredeti)

A gyerek, bár a fegyveres ütötte a fejét, egy szót sem szólt a kutyájának, (agresszív)

A gyerek és a fegyveres nézték a kutyát. — Gyere ide! — mondták neki. (kooperatív)

A gyerek nézte a kutyáját. — Sötétbarna kutya — mondta. — Kiskutyám, (kitérő)

Cézár — mondta a gyerek, amikor a kecskéhez érkezve rátette a tenyerét a fejére, 
(eredeti)

Cézár — mondta a gyerek, amikor a kutyához ért —, harapd véresre őket! (agresszív) 

Cézár — mondta a gyerek és a fegyveres, miközben simogatták a kutyát, (kooperatív) 

Cézár — mondta a gyerek, és rátette a tenyerét a kutya fejére, (kitérő)

Ez a kettő meg ott állott a hátuk mögött, (eredeti)

Ez a kettő lovaikkal ment nekik hátulról, (agresszív)

A két fegyveres és a pásztor elbúcsúztak egymástól, (kooperatív)

Ez a kettő dolgavégeztével nyomban elment, (kitérő)

ELJÁRÁS

A kísérlet mindegyik rész elolvasását követően három egységből állt.

A) A megértésre-értelmezósre vonatkozó kérdések:
Az elbeszélés ... része alapján mit gondol, miért beszélte el az író a történetet?

Miért/hogyan viselkedett Caleb és Leo úgy, ahogy viselkedett?

Miért/hogyan viselkedett az öreg, a fiú és a két fegyveres úgy, ahogy viselkedett? 

Mik Caleb és Leo tulajdonságai?

Mik az öreg, a fiú és a két fegyveres tulajdonságai?
A válaszok tartalmát ketten kategorizálták — egymástól függetlenül. Az 
egyetértés 90 %-os volt közöttük. A vitás tételeket együtt vizsgálták felül.



520

B) Mondatfelismerési vizsgálat
А к. sz.-ek hétfőké skálán ítélték meg, felismerik-e a kérdéses mondatot 
vagy sem.

Alább mondatokat talál, amelyek az elbeszélés első szegmentumának meghatáro
zott részeivel kapcsolatosak. Feladata az, hogy tanulmányozza az összes mondatot, 
és ezután ítélje meg mindegyiket, hogy mennyire biztos abban, hogy olvasta (7) 
vagy nem olvasta (1).

ADJÁTOK CSAK NEKÜNK — MONDTA EGY HANG —, AMI A ZSEBETEK
BEN VAN!

Teljesen biztos vagyok

hogy nem olvastam 1 2  3 4 5 6 7 hogy olvastam

(Kérjük, karikázza be a megfelelő számot!)

A Mondd első szegmentumát három eredeti, azaz összesen tizenket
tő; második szegmentumként két eredeti, azaz összesen nyolc; harmadik 
szegmentumát három eredeti, azaz összesen tizenkét mondat; a Nácik el
ső szegmentumát két eredeti, azaz összesen nyolc; második szegmentumát 
három eredeti, azaz összesen tizenkét mondat követte random sorrend
ben.

C) Mondatmegítélési vizsgálat
A nagy valószínűséggel azonosított (olvasott vagy nem olvasott) monda
tokat ötfokú skálán kellett megítélni, mindig ugyanazon hét jellemző 
szempontjából.

A k. sz. újból megkapja az összes fenti mondatot. Most csak azokkal kell foglalkoz
nia, amelyeknél bizonyos volt, hogy nem olvasta őket, azaz 1-es és 2-es, illetve 
hogy olvasta őket, azaz 6-os és 7-es osztályzatot adott. (Ezt természetesen vissza
lapozva ellenőrizheti.) Feladata, hogy mindegyik ilyen mondatot aszerint értékel
jen, hogy mennyire jellem zik  az alábbi tényezők:

ADJÁTOK CSAK NEKÜNK — MONDTA EGY HANG —, AMI A ZSEBETEK-
B E N  V A N !

e lu ta s ítá s 1 2 3 4 5

(egyálta lán  n em ) (n ag y o n )

ak tiv itás 1 2 3 4 5

agressziv itás 1 2 3 4 5

b iz to n sá g 1 2 3 4 5

e lnyom ás 1 2 3 4 5

e rő 1 2 3 4 5

szo ro n g ás 1 2 3 4 5



Az összes többi mondatot ugyanígy mutattuk be, a tulajdonságok sor
rendje random következett.
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KÍSÉRLETI SZEMÉLYEK

Az amerikai k. sz.-ek a Maine Egyetem (Orono) elsőéves hallgatói voltak, 
aldk a pszichológiát a második félévben vették fel és önként vettek részt 
a kísérletben. Számuk 34, átlagéletkoruk 18,5 év, egyharmaduk férfi, két
harmaduk nő.

Colin Marindale-lel,1 a kísérlet amerikai lebonyolítójával együtt úgy 
határoztunk, hogy nem lenne helyes, ha a magyar k. sz.-ek szintén első
éves bölcsészhallgatókból kerülnének ki, mivel iskolázottsági szintjük va
lószínűleg magasabb lenne, mint az amerikaiaké. A magyar k. sz.-eket a 
fővárosi József Attila Gimnázium harmadéves tanulói közül toboroztuk. 
Számuk 48, átlagéletkoruk 17,5 év, egyharmaduk fiú, kétharmaduk lány.

A KÍSÉRLET LEBONYOLÍTÁSA

A k. sz.-eket mindegyik mintán belül két csoportra bontottuk, egy-egy 
csoport tagjai csak az egyik elbeszélést olvasták el, a szerző nevének köz
lése nélkül. Előzetesen arról tájékoztattuk őket, hogy egy pszichológiai kí
sérletben vesznek részt, amelyben feladatuk, hogy egy elbeszélést több 
részletben olvassanak el és néhány kérdésre válaszoljanak. Az első olva
sási instrukció így szólt: „Az elbeszélés első részét kapja meg. Olvassa el 
gondosan. Az olvasási idő nincs korlátozva.” Az alapos elolvasást követő
en a kísérletvezető összeszedte a kiosztott szöveget és a k. sz.-ek magkap
ták a megfelelő kérdőíveket. Ugyanez az eljárás ismétlődött meg a máso
dik és a harmadik rész esetében.

A kísérlet csoportülésben folyt, egyszerre nem több mint 12 k. sz.- 
szel. Tanteremben ültek, egymástól távol, hogy ne befolyásolják, illetve 
zavarják egymást.

1 Ezúton is köszönöm közreműködését.
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EREDMÉNYEK

Megértés-értelmezés
A Mondd a k. sz.-ek szemében mindenekelőtt a feketéket sújtó előítélet
re:

„Az nem igazságos, hogy az  egyik ember egy másikat megaláz mert a másiknak a bőre más szí
nű” (M 2). „Megmutatni, hogy a négerekben nem bíznak és rosszul bánnak velük bőrük színe 
m iatt" (A 5)

irányítja a figyelmet, amit a magyarok — legalábbis a másodikat és 
a harmadikat követően — az amerikaiaknál is gyakrabban említenek meg 
és — közvetve — kapcsolatba hoznak az író személyes élményével.

„Talán ő maga volt egykor Caleb vagy Leo, talán a szomszédjuk gyermekei.” (M 11)

Az amerikaiak ugyanakkor nagyobb jelentőséggel utalnak a feketék 
előítéletre adott reakciójára.

.Ábrázolni akarta a feketék helyzetét és érzelmi világát, hogyan válnak gyűlölködövé.” (A 3) (1. 
táblázat)

A viselkedés magyarázatában az amerikaiak a magyaroknál erőtel
jesebben emelik ki a hősök félelmét a hatalmi erőszaktól.

„Féltek. Tudták, hogy ha nem engedelmeskednek a két rendőrnek, bántani fogják őket”. (A 1)

1. táblázat

A Mondd-ot olvasó amerikai és magyar k. sz.-ek válaszainak 
megoszlása (a k. sz.-ek számához viszonyított %-ban) a „Miért 

mondta el az író a történetet?” kérdésre
Megjegyzés: Mintáink viszonylag kis elemszáma miatt Itt és a továbbiakban csak 
azokat a kategóriákat vesszük figyelembe, amelyek gyakorisága legalább az egyik 
mintában legalább egy részt követően a k. sz.-ek számának 26 %-át eléri.

Válasz- Első rósz Második rész Harmadik rész
kategóriák ameri

kaiak
magya

rok
P ameri

kaiak
magya

rok
P ameri

kaiak
magya

rok
P

Fókusz
a feketéket sújtó 
előítéleten 50 50 n.s. 17 62 0.01 22 67 0.01

a feketék reakcióján 
az előítéletre 28 0 0.01 45 8 0.01 39 12 0.05

az író személyes 
élményén 0 62 0.001 0 25 0.01 0 12 0.05
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2. táblázat

A Mondd-ot olvasók válaszainak megoszlása (a k. sz.-ek 
számához viszonyított %-ban) a „Miért és hogyan viselkedett 

Caleb és Leo, ahogy viselkedett?” kérdésre

Válasz- Első rész Második rész Harmadik rész
kategóriák ameri

kaiak
magya

rok
P ameri

kaiak
magya

rok
P ameri

kaiak
magya

rok
P

Fókusz
a félelmen a hatalmi 
erőszaktól 94 29 0.001 22 8 n.s. 28 8 0.05

a családra és egy
másra gyakorolt 
hatáson és viszont 0 8 0.05 39 17 0.05 39 50 n.s.

a faji megkü
lönböztetésen 0 29 0.01 0 29 0.01 0 21 0.01

Viselkedésük családra és egymásra gyakorolt hatását, illetve a család 
viselkedésükre gyakorolt hatását az amerikaiak és a magyarok egyaránt 
meghatározónak tartják.

„Leo tudta, hogy szilleik boldogok az 6 kis világukban — pillanatnyilag legalábbis —, és nem 
akarta szétrombolni.” (A 15). „Caleb teljesen apja mellett állt, egy véleményen volt vele, ismeri, 
mintha barátok lennének.” (M 22)

A faji megkülönböztetés szerepének ismételt hangsúlyozása a magya
rok sajátja.

„Caleb meg akarta nyugtatni az  öccsét, 6 már nem tud bízni a fehérekben, mert túl sokat tapasz
talt, Leo még nem érzi, hogy bőre színe miatt hátrányba kerülhet.” (M 8) (2. táblázat)

Alapjában Caleb mint okos, megfélemlített, előítéletes, öccsét és csa
ládját szerető fiatalember jelenik meg mind az amerikaiak, mind a magya
rok számára; ugyanakkor tapasztalt, megfontolt, magabiztos a magyarok 
— míg fekete az amerikaiak szemével. Leo mint naív-tapasztalatlan, meg
félemlített, bátyjára támaszkodó, családszerető, okos kisgyermek jelenik 
meg a magyarok számára és fekete az amerikaiak szemében. (3. táblázat)

A Nácik a k. sz.-ek szemében mindenekelőtt a hatalom képviselőinek 
elnyomó szerepére — az emberek kiszolgáltatottságára

„Hogy bemutassa, mekkora hatalma van a fegyvernek, az erőszaknak és hogy mennyire meg le
het alázni az em bereket” (M 17);

,A z  emberek alávetettsége, akik félnek a hatalom képviselőitől” (A 10)

irányítja a figyelmet, mindkét mintában (4. táblázat).
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A Mondd-ot olvasók válaszainak megoszlása (a k. sz.-ek 
számához viszonyított %-ban) a „Milyen tulajdonságai vannak 

Calebnek és Leónak?”

3. táblázat

Caleb Első rész Második rész Harmadik rész
tulajdonságai ameri- magya- p ameri- magya- p ameri- magya- p

kalak rok kaiak rok kaiak rok

öccsét oltalmazó— 
melegszívű— 
családszeretó—
felelősségtel! 22 46 Q05 50 25 0.05 39 42 n.s.

megfélemlített— 
frusztrált zavart 17 37 n.s. 17 42 0.05 44 37 n.s.

okos—értelm es- 
józan— előrelátó— 
dörzsölt 22 50 0.05 17 25 n.s 28 29 n.s.

tapasztalt 22 17 n.s. 17 71 0.001 6 33 0.01

megfontolt—mérsé
kelt—higgad t- 

türelmes 0 37 0.001 0 25 0.01 0 21 0.01

magabiztos—hatá
rozott-öntudatos 0 37 0.001 0 42 0.001 0 46 0.001

fekete 39 8 0.01 11 4 n.s 11 0 0.05

előítéletes 6 0 n.s. 17 29 n.s 6 21 n.s.

Leo tulajdonságai

naív—tapasztalatlan 
kisgyerek 28 100 0.001 22 89 0.001 34 89 0.001

megfélemlített—za
vart— bizonytalan 17 42 0.05 44 37 n.s 28 71 0.001

m elegszívű- 
bátyjára támaszkodó— 
családszerető 45 83 0.01 34 21 n.s 28 37 n.s.

okos—értelmes 0 25 0.01 11 42 0.01 0 21 0.01

39 12 .05 6 4 n.s 11 0fekete .05
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A hősök viselkedésének magyarázatában mindkét csoport tagjai (a 
magyarok némileg hangsúlyosabban, mint az amerikaiak) az öreg és a fiú 
jogos félelmét,

,A  fiú és az  öreg féltek, csendben dolgozlak tovább” (M 5);

,A z  öreg és a fiú engedelmesen viselkedtek, hogy ne bántsák őket” (A 8)

valamint a fegyveresek hatalmi helyzetét emelik ki.

,A  fegyveresek lenézően bántak velük, éreztették hatalmukat” (M 12);

,A  fegyveresek megpróbálták megfélemlíteni ókét, nagyon erősek voltak” (A 6) (5. táblázat).

4. táblázat

A Nácik-ах olvasók válaszainak megoszlása (a k. sz.-ek 
számához viszonyított %-ban) a „Miért mondta el az író a 

történetet?” kérdésre

Válasz- Első rész Második rósz Harmadik rész
kategóriák ameri- magya- p ameri- magya- p ameri- magya- p

kalak rok kalak rok kalak rok

Fókusz
a hatalom képvise
lőinek elnyomó szere
pén— az emberek
kiszolgáltatottságán 43 50 n.s. 37 46 n.s. 50 71 n.s.

5. táblázat

A Nácik-at olvasók válaszainak megoszlása (a k. sz.-ek 
számához viszonyított %-ban) a „Miért és hogyan viselkedett az 

öregember, a fiú és a két fegyveres, ahogy viselkedett?”
kérdésre

Válasz- Első rósz Második rész Harmadik rósz
kategóriák ameri- magya- 

kalak rok
P ameri

kaiak
magya

rok
P ameri

kaiak
magya

rok
P

Fókusz
a Jogos télelmen 69 92 0.05 43 72 0.05 69 84 n.s.

a fegyveresek 
hatalmi helyzetén 63 72 n.s. 37 80 0.05 43 88 0.01
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Az öreg és a fiú hangsúlyosan, mint alázatos-behódoló-megfélemlí- 
tett-kiszolgáltatott, egyszersmind csendes-megfontolt-visszahúzódó szemé
lyek jelennek meg. A két fegyveres pedig hatalmaskodónak, durva, fölé
nyes elnyomóknak mutatkoznak. Ezúttal a magyarok minden említett tu
lajdonságot szembeszökőbben hangsúlyoznak, mint az amerikaiak (6. táb
lázat).

A táblázatban szereplő adatok azt is megmutatták, hogy a magyarok 
— ritka esetektől eltekintve — jóval (átlagosan kétszer) több választ ad
tak a tételekre, mint az amerikaiak. Ellenőriztük, hogy ha ezt az arányt 
külön-külön korrigáljuk az általános mérték szerint, az azonos tételek vá
laszgyakoriságai a két csoport között változnak-e érdemlegesen.

6. táblázat

A Nácik-at olvasók válaszainak megoszlása (k. sz.-ek számához 
viszonyított %-ban) a „Milyen tulajdonságai vannak az öregnek, a 

fiúnak és a fegyvereseknek?” kérdésre

Az öreg Első rész Második rész Harmadik rész
tulajdonságai ameri

kaiak
magya

rok
P ameri

kaiak
magya

rok
P ameri

kaiak
magya

rok
P

alázatos—behódoló— 
elnyomott— 
kiszolgáltatott— 
megfélemlített 30 179 0.001 37 142 0.001 50 137 0.001

csendes, visszahú
zódó, megfontolt 6 60 0.001 0 56 0.001 24 60 0.01

A fiú tulajdonságai
alázatos—behódoló— 
elnyomott— 
kiszolgálta tott— 
megfélemlített 18 125 0.001 24 117 0.001 37 171 0.001

visszahúzódó- 
csendes, nyu
godt megfontolt 0 28 0.001 0 24 0.001 6 20 n.s.

A fegyveresek tulajdonságai
hatalmaskod ók—ke
gyetlenek—elnyo
mók, erőszakosak 94 250 0.001 50 242 0.001 88 267 0.001
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Elkerülendő a táblázatok szaporítását és az ismétléseket, azt ismer
tetjük, ahol a korrekció módosítja a vázolt képet. A Mondd-ot olvasó 
amerikaiak és magyarok között a feketéket sújtó előítéletre csakúgy, mint 
a Leo megfélemlítettségére és családszeretetére irányuló figyelem ki
egyenlítettebb, a szereplők viselkedésének családra és egymásra gyakorolt 
hatását, továbbá Caleb családszeretetét az amerikaiak találják jelentősebb
nek. A Nácik-at olvasó amerikaiak fontosabbnak ítélik a hatalom képvi
selőinek elnyomó szerepét és az emberek kiszolgáltatottságát, ugyanakkor 
az öreg és a fiú félelméről, illetve a fegyveresek hatalmi helyzetéről az 
arányok kiegyenlítettebbek.

A módosítás tehát az 1-3. táblázatokban szereplő 19 tételből 5-öt, a 4-6. 
táblázatokban szereplő 8 tételből 3-at érint. Ezekben az esetekben sem for
dult a két csoport közötti viszony ellentétébe, hanem az alapadatok alapján 
szignifikáns különbség a korrigált adatok alapján már nem bizonyult annak, 
a nem szignifikáns különbség szignifikánssá vált. Mindenesetre az elbeszélé
sek megértésében az amerikai és magyar k. sz.-ek között kimutatott temati
kai hasonlóságok és különbségek többségében érvényesek maradtak akkor is, 
ha a válaszadás igen eltérő hajlandóságát kiiktattuk. A módosulás mindene
kelőtt azt eredményezte, hogy élesebben láthatók azok a tételek, amelyek a 
megértés kultúraspecifikus tematikájára utaltak.

Mondatfelismerés
A Mondd-ot olvasó amerikaiaknak komoly nehézségeik voltak a monda
tok felismerésében. Az első részben szereplő három eredeti mondatból 
kettőt ismertek fel biztosan és csak egyet a háromból a harmadik részben. 
Itt nem tudták a két eredeti mondatot egyes hamis mondatoktól elhatá
rolni. Bár a második részhez tartozó két eredeti mondat tisztán vezeti a 
listát, feltűnő, hogy átlagpontszámuk mennyivel alacsonyabb, mint az első 
részhez tartozó két vezető eredeti mondaté. A harmadik részben szereplő 
három eredeti mondat közül pedig valójában csak egy válik ki. Az átlag
pontszám szerint már a második eredeti mondat sem tér el szignifikánsan 
két hamis mondatól (7. táblázat).

A Nácik-at olvasó amerikaiak az első és a második részben szereplő 
eredeti mondatokat meglehetős biztonsággal ismerték fel, de a harmadik 
részhez tartozó hiteles és hamis mondatok felismerési pontszámai viszony
lag folyamatos sort alkotnak (8. táblázat).

Mind a Mondd-ot, mind a Nácik-at olvasó magyar k. sz.-éknél mind
három részben élesen elválnak az egységesen nagy biztonsággal felismert 
eredeti mondatok az összes hamis mondattól. (9-10. táblázat).
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7. táblázat

A Mondd című elbeszélést olvasó amerikaiak mondatfelismerési
átlagpontszámai

Mondatváltozatok x s

Eredeti1
Eredeti2

Eredeti3 
Hamis (kitérő3)

Az összes többi 
hamis mondat

Eredeti1
Eredeti2

Az összes többi 
hamis mondat

Eredeti1
Eredeti2
Eredeti3

Hamis (kitérő2)
Hamis (kooperatív')

Hamis (kitérő3)

Az összes többi 
hamis mondat

* p< .01 Tukey-próbával

Első rész

67 1 6.4 J

3.3 “I 
3.0 J

1.8
1
1.0 _

Második rész
3.9 1  
3.4 J

2.0
1
1.3 _

Harmadik rész
4.9
4.1 
3.4 _

3.3 
2.6

2.3

1.6
I
1.0

*

0.6
1.8

2.4
1.9

1.6
1
0.0

2.9
2.7

2.0
1
0.8

2.8
2.9 
2.7

2.1
1.9 

1.6

1.5
1
0.0

Mondatmegítélés
A mondatok megítélését mondatváltozatonként csoportosítva két szem
pontból vizsgáljuk: a) melyek a domináns jellemzők a két mintában kü- 
lön-külön? b) a két minta tagjai mely jellemzőknek tulajdonítanak — egy
mással összevetve — eltérő jelentőséget?

A dominás jellemzők megállapítását úgy végeztük el, hogy a mintákon 
belül mindegyik mondat jellemzői közül kiemeltük a szignifikánsan eltérőket, 
és azt (azokat) vettük figyelembe, amelyik (amelyek) a legmagasabb pont-
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A Nácik című elbeszélést olvasó amerikaiak mondatfelismerési
átlagpontszámai

8. táblázat

Mondatváltozatok x s

Első rész
Eredeti' 6.6 ~ 0.8
Eredeti2 5.4

* - 1.7

Az összes többi 2.5 2.3
hamis mondat 1 1

1.3 0.8

Második rész
Eredeti' 5.4 2.1
Eredeti2 4.9 1.9
Eredeti3 4.7

*
2.1

Az összes többi 2.3 1.9
hamis mondat l

1.3 0.7

Harmadik rész
Eredeti1 5.6 2.0
Eredeti2 4.8 2.4
Eredeti3 4.7 2.2
Hamis (kitérő3) 3.5 2.5
Hamis (kitérő1 2.9 2.1
Hamis (kooperatív1 2.8 2.3

Az összes többi 2.0 1.5
hamis mondat 1

1.4 0.7

* p< .01

számmal elválnak a többitől, Tukey-teszt alapján. Ideális esetben egy-két 
jellemző emelkedett ki a többi közül, de az is előfordult, hogy a mondat 
egyik jellemzője sem vált el a többitől, azaz egyiktől sem tekinthettünk el.

A Mondd-ot olvasó magyar k. sz.-ek ítéleteiben az eredeti mondatok
nál a szorongás és elnyomás; a kooperatív mondatoknál a szorongás és 
biztonság; a konfliktuskerülő mondatoknál a szorongás; az agresszív mon
datoknál az agresszivitás, elnyomás, erő és aktivitás, a Nácik-at olvasóké-
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ban az eredeti mondatoknál a szorongás, elnyomás és erő; a kooperatív 
és konfliktuskerülő mondatváltozatoknál a biztonság; az agresszív mondat
változatoknál az agresszivitás, erő, elnyomás és aktivitás emelkednek ki. 
Az amerikai k. sz.-éknél viszont az eredeti, kooperatív és konfliktuskerülő 
mondatoknál a jellemzők nem különülnek el egymástól. Az agresszív 
mondatváltozatoknál is öt jellemző, az agresszivitás, az erő, a szorongás, 
az elnyomás és az aktivitás dominál (11—12. táblázat).

A két minta tagjait közvetlenül is egybevetettük. Megvizsgáltuk, va
jon kétmintás t-próba szerint az azonos jellemzők megítélésében eltémek-e

9. táblázat

A Mondd című elbeszélést olvasó amerikaiak mondatfelismerési
átlagpontszámai

Mondatváltozatok Első rész 
X s

Második rész 
X s

Harmadik rés
X s

Eredeti1 7.0' .  0.0 6.3" 1.3 6.6" , 1.3
Eredeti2 6.5_ 1.8 6.1 J 1.9 6.2 - 1.8

Eredeti3 5.2 2.6 - - 5.1 ._ 2.6
* * *

Az összes többi 1.63 1.6 1.73 1.4 1.73 1.8
hamis mondat 1 1 1 1 1 1

1.0J 0.0 1.0 J 0.0 1.0 J 0.0

* p< .01

10. táblázat

A Nácik című elbeszélést olvasó amerikaiak mondatfelismerési
átlagpontszámai

Mondatváltozatok Első rész Második rész Harmadik rész
X s X s X s

Eredeti1 6.2 1 1.2 5.8 3 1.9 5.23 2.1
Eredeti2 5.7 _ 2.2 5.7 J 2.2 4.9 2.7
Eredeti3 -

*
4.3 2.7

*
4.6. 2.5

*

Az összes többi 1.2 3 0.5 1.3 3 0.8 2.13 2.1
hamis mondat 1 1 1 1 1 1

1.0 J 0.0 1.0 J 0.0 1.0 J 0.0

*  Л  Ap< .01
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elutasítás

aktivitás

agresszivitás

biztonság

elnyomás

erő

szorongás

Eredeti
1 2 3 4 5 6 7 8

Agresszív 
1 2 3 4 5 6 7 8

Kooperatív 
1 2 3 4 5 6 7 8

Kitérő
1 2 3 4 5 6 7 8

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

elutasítás

aktivitás

agresszivitás
biztonság

elnyomás

erő

szorongás

MAGYAROK

Eredeti
1 2 3 4 5 6 7 8

Agresszív 
1 2 3 4 5 6 7 8

Kooperatív 
1 2 3 4 5 6 7 8

Kitérő
1 2 3 4 5 6 7 8
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egymástól. A Mondd-ot olvasó amerikai k. sz.-ek a kooperatív és kitérő
konfliktuskerülő mondatokat jóval agresszívebbnek ítélik meg, mint a ma
gyarok, de a kérdéses mondatváltozatokban kifejeződő elnyomást, szoron
gást és erőt is egyértelműbben nagyobbnak találják. Az agresszív, de kü
lönösen az eredeti mondatváltozatoknál az eltérések aránya kisebb, iránya 
pedig vegyesebb. Bár bizonyos tendencia így is kiolvasható, különösen, ha 
tekintettel voltunk a nem-szignifikáns különbségek irányára is. Azaz elle
nőriztük, vajon az önmagukban kis eltérések együttese (azaz öt-hat ilyen 
különbség) mintegy kumulálódva ugyanazt a tendenciát mutatja-e vagy 
sem. Az agresszív mondatváltozatokban az amerikaiak a nagyszámú szig
nifikáns különbségek szerint is kétségkívül nagyobbnak találják a szoron
gást, a magyarok viszont a kisszámú szignifikáns és nagyszámú nem-szig
nifikáns különbség szerint az agresszivitást. Az elnyomást — a kisebb szá
mú szignifikáns különbség alapján — a magyarok találják jellemzőbbnek, 
amit azonban a nagyobb számú nem-szignifikáns különbség nem erősít 
meg. Az eredeti mondatváltozatokban a nem szignifikáns különbségek 
szerint az agresszivitás, a szorongás és az elnyomás egyaránt az amerika
iaknál hangsúlyosabb.

A Nácik-at olvasó amerikai k. sz.-ek ezúttal is jóval agresszívabbnak 
ítélik a kooperatív mondatokat, amelyeknek erejét és a bennük kifeje
zett szorongást is nagyobbnak találják, mint a magyarok. A szorongás 
mértékét a konfliktuskerülő mondatoknál egyértelműen, de az agresszív 
mondatváltozatoknál is a magyarok által odaítélt mérték fölé helyezik. 
Az amerikaiak az eredeti mondatok aktivitását is nyilvánvalóbbnak vé
lik, mint a magyarok. Ők viszont mind az eredeti, mind az agresszív 
mondatok tartalmára az elnyomást jellemzőbbnek látják — a nem-szig
nifikáns eltérések szerint is —, mint az amerikaiak (13. táblázat).

Mindkét elbeszélést olvasóknál a különbségek meghatározó jellem
zői az agresszivitás, a szorongás és az elnyomás. Míg azonban az első 
kettőt mindkét elbeszélésnél az amerikaiak kiugróan nagyobbnak ítélik, 
mint a magyarok, az elnyomás megítélésében az eredmény a Mondd-ot 
olvasók körében is megoszlik, a Nácik-at olvasóknál pedig kimondottan 
a magyarok tulajdonítanak az elnyomásnak nagyobb szerepet, mint az 
amerikaiak.



AMERIKAIAK

elutasítás

aktivitás

agresszivitás

biztonság

elnyomás

erő

szorongás

Eredeti
1 2 3 4 5 6 7 8

Agresszív 
1 2 3 4 6 6 7 8

Kooperatív 
1 2 3 4 6 6 7 8

Kitérő
1 2 3 4 6 6 7 8

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

elutasítás

aktivitás

agresszivitás

biztonság
elnyomás

erő

szorongás

MAGYAROK

Eredeti
1 2 3 4 6 6 7 8

X

X

X X

X X

X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X

Agresszív Kooperatív Kitérő

Ш-ÇT
Й'
“  8

A N
ácik olvasóinak uralkodó jellem

zői m
ondatonként



534

MEGVITATÁS

Annak, hogy a megértési-értelmezést vizsgáló nyitott kérdéseknél a ma
gyarok válaszainak részletessége, a választételek gyakorisága igen jelentő
sen meghaladja az amerikaiakét, több oka lehet: a) eltérő érdeklődés és 
felkészültség az elbeszélő irodalom irányában; b) eltérő motiváció a pa
pír-ceruza pszichológiai kísérletek iránt; c) eltérő motiváció az oktatási in
tézmény keretei között kapott, még az önként vállalt, bármiféle feladat el
végzése iránt is.

Megfontolandónak tartjuk az alábbi szempontot: A bevezetőben em
lített első vizsgálatunkban már felfigyeltünk arra, hogy azon esetekben, 
amikor egyáltalán mutatkozott különbség az anticipációk sikerességében a 
két kultúra tagjai között, az mindkét elbeszélés alakulásának megértése 
szempontjából a magyarok javára szólt, ami nagyobb irodalmi kompeten
ciájuk jele lehet. Tulajdonképpen nem egyszerűen kompetenciáról beszél
hetünk, hanem arról, hogy a magyar kultúrában az irodalomnak nagyobb 
jelentőséget tulajdonítanak, mint az amerikaiban, illetve mint sok európai 
kultúrában. A viszontagságos és kudarcokkal teli magyar történelem okoz
ta, hogy az irodalom fokozott politikai-társadalmi szerepvállalásra kény
szerült, illetve hogy számos alapkérdés, aminek tisztázására a társadalmi 
élet nem adott módot, (csak) itt kapott (kellő) hangsúlyt. így az iskolázott 
rétegek körében nemcsak a saját nemzeti irodalom, hanem az irodalom 
iránti érdeklődés is közügy, az irodalommal való foglalkozás intenzitása vi
szonylag magas. A kompetencia mértéke többé-kevésbé ennek velejárója.

Hogy a megértést vizsgáló válaszok gyakoriságában észlelt jelentős 
különbség valóban ezzel függ össze, azt a mondatfelismerési vizsgálat 
alaperedménye támasztja alá. A magyarok mindkét elbeszélés eredeti 
mondatait nagyobb biztonsággal különítik el a hamisaktól, mint az ameri
kaiak. Azaz ebből a szempontból a saját nemzeti kultúrához tartozó szö
veg éppúgy nem volt előny az amerikaiak számára, mint ahogy az idegen 
nemzeti kultúrához tartozó szöveg nem volt hátrányos a magyaroknál. A 
magyarok élesebb differenciálóképessége megmutatkozott a mondatválto
zatok megítélésében is. A magyarok eltérő tulajdonságoknak, illetve a tu
lajdonságok eltérő mintázatának tulajdonítottak domináns szerepet, ösz- 
szefüggésben a mondatváltozatok harsányan (nyíltan) agresszív, illetve ke
vésbé agresszív-kooperatív jellegével. Az amerikaiaknál ez a tendencia 
alig volt észlelhető.

Ami a megértési válaszok — válaszgyakoriságtól független — tartal
mát illeti, a Mondd-nál a feketék reakcióját az előítéletre, magát fekete-
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ségüket az amerikaiak erősebben hangsúlyozták. A saját kultúrájukhoz 
tartozó elbeszélés néger hőseinek személyes reagálását, helyzetüket az 
amerikai — fehér — k. sz.-ek közelebbről, a hősök perspektívájából is 
szemlélik.

Hogy az amerikaiak közvetlen érintettségük miatt az elbeszélés vilá
gában megjelenített konfliktus szorongató voltát valóban élesebben fogják 
fel, vizsgálatunk egy további fontos eredménye erősíti meg. Az elbeszélés 
szövegét szem előtt tartva, az amerikaiak a szorongást mind a négy mon
datváltozat megítélésében, de közülük kiugróan az agresszív mondatokban 
a magyaroknál számottevően jellemzőbbnek találták. Ennek súlyát meg
emeli, hogy három mondatváltozat esetében a szorongás a magyaroknál is 
a domináns jellemzők közé tartozott, de nem az agresszívekben.

A Nácik megértésében szembeszökő, hogy a magyarok mennyivel 
nyomatékosabban hangsúlyozzák a hatalom képviselőinek kegyetlen erő
szakosságát, valamint az öreg és a fiú behódolását és megfélemlítettségét. 
Azaz a saját kultúrájukhoz tartozó elbeszélés felfogásában a magyarok ki
ugróan élesebben emelik ki az elnyomás motívumát, mint az amerikaiak. 
Ezzel összhangban van, hogy az eredeti és az agresszív, de némileg még 
a konfliktuskerülő mondatváltozatok megítélésében is jellemzőbbnek tart
ják az elnyomást az amerikaiaknál.

A szorongás és az elnyomás észlelése iránti érzékenység azonban ér
vényesül az idegen nemzeti kultúrához tartozó elbeszélés megítélésében 
is. Az amerikaiak a Nácik számos mondatváltozatában is szignifikánsan 
jellemzőbbnek tartják a bennük kifejeződő szorongást, mint a magyarok, 
ők viszont a Mondd több agresszív mondatváltozatában is jelentősnek íté
lik az elnyomást.

Igen figyelemreméltó az a tény, hogy mindemellett az amerikaiak 
mind a saját, mind az idegen nemzeti kultúrához tartozó elbeszélés ko
operatív és konfliktuskerülő mondatváltozatait nyilvánvalóbban agresszív
nek ítélték, mint a magyarok; ők viszont a leplezetlenül agresszív mondat
változatok agresszivitását hangsúlyozták élesebben, mint az amerikaiak. 
Eszerint az amerikaiak — a magyarokhoz képest — kimondottan érzéke
nyek az olyan — verbálisán közölt — konfliktuózus interakcióban, illetve 
belső állapotban rejlő agresszivitás iránt, amely kooperatív, illetve konflik
tuskerülő irányba igyekszik azt terelni.

Egészében véve: az amerikaiak mindkét elbeszéléssel összefüggésben 
a szorongást és az agresszivitást, a magyarok a saját nemzeti kultúrához
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tartozó elbeszéléssel összefüggésben az elnyomást „sokallják”. Az utóbbi 
másként is kifejezhető: ami a magyarok számára az elnyomás, az az ame
rikaiaknak legfeljebb az aktivitás túltengése volt. Ha az alapvető különb
ségeket küszöbeltérésekként fogjuk fel, arra következtethetünk, hogy az 
amerikaiak már jelentős mértékű szorongást és agresszivitást érzékelnek 
a kérdéses — akár saját világukkal kapcsolatos, akár idegen — szövegek
ben ott, ahol a magyarok még nem. A magyarok viszont elnyomást érzé
kelnek a saját világukhoz kötött szövegekben ott, ahol az amerikaiak még 
nem.

Értelmezésünk szerint ez megfelel a jelzett történelmi-társadalmi ta
pasztalatoknak. Ott, ahol feltűnően nagy — éppen az amerikaiakhoz ké
pest — az olyan elbeszélések túlsúlya, amelyekben az egyéniség kifejezé
sének pozitív alapjában antagonisztikus vagy személytelen interakciók el
fedik vagy elnyomják (LEIGH és HELSON, 1986), ott, ahol a gimnazis
ták körében az agresszivitás magas foka több nyugat-európai mintához ké
pest a sikeres alkalmazkodás mutatója (RANSCHBURG és SZEGÁL, 
1988), ott, ahol az agresszivitás kitörése a mindennapi élet magától érte
tődő része, ahol az az „alapfilozófia”, hogy soha sincs elég semmiből, 
ezért kiabálni, tolakodni és küzdeni kell mindenért, cseppet sem meglepő, 
hogy az e körbe tartozó akár közeli, akár távoli megnyilvánulások verbális 
kifejeződése, kivált jószándékú konfliktuskerülő, netán kooperatív átírá
suk esetén az agresszivitás és szorongás mértékét kevésbé találják jelen
tősnek, mint a kérdéses összefüggésben másfajta adaptációs szinthez szo
kott amerikaiak.

Bár a konfliktuskerülő, illetve kooperatív átfogalmazásért a magyarok 
az elnyomás mértékének megítélésében is „hálásak”, fokozottan reagálnak 
az elnyomásnak arra a megalázó és manipulált formájára, amivel a saját 
világukhoz kötött szöveg szembesíti őket. Idevágó tapasztalatuk nemhogy 
eltompította, éppen szenzitizálta őket. Eredményeink megerősítik korábbi 
vizsgálatunk (HALÁSZ, 1989) azon következtetését, hogy nemcsak 
„visszatérő személyes téma” (HOLLAND, 1985) létezik, amely az olvasó 
identitásérzésének megfelelően hatást gyakorol az elbeszélések befogadá
sára. Van egy kultúrafüggő téma is, amelyet a történelmi-társadalmi kö
rülményekkel összefüggő nemzeti identitás határoz meg. És az olvasó be
fogadását, amelynek folyamán a személyes témáján alapuló változatot ki
alakítja, a kultúrafüggő téma is befolyásolja.

A kézirat elfogadva: 1991. november
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LÁSZLÓ HALÁSZ

UNDERSTANDING SHORT STORIES — AN 
AMERICAN-HUNGARIAN CROSS-CULTURAL STUDY

IRODALOM

The article presents a cross-cultural study about the relationship between 
the story understanding, memory and attitude towards the contents of a 
story. An American and a Hungarian short story were used which were 
along the social class versus repression dimension. 34 American freshmen 
(average age 18.5) and 48 Hungarian secondary school students (average 
age 17.5) took part in the study. Half of each population read the one, 
the other half the other story in three-three segments. Following the 
reading of a segment the subjects reported about the understanding, 
answering some questions; recognized the sentences in a set of original 
and false: aggressive, cooperative, evasive versions on seven-point scales; 
judged the contents of the sentences from the points of view of refusal, 
activity, aggressivity, security, oppression, strength and anxiety on 
five-point scales. There were significant cross-cultural differences between 
the two populations in the frequency of the response-items of 
understanding and the recognition of sentences, moreover, in the 
contents of the response-categories of understanding and the sensitivity 
towards aggressivity, oppression and anxiety. The results are discussed as 
different issues of the social role of literature and literary competence on 
the one hand, as those of some culture-dependent theme which makes an 
influence on the literary understanding on the other hand.
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RECESSZIVITÁS ÉS A TÖMBALKOTÁS HATÁSA A 
FOGOLY-DILEMMA KERETÉBEN.

Az „együttm űködési" s tra té g ia  nem zedéki 
le sz á rm a z á sá n a k  játékelm életi e le m z ése

BEVEZETÉS

A Fogolydilemma (Fd) mára szinte az unalomig vizsgált játékelméleti 
helyzet. Már az is érdekes kérdés, hogy miért foglalkoztak vele ennyit. 
Ennek oka talán az lehet, hogy sok olyan valós helyzetet ír le, melyeknek 
erkölcsi tanulsága van, és e helyzetekre az a formális jóslat, hogy az 
együttműködés (bizalom, betyárbecsület, etikus viselkedés, önzetlenség) 
olyan stratégiák, melyek követése nem térül meg. Ezek persze szociális 
szempontból kívánatos viselkedések, de valóban igaz, hogy az emberek 
nem mindig követik őket. Mivel a Fd ilyen szempontból kiélezett helyze
tek találó formális modellje, tanulmányozása sok emberben (laikusban és 
tudósban egyaránt) morális feszültséget kelt. Sok Fd-kutató igyekszik 
megmutatni, hogy valamiképpen azért mégiscsak jó stratégia az együttmű
ködés e játékban. E törekvés tágabb perspektívából szemlélve is teljesen 
jogos, és egyáltalán nem eredménytelen. Jogosságát az adja, hogy a fel
tétlen altruizmus (Fd jellegű helyzetekben való együttműködés) az evolú
ciót túlélt, gyakori viselkedés embernél és magasabbrendű állatnál egya
ránt (azzal együtt persze, hogy az önzés gyakoribb). Kézzelfogható ered
ményei is formális modellekből származnak. Emellett léteznek fölös
legesen moralizáló, az ember eredendő jóságát (alaptalanul) föltételező 
okfejtések, még némely pszichológiai irányzaton belül is.
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Jelen dolgozatommal magam is azok közé sorakozom fel, akik vala
miféle formális igazolást igyekeznek adni a Fd-beli együttműködés adap
tivitására. A Fd játék maga jellegzetesen kétszemélyes, és egyetlen menet
ből áll (lásd erről: HANKISS, 1983, 12—15). Ez okozza benne a feszült
séget. Nem tudjuk, mit várhatunk a másiktól; együttműködik-e velünk, 
vagy kihasznál bennünket. Ha az utóbbit választja, akkor ő a lehető leg
jobban, mi a lehető legrosszabbul járunk. E helyzetnek mindkét említett 
irányban léteznek kiterjesztései. Kísérleti helyzetekben többmenetes, illet
ve sokszemélyes Fd-ban tanulmányozták a személyek viselkedését, végez
tek számítógépes szimulációkat, továbbá észleltek különféle Fd-fajtákat 
mint valós helyzeteket is.

Az egyik kiterjesztés (mely nevét is egy létező helyzetről kapta, amit 
leír) az ún. Közlegelők tragédiája (részletesen lásd: HANKISS, 1983, 23— 
38). Méltán nevezhetjük klasszikusnak, hiszen jóval előbb létezett, mint 
maga a kétszemélyes Fd-mátrix. Miután az utóbbit leírták, felfedezték, 
hogy a Közlegelők tragédiája e játék sokszemélyes változata. Hogy miért 
épp a Fd kiterjesztése, azon — Hankiss E. könyvének elolvasása után — 
az olvasó elgondolkodhat. Más kérdés, hogy egy- vagy sokmenetesnek ne
vezzük-e; inkább egy menet áll sok lépésből. Megoldása (megoldásnak ne
vezzük ezután a helyzet olyan módosítását, vagy a résztvevők olyan stra
tégiáját, amely mellett, vagy amelynek részeként a kölcsönös együttműkö
dés tartósan fennmaradhat) a dezertálásért való büntetés bevezetése.

Egy másik, „modernebb” kiterjesztés Axelrodé (AXELROD, 1984). 
O a Fogolydilemmát különböző stratégiával játszó számítógép-programok 
között rendezett körmeccseket. E helyzetnek a fenti értelemben vett 
megoldása az Anatole Rapaport által felfedezett, Tit for Tat-nak nevezett 
stratégia volt.

Lényege tulajdonképp a kölcsönösség: csak akkor kell együttműköd
ni, ha a társ is ezt teszi; ha a társ rámenősködik, akkor erre rámenősség- 
gel kell válaszolni. A való életre vonatkozóan is érdekes sugallata van 
Axelrod modelljének. Ha egy FD játék sokmenetessé lesz, ennek hatására 
vagy csökken, vagy — más kísérletek tapasztalatai szerint — tartósan 
fennmarad az eredeti, egymenetes játékban jelenlévő nagy feszültség 
(DEWDNEY, 1987). Ekkor nem egy döntésen múlik minden, vissza lehet 
csapni, lehet a társat befolyásolni. Az Axelrod-féle kiterjesztésben tehát a 
kölcsönösség tűnik domináns megoldásnak, ami egyébként humán Fd-kí- 
sérletekben akkor valósul meg, ha a játszó felek jól átlátják a játék szer
kezetét, illetve ha kommunikálni tudnak egymással (lásd ezzel kapcsolat
ban: COLMAN, 1982, 115— 120.).
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A harmadik féle kiterjesztés szerkezetét tekintve nem új, szociobio- 
lógiai szimulációkhoz rendszeresen használják (például R. Dawkins önző- 
gén-elméletének vizsgálatához használt ilyen típusú programokat). Törzs- 
fejlődési helyzetek utánzásának talán legélethűbb modellje. Szélsőséges 
absztrakció, mely egy az egyben nem fordul elő a valóságban, de a tény
leges, élővilágbeli helyzetek egy rejtett tényezőjének — az együttműködő 
viselkedések túlélésre gyakorolt hatásának — megragadására alkalmas (és 
mint ilyen, jellegzetesen számítógépes vizsgálatokra való). A jelen cikkben 
ezt a helyzetet, illetve modelltípust vizsgáljuk meg egy kissé részletesebbn, 
és megmutatjuk, hogy itt az együttműködő egyedek tömbösödése — az, 
hogy egymás társaságát bizonyos mértékig előnyben részesítik — vezet 
túlélésükhöz.

Az 1. táblázatban a Fd sokszemélyes kiterjesztéseinek tulajdonságait 
foglaltuk össze.

A VIZSGÁLAT KÉRDÉSEI

A vizsgálatot három fő kérdés alapján végeztük. Ezek a következők vol
tak:

1. Ha az egyedek ivarosán szaporodnak, ez változtat-e az együttmű
ködők Fd-beli túlélési esélyein?

2. Ha bevonjuk a környezeti tényezők változásait, oszcillálását, ez 
hat-e a túlélésre?

3. Mi a tömbalkotás hatása a fennmaradásra?

Tulajdonképpen még egy kérdés helyénvaló itt: nevezetesen az, hogy 
e vizsgálatoknak a pszichológia szempontjából miféle fontossága van. Két
féle példát mutatunk be a pszichológiával való közvetlenebb viszonyra, il
letve lehetséges kapcsolatra vonatkozóan (ezek részletesebb leírása meg
található: JAKAB, 1990, 32—45 és 49—68.).

Az első: amikor először hallunk valamilyen életből vett példát a Fd- 
játékra, és elkezd foglalkoztatni a helyzet sajátos ellentmondása, sok em
berben ötlik fel az az érzés, hogy itt a másikba vetett bizalom kérdése van 
elrejtve. Egymenetes Fd-ban valóban adhatunk egy igen egyszerű játékel
méleti meghatározást a bizalomra: az az egyed bízik, aki egy másikkal 
összekerülve — akivel csak egy (esetleg sorsdöntő) Fd-t játszik, és akiről 
konkrét információja nincs — azt tételezi föl, hogy az kooperálni fog vele.
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1. táblázat

A Fogolydilemma sokszemélyes kiterjesztései

Közlegelők tragédiája Axelrod Ősóceán

Hány menetes Többlépéses menetek sok menet egy menet
az interakció? (egy v. több)

Megoldás Büntetés a dezertálásért Kölcsönösség Kooperálók
tömbösöd ése

Tehát legyen ez a feltételezés a bizalom. A játékelméleti kereten belül 
maradva, ha egy egyed Fd-ban együttműködik, akkor ebből következik, 
hogy bízott a társában a döntését megelőzően, de abból, hogy egy egyed 
bízik a társában (együttműködő szándékot tételez fel róla), még nem kö
vetkezik, hogy együtt is fog vele működni. Nem biztos ugyanis, hogy el
lenáll a kísértésnek, amit a társ kihasználásából eredő nyereségtöbblet je
lent, a kölcsönös együttműködéshez képest. Kísértés tehát a Fd-táblázat 
legmagasabb és második legmagasabb értékének különbsége (ingerszem
pontból értelmezve, hallgatólagosan feltételezve azt a játékosokban jelen
levő pszichés mechanizmust, mely erre valahogyan reflektál). Mint később 
látni fogjuk, a bizalom e szűk értelemben rossz alkalmazkodás, maladaptív 
tulajdonság, mivel növeli az együttműködés esélyét, ami Fd-ban, ősóceán
helyzetben kipusztulásra ítélt stratégia. Pszichológiai szempontból a (kissé 
tágabban értelmezett) bizalom viszont fontos és nagyra értékelt jelenség, 
a jó emberi kapcsolatok alapfeltétele. Lehetséges, hogy ilyesfajta szelek
ciós nyomás a viselkedés evolúciója során valóban hatott az együttműködő 
(altruista) viselkedésekre, ritkítva azokat. A naiv (és kevésbé naiv) er
kölcsfilozófiái elgondolásokban vissza-visszatérő egyik alapelv (például a 
Biblia Aranyszabálya, Kant kategorikus imperatívusza) a Fd-jellegű hely
zetekre alkalmazva együttműködést sugall, tehát éppen az ellentétére uta
sít annak, ami eredendően, a törzsfejlődés során adaptív lett volna. Azt 
is látni fogjuk később, hogy ősóceán-helyzetben az együttműködés — saját 
vizsgálataink szerint — csak speciális hatások mellett életképes tartósan 
(például tömbalkotás mellett, vagy akkor, ha a játék megváltozik, elveszti 
Fd jellegét). Az erkölcsi alapelvek a mi szempontunkból esetleg értelmez
hetők egy humán szintű speciális hatásként, mégpedig olyanformán, hogy 
társas-társadalmi normaként beépülve kényszerítenek az eredendően mai- 
adaptív együttműködésre. A kényszernek való engedelmeskedés pedig nö
velheti az együttműködés jutalmazó értékét (társas megerősítés) és csök
kentheti a rámenősség jutalomértékét (mivel a normaszegés büntetéssel
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egy interakciós helyzet elveszítse Fd jellegét.

A másik példánk, illetve érvelésünk arra vonatkozik, hogy az általunk 
használt modellek leírnak valamit a világból. Általában feltehető, hogy az 
a gén, amely bizonyos játékmátrixokkal — például Fd-val — jól leírható 
helyzetekben hat a viselkedés jellegére, részben vagy egészben modellje
ink által bejósolható sorsra jut. Az ősóceán-helyzet (tehát a véletlenszerű 
mozgás az élettérben és többé-kevésbé idegen fajtársakkal való interak
ció) jellegzetes az állatvilágban (noha sok ellenpélda is akad rá, és az 
egyedek élete másból is áll, mint ebből, tehát más viselkedésformák ha
tásai is érvényesülnek a túlélésben). Emellett bizonyos magatartási formák 
(például az agresszivitás, dominanciaigény, kockázatvállalás), illetve ezek 
egyedi különbségei feltehetőleg hatással vannak az Fd-szerű interakcióban 
a viselkedésre. Ezen magatartási formákról még azt is tudjuk, hogy szá
mos faj esetében (például egérnél, csirkénél, kutyánál az agresszivitás) ki- 
mutatottan két-három gén által befolyásoltak (CSANYI, 1977, 122.). Ezek 
fényében alább bemutatandó modelljeink, úgy tűnik, kapcsolatba hozha
tók efféle valós helyzetekkel, illetve talán nem túlzás azt állítani, hogy a 
redukciói valaminek.
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MÓDSZER

A vizsgálatokat kétféle módon végeztük. Egyrészt az általunk használt ki- 
terjesztésben az egyes helyzetek, illetve a kiinduló feltételrendszerek ha
tását papíron számoltuk ki; másrészt ahol ez bonyolultabbnak tűnt, ott szi
mulációs programok futtatásával játszottuk el a folyamatot (a programok 
működésének részleteit lásd alább). Programjaink működését úgy ellenő
riztük, hogy egyszerű, papíron is kiszámolható kiinduló feltételrendszerek 
megadásával futtattunk le szimulációkat, és ha ezekben az esetekben a ki
számolnál egyező végállapotot kaptunk, akkor elhittük, hogy a program
jaink a bonyolultabb helyzeteket is megbízhatóan modellezik.

Az első kérdés kapcsán elsősorban azt vizsgáltuk, hogy ha az együtt
működést recesszív alléi örökíti, tehát a heterozigóta egyedek rámenősek 
(ugyanis végig egygénes örökléssel dolgoztunk), akkor ez segíti-e az 
együttműködés túlélését. A dolog érdekessége, hogy a vizsgálatok kezde
tekor csak ez az egy kérdés létezett. Első, kevésbé kifinomult szimulációs 
programunk működése azt sugallta, hogy recesszíven öröklődve tetszőle
gesen sokáig fennmaradhat az együttműködés Fd-ban. Ám hamarosan ki
derült, hogy e programban a véletlenszám-generátor gyengesége miatt az
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egyedek eloszlása az életteret reprezentáló mátrixban nem eléggé vélet
lenszerű, hanem az együttműködők és a rámenősök bizonyos fokig elkü
lönülnek egymástól. így derült ki, hogy a tömbösödést, mint új tényezőt, 
érdemes önállóan vizsgálni, illetve az ivaros szaporodással kombinálva is. 
Észrevettük ugyanis, hogy ha az együttműködők Fd-ban sűrűsödnek, töm
böt alkotnak, ez túlélésükhöz, sőt, elszaporodásukhoz is vezethet. Ennek 
oka a következő: ha az együttműködők egymás közelében vannak és ki
szorítják egymás közül a rámenősöket, akkor a C—C találkozások gyako
ribbak lesznek, és persze az R—R találkozások is, hiszen a rámenős egye- 
deknek jobb híján saját társaságuk marad. A C—C interakcióból viszont 
nagyobb nyereség származik, mint az R—R interakcióból.

Miután a recesszivitás önmagában nem bizonyult eléggé erős ténye
zőnek, megpróbáltuk még a környezeti tényezők változásával is kombinál
ni, ez azonban érdemi változást nem eredményezett.

A programok működésének néhány részlete
Az életteret egy (1600 elemű) mátrix, az egyedeket ennek elemei repre
zentálták a programokban. A mátrixelemek információja tartalmazta az 
egyes egyedek stratégiáját és ivaros szaporodás esetén genotípusukat is. 
Az interakciós partner megválasztásának véletlenszerűségét kétféle mó
don oldottuk meg. Kezdetben úgy, hogy az egyedeket véletlenszerűen he
lyezte el a program a mátrixban, majd egyenként végigment az elemeken, 
és minden k-adik elemet a k+l-edikkel „játszatta” (ha például mindkettő 
rámenős volt, akkor a Fd-táblázat kölcsönös rámenősség rubrikájából 
mindkettő pontszámát ugyanannyival növelte, ha az egyik kooperált, a 
másik rámenős volt, akkor az ennek megfelelő pontszámokat kapták a já
téktáblázatból).

Ez az algoritmus, bár szemléletesen hasonlít a valós helyzethez (az 
egyedek véletlenszerűen mozognak életterükben, és ha összetalálkoznak 
egy másikkal, akkor lépnek interakcióba), egyes esetekben elég esetlen 
volt. A programok egy részében a legjobb véletlenszám-generátor alkal
mazása mellett sem sikerült alkalmas feltöltő algoritmust találni, a feltöl
tés mindig torzított a véletlenhez képest. Ez abból látszott, hogy nagyon 
egyszerű kiindulóadatok mellett az eredmény papíron is kiszámolható, és 
ilyen adatokkal futtatva a programot, pontosan ugyanolyan eloszlást kel
lene kapnunk, mint amit kiszámoltunk, kismértékű ingadozással. A hiba 
onnan derült ki, hogy nem pontosan ezt kaptuk, hanem ettől következe
tesen eltérő eredményt. Ennek okát nem sikerült kideríteni, viszont a szi
mulációs paradigma kismértékű megváltoztatása már a kívánt eredményre 
vezetett (JAKAB, 1990, 75. o). A szimulációk egy részét (például a töm-
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bösödés hatásvizsgálatát) tehát más módon megírt programokkal végez
tük. Ezekben először sorban az összes együttműködőt, majd sorban a töb
bi stratégia egyedeit töltöttük a mátrixba, keverés nélkül. Az interakció 
úgy zajlott, hogy a program végighaladt a mátrixelemeken, és a stratégiák 
relatív gyakoriságának ismeretében a véletlen generátor segítségével „fik
tív társat” választott minden egyednek. Minden interakcióban csak a so
ron következő elemhez rendelt pontot a program, például, ha egy együtt
működő egyed került sorra, és a rámenősök relatív gyakorisága az élet
térben 0,5 volt, akkor ez az egyed 0,5 valószínűséggel kapott olyan pont
számot, mintha rámenős egyeddel lépett volna interakcióba, illetve — ha 
az egyedek másik fele együttműködő volt — 0,5 eséllyel annyi pontot, 
minha egy másik kooperálóval találkozott volna.

Egy kis magyarázatra szorul, hogy a második leírt struktúra ugyanan
nak a dolognak a modellje, mint az első. Ez a következő miatt igaz: a má
sodik szimulációs helyzet olyan, mintha végtelen nagy egyedszámú (tehát 
ún. ideális) populációt vizsgálnánk. Az 1600 egyed reprezentálja a tényle
ges gyakoriságokat; az ideális populáció relatív gyakoriságait tehát a mát
rixelemek abszolút gyakoriságaiból számoljuk ki. Olyan, mintha a mátrix 
egy statisztikai minta lenne, mellesleg tökéletes minta, hiszen csak ez lé
tezik, mindent ebből számolunk. A fiktív társ választása felel meg annak, 
hogy a teljes populáció végtelen nagy, tehát elenyészően kis esély van ar
ra, hogy az épp sorra kerülő egyed fiktív társaként pont ebből az 1600-ból 
kerüljön ki valamelyik. Ez az algoritmus már ugyanazt adja, ami az elmé
let alapján számolható, egyszerű esetekben.

Az interakciót a szaporodás követi, melyben minden egyed szerzett 
pontszámának arányában vesz részt. Ennek első lépése: a nyert pontszá
mok összegzése. Ivartalan szaporodás esetén egy változóban összegezzük 
azokat a pontokat, melyeket a kooperáló egyedek együttesen gyűjtöttek, 
egy másikban a rámenősök által szerzett pontokat stb. Ivaros szaporítás 
esetén viszont a genotípusok szolgálnak az összesítés alapjául; az együtt
működő homozigóták, a heterozigóták, illetve a rámenős homozigóták 
pontszámaihoz rendelünk hozzá külön változókat. Ezután következik az 
új nemzedék kiszámolása. Ivartalan szaporodásnál a stratégiák által gyűj
tött pontszámok alapján meghatározzuk a következő nemzedékbeli rela
tív, majd abszolút gyakoriságokat. (Ha például egy adott nemzedékben 
500 együttműködő 1000 pontot gyűjtött, de 3 rámenős 200-at, akkor nyil
ván a következő nemzedékben arányosan több rámenős lesz és kevesebb 
együttműködő; pontosan 6 ezrelékről 1/6-ra nő a rámenősök aránya a po
pulációban. Az 503 egyed ugyanis összesen 1200 pontot szerzett; viszont
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a 6 ezreléket kitevő 3 rámenős a pontok 1/6-át gyűjtötte be. A következő 
nemzedék stratégiaeloszlásában ez az 1/6—5/6 arány lesz a meghatározó.)

Ivaros szaporítás esetén a három genotípus pontszámait 1-re normál
juk, és kiszámoljuk az allélek (együttműködést örökítő C alléi és rámenős- 
séget örökítő R alléi) relatív gyakoriságát. A CC homozigóták relatív 
pontszámát (az 1-re normált értéket) és a heterozigóták normált pontszá
mának felét összeadva kapjuk a C alléi relatív gyakoriságát a következő 
nemzedékben, az R alléi következő nemzedékbeli relatív gyakorisága pe
dig az RR homozigóták relatív pontszáma plusz a CR genotípus relatív 
pontszámának „másik” fele lesz. Az allélek így kapott relatív gyakoriságait 
négyzetre emelve kapjuk a megfelelő homozigóta genotípusok relatív gya
koriságát a következő nemzedékben, a két alléi relatív gyakoriságának 
kétszeres szorzata pedig a heterozigóták relatív gyakoriságát adja az utód
nemzedékben. Az utóbbi relatív gyakoriságokat tetszőleges értékre nor
málhatjuk, jelen esetben 1600-ra, és ezzel előálltak az utódnemzedék ab
szolút gyakoriságai. Ez az eljárás nem más, mint a Hardy-Weinberg sza
bály alkalmazása; e szabály egyben magyarázat arra, hogy miért éppen így 
számoltunk.

Felvetődhet a kérdés, hogy ha az ivaros szaporodást vizsgáljuk, miért 
nem alkalmazunk bonyolultabb öröklésmeneteket is (például két vagy 
több gén, episztatikus hatások stb.). Nos, azért nem, mert egyrészt 
könnyen átlátható: ezek bevonása pillanatok alatt hallatlan bonyolultsági 
fokra vezetne, már csak a felvetett kérdések súlyához és az alkalmazott 
modellekhez képest is, másrészt nem is lenne túl érdekes. Ugyanis előbb- 
utóbb csak találnánk olyan öröklésmenetet, mely valahogyan kellőképpen 
elrejti az együttműködés alléljét, hogy ezzel tartós túléléshez segítse, 
azonban annak nem lenne túl nagy az esélye, hogy a törzsfejlődés során 
ténylegesen éppen ez a sajátos genetikai konfiguráció járult hozzá az 
együttműködő (altruista) viselkedés fennmaradásához. Ehhez képest az az 
egyszerűbb kérdés, hogy a recesszivitás — mint a gének világában meg
lehetősen általános tényező — segíthette-e az együttműködés fennmara
dását, talán kissé kézenfekvőbb, még ha csak bizonyos esetekre nézve is.

Még egy, a módszerrel kapcsolatos kérdés van hátra: a változó kör
nyezet modellje. Ehhez a játékmátrix rubrikáiban lévő pontszámokat egy 
normális eloszlás várható értékeiként fogtuk fel, és mindegyikhez hozzá
rendeltünk egy szórást is. Ezután az interakciók során úgy pontoztunk, 
hogy sorban végigmenve az egyedeken, minden egyes „játék” pillanatában 
új értékeket merítettünk a táblázat megfelelő rubrikájában lévő párámé-



terekkel jellemzett normális eloszlásokból. Az érthetőség kedvért bemu
tatunk egy ilyen ingadozó értékű játéktáblázatot (2. táblázat).
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EREDMÉNYEK

A Fd-táblázaí erősségének jellemzése egy paraméterrel. Eredményeinket 
legcélszerűbben az alább közölt grafikonok formájában tudtuk összefog
lalni. Ehhez a Fd-táblázatoknak (vagy egy részüknek, de végtelen soknak) 
valamiféle skálázása volt szükséges. A legfontosabbnak tűnő tulajdonság, 
az erősség vagy keménység szerint skálázunk. Ez azt jelenti, hogy egy 
adott mátrix mennyivel biztosít rosszabb esélyeket az együttműködőknek, 
mint a rámenősöknek (keményebb az a mátrix, amelyik mellett a koope- 
rálóknak nehezebb dolguk van).

Nagyon egyszerűen bebizonyítható, hogy bármilyen arányban is van
nak jelen az élettérben az együttműködők, illetve a rámenősök, ha Fd-t 
játszanak, egy tetszőlegesen kiválasztott együttműködő egyed várható nye
resége mindig kisebb, mint egy rámenősé. Mivel a bizonyítás nemcsak 
egyszerű, de rövid is, az alábbiakban, néhány jelölés bevezetése és egy 
közbeszúrt megjegyzés után közöljük. Ez a tény az oka egyébként az 
együttműködők kipusztulásának Fd-ban, a szokásos modellekben (például 
DAWKINS, 1986; lényegében az egész mű ilyen modellekre alapoz).

Most lássuk a változóinkat. A továbbiakban A. Colman jelöléseit 
használjuk (COLMAN, 1982): jelöljük a kölcsönös együttműködés pont
számát (ami tehát a játékmátrix CC rubrikájában van) R-rel (a reward szó 
kezdőbetűje), a kölcsönös rámenősség esetén az egyedeknek járó pontér
téket P-vel (punishment), az együttműködő társsal való rámenősködés 
pontozását T-vel (temptation) és a rámenős társ melletti együttműködést 
S-sel (sucker’s payoff). A kooperálok nyeresége egy interakcióban vagy R,

2. táblázat

A változó környezet modellezésére szolgáló Fd mátrix
M1-M4: várható értékek (az egyszerű Fd mátrix tulajdonképpeni értékei), S1-S4: szó
rások. Egyenlő várható értékekhez mindig egyenlő szórásokat rendeltünk.

C R

c M3= 6 М3 = 6 M1 = 1 M4 = 10
S3= 2 S3 = 2 S1 = .5 S4= 3

R M4 = 10 M1 = 1 М2 = 3 М2 = 3
S4= 3 S1 = .5 S2 = 1 S2 = 1
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vagy S, a rámenősöké vagy T, vagy P. (Fd-ról akkor beszélünk, ha 
S <P <R <T ). Jelöljük továbbá p-vel az együttműködők relatív gyakorisá
gát — a kooperáció valószínűségét —, ekkor 1-p jelöli a rámenősök elő
fordulási esélyét (1-p azért, mert egyelőre a kétstratégiás helyzettel fog
lalkozunk; minden egyed vagy együttműködik, vagy rámenős. Később fog
lalkozunk a bosszúálló stratégiával is, bár kevésbé részletesen, mert a for
mális modell szintjén nem tesz hozzá túl sok újat a megismert jelenségek
hez.)

Nézzük állításunk igazolását:

S, P, R és T tetszőlegesek, az előbbi nagyságrendi megkötés mellett. 
Ekkor a stratégiák várható nyereségei (egy-egy egyedre levetítve):

M(C) = p * R  + ( l - p ) * S

M(R) = p * T + (1 -  p) * P

Feltéve, hogy egy együttműködő egyed ugyanannyit nyer, mint egy ráme
nős:

M(C) = M(R), azaz p * R  + ( l - p ) * S  = p * T + ( l - p ) * P

Ebből:

R+4L_El*s=T+^—̂ -*P
P P

Ez azonban lehetetlen, mert: R < T és (1 -p)/p * S< (1 -pVp * P, azaz a két 
egyenlőtlenség megfelelő oldalait összeadva sem kapunk egyenlőséget, ha
0 < p < 1.

A keménység számszerű kifejezése ezek után legyen a következő: ve
gyük R és S számtani közepét (vagy egyszerűen összegüket), majd osszuk 
el P és T számtani közepével (összegével). így egy 0 és 1 közti értéket 
kapunk, a határokat nem beleértve; minél kisebb ez a szám, annál 
rosszabbak az együttműködők esélyei a rámenősökkel szemben az adott 
Fd mátrix mellett. Nevezzük igazságossági indexnek e számot, és jelöljük 
I-vel. Tehát:

1 = JR + Sl
(P + T)

Az lehet az érzésünk, hogy minél nagyobb I értéke, annál inkább 
egyenlő esélyeket biztosít az adott Fd mátrix az együttműködőknek és rá- 
menősöknek, tehát annál lassabb kihalásra vannak ítélve az együttműkö
dők. Ez azonban még nem igaz; olyannyira nem, hogy tetszőlegesen sok 
Fd mátrix létezhet, melyeknek I mutatója mind egyenlő, mégis eltérő ide
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jű túlélési feltételeket biztosítanak az együttműködőknek. Az ok a követ
kező. Egy együttműködő és rámenős egyed várható nyereségét (s így e 
kettő arányát) a mátrixértékek önmagukban nem határozzák meg egyér
telműen, hanem a nyereségarány attól is függ, hogy éppen milyen arány
ban vannak jelen együttműködők és rámenősök az élettérben. Adott táb
lázatértékek mellett tehát a nyereségarány az együttműködők relatív gya
koriságának függvénye.

A nyereségarány-függvény tehát a következőképpen írható fel:

N(p) = p ♦ R + (1 -p )  *S 
p * T + ( l - p ) * P ( 1)

azaz kis módosítással:

N(p)=íB_* P + S (2)IMP) (T -  P) * p + P K )

Egyszerű racionális törtfüggvényről van tehát szó (két lineáris függ
vény hányadosáról), mely pozitív mátrixadatok esetén mindig pozitív érté
ket vesz fel. Ilyenfajta függvényhez illően számosféle viselkedést várha
tunk N(p)-től, amit nagyobb számhalmazon is értelmezhetnénk éppen, ha 
ez szempontunkból értelmes volna. Két példa látható az 1. ábrán: ha 
S=l ,  P=2, R=3, T=22, akkor N(p) ekvivalens az f(x) = 1/(25 * x + Z 5 )+0.1 
függvénnyel (illetve annak egy részlete). Ha S= 1, P= 2, R= 3, T=  6 
vagy S= 1, P= 6, R =  20, T= 120, akkor N(p) konstans lefutású, vagyis 
bármilyen arányban vannak is jelen a populációban együttműködők és rá
menősök, egy-egy együttműködő, illetve rámenős várható nyereségének 
hányadosa mindig ugyanakkora (lásd az 1. ábrát).

Általánosságban: ha S/P= R/T, akkor N(p) lefutása konstans. Ezt 
szintén könnyen beláthatjuk:

Legyen S /P  = R /  T = z, vagyis z * T  = R és z * P  = S.

Az N(p) függvény eredeti formáját kissé megváltoztatva, és ezeket 
behelyettesítve:

N(p) = p * R + ( l - p )  » S 
p * T  + ( l - p ) * P ~

R + Q - р Ур  * S 
T  + (i-p )/p  * P

z * T + Q-pVp * z * P 
T + ( í —pVp * P
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T+(i  рУр ♦ P 
Т+(1- рИ»*Р

Azt is vegyük észre, hogy ez esetben persze z = I. (Ugyanis tetsző
leges S, P, R és T mellett igaz, hogy N(0,5)=1.)

Ha olyan Fd mátrixokat használunk, melyekre N(p) lefutása azonos 
típusú, akkor persze I már egyértelműen skálázza ezen játéktáblákat ke
ménységük szerint, tehát, hogy mennyi ideig élnek túl mellettük az együtt
működők. És persze miért ne éppen a konstans N(p)-vel jellemezhető 
táblázatokat részesítenénk előnyben. (E választást kissé részletesebben in
dokoljuk a megvitatásban.)

Szimuláció nélkül belátható állítások. Néhány olyan állítást sorolok 
itt fel, melyek matematikailag könnyen levezethetők (JAKAB, 1990, 71- 
86), maguk a tények összhangban vannak a szimulációs vizsgálatokkal, és 
tájékoztató, kiegészítő információt adnak a Fd-val rokon játéktípusokról.

Ha az S< P <  R < T nagyságrend megváltozik, a játék elveszti Fd 
jellegét. Egyáltalán, megszűnik érdekes játék lenni, ha a P< R < T sor
rend felbomlik; ez utóbbi hármas nagyságrendi viszony a vegyes motivá
ciójú játékok érdekességének kritériuma (JAKAB, 1990, 11.). Ez nem for
mális bizonyítást igénylő állítás, inkább tapasztalati alapú; akkor értelmez
hető izgalmas, feszültségkeltő helyzetként egy vegyes motivációjú játék
mátrix, ha igaz rá ez a kritérium. A kevert motivációjú játékok közül 
COLMAN (1982) is elsősorban négy típussal foglalkozik, méghozzá külön 
fejezetben. Ezek a következők: Fd (S<P<R <T), Chicken vagy Gyáva 
nyúl (P<S<R <T), „Jani” játék (P<R <S<T) és Hero (P<R<T<S).

A populáció stabil állapota a különböző stratégiájú egyedek egy bi
zonyos aránya mellett áll elő. Ha ilyen arányok valósulnak meg, akkor az 
ettől való bármilyen eltérés a gyakoribbá váló stratégia számára arányában 
kisebb, a ritkuló stratégia számára arányában nagyobb várható nyereséget 
fog eredményezni. (Tegyük fel például a következőt: a populáció stabil ál
lapota akkor áll elő, hogyha együttműködő és rámenős egyedek 50-50 
százalékban vannak jelen. Ha valamilyen véletlen során egy nemzedékben 
nagyon sok együttműködő születik, és arányuk meghaladja az 50 %-ot, 
ekkor a kooperálok nyeresége a stabil állapothoz képest lehet több, lehet 
kevesebb, de a rámenősök nyeresége az együttműködőkéhez képest minden
képpen megnő. A dolog fordítva is áll; így a stabil pont körüli ingadozás 
jön létre.) Nézzünk egy olyan példát, ahol könnyen átláthatók a nyereség- 
egyenlőségi pont sajátosságai!
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Magyarázat a szövegben
1. ábra

P= 1, S = 2 ,  R = 3 ,  T= 4 táblázatértékek esetén (Gyáva nyúl játék) 
és P=  1, R =  2, S= 3, T=  4 értékek mellett (Jani játék) akkor egyenlő 
az együttműködők és rámenősök várható nyeresége, ha fele-fele arányban 
vannak jelen (lásd 2. ábra).

Ezt könnyen ki is számolhatjuk, az előbb használt M(C)= M(R) kife
jezés részletes formájába való behelyettesítéssel. A 2. ábra grafikonját szem
ügyre véve látható az is, hogy itt mindkét esetben stabil állapotot jelent 
az egyenlőségi pont; ha balra térünk el tőle (tehát több lesz a rámenős
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egyed), akkor a rámenősök elkezdenek kevesebbet nyerni, mint az együtt
működők; ha jobbra térünk el (több lesz az együttműködő), akkor pedig 
a rámenősök járnak jobban az együttműködőknél. Nézzük meg most a 3. 
ábrát!

A két táblázat egyike sem tartozik az érdekes típusok közé, viszont 
a grafikonon M(C) és M(R) p-től függő alakulása éppen felcserélődött az 
1. ábrához képest. Annyiban mégsem érdektelenek e mátrixok, hogy ha 
a nyereségértékek valószínűségi változók, akkor természetes módon jön
nek ki néha érdektelen játékok is. írjuk fel az előbbi módon M(C)-t és 
M(R)-t, ábrázoljuk őket p függvényében, így kapjuk a két grafikont.) Attól, 
hogy e mátrixok nem teljesítik az általunk felállított érdekességi kritériumot, 
még elképzelhető ilyen vagy hasonló játéktípus is, és itt a nyereség-egyenlő- 
ségi pontok nem jelentik a populáció stabil állapotát; bármelyik stratégia gya
koribbá válik, akkor az ezt képviselő egyedek többet nyernek, mint a ritkuló 
stratégiát játszók. Labilis egyensúlyról van tehát szó; bármelyik stratégia túl
súlya irányába lendülnek is ki az arányok, az a stratégia abszolút túlsúlyra fog 
jutni, teljesen kiszorítva a másikat. A populációnak — a 3. ábrán bemutatott 
mindkét esetben — két stabil állapota van: p= 0 és p= 1. Hogy egy meg
határozott esetben melyik valósul meg, az a kiinduló arányoktól vagy fele
fele indulóarány esetén a véletlentől függ. Eme legegyszerűbb evolúciós eset
ben (ivartalan szaporodás és két stratégia jelenléte mellett) a populációnak 
tehát akkor van 0< p< 1 értékű egyensúlyi állapota, ha:

a) létezik nyereség-egyenlőségi pont (a grafikon két egyenes szakasza 
metszi egymást);

b) az egyenlőségi pont arányaihoz képest bármely stratégia válik gya
koribbá, az ezt játszó egyedek fejenkénti nyeresége kisebb lesz, mint a rit
kuló stratégiát játszók fejenkénti nyeresége.

Nézzünk néhány, a stabil állapotra vonatkozó állítást!

Gyáva nyúl, Jani és Hero játékban, ősóceán helyzetben mindig van 
olyan stabil egyensúlyi állapot, melyben sem az együttműködők, sem a rá
menősök relatív gyakorisága nem nulla. Hero játékban ez az egyensúly 
olyan, hogy az együttműködők kötelezően 50 % feletti gyakorisággal van
nak jelen a populációban. Ha Gyáva nyúl játékban bevezetjük az ún. het- 
venkedő stratégiát (ennek jellemzője, hogy rámenőssel együttműködik, 
együttműködővel rámenős; Gyáva nyúl játékban ez a legadaptívabb stra
tégia), és a hetvenkedők egymással rámenősek, akkor mindig van olyan 
stabil egyensúly, melyben egyik stratégia gyakorisága sem nulla. Ha a hét-
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Magyarázat a szövegben
2. ábra

Jani játék 

C R

2, 2 3,4

4,3 1,1

Gyáva nyúl 
C R

3,3 2.4

4,2 1, 1

venkedők egymással együttműködnek, akkor biztosan nem létezik ilyen hár
mas egyensúlyi állapot a Gyáva nyúl játékban. Ha a hetvenkedők egymással 
adott valószínűséggel kooperálnak, és a fennmaradó esetekben rámenősek, 
akkor megadható olyan Gyáva nyúl táblázat, mely mellett van hármas egyen
súly, és olyan is, amely mellett nincs. Ivaros szaporodás esetén a kép ellent
mondásosabb (lásd ezzel kapcsolatban a megvitatást); annyi bebizonyítható 
(a bizonyítást lásd: JAKAB, 1990, 91-92.), hogy az allélek (C és R) egyes 
példányainak várható nyeresége akkor és csak akkor egyenlő, ha az egyes 
genotípusok (CC, CR, RR) várható nyereségei egyenlőek.

VÁLASZOK A FELVETETT KÉRDÉSEKRE

a) Recesszlvltás
Az, hogy az együttműködést recesszív alléi örökíti, önmagában nem ered
ményez tartós evolúciós túlélést e stratégia számára. Fd-táblázat mellett a
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Magyarázat a szövegben
3. ábra

C R C R

4,4 1,3

3,1 2,2

4,4 1,2

2,1 3,3

recesszív (és így a rámenős heterozigótákban egy ideig túlélő) C alléi las
sú eltűnését tapasztalhatjuk programjaink futtatása során.

Az együttműködők kihalásának sebessége viszont eltér az ivartalan 
szaporodás, illetve az ivaros szaporodás plusz recesszív öröklődés feltételei 
mellett, ivartalan szaporodás esetén a kihalás gyorsabb. A 4. ábra mutatja, 
hogy modellünkben hogyan függ össze az I mutató értéke az együttmű
ködő viselkedés túlélési idejével.

b) Változó környezet
Ez a tényező, vagyis a játéktáblázat értékeinek normál eloszlás szerinti in
gadozása nem volt lényeges hatással az együttműködők túlélésére. (Kissé 
részletesebben esik szó erről a megvitatásban.)

c) Kooperálok tömbalkotása (szegregációja)
A vizsgálat fő eredménye ez a véletlenül felfedezett tényező, melyre a 
rossz véletlen-generátorunk hívta fel figyelmünket (lásd a Módszerek c.



fejezet második bekezdését.) Lényegében ez jelent a témában valóban 
meglepő újdonságot.

Ha az együttműködő egyedek p valószínűséggel fordulnak elő a 
populációban, a rámenősök pedig 1-p valószínűséggel, akkor a tömbö- 
södés állapotában annak valószínűsége, hogy C (kooperáló) egyed fü
vei találkozik (legyen ez p l), nagyobb, mint annak a valószínűsége, 
hogy R (rámenős) egyed találkozik C egyeddel (jelölje ezt p2). Ha 
nincs tömbösödés, tehát az egyedek véletlenszerűen oszlanak el az 
élettérben, akkor nyilván egy rámenős ugyanakkora valószínűséggel fut 
össze együttműködővel, mint egy másik együttműködő, tehát ekkor 
p l=  p2. Az viszont továbbra is igaz, hogy egy C egyed egy interakci
óban vagy C, vagy R egyeddel találkozik (harmadik lehetőség nincs); 
ugyanez áll az R egyedekre is. Ha tehát p l annak valószínűsége, hogy 
egy C egyed C-vel találkozik egy interakcióban, akkor 1—pl annak az 
esélye, hogy egy C egyed R egyeddel találkozzék. Ugyanígy, l-p 2  va
lószínűséggel találkozik R egyed egy másik R egyeddel. A C egyedek 
sűrűsödése esetén tehát pl>p2.

A korábban bebizonyított egyszerű tételből tudjuk, hogy a Fogolydi
lemmában az M(C)=M(R) egyenlőség nem teljesülhet. Részletesen ki
fejtve ez a már említett

p * R  + ( l - p ) * S  = p * T  + ( l - p ) * P

egyenlőséget jelenti. Tömbalkotás esetén a

p l *R + ( l - p l )  *S = p 2 *T  + ( l - p 2 ) * P

egyenlőség viszont teljesülhet, ha például S= 1, P= 2, R= 3, T= 4, akkor 
p l=  p2+l/2 esetén teljesül.

Az élettérben való teljesen véletlenszerű eloszlás ellenpólusaként 
(amikor tehát együttműködők és rámenősök egyenlő eséllyel találnak 
együttműködő társra) elméletileg elképzelhető a tömbalkotásnak olyan 
szélsőséges foka is, hogy az együttműködők kizárólag együttműködőkkel, 
a rámenősök meg csakis rámenősökkel futnak össze. Érdemes itt egy 
szegregációs mutatót bevezetni (legyen a továbbiakban Q a jele), amely 
0 %-tól 100 %-ig — vagy ami a számolás szempontjából célszerűbb, 0-tól 
1-ig — változhat. Nulla százalékos tömbösödés jelenti a véletlenszerű el
oszlást, ekkor p l=  p2= p. Száz százalékos tömbalkotásnál pl = 1 (az 
együttműködők csak együttműködőkkel futnak össze) és p2= 0 (a ráme
nősök csak rámenősökkel találkoznak). Érdemes itt végiggondolni azt az 
esetet is, hogy az élettérben nemcsak együttműködés és rámenősség léte
zik, hanem úgynevezett bosszúálló stratégia is jelen van. A bosszúálló
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egyedek (az elnevezés R. Dawkinstól származik) együttműködővel együtt
működnek, rámenőssel rámenősek. Jelenlétük első ránézésre ugyanazt 
eredményezi, mint a tömbalkotás: az együttműködők nagyobb eséllyel ta
lálnak együttműködő társra, mint a rámenősök. Bosszúállók jelenlétében, 
tömbösödés nélkül is nagyobb lesz az előbb említett pl valószínűség, mint 
a p2. Pontosan: p l az együttműködők és bosszúállók relatív gyakoriságá
nak összege lesz, p2 pedig önmagában a kooperálok relatív gyakoriságával 
lesz egyenlő. A bosszúállók jelenléte — mint hamarosan részletesen is lát
ni fogjuk — érdekes módon nem teljesen azonos hatású a tömbalkotással.

4. ábra
Felső görbe: túlélés ivaros szaporodás mellett, alsó görbe: Ivartalan szaporodás mel
letti túlélés
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A szegregáció létrehozhat stabil egyensúlyi állapotot Fd-ban (a tartós 
egyensúlyi állapot független a stratégiák kiinduló gyakoriságától), a 
bosszúállók jelenléte viszont csak labilis egyensúlyt eredményezhet: a vég
állapot ebben az esetben függ a stratégiák kiindulási gyakoriságától. Az 5. 
ábrán pl és p2 értékei láthatók a tömbalkotás foka szerint (ezt hívjuk ez
után szegregációs álfüggvénynek; hogy miért álfüggvény, azt a megvitatás
ban részletezzük).

A szegregációs álfüggvény két grafikonját (pl és p2 alakulását) a kö
vetkező képletek írják le, ha csak együttműködők és rámenősök vannak 
az élettérben (jelölje P(C) az együttműködők relatív gyakoriságát):

p l =P(C) + [1 -P(C)] * Q; p2 = P(C)-P(C) * Q. (3)
Alapmodellünk ezen a ponton úgy bővült, hogy Q, p l és p2 is új vál

tozók lettek, melyekkel a program dolgozott; Q-t kiinduló paraméterként 
adtuk meg, ebből számoltattuk pl-et és p2-t.

Ha bosszúállók is vannak jelen, akkor pl alakulását leíró képlet így 
módosul:

p l = P ( Q  + P(B) + [l-P (C )-P (B )]*Q , (4)

ahol P(B) a bosszúállók relatív gyakorisága. Utóbbi esetben meg kell adni 
annak a valószínűségét is, hogy egy bosszúálló egyed olyan társsal talál
kozzék, amely együttműködik vele. E valószínűséget egyszerűen 
P(C)+P(B)-nek vettük a szimulációkban, abból a megfontolásból, hogy a 
bosszúállók eloszlása az élettérben mindig egyenletes, e stratégia egyedei 
nem vesznek részt a tömbalkotásban. így annak esélye, hogy egy bosszú
álló egyed együttműködésre hajlamos társsal fusson össze (együttműködő
vel vagy egy másik bosszúállóval — e modellben ugyanis a bosszúállók 
egymással együttműködtek) — független a tömbösödés fokától.

Az Fd mátrixok skálázása a tömbalkotási helyzetben. Tekintsük azon 
Fd mátrixokat, melyekre N(p) konstans. Ha a tömbalkotás megjelenik, ak
kor már nem lehetünk biztosak benne, hogy ezen táblázatok mellett to
vábbra is konstans a nyereségarány. Szemléletesen ez a következőképpen 
látható be: a tömbalkotás növekedtével a nyereségarány meghatározásá
ban fokozott súllyal szerepel P és R, S-hez és T-hez képest (hiszen meg
nő a C—C és az R—R találkozások esélye a vegyes interakciókhoz ké
pest). Ha a nyereségarány már nem állandó az eddigi módon, és megha
tározásába új tényező szól bele, akkor (és ez itt a probléma) I már nem 
igazán jó skálázója az Fd mátrixoknak. [Azért nem, mivel megadható Fd 
mátrixok (számnégyesek) olyan sorozata, mely sorozat minden tagjára 
N(p) konstans, és a sorozat minden tagjára ugyanannyi; ekkor persze I is
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Egy-egy példa a szegregációs álfüggvónyre, bosszúállókkal (Jobb 
oldali grafikon), illetve bosszúállók nélkül (bal oldal)

Ha bosszúálló egyedek Is vannak jelen, akkor a kooperálok szegregáció nélkül is 
nagyobb eséllyel találnak kooperáló társra, mint a rámenósök, hiszen a bosszúállók 
velük kooperálnak, a rámenősökkel ellenben rámenősek. A szegregáció növekedtével 
a kooperálók egyre nagyobb eséllyel futnak össze egymással, rámenős egyed vi
szont egyre nehezebben talál kooperáló partnert Hogy miért lineáris az összefüg
gés, annak indoklása a megvitatásban található.

5. ábra

változatlan a sorozaton belül, és mégis minden mátrix (sorozatelem) elté
rően viselkedik szegregációs helyzetben. Néhány ilyen mátrix látható a 3. 
táblázatban. Ha az olvasó ezt pontosan meg szeretné érteni, idézze fel azt 
a 12. oldalon található rövidke levezetést, mellyel N(p) állandó lefutását 
bizonyítottuk az általunk használt speciális esetre nézve.]

Tömbösödés mellett a nyereségarányt egy bonyolultabb kétváltozós 
függvény írja le. Ez — a szegregációs nyereségarány-függvény — a követ
kező:

NS(p,Q) =
pl *R  + ( l - p l )  *S  
p2 * T + (1 — p2) * P

Azaz, pl és p2 előbbi kifejtését behelyettesítve:

N ‘U , . n l - [p +  ( 1 ~ p ) * Q 1 * R  +  [ 1 ~ (p +  ( 1 ~ p ) * Q ) ] * S 
( p - p Q ) * T  + [ l - ( p - p Q ) ] * P

(5)

(6)

Némi átalakítás után:
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NS(p,Q) = ( R - S ) » ( p  + Q - p Q ) + S  
( T - P ) * ( p - p Q ) + P (7)

Először is vegyük észre, hogy Q=0 esetén N(p) és NS(p,Q) azono
san egyenlőek (ez (6)-ból azonnal látszik).

Állítás: NS(p,Q)=C (tehát az, hogy e függvény p-től és Q-tól függet
len konstans) ellentmond a Fd feltételnek (annak, hogy S<P<R <T).

Bizonyítás: elég egy példát mutatni arra, hogy tetszőleges S, P, R és 
T értékek mellett p és Q változtatgatásával meg tudjuk változtatni a két
változós törtfüggvény értékét.

Legyen S, P, R, T tetszőleges, de R * S és T * P (csak ennyit kö
vetelünk meg). Legyen p=  1/2, 0< Q< 1 tetszőleges.

Ezt a konkrét p értéket behelyettesítve:

(R -S) * ( p - p Q  + Q) +S (R-S)*(V2+V2*Q) + S 
(T -P) * (p -p Q ) + P ( T - P ) * ( t t - t t . Q )  + P -

Tartsunk Q-val nullához. Ekkor a számláló csökkenni, a nevező nőni 
fog; hányadosuk is csökken, nem lehet változatlan. Tehát négy, egymástól 
különböző tetszőleges számra vonatkozóan megmutattuk, hogy ha ezekből 
képezzük az NS(p,Q) függvény együtthatóit a megadott módon, akkor e 
kétváltozós függvény értéke nem lehet p-től és Q-tól függetlenül állandó. 
Csak akkor lehet konstans NS értéke, ha R=S és T=P. Ez viszont ellent
mond a Fd feltételnek, és ezt akartuk bizonyítani. (Észrevehető még az 
is, hogy Q=1 esetén NS(p,Q)=R/P, tehát konstans.)

A szegregációs nyereségarány-függvény tehát egyetlen Fd mátrix 
esetén sem konstans; így le kell mondanunk arról, hogy a tömbösödés 
nélküli egyszerűbb esethez hasonlóan egy megszorítás után teljesen 
egyértelműen tudjuk skálázni a Fd mátrixokat valamiféle módosított 
igazságossági index segítségével. Azonban lényegében tökéletes megol
dás, ha P/R lesz az új indexünk (és egyben a szegregációs grafikonok 
független változója).

Alkalmazzuk emellett — kissé ötletszerűen — a következő megszo
rításokat: legyen R egy rögzített szám, és legyen c >1 adott. Jelöljük egy 
kis időre egy új betűvel P/R-et; P/R= a (0< a< 1). Legyen ekkor T= 
c*R; S= l/c*P. És persze P =  a*R. Ez esetben I lesz konstans, függetle
nül az a mutatótól:
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» R + S _ R + t/c * P _ R  + V c * a * R _ l  + Vfc*a_ 1 + Vc * a _
_ P + T _ c * R  + a * R _ c * R  + a * R ~  c + a c* ( l  + l/c*a) c'

A 3. táblázatban láthatók a konkrét Fd mátrixok értékei, melyekkel 
a szegregációs vizsgálatokat végeztük. (P/R értékét a fenti megszorítások 
mellett bármely (0,l)-beli értékre állíthatjuk, így végtelen sok olyan Fd 
mátrix áll elő, melyek I-je ugyanannyi, N(p)-je konstans (S/P=R/T= 1/c), 
és tömbösödési helyzetben mégsem egyenértékűek.)

A 6. ábrán láthatóak a szegregációs egyensúlyi övezetek ivartalan 
szaporodás, illetve ivaros szaporodás és rámenős heterozigóták esetén.

Észrevehetjük, hogy a két grafikon nem különbözik egymástól lénye
gesen, az ábrán látható különbségeket okozhatják az egyensúlyi övezetek 
életlen határai is (lásd a megvitatást). Nagyon fontos, hogy a P/R konti- 
nuumban nincs mindenütt egyensúlyi övezet, tehát az e kontinuum külön
böző pontjain elhelyezkedő Fd mátrixok minőségileg különbözhetnek egy
mástól. Egy bizonyos P/R érték felett a felső és alsó övezethatár találko
zik, és ha P/R ennél nagyobb, akkor már nem állhat elő olyan stabil ve
gyes egyensúly, mint amilyen a nem-Fd játékokban tapasztalható (az 
egyensúlyi övezetben az egyensúly olyan stabil, mint nem-Fd játékban). 
Az egyensúlyi övezet felett az együttműködők túlszaporodását, alatta a rá- 
menősök túlszaporodását tapasztaljuk. Az övezet meghosszabbítása (szag
gatott vonal) a grafikon jobb felső sarka irányába körülbelül azt a határt 
jelenti, amely fölött C-túlszaporodás, alatta pedig R-túlszaporodás figyel
hető meg. Tehát általánosságban annyit mondhatunk, hogy nem minden 
Fd mátrix esetén biztosít a tömbösödés univerzális (rögzített tömbalkotási 
szint mellett a stratégiák, illetve allélek bármilyen kiinduló gyakoriságáról 
beálló) egyensúlyt, de minden Fd mátrixhoz létezik olyan fokú tömbösö
dés, hogy amellett az együttműködő stratégia tartósan túlél (vagy vegyes 
egyensúlyban, vagy úgy, hogy teljesen elszaporodik).

Abban a P/R tartományban, ahol már nincs egyensúlyi övezet, a po
puláció végállapota függővé válik a stratégiák, illetve allélek kiindulási 
gyakoriságától. Ennek — a program különböző paraméterekkel történt 
futtatásának tanulságai szerint — leggyakoribb formája, hogy ha az 
együttműködő relatív gyakorisága az induláskor igen magas (0,95 feletti), 
akkor C-túlszaporodás következik be, ha pedig ennél alacsonyabb az 
együttműködők induló gyakorisága, akkor univerzális egyensúly van, az el
őbb leírt értelemben. Énnek tükörképét (nagyon kevés együttműködő 
egyed kipusztul) nem találtam meg (feltehetőleg azért aszimmetrikus a 
helyzet, mert a tömbösödés egyoldalúan az együttműködőknek kedvez,
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Fd mátrixok a szegregációs vizsgálatokhoz
Mindegyik számnégyesre N(p) konstans és ugyanannyi: 5/6.

3. táblázat

P/R s P R T
.06 5 6 120 144
.10 10 12 120 144
.15 15 18 120 144
.20 20 24 120 144
.25 25 30 120 144

.30 30 36 120 144

.35 35 42 120 144

.40 40 48 120 144

.45 45 54 120 144

.50 50 60 120 144

.55 55 66 120 144

.60 60 72 120 144

.65 65 78 120 144

.70 70 84 120 144

.75 75 90 120 144

.80 80 96 120 144

.85 85 102 120 144

.90 90 108 120 144

.95 95 114 120 144

6. ábra
Magyarázat a szövegben

ivartalan szaporodás ivaros szaporodás
(a heterozigóták rámenősek)
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ivaros szaporodás mellett pedig, ha a heterozigóták rámenősek, a rámenős 
stratégia egy megfelelően kicsi abszolút gyakoriságához az allélek relatív 
gyakoriságának sokkal szélsőségesebb értéke szükséges, mint az együttmű
ködési stratégia ugyanolyan abszolút gyakoriságához).

Ivaros szaporodás mellett, ha a heterozigóták bosszúállók vagy 
együttműködnek, nincs olyan egyensúlyi övezet, melyben univerzális 
egyensúly lenne. Bosszúálló heterozigóták esetén persze már tömbösödés 
nélkül is lehetséges tartós vegyes egyensúly, melyben mindhárom stratégia 
tartósan túlél (itt a bosszúállók életben tartják az együttműködőket). Ha 
még tömbösödés is van, akkor az együttműködők és a bosszúállók teljes 
elszaporodása, a rámenősök kihalása figyelhető meg. Együttműködő hete
rozigóták esetén nincs univerzális egyensúly, és tömbalkotás nélkül az 
együttműködést örökítő alléi kipusztul. E helyzethez ezért nincs ábra — 
mivel nincs egyensúlyi övezet, nem volt mit ábrázolnunk.

MEGVITATÁS

Most hozzávetőleges logikai sorrendben kitérünk az eredményekkel kap
csolatos néhány részletkérdésre, majd további kutatásra érdemes kérdése
ket vetünk föl.

A recesszivitásból nyert „fél-eredmény” (tehát, hogy recesszivitás 
mellett az együttműködők tovább élnek túl, de csak korlátozott ideig), va
lójában nem lényegtelen. Hiszen egy valós törzsfejlődési helyzetben bizo
nyos ideig fennmaradhatnak az együttműködő egyedek, túlélhetnek 
rosszabb időszakokat, amikor például bizonyos interakciók Fd-ként pon
tozódnak. Ha a környezet tartósan megváltozik, tehát az egyedek életben 
maradása szempontjából kritikus interakciók elvesztik Fd jellegüket, az 
együttműködés ismét virágzásnak indulhat. Az efféle „nehéz idők” átvé
szeléséhez segíthet hozzá az is, ha az együttműködés recesszíven öröklő
dik.

Az együttműködés lassabb kipusztulása recesszív öröklődés esetén 
nagyjából a recesszív alléllel szembeni szelekcióval analóg (mivel perem- 
feltételek nélkül a kooperáció lényegében hibaként hat a túlélésre), de 
olyanformán, hogy a szelekció annál erősebb, minél ritkábban fordul elő 
együttműködő (homozigóta recesszív) egyed, minél kisebb tehát a C alléi 
relatív gyakorisága (ugyanis, ha a recesszív alléi relatív gyakorisága nullá
hoz tart, akkor a homozigóta recesszív genotípus relatív gyakorisága en
nek négyzete arányában — tehát gyorsabban — tart nullához; a kettő
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aránya attól függően, hogy mi van a számlálóban, nullához vagy végtelen
hez tart). Minél kevesebben vannak tehát az élettérben az együttműkö
dők, annál nagyobb esélyük van arra, hogy ne hasonszőrű társsal, hanem 
rámenőssel találkozzanak; a sorsuk pedig ekkor a kihasználtság.

A változó környezet bevezetése viszont a recesszivitáshoz hasonló 
féleredményt sem hozott. A játékmátrix állandó értékekkel való haszná
lata tehát jó idealizációnak tűnik. Ha nem ingadoznak, hanem tartósan 
megváltoznak a táblázatértékek, akkor természetesen alapvetően átalakul 
a helyzet (például megváltozik a játék típusa). A modell különféle para
méterekkel való futtatása során sokáig csábítónak tűnt feltételezni azt, 
hogy az ingadozó táblázatértékeknek hatásuk van a Fd-ra, de végül be 
kellett látni, hogy — legalábbis az együttműködők túlélését — nem befo
lyásolják (illetve csak olyan, igen speciális peremfeltételek bevezetése 
mellett van hatásuk, amelyek elég valószerűtlennek tűnnek, ezért nem is 
részleteztük őket).

A dolgozatban a matematikai eredmények aprólékos leírását a közölt grafikonok megalapozá
sához szükségesnek éreztem (ezért szerepelnek például a nyereségarány-függvények és a szeg
regációs álfüggvény).

A szegregációs álfüggvénnyel kapcsolatban —  amellett, hogy miért ez a furcsa elnevezés — még 
az vetődhet fel, hogy miért pont egyenes a két grafikon lefutása, lehetne éppen görbült is, azaz 
a p l -et és p2-t leíró képletek kinézhetnének így is:

p l=  P(C)+ [ l-P (C )] ,Q k; p2= P (C )-P (C ),Q k (8)
ahol к tetszőleges pozitív szám.

Azonban itt mindenképpen a k= 1 eset a kézenfekvő, a következő oknál fogva: annyi azért 
nagyjából világos, hogy az egyre fokozódó tömbösödés p l monoton növekedését és p2 monoton 
csökkenését eredményezi (aligha érdemes mást feltételezni). Akármilyen algoritmussal is való
sítunk is meg szegregációt egy szimulációs programban, illetve akármilyen módon valósul is 
meg ehhez hasonló tömbösödés egy valódi populációban, megtehetjük, hogy olyan módon ská
lázzuk a szegregációs mutatót, hogy mellette lineárisan nőjön a p l valószínűség, a p2 pedig li
neárisan csökkenjen. Például pl-bői számoljuk Q-t a következő módon:

0 =  [p 1 —Р(С)]Д 1 —P(C ( 9 )

Ekkor persze a szegregációs függvény már nem is igazi függvény, lefutása csak a P(C), illetve 
P(B) valószínűségektől függ (ezért álfüggvény). Mégis, azért ez az értelmes megoldás, mert egy
részt а к kitevőnek nehéz jelentést adni (ugyan mit fejezhetne itt ki a grafikon görbesége?), 
másrészt ezzel összefüggésben a szegregációs szint jellemzéséhez sem nagyon kínálkozik más 
alap, mint a p i  és p2  valószínűségek. A szimulációk során egyébként úgy jártunk el, hogy meg
adtuk a program számára 0  értékét, és ebből, valamint a P(C), P(B) értékekből számolta ki 
p l-e t és p2-t, az  előbb megadott (k kitevő nélküli) képletek segítségével.

A konstans N(p) függvénnyel leírható Fd mátrixok választásával kapcsolatban azt fontos meg
jegyezni, hogy e leszűkítést kizárólag azért tesszük, hogy vizsgálatunk eredményeit egyértelműen 
szemléltethessük grafikusan. Alapvető állításaink — tehát, hogy a kooperáció Fd-ban alaphely
zetben nem adaptív, de szegregáció mellett azzá válhat, hogy a recesszivitás növeli a túlélési 
időt, és hogy m inderre a környezet változékonysága nem hat — minden Fd mátrixra érvénye
sek.

A tömbalkotás nélküli helyzet túlélési görbéi mindazonáltal jobban meghatározottak: konstans 
N(p)-jű mátrixokra az ivaros-ivartalan túlélési grafikon elvileg teljesen pontosan kiszámolható; 
a két görbe értékei a túlélés várható értékét jelzik nemzedékszámban kifejezve, adott mátrixér
tékek mellett. A pontosság azon múlik, hogy milyen sűrűn választunk I értékeket, melyekre a
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túlélést megvizsgáljuk, és azon, hogy egy adott I értékre hány különböző véletlenszám-sorozattal 
futtatjuk le a szimulációs programot, azaz a görbe egy vizsgált pontját hány futtatás átlagából 
számoljuk ki. Más N(p) típusokra valószínűleg kissé más alakhoz közelít a két túlélési görbe, 
de sejthető fő vonásaik változatlanok maradnak: nullában nullához, egyben végtelenhez tarta
nak; az  ivaros görbe sokkalta gyorsabban tart 1-ben végtelenbe; természetesen mindkét görbe 
folytonos (aligha érdem es mást feltenni), és valahol inflexiós pontjuk van (még az ivartalan tú 
lélési görbe sem konvex nulla jobboldali környezeteiben, csak ezl nehéz ábrázolni). A végte
lenbe tartás miatt nem vizsgáltam tovább a görbék lefutását, mint az a 4. ábrán látható; ez re
ménytelenül sokáig tarto tt volna, és nem is lett volna túl érdekes.

A szegregációs egyensúlyi övezetek grafikonjai sem teljesen általánosak; hogy mennyire egyedi 
a formájuk, az további vizsgálatot igényel. Ha behelyettesítjük az itt használt megszorításokat 
az NS(p,Q) függvénybe, az egy kissé más alakot ölt.

A számolás itt röviden a következő:

Az általános forma:

NS(p,0) =
( R - S )  » (p +  Q —p Q ) + S  

( T - P )  * ( p - p Q ) + P
Megkötések: adott R, egy c> 1 arányszám, és 0 < a<  1 (mint az előbb: a» P/R)

(7)

P -  a«R; T -  c»R; S -  l/c«P-a/c*R . EzEket behelyettesítve a következőt kapjuk:

, y R * (l — a/c) ♦ ( p - t - Q - p Q ) + a / c * R  
R * (c — a) * (p — pO) +  a * R

R-rel egyszerűsítve és 1/c-t kiemelve:

N S ( p ,Q )= ^ *
(l —a/c) ♦ (p + Q  — pQ) + a /c  

(l — a/c) * (p — pQ) -I- a/c
szorozzunk c/a-val, a nagy törtből tagként emeljünk ki 1-et, majd egyszerűsítsünk c/a-l-gyel:

= 7 * 0 + ------------- q-------- 7 - )  СО)

Látható, hogy másképp néz ki a képlet, de sem p4ól, sem O-tól nem lett független. Szabályos
ságot ez az alak szinte biztosan mutat, de hogy pontosan mit, az nem látható át első ránézésre.
A legfontosabb általános tulajdonság viszont (az, hogy van egyensúlyi övezet) minden Fd m át
rixra, illetve mátrixsorozatra igaznak tűnik.

Magyarázatot adhatunk arra is, hogy miért húzódik az egyensúlyi övezet fölfelé, a P/R para
m éter növekedtével. E hhez emlékezzünk arra, hogy a 3. táblázatban felsorolt Fd mátrixok tel
jesen egyenértékűek akkor, ha nincs szegregáció; mindegyikük megfelel a 4. ábra vízszintes ten
gelyén az 1» 5/6 pontnak. Q ~ 0  esetén a P/R hányados változtatása (olyan változtatása, mely
nek során N(p) konstans marad, és értéke nem változik) nem hat a nyereségarányra, Q > 0  ese
tén viszont ugyanez a változás P/R-ben már módosíthatja a nyereségarányt. Sót, az  általunk 
használt speciális esetre megmutatjuk, hogy valóban módosítja is. (Emlékezzünk rá, hogy Q - 0  
esetén a nyereségarányt az  N(p) függvény, Q > 0 esetén pedig az NS(p,Q) függvény írja le.)

Vegyük elő ismét a megszorításainkat: c> 1; 0< a<  1; P /R -a , T -c* R , S - l/c«P. Már láttuk, 
hogy e specialitások behelyettesítése az NS függvénybe (10)-et eredményezi.

Ebből már látszik, hogy ha a P/R nő, akkor a nyereségarány csökken. Mivel az együttműködők 
nyeresége a nyereségarány számlálójában van, az arány csökkenése azt jelenti, hogy az együtt
működők rosszabb helyzetbe kerülnek. E z  a szegregáció foka (Q) növelésével ellensúlyozható. 
Ugyanis ha 0  nő, NS is nő, ez szintén (10)-ből látható. Ha tehát P/R nagyobb, akkor erősebb 
szegregációra van szükség ahhoz hogy egyensúly álljon be, és persze ahhoz méginkább, hogy 
az együttműködők kiszorítsák a rámenősökct. Ezért húzódnak az egyensúlyi övezet határai a 
grafikon jobb felső sarka irányába.

Az egyensúlyi övezetek határa nem éles, hanem el őszi ésszerű, bár ez feltehetőleg a modell va
lószínűségi jellegéből adódik. A grafikonon azl a két határvonalat igyekeztünk berajzolni, amely 
fölött, illetve amely alatt már nincs, vagy legtöbbször nincs stabil egyensúly együttműködők és
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rámenősök között. A z egyensúlyi övezet belsejében viszont az egyensúly olyan stabil, mint a 
nem Fogolydilemma játékokban; több ezer nemzedéken át sem tér el jelentős mértékben egy 
adott aránytól a két stratégia között. Az egyensúlyi övezet szélei felé fokozottabb az  oszcilláció 
az egyensúlyi pont körtll; valószínűleg a fokozódó ingadozás borítja fel végül az egyensúlyt, és 
viszi el a kooperálók, illetve a rámenősök teljes elszaporodása felé a folyamatot, ha a szegre
gáció túl nagy, illetve túl kicsi.

TOVÁBBI KÉRDÉSFELTEVÉSEK

A részletek alaposabb vizsgálata mellett még egy komolyabban ellentmon
dásosnak tűnő észrevétel is tisztázásra vár. Ez a következő. Ivaros szapo
rodás mellett, recesszíven öröklődő együttműködés esetén (ekkor tehát a 
heterozigóták rámenősek) elég egyszerűen felírható a C és az R allélek 
várható nyeresége (JAKAB, 1990, 88—90.). (Bármilyen öröklésmenetre 
egyszerű a felírás.) E felírás szerint — az Fd mátrixtól is függően — lé
tezhet olyan állapota a rendszernek, amikor egy C és egy R alléi várható 
nyeresége egyenlő. Bebizonyítható, hogy az allélek várható nyeresége ak
kor és csak akkor egyenlő, ha a genotípusok várható nyereségei is mind 
egyenlők. Ez utóbbi állítás intuitíve sem túl meglepő. (A bizonyítás meg
található: JAKAB, 1990, 91—92.) Tehát: egyenlő a genotípusok (az egyes 
stratégiákat követő egyedek) várható nyeresége, de ezeken a pontokon a 
szimulációs programok futása nem adott egyensúlyt. (A legjellegzetesebb 
és általunk legtöbbet vizsgált helyzet az volt itt, amelyben csak együttmű
ködő és rámenős stratégia volt jelen, s a rámenősség allélje volt a domi
náns. E helyzetben az előbb említett számolás szerint volt nyereség-egyen- 
lőségi pont, a szimulációk szerint nem volt ivartalan szaporodás — az 
együttműködés allélje teljesen kipusztult —, és a fenti két stratégia jelen
léte esetén pedig szintén nem volt vegyes egyensúly: az együttműködő 
egyedek teljesen kipusztultak.)

Ezen az ellentmondáson kívül még egy észrevétel érdemel figyelmet: 
három stratégia esetén ivaros, illetve ivartalan szaporodás mellett már 
nem feltétlenül azonos stratégia-arányok mellett áll be a stabil állapot. 
Ivaros esetben és három stratégiánál az egyensúly háttere összetettebb 
(két stratégia jelenléte esetén a szaporodás jellegétől függetlenül mindig 
azonos helyen van a stabil állapot; illetve Fd-ban soha nincs).

A megbízható szimulációs eredményeknek mond tehát ellent az, 
hogy ivaros szaporodás mellett Fd-ban — számolásaim szerint — elkép
zelhető, hogy a kooperáló és rámenős egyedek várható nyeresége egyen
lő. Hogy mégsincs egyensúly vagy hogy három stratégia esetén az egyen
súly máshol van ivaros és máshol ivartalan szaporodás esetén, az lehet 
azért is, mert ivaros szaporodás esetén a várható nyereségek mellett a



stratégiák genetikai összeláncoltsága is beleszól a helyzet alakulásába. Ál
talánosabban megfogalmazva ezt, elképzelhető, hogy az elemi genetikai 
jelenségek bevonása a játékelméleti-evolúciós modellekbe minőségileg új 
jelenségeket is eredményez. Hogy ez így van-e, arra e cikkben nem ad
tunk teljesen egyértelmű választ, viszont a szegregáció hatását vizsgálva 
kimutattuk, hogy ez önmagában is stabil egyensúlyi helyzetet eredményez
het az együttműködő stratégia túlélésében.

Köszönetny I Iván ítás :
A szerző köszönetét fejezi ki Mérő Lászlónak a kutatás során nyújtott ta
nácsaiért és segítségéért.
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FIGURÁLIS ÉS VERBÁLIS DIVERGENS 
FELADATMEGOLDÁS LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓKNÁL

Tranzverzális vizsgálatok eredményei szerint a divergens gondolkodás fej
lődési görbéje eltér a konvergens, logikai gondolkodás fejlődési profiljától. 
Míg a logikai gondolkodás menete viszonylag egyenletes, s így a Piaget- 
féle genetikai modellt igazolja (INHELDER—PIAGET, 1967; PIAGET, 
1970 stb.), addig a divergens gondolkodás inkább a Wallon-féle — stag
nálásoktól és visszaesésektől tarkított — általános személyiségfejlődés ké
pének felel meg (WALLON, 1958).

A divergens feladatok megoldásában a különböző kutatók különböző 
életkorokban hol ugrásszerű emelkedést, hol stagnálást, illetve jelentős 
visszaeséseket találtak (TORRANCE, 1969; KÜRTI, 1978; MEEKER, 
1978).

Saját korábbi tranzverzális kutatásunkban (SALAMON, 1982) a 
többségében konvergens logikai mutatókat involváló ún. részben diver
gens feladatmegoldás (SALAMON, 1973) és a nyíltvégű teljesen diver
gens figurális feladat (TORRANCE, 1966) megoldásának fejlődési mene
tét hasonlítottuk össze. Míg az előbbi feladat megoldása 6—14 éves kor 
között teljesen a Piaget-féle fejlődési modellt igazolta, addig az utóbbi — 
vagyis a divergens feladatmegoldás esetében — a második osztályosoknál 
tapasztalható ugrásszerű fejlődésstagnálás, majd a 6. osztályosoknál visz- 
szaesés, s a 7. osztályosoknál ismét ugrásszerű fejlődés követte. Ez a fej
lődési menet csupán a tiszta originalitás mutatóra nem vonatkozott,
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amelynek számításából kiiktattuk a fluencia szerepét. A v.sz.-ek tiszta ori- 
ginalitása 1—8. osztály között változatlan szinten maradt.

A vizsgálatainkban 376 v.sz.-nél a fluencia, flexibilitás és X-originali- 
tás mutatók szerinti életkori változások megegyeznek egy nagyobb (3000 
fős) populációnál kapott eredménnyel, figurális és verbális feladatok tel
jesítésekor (MEEKER, 1978).

A figurális feladatok megoldásában L. Duric ugyancsak a hetedik 
osztályosoknál találta a divergens feladatmegoldás fejlődésének csúcspont
ját az általános iskolásoknál (DURIC, 1984).

Jelen kutatásunk célja a tranzverzális kutatásokban elért eredmények 
longitudinális ellenőrzése volt.

A divergens feladatok megoldásának fejlődésével kapcsolatban eddig 
meglehetősen kevés longitudinális vizsgálatot végeztek iskolás korúakkal.

Torrance egy longitudinális vizsgálatának eredménye lényegében 
megerősítette USA-beli gyermekeknél azt a korábbi, tranzverzális kutatá
sában tett megállapítást, mely szerint a negyedik osztályosoknál visszaesik 
a divergens gondolkodás. Ezen belül azonban azt konstatálta, hogy ez 
csak a v.sz.-ek felére jellemző, míg másoknál ez a visszaesés csak egy év
vel később volt tapasztalható. Olyan gyerekeket is talált, akiknél a kreatív 
gondolkodás fejlődése már 9 éves korban megállt (TORRANCE, 1969).

Kürti egy longitudinális vizsgálatában azt találta, hogy a X originalitás 
mutató 1—4. osztály között a gyerekek egynegyedénél stagnál, míg a flu
encia és a flexibilitás ezeknél a gyerekeknél is fejlődik (KÜRTI, 1978). 
Győri 40 gyerekkel végzett 1.-től 8. osztályos korukig komplex gondolko
dásfejlődés kutatást. Ennek keretében a divergens gondolkodást is évente 
vizsgálta. Eredményei szerint a divergens feladatok megoldása egyenlete
sebb fejlődési görbét mutat, mint amilyet a tranzverzális kutatásokban 
kaptunk. Ezen belül a Torrance-féle „körök” feladatban a fluencia, flexi
bilitás és a X originalitás mutatók az első négy osztályban fokozatosan 
emelkedtek. Ezt követően a 6. osztályig már csak enyhe emelkedés, majd 
stagnálás következett (GYŐRI, 1986).

A tiszta originalitás életkori alakulását a longitudinális kutatásokban 
egyik említett szerző sem vizsgálta.
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MÓDSZEREK

Két budapesti iskola első osztályos tanulóival 1983-ban kezdtük el vizsgá
latainkat. Ugyanezen populációval második, hatodik és hetedik osztályos 
korukban megismételtük Torrance egy figurális („körök”) és egy verbális 
(szokatlan használat „konzervdoboz”) feladatának megoldását. A vizsgála
tokat minden évben a tavaszi hónapokban végeztük el.

Mindkét feladat szempontjából 50 v.sz.-t (29 lányt és 21 fiút) sikerült 
hét éven keresztül nyomon követnünk. A Torrance-teszt két tételének 
megoldását — a korábbiakhoz hasonlóan — a fluencia, a flexibilitás, a X 
originalitás és a tiszta originalitás mutatók szerinti életkori változásokkal 
kapcsolatban vizsgáltuk.

A vizsgálatokhoz választott életkorok a következőkkel indokolhatók: 
Korábbi tranzverzális kutatásunkban, melyben Torrance figurális tételét 
használtuk, a 2. és a 7. osztályban tapasztaltunk jelentős, ugrásszerű fej
lődést; míg a 6. osztályban szignifikáns visszaesés mutatkozott a korábban 
már említett három paraméter alapján. Longitudinális vizsgálatunk minde
nekelőtt ezen adatok ellenőrzésére irányult.

EREDMÉNYEK

A FIGURÁLIS FELADAT MEGOLDÁSÁNAK ÉLETKORI ALAKULÁSA

Eredményeink szerint a fluencia a vizsgált életkorokban töretlenül fejlő
dik, de szignifikáns változást csak a 2. és a 7. osztályban tapasztaltunk 
(p< 0,05; illetve p< 0,01).

A flexibilitás is permanens fejlődést mutat. E paraméter szerint a 2. 
osztályban csak tendenciaszerű, míg a 6. osztályosoknál (p< 0,01) és a 7. 
osztályosoknál (p< 0,05) szignifikáns fejlődés következett be.

A X originalitás alakulása az előbbi kettőnél egyenetlenebbnek bizo
nyult. Csupán a 2. osztályosoknál volt szignifikáns emelkedés (p< 0,05). 
A 6. osztályban enyhe esés, míg a 7.-ben nem szignifikáns mértékű emel
kedés mutatkozott.

A tiszta originalitás 2. osztályban nem változik, a 6. osztályban szig
nifikáns esés következik be (p< 0,01), s ez az alacsony szint a 7. osztá
lyosoknál sem változik.
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Ily módon a longitudinális vizsgálat eredménye a fluencia és a flexi
bilitás terén eltér tranzverzális vizsgálatunk eredményétől. A fluencia nem 
mutat visszaesést a hatodik osztályban, és a flexibilitás is végig fejlődik. A 
X originalitás eltérése a két vizsgálatban kevésbé mutatkozott meg. A tisz
ta originalitás a tranzverzális vizsgálatban stagnálást, a longitudinális ku
tatásban egyértelmű visszaesést produkált a felsőbb osztályosoknál.

A VERBÁLIS FELADAT MEGOLDÁSÁNAK ÉLETKORI ALAKULÁSA

Az 1. sz. ábra a csúcsteljesítmény eloszlását mutatja a figurális feladat 
négy mutatója szerint.

Fluenciában a v.sz.-ek közel 3/4-e a 7. osztályban éri el a legjobb 
eredményt; flexibilitásban ez 2/3-nál tapasztalható. Ez utóbbi paraméter 
szerint a gyerekek közel 1/3-a már a 6. osztályban eléri a legmagasabb 
szintet. X originalitásban a gyerekek fele a 7. osztályban éri el csúcstelje
sítményét, de közel 30 %-uknál ez már 2. osztályos korukban bekövetke
zik. Tiszta originalitás terén a döntő többség az első két osztályban érte 
el csúcsteljesítményét.

A 2. sz. ábra a csúcsteljesítmény eloszlását illusztrálja a verbális fel
adat megoldásában.

Mint az ábráról látható, a fluencia csúcsteljesítményének eloszlása lé
nyegében egyezik a figurális feladatban tapasztaltakkal.

A flexibilitásban elért teljesítmény ez esetben egyenlő arányban oszlik 
meg a 6. és 7. osztályosok között. Ez utóbbi a v.sz.-ek kétharmadára jel
lemző. X originalitás terén a v.sz.-ek több mint 40 %-a a 7.-ben, egyhar- 
mada pedig már az első osztályban eléri a csúcsteljesítményt. A 6. osztály 
e vonatkozásban is egyértelműen mélypontot jelez. Egyetlen v.sz. sem e 
korban érte el teljesítményének maximumát. Tiszta originalitásban a gye
rekek 3/4 része az első, a többi pedig a második osztályban érte el legjobb 
eredményét (!). Egyetlen v.sz. sem akadt, aki 6. vagy 7. osztályos korában 
adta volna legoriginálisabb verbális válaszait.

Megvizsgáltuk ugyancsak az egyes v.sz.-ek helyének stabilitását, illető
leg változását a divergens feladatokban elért teljesítmény szerinti rangsorban. 
Ennek elemzéséhez a Kendall-féle és a Spearman-féle rangkorrelációs 
együtthatót számoltuk.

Mindkét számítás szerint nagyobb változás a teljesítmény szerinti 
rangsorban csak az 1—7. és a 2—7. osztály között nyilvánult meg.



571

1. ábra

A csúcsteljesítmény életkori eloszlása a figurális („körök”)
feladatban

1 2  6 7

Plu. * ----
Plex. = - - - - 
^ őrig. = . . . . 
T. őrig. = X  X  X  X
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2. ábra

A csúcsteljesítmény életkori eloszlása a verbális (szokatlan 
használat) feladatban

%

Plu. = ---
Flex. = - - - 
£  ő r i g ,  *  .  .  .  ,  

T ,  ő r i g .  -  X  X  X  X
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Az 1—2., 2—6. és a 6—7. osztály között kevés változás tapasz
talható. Ez utóbbi életkorok összehasonlításakor meglehetősen szoros és 
minden esetben szignifikáns korreláció található (lásd 1. táblázat).

1. táblázat

A divergens teljesítmény átrendeződési mutatói

Kendall Spearman
1—2. osztály között 0.368 p<0.01 0.504 p<0.01

2—6. osztály között 0.316 p<0.01 Q445 p< 0.01

6—7. osztály között 0.438 p<0.01 0616 p<0.01

1—7. osztály között 0.167 nem sz. 0239 nem sz

2—7. osztály között 0.129 nem sz. Q185 nem sz

A FEJLŐDÉS MENETÉNEK TÍPUSAI A DIVERGENS FELADATOK 
MEGOLDÁSÁBAN

A v.sz.-eket első osztályban elért eredményeik szerint — faktoranalízissel 
— három, nagyjából egyenlő részre osztottuk: magas, átlagos és alacsony 
teljesítményűekre. A továbbiakban clusteranalízist végeztünk, amelynek 
eredményeképpen a v.sz.-ek három csoportba sorolhatók.

Az 1. clusterben a „magas teljesítményűek” foglalnak helyet. Ide azok 
a gyerekek kerültek (16 fő), akik a legmagasabb szintről indultak, telje
sítményük 7 év alatt nem javult, sőt némileg csökkent, de így is a többi 
v.sz.-hez viszonyítva a legmagasabb szinten maradtak.

A 2. clusterbe a „fejlődők” kerültek (18 fő), akik alacsony szintről in
dultak, de másodikos koruk után igen intenzív fejlődést mutattak. Ezek a 
v.sz.-ek végeredményben elérték az 1. csoportba tartozók teljesítményét.

A 3. clusterben (16 fő) azok a gyerekek találhatók, akik a legalacso
nyabb szintről indultak és teljesítményük a továbbiakban is permanensen 
csökkent („alacsony teljesítményűek”).

A nemek közötti különbségekre utal, hogy míg az 1. clusterben na
gyobb a fiúk, addig a 2. clusterben a lányok aránya. A 3. clusterben a két 
nemhez tartozók hasonló részarányban találhatók.

Egyes kutatók az IQ változási mintái és a szülői viselkedés között 
szoros kapcsolatot találtak (lásd SONTAG és mts., 1958; MCCALL és
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mts., 1973). Mivel a kreatív gondolkodással kapcsolatban ilyen jellegű ada
tok nem állnak rendelkezésünkre (legalábbis longitudinális vizsgálatok vo
natkozásában), irányított beszélgetést folytattunk le az osztályfőnökökkel 
és a gyerekekkel nyolcadik osztályos korukban.

Az osztályfőnököket a gyerekek magatartásáról, értelmi képességei
ről, szorgalmáról és családi hátterükről, ezen belül a szülők nevelési atti
tűdjéről kérdeztük.

A gyerekekkel való beszélgetésben főleg a szülők nevelési attidűdjé- 
ről kívántunk ismereteket szerezni, sokféle kérdéssel. A kérdések az el
lenőrzés, jutalmazás-büntetés módjaival, kommunikáció gyakoriságával, ér
deklődés és pályaválasztás irányításával voltak kapcsolatosak. A kérdése
ket a múltra és a jelenre vonatkozólag is feltettük.

A 2. táblázat az osztályfőnöki értékelést tartalmazza a különböző clus- 
terekbe tartozó gyerekek négy tulajdonságáról.

Mint a 2. táblázatból látható, az 1. és a 2. clusterbe tartozó gyerekek 
értékelése között nincs számottevő különbség.

2. táblázat

A gyerekek és szüleik osztályfőnök általi értékelése 
nyolcadik osztályban

1. cluster 2. cluster 3. cluster
pozitív negatív pozitív negatív pozitív negatív

Magatartás 12 3 15 3 4 7 3 kisebb

Értelmi ké- 14 _ 17 1 7 6
problémák 
1 közepes

pesség + 1 gyakorlati 
típus

Szorgalom 13 1 16 2 7 4 3 változó
+ 1 javult 

Családról 11 4 12 6 3 11

A 3. clusterbe tartozók minden szempontból negatívabb értékelést 
kaptak az osztályfőnököktől, mint az 1. és 2. csoport tagjai.

A családi háttér problémái között a következők szerepeltek: válás, a 
gyermek elhanyagolása, apa elhagyta a családot, könnyelmű anya, ag
resszív anya, haláleset (szülő, nagyszülő), túl idős szülők, szigorú kontra



engedékeny nevelés a két szülő részéről. A felsorolt problémák közül va
lamennyi szerepelt a 3. clusterhez tartozóknál.

Az 1. clusterben válás, szabados nevelés és valamelyik szülővel való 
negatív viszony szerepelt. A 2. cluster tagjainál ugyancsak válás, ellentétes 
nevelés, szabados nevelés, elhanyagolás, anya halála és egy esetben domi
náns anyai személyiség került említésre.

Az elért tanulmányi eredmény szempontjából is az előbbiekhez ha
sonló különbségeket találtunk. Míg az 1. és 2. clusterbe tartozók vala
mennyien 4-es és 5-ös átlagú tanulók voltak, addig a 3. clusterbe sorol
taknak fele négyesnél rosszabb tanulmányi eredményt ért el.

A gyerekeknek feltett kérdésekre kapott válaszokból csak a követke
zőkben találtunk különbséget a három fejlődési minta csoport tagjai kö
zött:
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1. Az 1. cluster tagjai közül többen kaptak verést kisebb korukban, 
ha nem csinálták meg a leckét (1. cluster = 7; 2. és 3. cluster = 2-2 fő).

2. Jó tanulmányi eredményért dicséretet mindhárom csoportban ha
sonló arányban kaptak, de ajándékot csak a 3. cluster 6 tagja kapott.

3. Tiszteletlen magatartás esetén a szülők szidással vagy sértődéssel 
az egyes csoportokban más és más arányban reagálnak. (Az 1. clusterben 
5—5, a 2.-ban 3—8, a 3.-ban 8—3 a szidás és sértődés aránya.)

Nem mutatkozott az egyes csoportok között lényeges különbség a 
következőkben: a házi feladat ellenőrzésének módja, a büntetés oka és 
módjai, a dicséret és jutalom oka, a szülőkkel való beszélgetés ideje és 
gyakorisága, a gyerekek szabadidejének eltöltése, a pályaválasztás iránya 
és a szülők ebben játszott szerepe.

A gyerekek elszenvedett betegségeivel kapcsolatban feltett kérdések
re (osztályfőnököknek és gyerekeknek) adott válaszok szerint a legtöbb 
egészségügyi probléma az 1. clusterbe tartozóknál volt, amely a gyerekek
nek egyharmadát érintette. (Háromnál asztma, kettőnél neurózis, egynél 
allergia, plusz egynél autóbalaset.) A másik két csoportban komolyabb be
tegség csak 2—2 gyereknél fordult elő.
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A figurális feladat megoldásának fejlődése a longitudinális vizsgálatban 
fluencia és flexibilitás terén egyenletesebbnek mutatkozott, mint azt ko
rábbi tranzverzális vizsgálatunkban tapasztaltuk. A X originalités fejlődése 
viszont hasonlóbbnak bizonyult. A 2. és a 7. osztályban szignifikáns volt 
az emelkedés. Eltérést csak annyiban tapasztaltunk, hogy a longitudinális 
vizsgálatban a hatodik osztályban nem volt szignifikáns a visszaesés mér
téke.

A tiszta originalités alakulása a longitudinális vizsgálatban elmarad a 
tranzverzális kutatásban kapott eredménytől. Míg a keresztmetszeti vizs
gálatban a stagnálás, addig a hosszmetszetiben a visszaesés bizonyult jel
lemzőbbnek.

A verbális feladat megoldásában a fluencia és a flexibilitás fejlődése 
a vizsgált életkorokban töretlen. A X originalités 1—7. osztály között nem 
fejlődött, s a 6. osztályban szignifikáns visszaesést produkált. A tiszta ori- 
ginalitásban még negatívabb képet kaptunk, mint a figurális feladat meg
oldásának alakulásában. A vizsgált gyerekek első osztályos korukban ad
ták a legeredetibb válaszokat, amelyet követően a második osztályban 
szignifikáns esés, majd a hatodik osztályban újabb szignifikáns mértékű 
visszafejlődés mutatkozott. Feltehető, hogy az 1. osztályban még ritkán 
előforduló verbális válaszok a későbbi évek folyamán a gyerekek közötti 
kommunikáció eredményeképpen — egyre konvencionálisabbakká válnak.

A csúcsteljesítmények alakulása a figurális feladat megoldásában a kö
vetkezőképpen alakult:

7. osztályban fluenciában 3/4, flexibilitásban 2/3, X originalitásban pe
dig már csak a gyerekek fele éri el a csúcsteljesítményt. Az utóbbi mutató 
szerint a v.sz.-ek 30 %-a már második osztályban eléri maximális teljesít
ményét. Tiszta originalitásban a fejlődés 1—2. osztályban fejeződött be.

A verbális feladat megoldásában a fluencia alakulása megegyezik a fi
gurális feladatban tapasztaltéval. A flexibilitás csúcspontja fele-fele arány
ban oszlik meg a 6. és a 7. osztály között.

A X originalitás fejlődése a gyerekek egyharmadánál már első osz
tályban befejeződött, 40 %-nál ez a hetedik osztályban következett be. Fi
gyelemre méltó, hogy a nagy visszaesés időszakában — a 6. osztályban — 
egy gyerek sem produkált csúcsteljesítményt. Tiszta originalitás terén a



v.sz.-ek 3/4-e már az első osztályban, a többi gyerek pedig második osz
tályban elérte legjobb teljesítményét.

A longitudinális vizsgálat eredménye szerint a divergens teljesítmény 
rangsorbeli változása csak 5, illetve 6 éves távlatban tapasztalható.

Clusteranalízis alapján a fejlődés menetének 3 típusát találtuk: 1. ma
gas kreativitású, de nem változó; 2. fejlődő és 3. végig alacsony teljesít
ményű csoport.

Az osztályfőnökökkel és a tanulókkal lefolytatott beszélgetés alapján 
az alacsony teljesítményű (3.) csoport tagjainál fordult elő a legtöbb csa
ládi probléma. Magatartásukat és szorgalmukat is több esetben marasztal
ják el a pedagógusok, és tanulmányi eredményük is gyengébb a másik két 
csoport tagjainál. Az alacsony kreativitású gyerekek értelmi képességeit is 
alacsonyabbra értékelik az osztályfőnökök. Ez utóbbi adataink jobb képet 
mutatnak a pedagógusoknak a kreatív tanulók értékelésről, mint amit a 
legtöbb korábbi vizsgálatból ismerünk. Ezen újabb eredményünk igazolni 
látszik Gergencsik Eszter megállapítását, mely szerint a pedagógusok vi
szonyát a kreatív tanulókhoz az szabja meg, hogy a kreativitás mellé mi
lyen más tulajdonságok társulnak.

Longitudinális vizsgálatainkban nyert eredményeink végső soron nem 
cáfolják — csupán részben módosítják — azokat a korábbi megállapítá
sokat, melyek szerint a divergens gondolkodás fejlődése egyenetlenebb, 
mint a konvergens-logikai gondolkodás alakulása.

A kézirat elfogadva: 1992. február
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JENŐ SALAMON

A LONGITUDINAL STUDY OF FIGURAL AND VERBAL 
DIVERGENT PROBLEM SOLVING AT PUPILS OF PRIMARY

SCHOOL

In our earlier cross-sectional research we found the development of 
achievement of Torrance’s task at 6 to 14 year old pupils rather uneven. 
There is a sudden improvement in divergent indices in 2nd graders, 
stagnation in the following years, and a relapse in 6th graders, while the 
fluency, flexibility and summa originality of 7th graders improved again. 
We found that the level of clean originality scores (summa orig, fluency) 
had not changed between 6 and 14.

In the last years’ research we have used the method of follow-up 
study with 50 ss of 1st, 2nd, 6th, and 7th graders, using a figurai 
(„circles”) and verbal („Tin”) item of Torrance’s test.

As the results show, the development of two indices of the figurai 
task, namely fluency and flexibility, is more even — there is no decline 
— than it had been found in the results of the cross sectional study. On 
the other hand, the trend of summa originality generally confirmed the



earlier results. The scores of clean originality showed a significant decline 
in 6th graders and no improvement in 7th graders, either.

In the solving of the verbal task the scores of fluency and flexibility 
show an uninterrupted increase. The summa originality in 1st, 2nd, and 
7th graders is basically on the same level, while in 6th graders a 
significant decline was found.

We found that 1st grade pupils were the best at clean originality. 
There was a significant decline in 2nd graders and in 6th graders, and 7th 
grade pupils kept this low level.
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SZEMLE

HORVÁTH GYÖRGY
Műszaki Egyetem, Budapest

BESZÉLGETÉSEK A MODERN TESZTELMÉLETRŐL

BEVEZETÉS

A modern tesztelmélet legalább negyedszázados múltra tekint vissza. A 
modern jelzőt mégis indokolttá teszi több körülmény: a klasszikus teszt
elmélettől való elkülönítés igénye; a modern számítógépi lehetőségekhez 
való szoros kapcsolódás; és az a tény, hogy a pszichometria egyik ma is 
burjánzóan fejlődő ágazatáról van szó, amit az e témakörben megjelenő 
könyvek, tanulmányok évről-évre növekvő száma is jelez. Nehéz volna fel
becsülni, hogy hány tételből is állna egy többé-kevésbé teljes bibliográfia, 
de biztos, hogy ma már tekintélyes kötetet tenne ki csak a modern teszt
elmélettel foglalkozó munkák címjegyzéke is. A tesztelmélet legtekintélye
sebb folyóirat-műhelyének, a Psychometrikának huszonöt évfolyamát átte
kintve Charles Lewis a folyóiratban megjelenő közlemények százalékará
nyainak alakulásával illusztrálta azt a fellendülést, amit a tesztelméleti ku
tatásokban az új, modernebb szemléletmód hozott (1. ábra).

Charles Lewis ábrája azt is érzékelteti, hogy a tesztelmélet klasszikus 
korszakának virágkora a harmincas-negyvenes évekre esett. A két legjel
lemzőbb problémakör akkoriban a faktoranalízis módszertana és értelme
zése, valamint a klasszikus tesztelmélet alapfogalmainak (reliabilitás, vali
dités) a tisztázása volt. A hatvanas évekre az ez irányú kutatások ellany
hultak, kifulladtak; úgy tűnhetett, hogy a tesztelmélet fejlődése lezárult. 
Az összefoglaló munkák korszaka következett. Német nyelvterületen 
LIENERT (1961) kézikönyve reprezentálja leginkább a fejlődésnek ezt a 
szakaszát, hazánkban is ez a legismertebb tesztelméleti kézikönyv. A nagy 
számú angol nyelvű összefoglaló mű közül kiemelkedő szerepű, afféle
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„mérföldkőnek” számít H. GULLIKSEN (1960) munkája, mert a klasz- 
szikus tesztelmélet matematikai szempontból is legszabatosabb, legkiérlel- 
tebb, axiomatikus felépítését mutatja be.

Egy másik jelentős mű néhány évvel később született meg ugyanab
ban a princetoni műhelyben, amelyben Gulliksen is dolgozott. A F. Lord 
és M. Novick nevéhez fűződő vaskos kötet már átmenetet képez a 
klasszikus tesztelmélet és a modernebb irányzatok közt. Felépítése olyan, 
hogy a „gyenge előfeltevésekre” épülő tizenkilenc klasszikus tesztelméleti 
fejezethez szervesen illeszthető volt a „szigorú előfeltevésekre” alapozott

1. ábra

Ch. Lewis (1983) grafikonja a Psychometrika c. folyóiratban 
megjelenő tesztelméleti publikációk számarányának alakulásáról.

(A vízszintes tengelyről a publikáció évét olvashatjuk le, a függőleges tengely a 
tesztelméleti tárgyú cikkek arányát mutatja.)
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modelleket bemutató öt fejezet, amely a haditengerészet számára dolgozó 
Allan Bimbaumnak az elméleti eredményeit publikálta.

Közben, ahogyan az lenni szokott, másutt is megjelentek az újnak a 
csírái. Koppenhágában egy magányosan dolgozó dán statisztikus, G. 
RASCH egészen eredeti kérdésfeltevésből kiindulva jutott el az intelli- 
genciamérés egy új matematikai modelljéhez, amelynek három változatát 
bemutató könyve ugyanabban az évben jelent meg (1960), mint Gulliksen 
klasszikus monográfiája.

A klasszikus tesztelmélet és modern tesztelmélet közti korszakhatár 
tehát 1960 körűire tehető. Igaz, a legtekintélyesebb mai angol pszicho- 
metrikus, H. Goldstein (GOLDSTEIN, WOOD, 1989) összefoglaló tanul
mányában az új modellek történetének „ötven esztendejét” emlegeti. Egy
részt, hogy hangsúlyozza a klasszikus tesztelmélettel való folytonosságot, 
másrészt, hogy kiemelje az angol prioritást, az edinburgh-i tesztpszicholó
gusok (G. Ferguson, D. W. Lawley, D. J. Finney) úttörő szerepét.

A modern tesztelmélet valóban nem veti el mindenestől a klasszikus 
eredményeket, bár más, szilárdabb elméleti alapokra szeretné helyezni a 
mentális mérések módszertanát. A modem tesztelmélet és a klasszikus 
tesztelmélet viszonyát, és egyúttal a klasszikus tesztelmélet gyenge pont
jait is a legmélyebben és legegyértelműbben talán Gerhard H. FISCHER 
1974-ben megjelent monográfiája világította meg, mely a német nyelvte
rületen igen nagy szerepet játszott az új elmélet és gyakorlat meggyöke- 
resedésében. A klasszikus tesztelmélet kritikájának leglényegesebb pontja 
a legfontosabb tesztmutatók „populációfüggőségére” (mintavétel-függősé
gére) irányul. A tesztmutatók értéke függ a kiszámításuk alapjául szolgáló 
mintapopulációtól, ezért eltérő populációkból származó egyének teszt- 
eredményei általában nem objektiven összehasonlíthatók, aminek számos 
gyakorlati következménye közül az egyik legsúlyosabb a változásmérések 
problematikussága.

Rasch kérdésfeltevése éppen az objektivitás feltételeire vonatkozott. 
A tudományos mérés általános követelményeit a tesztmérésekre alkalmaz
va fogalmazta meg az összehasonlítások „speciális objektivitásának” köve
telményét, amely Rasch szerint azt jelenti, hogy két „objektum” (például 
személyek) összehasonlításakor az eredmény nem függhet attól, hogy az 
összehasonlításhoz felhasználható „ágensek” (például itemek) közül ép
pen melyiket alkalmaztuk. Ez a követelmény a klasszikus tesztelméletet 
jellemző „populációfüggőség” meghaladását igényli: a képességek meny- 
nyiségi összehasonlításának eredménye nem függhet attól, hogy mely ite-
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mekkel végzik, és az itemek egymáshoz viszonyított nehézsége sem függ
het attól, hogy mely személyek eredményeit használták fel becslésükre; az 
itemek kalibrálása tehát „populációfüggetlen”, „mintavételtől független” 
(sample-free) legyen.

Benjamin Wright, a Rasch-modell legtekintélyesebb amerikai szak
embere számos tanulmányban foglalkozott a méréselméleti alapokkal is, 
és arra mutatott rá, hogy a Rasch-modell specifikus objektivitása révén 
olyan követelmények valósulnak meg — a mérési eljárás objektivitása és 
az eredmények additivitása —, amelyeket már L. L. Thurstone, majd 
Luce és Tukey is megfogalmazott, de amelyeket a tesztmérésekben csak 
a Rasch-modell tesz lehetővé. Ebben az értelemben a Rasch-modell a 
klasszikus tesztelméletben is felmerült igényeket elégít ki.

Kétségtelen az is, hogy az újabb modellek egyes fogalmi elemei a 
klasszikus vizsgálatok keretében alakultak ki. A modem tesztelmélet nem 
az összesített tesztmutatókra, hanem az egyes itemek tulajdonságaira he
lyezi a hangsúlyt. De ez a szemlélet jelentkezett már W. RICHARDSON- 
nak (1936) abban a törekvésében is, hogy a leglényegesebb tesztmutató
kat (a reliabilitást és a validitást) itemmutatókra vezesse vissza. A Gold
stein (1989) által úttörőként méltatott edinburgh-i pszichológusok ugyan
csak az itemtulajdonságok matematikai jellemzésére törekedtek. D. J. Fin
ney a gyógyszerhatás-vizsgálatokra kidolgozott probitanalízis fogalmait al
kalmazta a tesztszituációra: a képességet dózisként, az itemet organizmus
ként kezelte. Lawley Richardsonhoz hasonlóan megpróbálta a klasszikus 
tesztmutatókat itemparaméterekkel kifejezni. Az ugyancsak itemtulajdon- 
ságokat tanulmányozó G. Ferguson volt az, aki már 1942-ben azt fontol
gatta, hogy egy itemre valamely személy által adott helyes válasz valószí
nűsége a normális eloszlásfüggvény görbéjével jellemezhető. Hasonló 
megállapításra jutott L. R. TUCKER (1946), aki a helyes válasz valószí
nűségét jellemző görbének a ma is leghasználatosabb nevét adta: item-jel- 
leggörbe (item characteristic curve, ICC). De csak később, P. Lazarsfeld 
Iátensstruktúra-analízis modellje révén (LAZARSFELD, HENRY, 1968) 
vált tudatossá, hogy a jelleggörbe (amit Lazarsfeld nyomvonalnak neve
zett), illetve a megoldás valószínűségét meghatározó függvény egyúttal 
egy-egy modellt is meghatároz. Lazarsfeld modellje azért is előfutára az 
új tesztelméleti modelleknek, mert valószínűségi jellegű: a látens struktúra 
analízise nem besorolta a személyeket, hanem csak azokat a besorolási va
lószínűségeket határozta meg, amelyekkel egy-egy válaszmintázat valamely 
látens osztályhoz kapcsolhatja a válaszolót. Bár az attitűdvizsgálatokból jól 
ismert Guttman-skála nem valószínűségi, hanem determinisztikus jellegű,
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néhány sajátossága miatt GUTTMAN (1945) „perfect” skáláját is az 
újabb tesztmodellek előkészítői közé szokták sorolni. A Guttman-féle mo
dellben két változó, az itemet jellemző „nehézség” és a személyt jellemző 
„beállítódás” egymást határozzák meg. Item és személy ugyanazon a ská
lán helyezkedik el, szerepük szimmetrikus, egymásra vonatkozásukban lé
tesítik a skálát.

Az újabb tesztmodellekre általában igaz, hogy elsősorban az egyes 
itemek tulajdonságait, az itemekre adott helyes válaszok meghatározó té
nyezőit kívánják jellemezni. Ez fejeződik ki az USA-ban meghonosodott 
terminológiában is, amely a modern tesztelméletet Item Response Theory 
néven foglalja össze. (Az elnevezés F. Lordtól ered, Európában inkább 
csak az elmélet amerikai megjelenési formáira alkalmazzák. Európában vi
szont Rasch nyomán eléggé elterjedt a „probabilisztikus modellek” meg
jelölés is.) Minden modern tesztelmélet lényege az a valószínűségfügg
vény, amely megmutatja, hogy miként változik egy-egy item megoldásának 
valószínűsége a személyeket és az itemeket közös skálán jellemző para
méterértékek változásakor. Az egyes modellek abban különböznek egy
mástól, hogy a helyes megoldás valószínűsége és az item-, illetve személy
paraméterek közt milyen függvénykapcsolatot (például normális eloszlás- 
függvényt, logisztikus függvényt vagy más monoton függvényt) határoznak 
meg.

Rasch egy matematikailag könnyen kezelhető függvényre építette 
modelljét, Lord modellfüggvénye a normális eloszlásfüggvény. (A két 
függvény grafikonja egyébként majdnem teljesen egybevág, mindkettő el
nyújtott S alakú, de matematikai leírásuk igen eltérő.) Rasch modelljében 
két paraméter (képességparaméter és nehézségparaméter) található, Birn
baum logisztikus modelljében egy képességparaméter és három itempara- 
méter (nehézségmutató, elkülönítésmutató, kitalálhatóságmutató) szere
pel.

Az első probabilisztikus tesztmodellek (Rasch, Lord, Birnbaum) óta 
folyvást újabbak és újabbak születnek. Némelyek megőrzik a logisztikus 
(vagy normális eloszlás-) függvényt, de kissé módosítják a paramétereket. 
Rasch logisztikus modellje például első változatában dichotom volt (csak 
helyes/nem helyes válaszlehetőséget ismert), a modell általánosabb formá
ja polytom (több válaszfokozatot is elfogad). A paraméterek számának 
növelése újabb és újabb elméleti modelleket terem; egy másik, az alkal
mazhatóság szempontjából termékenyebb fejlesztési lehetőség pedig az 
egyes paraméterek (például a nehézségparaméter) összetevőkre való fel
bontása. Az újabb modellek keletkezésének tág teret ad az egy-egy kőnk-
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rét kérdésfeltevéshez vagy adatstruktúrához jobban illeszkedő modellfügg- 
vények keresése is.

Charles LEWIS szerint (1986) a különböző tesztmodellek száma 
1986-ban ötven körül lehetett. KUBINGER egy rendszerező áttekintés
ben (1988) a legismertebb újabb modellek közül a következőket sorolja 
fel: Fischer lineáris logisztikus modellje (LLTM), Bradley, Terry és Luce 
(BTL-) modellje, Sixtl „felfejtő” modellje, Masters „Partial Credit” mo
dellje, Spada logisztikus automata modellje, Whitely sokdimenziós modell
je, Rasch Poisson-modellje, Scheiblechner latenciamodellje, Kempf dina
mikus tesztmodellje, White három személyparaméterű modellje. És Ku- 
binger áttekintésében még nem is szerepelnek olyan jól ismert és fontos 
modellek, mint a Mokken-skála vagy az ún. „rating scale” modellek gyor
san bővülő családja (WRIGHT, MASTERS, 1982; FISCHER, PARZER, 
1991) vagy a látensstrukúra-analízissel egybeötvöződő ún. hibrid modellek 
(FORMANN, 1984; YAMAMOTO, 1989).

A különböző tesztmodellek nehezen áttekinthető sokaságában nem
csak történelmi okokból van kitüntetett szerepe a Rasch-modellnek. Nem 
is csupán azért, mert az említett modellek jelentős része is a logisztikus 
Rasch-modell általánosítása vagy speciális esete, hanem főként azért, mert 
a Rasch-modell különlegesen kedvező matematikai tulajdonságokkal ren
delkezik. Ennek lényege a modellekben előforduló képességparaméterek
nek és az itemparamétereknek egymástól való szeparálhatósága a becslési 
folyamat során: az ún. feltételes likelihood eljárás alkalmazásával kiszámít
hatók a képességparaméterek anélkül, hogy az itemparaméterek ismere
tére szükség volna; a képességparaméterek kiszámításához tehát elégséges 
az itemmegoldások számának (a megoldásmátrix sorösszegeinek) ismerete. 
Ugyanígy az itemparaméterek meghatározásához sem szükséges a képes
ségparaméterek ismerete, itemenként a személyek helyes megoldásainak 
száma (a megoldásmátrix sorösszegeinek ismerete), vagyis a nyerspontér
ték elégséges a képességparaméterek becsléséhez. A peremösszegek tehát 
tartalmazzák a teljes megoldásmátrixból mindazt az információt, ami a pa
raméterek (szeparált) kiszámításához elégséges, a peremösszegek „elégsé
ges statisztikát” alkotnak. Az elégséges statisztika fogalmát még a húszas 
években R. A. FISHER (1959), a kitűnő angos statisztikus vezette be, és 
már Rasch is hangsúlyozta, hogy a paraméterek szeparálhatósága révén „a 
specifikus objektivitás fogalma ténylegesen szorosan kapcsolódik R. A. 
Fisher elégségesség-fogalmához” (RASCH, 1977, 66. о.).

Ez a figyelemre méltó tulajdonság, vagyis a peremösszegek elégséges 
statisztika mivolta, az IRT-modellek közül csakis a Rasch-modellre (és
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közvetlen „rokonaira”) igaz. FTSCHER (1974) ugyanis bebizonyította, 
hogy ha a személyek nyerspontértéke elégséges statisztika és fennállnak 
az IRT-modellekben általában megkövetelt feltételek, akkor e feltevések
ből szükségképpen következik, hogy az így meghatározott modell Rasch- 
modell lesz.

A Rasch-modell specifikus objektivitása, a peremösszegek elégséges 
statisztika mivolta és a modell kétféle paraméterének (képesség- és item- 
paramétereknek) a szeparálhatósága szorosan összekapcsolódó fogalmak. 
A paraméterek szeparálhatósága teszi lehetővé a paraméterértékek becs
lését ún. feltételes maximum likelihood eljárással. Ezt E. ANDERSEN 
(1970) mutatta ki, de sok munkába és próbálkozásba került, amíg Ander
sen algoritmusa alapján (FISCHER, 1974), majd más algoritmusok alap
ján a gyakorlatban is használható (WRIGHT, PANCHAPAKESAN, 
1969; WINGERSKY, 1983) számítógépi programokat sikerült szerkeszte
ni. Ma is intenzív munkálatok folynak egyre szélesebb körben alkalmaz
ható programok kidolgozására (FISCHER, PARZER, 1991; LUNZ, 
WRIGHT, LINACRE, 1990; MISLEVY, STOCKING, 1989).

A modellek alkalmazásának egyik gyakorlati problémája, hogy rá- 
illik-e egy-egy modell a feldolgozandó adatokra. A modern tesztelmélet 
hívei e modellek egyik legfontosabb előnyének éppen azt tartják, hogy ér
vényességük (például a „populációfüggetlenség”) egyértelműen eienőriz- 
hető. Már RASCH (1960) is bemutatott erre egyszerű módszereket, E. 
ANDERSEN (1973) pedig megmutatta, hogy a modell illeszkedése a li- 
kelihood-arány próba egy változatával is ellenőrizhető. Több más eljárás 
is született más IRT-modellek ellenőrzésére is (HAMBLETON, SWAMI- 
NATHAN, 1985), ez is mozgásban lévő kutatási terület. A modellillesz- 
kedés sérelmeinek kimutatása sem okvetlenül negatív eredmény a modern 
tesztelméletben, amely éppen ilyen módon teszi lehetővé az itemek kul
túrafüggőségének vagy más szisztematikus torzításoknak (bias), az itemek 
eltérő működésének objektív tanulmányozását. Az ilyen célú kutatások a 
modern tesztelmélet alkalmazásának ugyancsak kedvelt terepét alkotják 
(HULIN, DRASGOW, 1983; HAMBLETON, ROGERS, 1986; TATSU- 
KOA, 1990). Az alkalmazások egy része a klasszikus tesztelméletben is 
felmerült feladatok eredményesebb megoldását célozza. A legfontosabb 
ilyen feladatkör az itemek nehézségi szintjének összemérése (COOK, 
EIGNOR, 1989), a tesztek szintegyeztetése (equating), amely más oldal
ról a változásmérések objektív megoldásának is feltétele (FISCHER, 
PARZER, 1991). Csakis az IRT-modellek alapján lehetett azonban reális 
célkitűzéssé az olyan adaptív tesztelés, ahol egy tesztmérés folyamatában
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az itemek nehézségi szint szerinti adagolását az egyes egyének képesség- 
szintjéhez igazítják (LORD, 1970; FISCHER, PENDL, 1980).

Ha befejezésül azt próbáljuk meg címszavakban felvázolni, hogy me
lyek a modem tesztelmélethez kapcsolódó szerteágazó kutatások legújabb 
tendenciái, három kérdéskört említhetünk meg: a többkategóriás többdi
menziós modellek új alkalmazási formái; a számítógépek közvetlen fel- 
használása a tesztelés folyamatában; és a közeledés a kognitív pszicholó
giához. Ez utóbbi törekvés különösen nagy jelentőségűnek tűnik, s nem 
csupán a kognitív pszichológia számára, hanem a tesztelmélet fejlődése 
szempontjából is. Hiszen nem nagyon túloz R. Mislevy aforisztikus meg
állapítása, amellyel az újabb útkeresést indokolja: „A mai tesztelmélet a 
huszadik századi statisztika alkalmazása a tizenkilencedik századi pszicho
lógiára" (MISLEVY, 1989, 1.).

Beszélgetőpartnereink úttörői voltak és ma is főszereplői annak a 
pezsgő fejlődésnek, amelyet a fentiekben dióhéjban jellemeztünk. Pálya
futásuk sok párhuzamosságot mutat, de néhány jellegzetes eltérés is hang
súlyt kap. Beszámolójuk, véleményük segít tájékozódni annak a folyamat
nak a történetében, jelenében és távlataiban, amellyel a hazai pszichológia 
fejlődése eddig, érthető okokból, nem nagyon tudott lépést tartani. A fel
zárkózáshoz az út a tájékozódáson át vezet.

Ben Wright az egyik legtekintélyesebb amerikai egyetem, a főként 
postgraduate képzéssel foglalkozó Chicagói Egyetem professzora. Ez az 
intézmény, amely hatvanegy (!) Nobel-díjassal büszkélkedik, mindig a pszi- 
chometria egyik fellegvárának számított, itt működött Thurstone, Richard
son és Guilford is. 1961-ben itt volt vendégtanár G. Rasch, és ettől kezd
ve Ben Wright az új módszerek nagyhatású amerikai propagátorává és to
vábbfejlesztőjévé vált.

Charles Lewis ma azt a kutatási osztályt vezeti az Educational Tes
ting Service princetoni központjában, amelynek élén nyugdíjba vonulásáig 
Fred Lord állt. Az ETS több mint kétezer dolgozót foglalkoztató intéz
mény, amely évente több százezer tesztvizsgálatot bonyolít le. Ez a „non
profit” szervezet 300 millió dolláros forgalmat bonyolít le évente, és meg
engedheti magának, hogy a szakma legjobbjait foglalkoztassa. Nincs a vi
lágon még egy hely, amely olyan tapasztalattömeg és olyan anyagi eszkö
zök birtokában foglalkozna a tesztfejlesztés problémáival, mint az ETS.

Gerhard H. Fischer, a bécsi egyetem pszichológiai intézetének pro
fesszora több évtizede Európa legjelentősebb tesztelméleti szakértőjének
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számít. Igényessége és sokoldalúsága iskolát teremtett, tanítványai sok or
szág tanszékein vannak jelen. Néhány éve Budapesten is járt, és több el
őadást tartott.

Az interjúk 1991. januárban, illetve 1992. januárban készültek.

Ben WRIGHT: MÓDSZERTANI FORDULAT KÖZELEDIK

— A Rasch-modell ma már a pszichológiában és azon túl is jól is
mert fogalom, Rasch nevét jól ismeri a tudományos közvélemény. Rasch- 
ról, az emberről, személyiségéről azonban úgyszólván semmit sem tudunk. 
Önök barátok voltak, milyennek ismerte meg őt?

— Georg Rasch (aki 1901-ben született) szigorú, sőt talán rideg lég
körű családban nevelkedett. Édesapja fiatal korában tengerészként, hajós
tisztként dolgozott, később matematikatanár lett és olyan önkéntes 
misszionárius, aki a matrózokat istenfélővé akarta nevelni. E puritán „ke
ményfejű evangélista” harmadik, legkisebb fia, Georg Rasch azonban élet
vidám, tréfálkozásra hajló, derűs alkatú férfiú volt, aki nem vetette meg 
a földi jót: szeretett enni-enni, kedvelte a társaságot, a nagy ebédeket, a 
jó bort, a konyakot, a koktélokat... A testes, pirospozsgás ember szép 
kort, nyolcvan évet ért meg, és teljes életet élt. Tudósként az aprólékos
ságig gondos, a hibátlan eredményre törekvő szakember volt, kiváló ma
tematikus, aki szerette, amit csinált, élvezte a munkáját. A diplomáját a 
koppenhágai egyetemen szerezte, de a fiatal matematikus pályafutásának 
jelentős állomása, amikor 1934-ben Rockefeller-ösztöndíjjal egy esztendőt 
tölt a londoni Galton Laboratóriumban R. A. Fisher mellett. 1938-ban E. 
Rubin professzor kérésére tartott először statisztika előadásokat a kop
penhágai egyetem pszichológiai tanszékén. Ez a munkakapcsolat azután 
több, mint harminc évig tartott.

— Miért olyan nagy jelentőségű Rasch munkássága a pszichometriai 
tesztelmélet újabb fejlődése számára?

#

— Miként azt bizonyára tudja, Georg Rasch munkássága az ötvenes 
években jutott döntő szakaszához, ekkor jutott el a fundamentális jelen
tőségű felismeréshez, hogy „probabilisztikusnak” nevezett tesztmodelljei 
alapján az itemek és a személyek jellemzői szeparálhatók. Vagyis ekkori
ban fedezte fel, hogy megadható a személyek képességének olyan objektív 
becslése, amely független attól, hogy mely itemeket használtuk fel hozzá 
— tehát „tesztfüggetlen” —, és egyidejűleg elvégezhető a tesztek olyan
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kalibrálása is, amely független attól, hogy mely személyek válaszoltak az 
itemekre, tehát az itemkalibrálás is független a mintapopulációtól.

Olyan kritériumok ezek, amelyeket már Edward Thorndike is meg
fogalmazott a húszas években, és amelyeket Louis Thurstone is meglehe
tősen részletesen fejtett ki 1925 és 1930 közt több tanulmányában, majd 
a harmincas években Guilford is megismételt, és közvetett formában 
Guttman is fenntartott a negyvenes években. De csak Thurstone-nak si
került valamennyire is megközelítenie ezt a célkitűzést. Az általa alkalma
zott módszerek azonban számos szempontból nem kielégítőek.

Georg Rasch teljesen önállóan és új utakon járva bukkant rá a meg
oldásra, amikor a személyek egy csoportjának különböző tesztekkel (és el
térő időpontokban) regisztrált teljesítményeit kellett összehasonlítania. 
Maga is csak fokozatosan ébredt rá — ez már az ötvenes évek vége felé 
volt —, hogy felfedezése milyen fundamentális jelentőségű.

— Ön az elsők közt ismerte fel Rasch művének újszerűségét és je
lentőségét. Hogyan találkozott Ön Rasch elgondolásaival?

— Valóban, Dánia határain kívül én voltam az első kutató, aki egyál
talán valamilyen érdeklődést tanúsított Georg Rasch munkássága iránt. — 
A másik Gerhardt Fischer volt, a szomszédságukból, a bécsi egyetemről, 
aki 1966-ban ismerkedett meg Raschsal.

Amikor 1960 tavaszán Rasch a Chicagói Egyetemre jött, hogy új fel
fedezéseiről előadjon, már tisztában volt felfedezésének jelentőségével. 
Első előadásait nagy érdeklődés kísérte, sokan jöttek el meghallgatni. Elő
adásmódja azonban a társadalomtudósok számára túl komplikáltnak, túl
ságosan matematikainak bizonyult, a statisztikus szakembereket pedig sér
tette az a nem túlzottan diplomatikus bírálat, amit a szokványos statiszti
kai módszerekről elmondott. így azután igen hamar megfogyatkozott a 
hallgatóság, és a heti két előadásának egyetlen egy hallgatója maradt: én. 
Rasch azonban ugyanúgy folytatta előadássorozatát, ugyanúgy tartotta 
meg óráit, mintha zsúfolt terem számára beszélne. Az óra végeztével az
után együtt ebédeltünk és tovább beszélgettünk. Az a két dolog, ami 
Georgban engem ekkoriban megfogott és előadásaira vonzott, az egy
részt gondolkodásának tisztasága és következtetessége volt, másrészt az 
a kurázsi, az a szokatlan eltökéltség és bátorság, amellyel meghirdetett 
előadássorozatát akkor is folytatta, amikor egyetlen ifjú tanársegéd kivé
telével mindenki faképnél hagyta őt.
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Engem már legelső előadásai is meggyőztek az item- és személypa
raméterek szeparálhatóságának jelentőségéről. Nem kételkedtem benne, 
hogy a társadalomtudományok további fejlődéséhez nélkülözhetetlen lesz 
az új eljárásmód, amit akkor már ki is próbáltam. Az általam felvett ada
tokat Georggal közösen elemeztük. Fáradtságos papír-ceruza számításokat 
végeztünk, hiszen számítógép ehhez a munkához még nem állt rendelke
zésünkre. Nekem ugyan volt már némi számítógépes gyakorlatom: egye
temünk első, UNIVEC-1 komputeréhez írtam néhány faktoranalízis-prog- 
ramot, és sok faktoranalízist végeztem. Georg elgondolásai azonban ter
mékenyebbek voltak, mint a faktoranalízis, és én ezt már akkoriban kezd
tem felismerni, abban a három hónapban, 1960 tavaszán. Egy ideig azon
ban még a régi vágányon haladt tovább a tevékenységem: Georg vissza
ment Dániába, engem más feladatok foglalkoztattak, így aztán nem tér
tem vissza az általa tanítottakhoz egészen 1963-ig vagy 1964-ig.

— Mi hozta a tényleges fordulatot az Ön munkásságában? Hogyan 
lett Ön végül is a Rasch-modell egyik legismertebb alkalmazójává és szó
szólójává?

— Raschsal való újabb találkozásaim hatására. 1964 tavaszán sikerült 
néhány hónapra családostól Dániába látogatnom. Minden héten négy vagy 
öt délelőttöt Georg házában töltöttem, ahol dolgozószobájában egy tábla 
mellett vitattuk meg a mérésprobléma matematikai vonatkozásait. Nagyon 
élveztem ezeket az egyéni konzultációkat, nem utolsósorban azért, mert 
Georg rendkívül világosan fejtette ki gondolatait, és hát — mint már 
mondtam — lebilincselő, jó humorú társalgó, rendkívül megnyerő egyéni
ség volt. Ugyanakkor olyan embernek ismertem meg, aki a maga útját jár
ja a tudományban is. Úgy láttam, hogy az ő felfogása a statisztikai prob
lémákról sokkal aktuálisabb és realistább, mint legtöbb nagynevű kollé
gánké, és úgy éreztem, hogy az a szemléletmód, ahogyan a mérésproblé
mákat megközelítette, gyökeresen más, mint amit ebben az országban és 
másutt is tipikusan műveltek.

Amikor tehát megtehettem, 1965 nyarán újból visszatértem Dániába, 
és ismét néhány hónapot töltöttünk közös munkával. Ez alkalommal egy 
tanítványomat is magammal hoztam, Bruce Chappmant, aki angol volt, és 
később Angliában lett az új módszerek egyik úttörője. Bruce és én napon
ta jártunk Georghoz tanulni, eszmét cserélni matematikai és méréselmé
leti problémákról.

Harmadszorra 1967 nyarán jártam Georgnál, amikor egy tengeri szi
geten lévő nyaralójában töltöttünk egy hónapot. Ekkor is, szokás szerint,
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nap mint nap részletekbe menő eszmecseréket folytattunk a bennünket 
foglalkoztató elméleti problémákról. Azt hiszem, nyugodtam állíthatom, 
hogy minden olyan jelentős újítás vagy felfedezés, amely a Rasch-modellel 
kapcsolatosan az elmúlt 23 évben megjelent, felmerült már ezekben a be
szélgetéseinkben 1967 nyarán vagy még korábban. Persze ekkor mi ugyan
csak elméleti síkon mozogtunk, és így messzire előre szaladhattunk, anél
kül, hogy a gyakorlati nehézségekkel is szembe kellett volna néznünk. A 
gyakorlati problémák megoldása, a technikai nehézségek leküzdése azon
ban még sok időt és nem kevés munkát igényelt.

— Hogyan jutott el a Rasch-modell az Egyesült Államokban a szé
lesebb körű gyakorlati alkalmazásig? Mik voltak a leküzdendő technikai 
és gyakorlati nehézségek?

— 1965 nyarán Chicagóban a Midwest Psychological Association 
szervezésében Bruce Chappmannal együtt szimpoziont tartottunk a 
Rasch-módszerről. Ekkor mutattuk be az IBM-komputerhez írt Fortran- 
programunkat, amely a számítógép lehetőségeit igyekezett kihasználni Ge
org elgondolásainak gyakorlati alkalmazásához. Mindaddig egész Ameriká
ban Bruce-on és rajtam kívül csak egy fizikusnő, N. Panchapakesan és két 
szakdolgozatot író egyetemi hallgató foglalkozott a Rasch-modellel, annak 
ellenére, hogy Rasch 1960-as könyvéről igen elismerő recenziót közölt 
egy tekintélyes pszichológus, Jane Loevinger. Rasch könyvére néhány he
lyen felfigyeltek, de a modell alkalmazásának semmi látható nyoma nem 
volt.

A számítógépi program azonban kimozdította az ügyet a holtpontról. 
Olyan algoritmust alkalmaztunk, amely némiképpen eltért a Rasch által 
használt ideális módszertől, de gyorsabban vezetett eredményre és majd
nem olyan pontos volt. (Rasch eredetileg a feltételes valószínűségeken 
alapuló eljárást használta, mi viszont ún. nem feltételes algoritmust dol
goztunk ki.) 1966-ban publikáltuk is Fortran-programunkat, és még ma is 
csaknem mindenki ehhez a „nem feltételes” eljáráshoz folyamodik, ha 
Georg elgondolásait ténylegesen adatelemzésre alkalmazza.

A fejlődés ezután felgyorsult. 1967-ben az Educational Testing Ser
vice tudományos konferenciáján számoltam be az eredményekről, és en
nek az előadásnak szélesebb körű visszhangja lett. Az American Educati
onal Research Association szervezésében a módszer gyakorlati elterjesz
tésére workshopok sorozatát tartottuk éveken át, némelyiket Georg rész
vételével. A hétköznapi gyakorlatba a Rasch-modell akkor vonult be, ami
kor Portland állami iskoláinak a tesztvizsgáztatási rendszerét a Rasch-mo-
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delire építették, a mai napig tartó sikerrel. A másik terület, ahol a gya
korlati áttörés megindult, az egészségügyi-orvosi képesítés rendszere. A 
National Board of Medical Examiners 1977 óta a Rasch-modellre alapoz
za a tesztrendszerét. Ma már az alkalmazások rendkívül kiterjedtek, és 
néha egészen meglepő helyeken találkozunk velük.

Jómagam az elmúlt huszonöt évben kb. 45 Ph. D.-disszertáció elké
szítését irányítottam, ezek több mint fele valamiképpen a Rasch-modell- 
hez is kapcsolódott, és közülük mintegy tíz olyan volt, amely elméleti vagy 
módszertani vonatkozásban továbbfejlesztette a Rasch-méréseket. A leg
jelentősebb munkák szerzői alighanem David Andrich, Jeff Masters, Ro
nald Mead és Micheál Linackre voltak. Mindegyikük komolyan hozzájá
rult a mérési modellek fejlődéséhez, többen maguk is professzorok lettek, 
és már maguk is tanítványaik révén terjesztik a modern szemléletet, ami 
igen jó dolog.

— Lezárult-e a Rasch-modell elméletének és módszertanának a fej
lődése vagy még számíthatunk új fejleményekre?

— Távol állunk még attól, hogy kitapasztaltuk volna a Rasch-modell- 
ben rejlő összes lehetőséget. Jelenleg Michael Linackre például igen ter
mékeny irányban terjeszti ki a Rasch-modellt, amikor egy meglehetősen 
bonyolult szituáció értékelésére használja fel a modell egy újabb változa
tát.

Röviden arról van szó, hogy objektívebbé tudjuk tenni az olyan szi
tuációkat, amikor például egy zsűri minden tagja egymástól függetlenül, 
megadott szempontok szerint pontozza egyes személyek különböző fel
adatokban nyújtott teljesítményét. Például, ha a vizsgabizottság szövettani 
metszetek alapján osztályozza a vizsgázókat, akkor kalibrálni tudjuk az 
egyes metszeteket, a szempontokat, amelyek szerint a patológusok osztá
lyozzák a teljesítményt, és a zsűrit alkotó patológusokat is. Mindebből 
olyan mérést tudunk produkálni, amely a vizsgázó eredményét függetleníti 
attól, hogy melyik pontozóhoz kerültek a metszetei, vagy hogy éppen me
lyik metszetek alapján osztályozták, és így tovább. Ily módon a zsűri által 
végzett értékelés folyamatát nagyon kiegyensúlyozottá és korrektté tudjuk 
tenni. A zsűritagok statisztikai mutatói pedig lehetővé teszi a vizsgákat 
felügyelő bizottság számára, hogy ellenőrizze a pontozói teljesítményeket 
is, felfigyeljen a következetlenségekre és szükség esetén akár ki is zárja 
a további munkából a nem megfelelően pontozó bírákat, illetve vizsgáz
tatókat.
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Az az eljárás, amit erre a meglehetősen komplikált szituációra kidol
goztunk, szintén a Rasch-modellen alapul, jól bevált és sok területen al
kalmazható. A University of Illinois például a fogyatékosság mértékét 
megállapító bizottságok munkájának összehangolására és objektívebbé té
telére használja az általunk kidolgozott módszert. Linackre szerette volna 
egy sport-világbajnokság pontozóbíráinak teljesítményét is értékelni ily 
módon, de az illetékes sportszövetség elzárkózott ez elől. Ők tudják, hogy 
miért.

— Akinek volt alkalma az Ön érdekes és lelkesült előadásait hallgat
ni, érzékelhette, hogy a „száraz” matematika miként kapcsolódik nagyon 
is emberi problémákhoz. Mégis meglepődve olvastam legújabb könyvét, 
amelynek már a címe is szokatlan: „A hős, a gonosz és a szent” (Hero, 
villain and saint). Ebben az esszé-kötetben Ön szinte irodalmi eszközök
kel boncolgatja az emberi fejlődés filozófiai és pszichológiai problémáit. 
Hogyan tudja Ön összeegyeztetni alkotó munkásságában a „két kultúra” 
megközelítésmódjait?

— Ahogy mondani szokták: ez jó kérdés. Pályafutásomat fizikusként 
kezdtem. Azért változtattam pályát, mert úgy éreztem, hogy a kutatólabo
ratórium távol tart az igazi élettől. A pszichoanalízis felé fordultam és 
problémás gyerekek kezelésével foglalkoztam, miután annak rendje-módja 
szerint kiképzést nyertem a gyermekpszichoanalízisben. Nyolc évig dolgoz
tam Bruno Bettelheim mellett, aki, mint bizonyára tudja, Ausztriából ke
rült az Egyesült Államokba. Sok skizofrén gyerekkel foglalkoztam abban 
a nyolc évben. Nagyon érdekes munka volt ez, és rengeteget tudtam meg 
közben önmagámról és az élet gazdagságáról. Rá kellett azonban jönnöm, 
hogy nem vagyok igazán jó therapeuta. Túlságosan élénk, túl energikus 
voltam pácienseim számára, akik nem tudtak mit kezdeni energiáimmal, 
én pedig nem tudtam elleplezni a bennem feszülő energiát. A matematika 
még mindig nagyon érdekelt, fel is használtam a vizsgálati adatok elem
zésére, és különböző kutatócsoportok munkájában is közreműködtem ma
tematikai statisztikai tanácsadóként. így jutottam a Chicagói Egyetemre, a 
statisztika tanárának. És bár a fejlődéslélektan keretében továbbra is tar
tok előadásokat a pszichoanalízis témaköréből, a méréselmélet egyre job
ban lekötött, és a legutolsó egy-két évtizedben leginkább ez foglalkozta
tott.

A Hős-könyv pszichoanalízis tárgyú előadásaimból keletkezett, és tu
lajdonképpen tizenöt évvel ezelőtt írtam, de csak most publikáltam — 
majdnem véletlenszerűen, a kiadó unszolására. Örülök, hogy most elővet-



tem, mert rájöttem, hogy még mindig nagyon érdekel a téma, noha ma 
már nem dolgozom ez irányban. Amit sajnálok is egy kicsit.

A pszichoanalízissel egyébként gyermekkoromban találkoztam elő
ször, amikor hét éves kisfiúként egy esztendeig engem is analízisbe járat
tak, mivel nagyon kiborított családunk helyzete, és mivel nehezen tanul
tam olvasni. Nem is tanultam meg nyolc vagy kilenc éves korom előtt, és 
mindig lassú és nehézkes olvasó maradtam, bár olvasni szeretek. Közép- 
iskolásként nagyon jól ment viszont a matematika és a fizika, és ez vitt a 
fizikus pályára. A Bell Laboratóriumban a későbbi Nobel-díjas Charles 
Townes munkatársa lettem, aki azt szerette volna, ha követem a Colum
bia Egyetemre, és ott szerzem meg a Ph. D.-met. De én inkább Chicagót 
választottam, ahol egy másik leendő Nobel-díjas, Robert Mulliken mellett 
dolgoztam, aki a kémiai kötések energiáit és a molekulák elektronszerke
zetét kutatta. Miként azonban már mondottam, nem tudtam elviselni a la
boratóriumi munka elszigeteltségét — a szociális elszigeteltséget —, a va
ló életbe akartam belemerülni, és így kötöttem ki a pszichoanalízisnél és 
a pszichikus zavarokkal küszködő gyermekeknél. És azt hiszem, tulajdon
képpen azóta próbálkozom azzal is, hogy kikutassam, miként lehet mérni 
a gazdagon tartalmasat, azt, ami jelentéssel telített Sajnos mégsem halad
tam ebben elég messzire, azt hiszem.

— Milyen távlatai vannak Ön szerint a Rasch és mások által kezde
ményezett új módszertani törekvéseknek?

— Azt hiszem, a társadalomtudományok fontos fordulat előtt állnak, 
és a Rasch által megalapozott új módszerek belátható időn belül a min
dennapi munka megszokott eszközeivé lesznek. Úgy gondolom, hogy a 
társadalomtudósok következő nemzedéke magától értetődően sajátítja 
majd el ezeket a módszereket, és ugyanolyan természetességgel fogja fel
használni őket adatai elemzésére, mint ahogyan most az elemi statisztikai 
eljárásokat használja. Úgy gondolom továbbá, hogy a kutatók a Rasch-féle 
mérési módszereket hamarosan adottnak tekintik, és olyan magától érte
tődően alkalmazzák majd, mintha a társadalomtudományok mindig is ezt 
tették volna. A fordulatnak pedig az lesz a következménye, hogy végre a 
társadalomtudományokban is meghonosodnak a jól használható, szabatos, 
reprodukálható és általánosan elfogadott változók, amelyek a pszicholó
giai, pedagógiai, szociológiai szituációkat leíró, tartós és érvényes tudás 
szilárd építőkövei lesznek.
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— Hogyan válik valaki Amerikában a pszichometria szakértőjévé? 
Ön miként kötött ki a pszichometriánál?

— Azt hiszem, különféle véletlenek következtében. Még a pszicho
metria szót sem hallottam, mielőtt a felső évfolyamokra, a graduate 
schoolba kerültem, de mint alsós, azaz undergraduate matematikára sza
kosodtam, és ezenkívül a pszichológia egyes ágai, különösen az érzékelés 
és az alaklélektan iránt érdeklődtem. De szinte egyáltalán nem tanultam 
statisztikát, tesztelméletet vagy mérés- és skálaelméletet. Felsőbb évfolya
mokra jutva mégis (az ETS által is szponzorált) pszichometriai szakirányra 
jelentkeztem a Princetoni Egyetemen, és 1965-ben kezdtem el tanul
mányaimat az egyetem pszichológiai intézetében. Egy bizonyos ponton az
tán felismertem, hogy a statisztikai vonatkozások jobban érdekelnek, mint 
a pszichológiaiak. Éppen ekkoriban hozott létre az egyetemen egy új sta
tisztikai intézetet John Tukey, és így átiratkoztam oda, az ETS-szel való 
kapcsolatomat is fenntartva. Ez aztán egészen jól bevált nálam. Azóta is 
megőriztem kötődésem a pszichológiához, sokáig dolgoztam pszichológiai 
tanszékeken; de fő kutatási területem a statisztika pszichológiai alkalma
zása maradt, persze nem csupán a tesztelméletre korlátozva, hanem a kí
sérlettervezés és varianciaanalízis, a lineáris modellek problémái is foglal
koztattak. Az egyik fő érdeklődési területem azonban kétségkívül a pszi
chometria volt, és természetesen az ma is.

— Ön olyan kiváló tudósoknak volt tanítványa és munkatársa, mint 
Fred Lord és Melvin Novick. Mi volt az ő szerepük a tesztelmélet tovább
fejlesztésében?

— Talán el kell még mondjam azt, hogy ha már egyetemistaként el
kezdtem pszichometriával foglalkozni, abban igen nagy szerepe volt an
nak, hogy olyan kiváló emberektől tanulhattam, mint Fred Lord és Mel 
Novick, továbbá Harold Gulliksen, aki az ETS-ben irányította a pszicho
metriai programot, valamint Kari Joreskog, aki akkoriban meghívott pro
fesszor volt a Princetoni Egyetemen és az ETS-ben is.

Rátérve Fred Lordnak és M. Novicknek a pszichometria fejlődésé
ben játszott szerepére, az az érzésem, hogy a tesztelméletről 1968-ban 
megjelent könyvük hozta ezt a területet érett fázisba — azt hiszem, ez a 
legmegfelelőbb szó. Gulliksennek a hatvanas évek elején publikált mun
kája ugyancsak rendkívül fontos lépés volt ebben a fejlődésben, mert kü
lönféle megközelítési módokat összefogott, és összefoglalta azokat az 
eredményeket és tapasztalatokat, amelyeket az előző évtizedek felhalmoz
tak. De csak Lord és Novick könyve volt az a munka, amely a különböző
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megközelítésmódoknak szisztematikus és szigorú matematikai statisztikai 
megalapozást adott, és tisztázta, szabatosan meghatározta az olyan fogal
mak tartalmát is, mint a valódi pontérték és a mérési hiba. Persze, ami a 
legemlékezetesebbé teszi ezt a könyvet, az azoknak az elsősorban Allan 
Birnbaumtól — de persze Fred Lordtól is — eredő elgondolásoknak a 
bemutatása, amelyek később Item Response Theory (IRT) néven terjed
tek el. Elméleti szempontból ez ma a domináló irányzatok egyike, és ez 
a domináns szerep nagyon szépen visszavezethető LORD és NO VICK 
1968-ban publikált könyvének hatására. Amivel nem azt akarom mondani, 
hogy nem voltak e területen korábbi publikációk is — ide sorolhatnám F. 
Lord előző monográfiáit, Rasch könyvét és A. Birnbaum kutatási jelen
téseit —, de mindezeknek a kezdeményezéseknek egyetlen szisztematikus 
keretben való egyesítése és a tesztmérések szélesebb összefüggésekbe he
lyezése a Lord—Novick könyv teljesítménye volt. Lord és Novick mun
kássága persze nem korlátozódott erre az alapvető fontosságú műre. Lord 
igen nagyszámú és kiváló tanulmányokat publikált e területen azóta is, és 
igen változatos összefüggésekben nagy hatást gyakorolt a pszichometriára 
mind az ún. klasszikus tesztelmélet, mind pedig az item—válasz elmélet 
(IRT) vonatkozásában. Lord egyik legfontosabb eredménye kétségtelenül 
az adaptív (vagy, ahogy korábban nevezték: egyénre szabott, tailored) 
tesztelés elgondolása, amely szerint a tesztelés folyamatának egy bizonyos 
pontjától kezdődően az egyén által megválaszolandó itemet az előző ite- 
mekre adott válaszától függően választják ki. Vagyis a tesztelés a megvá
laszolandó itemek kiválasztását tekintve adaptív, az egyén szintjéhez iga
zodó. Ez az eljárás a gyakorlatban csak a számítógép felhasználásával — 
számítógéppel „adagolva” — valósítható meg, de Lord már akkor felvá
zolta elméletileg, amikor a komputerrel adagolt tesztek még a realitástól 
távol eső álomnak tűntek. Manapság viszont az ETS-nek is, más tesztszer
vezeteknek is vannak adaptív tesztjei, és a tervek szerint ezt a tesztformát 
a jövőben jelentősen kiterjesztik, felhasználva őket olyan nagyszabású 
programokban is, mint (az európai egyetemi államvizsgához hasonlítható) 
GRE-vizsgák (Graduate Record Examinations).

Lordhoz hasonlóan Novick is számos terület fejlődésére hatott azon 
kívül is, hogy szerzőtársa volt Lordnak. Különösen vonatkozik ez arra a 
törekvésére, hogy a bayesiánus szemléletmódot alkalmazza a tesztelméleti 
problematikára. Olyan program volt ez, amelyen rendkívül intenzíven és 
eredményesen dolgozott a hatvanas évek közepétől egészen az 1986-ban 
bekövetkezett haláláig. Egyebek mellett Novick vezette be a pszichomet- 
ria világába (Lindleyvel, Jacksonnal és másokkal együttműködve) azokat 
a módszereket, amelyeket ma „empirikus alapú becslési eljárásoknak”
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(empirical based methods of estimation) neveznek, és amelyekben más 
csoportoktól vagy tanulóktól nyert információkat hasznosítanak egy újabb 
csoport vagy tanuló értékelésekor. Bayesiánus alapokon a reliabilitás becs
lésére is új megközelítésmódot talált, és a bayesiánus hasznossági (utility) 
elméletre alapozva a torzításmentes tesztelés elméletén is dolgozott 
(Nancy Petersonnal közösen), és ezek az elgondolásai is nagy hatással vol
tak a későbbi fejlődésére.

Úgyhogy elmondhatom, mind Lord, mind pedig Novick igen jelentős 
szerepet játszott a pszichometria újabb haladásában.

— Ön jónéhány évig egy európai egyetemen, Hollandiában műkö
dött. Személyes tapasztalatai szerint vannak-e speciális, az amerikaitól el
térő vonásai a tesztelméletnek Európában — és mennyire ismerik, illetve 
befolyásolják egymást az európai, illetve amerikai kutatási irányzatok?

— Legelőször is azt mondhatom, hogy csakugyan rendkívül erősen 
befolyásolják egymást, annyira, hogy nehéz volna valóban elkülönülő, egy
mástól független fejlődésről beszélni. Az irányzatok egymásra találásának 
egyik korai lehetőségét éppen az a Fred Lord által életre hívott program 
biztosította, amely révén fiatal európai tudósok egy-két évi kutatómunká
ra az ETS-be jöhettek, és ott maguk is befolyásolták a kutatómunkát. 
Hosszú listájukon olyan nevek találhatók, mint Karl Joreskog, Michel 
Brown, Walter Kristoff, Erling Andersen — és a névsor még folytatódik. 
Vagyis az ETS, és személy szerint F. Lord is hozzájárult a két fejlődési 
vonal egymásra hatásához.

Amikor azonban Hollandiában megkezdtem egy évre tervezett és ki
lenc évre sikeredett munkámat, szembetűnő volt számomra bizonyos 
szemléletbeli különbség is, ez pedig főként az európai kollégáknak az el
méleti megalapozottság és matematikai szigor iránti erősebb hajlamukban 
és igényükben mutatkozott meg. A legjobb példa erre talán az, hogy az 
IRT alkalmazása a Rasch-modellhez kapcsolódó munkákra korlátozódott. 
A dán statisztikus által kidolgozott tesztelméleti módszertan kétségtelenül 
Hollandiában, Németországban, Ausztriában és bizonyos mértékig Angli
ában talált a legtöbb követőre. E módszer átfogó filozófiai-tudo
mányelméleti meggondolásokra támaszkodik — Rasch és mások a méré
sek „specifikus objektivitását” tűzték ki célul —, és a hollandiai (és más 
európai) kollégák közül sokan azt állítják, hogy csakis a Rasch-modellre 
épülő méréselmélet lehet az egyedül értelmes és eredményes, az össszes 
többi nem koherens, nem valóságos méréseket szolgáltat. Ez a felfogás az 
én szememben túlontúl extrém, de ismétlem, nagyon sok hollandiai és
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más európai országbeli kollégának nézete ez. Természetesen a Rasch-mo- 
dellnek megvannak a maga vonzó tulajdonságai, mint például matematikai 
egyszerűsége, statisztikai kezelhetősége, és e tulajdonságokat jól használ
ták ki az e területen dolgozó kutatók.

Alapvető beállítódásuknak megfelelően az európai kutatók a modell 
és az adatok illeszkedése kérdéseinek is sokkal több figyelmet szentelnek 
annál, mint amit én az USA-ban láttam. Ide tartozik a Rasch-modell il
leszkedésének problematikája is, és azok a módszerek, amelyekkel a nem 
illeszkedő itemeket kiszűrik minden olyan itemhalmazból, amellyel egy 
konkrét skálát vagy látens dimenziót próbálnak meghatározni. Az Egye
sült Államokban tapasztalataim szerint a kutatók sokkal pragmatikusabb 
beállítódásúak, ami először is abban nyilvánul meg, hogy a modellek sok
kal szélesebb skáláját tartják elfogadhatónak: a Rasch-modellt is alkalmaz
zák bizonyos körülmények között, más összetettebb modelleket használ
nak fel más körülmények közt, és inkább hajlandók elfogadni a modellhez 
való illeszkedés bizonyos fogyatékosságait. Figyelmüket arra összpontosít
ják, hogy használható teszteket nyerjenek, olyat, amely megfelelőképpen 
jellemez egy adott szituációt akkor is, ha nélkülözi a magasfokú elméleti 
tisztaságot.

Egy újabb keletű terület, ahol olyan fejleményeket tapasztalok, hogy 
egymástól viszonylag függetlenül keletkezett hollandiai és amerikai kuta
tási irányok hatnak egymásra, az az ún. automatizált tesztszerkesztés. Hol
land kutatók e téren született kezdeményezéseire számos európai és ame
rikai szakember (köztük kollégám, M. Stocking) figyelt fel és folytatta, 
módosította, kiterjesztette elgondolásaikat.

Az amerikaiak számára általában is hozzáférhetőbbé tette az európa
iak munkásságát az utóbbi éveknek az a gyakorlati fejleménye, hogy a leg
több európai szerző egyre inkább törekszik újabb munkáinak angol (gyak
ran amerikai angol) nyelvű megjelentetésére; másrészt az európaiak vál
tozatlanul élénk érdeklődéssel kísérik amerikai kollégáik működését, úgy
hogy a gondolatok cseréje mindkét irányban fokozódik.

— Az ön kutatócsoportja milyen feladatokon dolgozik jelenleg? Mik 
a várható újabb fejlemények e tudományterületen?

— Talán azzal kezdeném, hogy minden munkatársamnak legalább 
kétféle típusú kutatási tevékenysége van. Az egyik, amelyiket alapkutatás
nak nevezhetünk, többé-kevésbé saját, egyéni kezdeményezésű, a kutató 
problémaérzékelésétől és személyes érdeklődésétől függ; a másik pedig
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inkább alkalmazott jellegű és gyakorta az ETS-n belül konkrét programok 
vagy csoportok igényeit elégíti ki, szoros együttműködésben dolgozva va
lamilyen fejlesztési feladaton. Azt mondtam, hogy ez két különböző kate
gória, de igazából gyakori az átfedés, mert gyakran előfordul, hogy az al
kalmazói igények egybeesnek az alapkutatások irányával.

Hosszú lenne részleteznem a témákat, amelyekkel munkatársaim je
lenleg foglalkoznak. Ehelyett csak néhány jellegzetes példát említenék.

Bob Mislevy, akinek a nevéhez fűződik a NAEP (National Assess
ment of Educational Progress), vagyis az amerikai közoktatás eredmé
nyességét ellenőrző tesztprogram számos eszközének a kidolgozása, újab
ban egy határterületre összpontosítja figyelmét: azt vizsgálja, hogy miként 
tükröztethetők a pszichometriában a kognitív pszichológia eredményei. E 
kutatásaiban együttműködik az ETS más részlegeiben tevékenykedő ku
tatókkal, akiknek szakterülete közvetlenebbül kapcsolódik a kognitív tu
dományokhoz. Arra törekszenek, hogy az IRT egyszerű fogalmainak, a 
változók mögött húzódó látens tulajdonságok fogalmának helyébe egy 
sokkal összetettebb, kidolgozottabb modellt léptessenek, amely figyelembe 
veszi a különböző képességeknek és ismereteknek a válaszolást meghatá
rozó hatását is. Ehhez felhasználják azokat a statisztikai eljárásokat, ame
lyeket az ún. döntési fák elemzésére dolgoztak ki.

Ugyancsak a hagyományos pszichometria és a kognitív tudomány 
összekapcsolásán fáradozik Kikumi Tatsuoka, aki még Chicagóban kezdte 
ilyen irányú kutatásait. Egyebek mellett az elkövetett hibák, a hibás vála
szok elemzésére dolgozott ki módszereket. Tanulmányozza a modellhez 
nem illeszkedő, abból „kilógó” egyének teljesítményének jellegzetességeit, 
mivel olyan specifikus kognitív folyamatok megnyilvánulásainak tartja a 
modellhez nem illeszkedő szabálytalanságokat, amelyek specifikus isme
retstruktúrákra épülnek. Kikumi Tatsuoka kutatásai összekapcsolják az 
értékelési folyamatokat az oktatás—tanulás folyamatával. Olyan törekvés 
ez, amely újabban az egész ETS-t is foglalkoztatja.

Megnyilvánul ez a törekvés Kentaro Yamamoto kutatásaiban is. Ő 
mostanában a felnőttek írni-olvasni tudásának mérésébe kapcsolódott be, 
ahol újszerű itemtípusokkal vizsgálják az írás-olvasás különböző aspektu
sait, és ezeket a nem hagyományos itemtípusokat kombinálják IRT-mo- 
dellekkel, hogy mélyebben elemezhessék az írás- és olvasási nehézségek 
fajtáit. Kentaro dolgozta ki az ún. hibrid modellt, amely a látens osztályok 
elméletével kapcsolja össze a szokványosabb IRT-modelleket. De itt em
líthetném meg Peter Pashley alternatív három paraméteres modelljét is.
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Néhány további fontos és jellegzetes kutatási terület, csak címszavak
ban: a tesztek összemérhetőségének (equating) feltételei (G. Boodo, H. 
Brown, К. Sheehan), a pedagógusok szakmai alkalmasságának újszerű 
vizsgálata (M. Stocking, G. Boodo stb.), komputerizált tesztelés (M. 
Stocking, К. Sheehan, Duan Li stb.), a tesztdimenziók vizsgálata az Ш.Т 
eszközeivel (Ming May Wan) stb.

A látszólag külön területeken mozgó kutatások is gyakran összekap
csolódnak módszertani vonatkozásban, például a bayesiánus szemlélet és 
eszközrendszer alkalmazásával.

— Mondana valamit a saját kutatásairól is?

— Mostanában a komputerizált szakmai alkalmassági (mastery) tesz
teléshez kapcsolódó konkrét feladaton dolgoztam K. Sheehannal és má
sokkal együtt. Építészek szakvizsgáiról volt szó, amelynek teljesen kompu
terizált formát adtunk. A számítógép teljesen új feladattípusok alkalma
zását tette lehetővé, ahol is a feladat tényleges építészmérnöki tevékeny
séget szimulálhat a CAD (computer aided design; komputerizált műszaki 
tervezés) felhasználásával. De a számítógép más lehetőséget is kínált: a 
feladatok nehézségi szintjét az egyénhez igazítottuk. Amihez persze meg
felelő matematikai módszereket is kellett találni, e módszereket azután 
más összefüggésekben is felhasználhattuk.

Ez a téma számomra a külső megrendelésre készülő, alkalmazott ku
tatás jellegű feladatnak és alapkutatási érdeklődésemnek nagyon szeren
csés találkozását hozta. Matematikai statisztikai szempontból ez az épí
tész-tesztelés ugyanis hipotézisek szekvenciális tesztelését, bayesiánus 
módszerek felhasználást jelentette.

Ugyancsak mostanában visszatértem egy másik témához, amely — 
igaz, más, eredetileg pszichofizikai összefüggésben — már disszertációm 
megírása óta elkísér. Jelenlegi formájában a nem paraméteres IRT-model- 
lekről van szó. Hollandiában abban a szerencsében volt részem, hogy 
együtt dolgozhattam Robert Mokkennel, akit szakmai körökben egy nem 
paraméteres IRT-skála kifejlesztőjeként ismernek, s aki a nem paraméte
res modellilleszkedés vizsgálatára is módszereket adott. Közös munkánk
ban annak idején engem főként az egyénre vonatkozó következtetések bi
zonytalanságainak becslése foglalkoztatott, ami bayesiánus szemszögből 
egy a posteriori eloszlás meghatározását jelentette, méghozzá az adott 
összefüggésben olyan eloszlás megadására volt szükség, amely intervallu
mokkal operált, látens osztályokra vonatkozott Újabb munkámban az ite-
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т е к  nehézségi sorrendjének bizonytalanságaira is kiterjesztettem a vizsgá
lódásaimat. Ez így bizonyára nagyon elvontan hangzik — bizonyos érte
lemben csakugyan az —, de összefügg az előbb említett konkrét feladattal 
is.

— Engedjen meg még egy utolsó kérdést: jelenleg milyen általános 
fejlesztési törekvések jellemzik az Educational Testing Service tevékeny
ségét?

— Az ETS olyan korszakában van, amelyet a megújulásra való tö
rekvés jellemez. Több irányú törekvés ez, amelynek jónéhány példáját 
már érintettem saját kutatásainkat ismertetve. Ez persze nem véletlen 
egybeesés...

Említettem például a komputerizált vizsgáztatással való kísérletezést, 
és azt a körülményt, hogy a komputer nemcsak a feladatok új szisztémájú 
adagolását teszi lehetővé, hanem elvileg új típusú feladatok megjelenését 
is. Bár az ETS továbbra sem veti el a feleletválasztásos itemeket, a leg- 
megszokottabb feladattípust, mely a maga helyén jól használható, mégis 
általános az a törekvés, hogy eszköztárát más, alkotóbb feladatokkal is ki
egészítse.

Az ilyen irányú kísérletezésnek és újításoknak különösen fontos te
repei a szakmai működési bizonyítványok tesztvizsga-rendszerei. Ide sorol
hatók a már említett építész- és pedagógus-tesztvizsgák is.

A pedagógus-tesztrendszer kifejlesztése egyike az ETS-ben igen ritka 
belső programoknak. Vagyis olyan kutatási programról van szó, amelyet 
külső megrendelés és külső anyagi támogatás nélkül kezdtük el. Az ETS 
azonban úgy érzi, hogy e tesztrendszer kifejlesztésével jótékonyan befo
lyásolhatja a közoktatást. Újszerű ez a tesztrendszer annyiban is, hogy 
nemcsak afféle záró követelményrendszert tartalmaz, hanem az alkalmas
ság előzetes megállapításától kezdve a pedagógusképzés különböző szaka
szait Ls felöleli, segíti a képzés egész folyamatát.

A közelmúltban fejeződött be az egyik legismertebb, legszélesebb 
körben alkalmazott tesztrendszerünk, az érettségit helyettesítő SAT 
(Scholastic Aptitude Test) több évig tartó felülvizsgálata, modernizálása is, 
ahol szintén megszüntettük a feleletválasztásos itemek korábbi kizáróla
gosságát.

Általánosságban elmondható, hogy az ETS a legutolsó négy-öt évben 
nem éri be a meglévő (és többnyire jól bevált) tesztprogramok karbantar
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tásával, csiszolgatásával, hanem olyan új tesztprogramok kifejlesztéséhez 
látott hozzá, amelyek túlmutatnak az ETS hagyományos érdeklődési és te
vékenységi körén, és az oktatás folyamatának közvetlenebb befolyásolásá
val is szolgálják a közoktatás színvonalának emelését. Az értékelési és a 
tanulási folyamatok integrálását igényli ez a szemléletváltozás, amely a ku
tatási feladatok szempontjából a kognitív pszichológia jelentőségének fel
értékelődésével járt együtt.

G. H. FISCHER: MEGNŐTT AZ EGZAKTSÁG IRÁNTI IGÉNY

— Ha nem is egyedülálló, mégsem túlzottan megszokott jelenség, 
ahogyan a bécsi egyetemen a matematikai pszichológiának egy jellegzetes 
iránya igen erősen van képviselve. Hogyan alakult ki ez a helyzet, milyen 
hagyományok vagy elődök járultak hozzá ehhez a fejlődéshez?

— Amikor 1966-ban tanársegédként visszakerültem a bécsi egyetem 
pszichológiai intézetébe, ott különösebb tradíciója nem volt a szó szoro
sabb értelmében vett matematikai pszichológiának vagy a pszichometriá- 
nak. Ezt megelőzőleg néhány évet az IHS-ben tevékenykedtem. (IHS: 
Institut für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung. Ezt a ha
sonló nevű princetoni intézet mintájára létesült kutató és továbbképzési 
intézményt a Ford Alapítvány és Bécs városa közösen finanszírozta.) Az 
IHS-ben, amely teljesen társadalomtudományi irányú volt, egyebek közt 
attitűdméréssel foglalkoztam, és a híres Paul Lazarsfeld professzorral is 
megismerkedtem, aki akkoriban vendégtanárként jött Bécsbe. Az ő hatá
sára figyeltem fel a „látensstruktúra-analízisre”. Ezek a tapasztalatok bi
zonyára befolyásolták későbbi tudományos fejlődésemet. E ponton talán 
meg kell említenem, hogy a húszas években Lazarsfeld is a bécsi egyetem 
pszichológiai intézetében kezdte el tudományos pályafutását, éspedig Kari 
és Charlotte Bühler vezetésével. A látens struktúra analízisét és a látens 
osztályok analízisét azonban jóval később, az USA-ban fejlesztette ki. Ez 
magyarázza, miért mondom, hogy a bécsi pszichológiai intézetben ilyen 
jellegű tradíció nem élt elevenen.

— Ön személy szerint inkább pszichológusnak vagy inkább matema
tikusnak tartja magát? Hogyan sikerült tanulmányai és munkássága során 
ezt a két különféle — humán és természettudományos — érdeklődési 
irányt összeötvöznie?

— Nem szeretném magamat sem a „pszichológus”, sem a „matema
tikus” címkével felcímkézni; tudományos — tevékenységemre leginkább a 
„pszichometrikus” megjelölés illik rá, abban az értelemben, ahogyan ezt
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a szót az USA-ban általában használják. Ami az egyetemi tanulmányaimat 
illeti: eredetileg a pszichológia volt az első szakom, és fizika lett volna a 
második. A fizikához azonban magasabb matematikai előismeretek is kel
lettek; ezért aztán elkezdtem járni a matematika-előadásokra is, és ottra
gadtam.

A Rasch-modellel miként ismerkedett meg, és mi vezette el e modell 
jelentőségének korai felismeréséhez?

— A rábukkanás a Rasch-modellre véletlennek volt köszönhető: ere
detileg a faktoranalízisről akartam könyvet írni, és egyet s mást publikál
tam is ebből a tárgykörből J. Ropperttel közösen. (1963-ban ortogonális 
és ferdeszögű Prokrusztész-eljárást alakítottunk ki, ami a szakirodalomban 
akkoriban újdonság volt, és Monte-Carlo szimulációs módszereket is al
kalmaztunk már a faktoranalízis vizsgálatára.) Minthogy azonban 1966- 
ban Kurt Pawlik megjelentette monográfiáját a faktoranalízisről („Dimen
sionen des Verhaltens”), és hát a német nyelvterület tudományos „piaca” 
akkoriban igen korlátozott volt, a pszichológia egy másik, kellőképpen 
formalizált területe után kutattam, és rá is leltem arra, amit kerestem, a 
tesztelméletben. Az akkoriban domináló „klasszikus tesztelmélet” azon
ban száraznak és terméketlennek tűnt számomra. Véletlenül szereztem 
tudomást egy matematikai pszichológiai szemináriumról, amelyet egy hol
land alapítvány, a „Netherlands Universities Foundation for International 
Cooperation” (NUFFIC) rendezett Hágában, 1966 júliusában. A prog
ramban neves professzorok, R. J. Audley, W. S. Torgerson, C. H. Co
ombs, L. J. Cronbach előadásain kívül egy számomra teljesen ismeretlen 
Dr. G. Rasch neve is szerepelt. Jelentkezésemet elfogadták. A szeminá
rium munkarendje olyan volt, hogy szinte az egész napot kitöltötték az 
előadások, s emellett még irodalmat is kaptunk tanulmányozásra. Ez túl
ságosan sok volt, ezért aztán hamarosan kialakult, hogy ki-ki csak néhány 
előadást látogatott. Az ismeretlen G. Rascht kevesen választották, meg 
azután nem is volt könnyen érthető, amit mondott; így aztán előfordult, 
hogy a foglalkozásain egyedül voltam jelen. Bár a matematikai részleteket 
nem mindig tudtam követni, Rasch és modellje mégis fellelkesített. Úgy 
éreztem, hogy a pszichológiai mérés problémáinak ez a formalizálása mé
lyebb és adekvátabb, mint a korábban meghonosodott mérési és skálaszer
kesztési módszerek. Egyik beszélgetésünk alkalmával Rasch javasolta, 
hogy menjek el néhány hónapra Koppenhágába. A következő évben az
után két hónapot ott töltöttem Raschnál, a Statistike Institutban. Ott P. 
Alleruppal közösen megírtuk első változatban azt a FORTRAN-progra- 
mot, amely a Rasch-modell itemparamétereit feltételes maximum likelihood
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(CML) becslési eljárással számította ki, és amelyet Bécsbe való visszaté
résem után még lényegesen tovább javítottam. 1968-ban az általam szer
kesztett „Psychologische Testtheorie” egyik fejezeteként Alleruppal közö
sen publikáltuk is ezt a programot, amely lényegesen hozzájárult a Rasch- 
modell elterjedéséhez a német nyelvterületen. Már akkoriban is érdekelt 
az a probléma, hogy a Rasch-modell levezethető-e és miként vezethető le 
általánosabb előfeltételekből; az 1968-as könyv egy másik fejezetében bi
zonyítást adtam meg arra, hogy a Rasch-modell a nyerspontértékek elég
séges statisztika voltából (és még néhány, az itemjelleg-görbékre vonatko
zó technikai feltételből) levezethető.

— Melyek voltak az első lépesek e modell alkalmazásában és to
vábbfejlesztésében?

— 1968-ban habilitáltam statisztikából a bécsi egyetemen, és még ab
ban az évben kineveztek a pszichológiai intézet pszichológiai módszertani 
és matematikai pszichológiai tanszékére professzornak. 1969-től két tanár
segédem is volt, H. Spada és H. Scheiblechner. Együttműködésünk termé
keny tudományos klímát teremtett, amelyben sokféle alkalmazás és to
vábbfejlesztés gondolata vetődött fel. Utólag visszatekintve — a dichotom 
és polytom Rasch-modellhez kifejlesztett programjainkon kívül — különö
sen azok a kezdemények tűnnek fel a legmegtermékenyebbítőknek, ame
lyek az itemparamétert további, még elemibb „bázisparaméterekre” bon
tották fel (LLTM, LLRA). Ezek a modellek az itemtartalmak „facet”- 
elemzésében és terápiás hatások mérésében is rendkívül hasznosnak bizo
nyultak.

— Hogyan fejlődött ez a tevékenység a továbbiakban?

— Röviden aligha tudnám összefoglalni a későbbi fejleményeket ál
talában, ezért inkább arra szorítkoznék, hogy miként alakult tovább a mi 
munkánk itt Bécsben. Egyfelől sok és sokféle alkalmazásra (és publikáci
óra) került sor a tesztanalízisben, a tananyagelemzésben és a változásdiag
nosztikában. Csak néhány nevet említenék egykori munkatársaim és tanít
ványaim közül: A. Formaim, K. Kubinger, W. Kempf, I. Rop; de még so
rolhatnám. Másrészt tovább javítottuk a becslési algoritmusokat és a com
puterprogramokat. Némelyik ezek közül az én 1974-es könyvemben 
(„Einführung in die Theorie psychologischer Tests”) jelent meg, mások a 
Kempf és Repp által szerkesztett tanulmánygyűjteményben („Mathemati
cal Models for Social Psychology”, 1977) és a Spada és Kempf által szer
kesztett kötetben („Structural Models of Thinking and Learning”, 1977) 
vált széles körben is hozzáférhetővé. Az én számomra pedig egyre fonto
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sabbá vált az a kérdés, hogy miként alapozhatok meg matematikailag a 
Rasch-modellek és kiterjesztéseik: Milyen feltevésekből vagy „axiómák
ból” következnek ezek a modellek matematikai szükségszerűséggel? Ha 
sikerül ilyen axiómarendszert találni, nem kell a modell további matema
tikai megalapozására törekedni vagy alternatívák után kutatni.

Törekvésemben az a megfigyelés is vezetett, hogy minden olyan újí
tás, amit nem sikerült matematikailag teljesen egzakt módon megalapozni, 
rövidesen el is tűnt a szakirodalomból. Csak azok a módszerek és ered
mények állták ki az idők próbáját, amelyeket matematikailag is igazolni 
lehetett. Azonkívül egyre több hivatásos statisztikus és matematikus dol
gozik és publikál az Item Response Theory területén, és ezek a kollégák 
csak azt fogadják el, ami matematikailag egzaktul bizonyítva van. Más szó
val jelentősen megnőtt az egzaktság iránti igény. Ebből kiindulva a leg
utóbbi évtizedben különösen sokat foglalkoztattak az egyértelműségi és 
identifikációs problémák, valamint a Rasch-modellek skálatulajdonságai. E 
kérdések némelyikét a Psychometrika hasábjain (1981, 1983, 1989) meg
válaszoltam.

Máshelyütt a pszichometrikai irodalomban gyakran félreértett fogal
mat, a „specifikus objektivitást” és következményeit, különösen a Rasch- 
modell skálatulajdonságait elemeztem (Psychometrika 1987, és K. KU- 
BINGER szerk. „Moderne Testtheorie”, 1988).

— Milyen szerepet játszott a bécsi egyetem a modem tesztelmélet 
európai elterjesztésében?

— Ezt mások jobban meg tudják ítélni, mint én. Nyilvánvaló, hogy 
két könyvem („Psychologische Testtheorie”, 1968 és „Einführung in die 
Theorie psychologischer Tests”, 1974), továbbá az a körülmény, hogy H. 
Spada 1972-ben Bécsből Kielbe, az Institut für die Pädagogik der Natur- 
wissenschaftenbe került és ott széles körben alkalmazta pedagógiai vonat
kozásban a Rasch-modelleket, legalábbis ismertebbé tette ezt a probléma
kört.

— Mi a véleménye az ún. Item Response Thcoryról és a tesztfejlesz
tés amerikai gyakorlatáról?

— Úgy gondolom, hogy az USA-beli és az európai fejlődés között 
valóban volt bizonyos eltérés, legalábbis ami a múltat illeti. Ez szerintem 
a következőkből adódott: Európában általában és a német nyelvterületen 
különösen az Item Response Theoryt elsősorban a pszichológiai tesztelés
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és a pszichológiai mérések megalapozására szolgáló eszköznek tekintet
ték. A Rasch-modell ezért olyan ideálnak számított, amelyhez a pszicho
lógiai teszteket a lehetőség szerint közelíteni kell. USA-ban a pedagógiai 
célú tesztelés („Educational Testing”) korábban és erőteljesebben kifejlő
dött, mint Európában, a tesztek nagyobb szerepet kaptak az iskolai érté
kelésben és az egyetemi felvételben. Az itemeket — tisztán praktikus 
okokból — szinte mindig feleletválasztásos formában adták meg. A pszi- 
chometrikusoknak inkább az adatelemzői szerepkör és nem a tesztszer
kesztői feladat jutott. Ezért inkább arra törekedtek, hogy a tesztmodelle- 
ket igazítsák az adott adatokhoz és ne fordítva, a teszteket egy meghatá
rozott modellhez. Ez lehet az oka a két és három itemparaméteres mo
dellek USA-beli népszerűségének. Egy kollégánk kihegyezett megfogal
mazása szerint az amerikaiak inkább „pragmatikusok”, az európaiak pedig 
inkább „fundamentalisták”. Az utóbbi időben azonban az álláspontok kö
zeledése figyelhető meg.

— Melyek a jelenlegi kutatási céljai? Legújabb eredményei?

— Algoritmusokat és szoftvert fejlesztünk ki a polytom modellek egy 
osztályához (Linear Rating Scale Model, LRSM; lásd FISCHER és PAR- 
ZER, Psychometrika, 1991; Linear Partial Credit Model, LPCM, előké
születben), amelyek a polytom Itemek vagy „rating”-skálák tanul
mányozására alkalmasak, másrészt a dichotom Rasch-modellt, valamint az 
LLTM-t és LLRA-t is mint speciális eseteket felölelik. Vagyis sok külön
féle alkalmazási területhez ugyanaz az egy-két program elegendő lesz. 
Ezek a fejlesztések egyúttal azt is lehetővé teszik, hogy a modellek a ko
rábbinál hosszabb tesztekre és ezzel újabb alkalmazási területekre is ki
terjeszthetők legyenek. Elméleti szempontból változatlanul a modellek 
axiómarendszerekből való levezethetősége érdekel. Hasonló kérdéseket a 
hatványsor-modellekkel és Poisson-modellekkel kapcsolatban is vizsgáltam 
(lásd Doignon és Falmagne szerk. „Mathematical Psychology: Current 
Develpoments”, 1991).

— Milyen további fejlődést vár a tesztelmélettől?

— Nem szívesen vállalkoznék jóslatokra a további fejlődés irányait il
letően; egy-egy új szempont felmerülése meglepően új irányokba terelheti 
a kutatást.

— Milyen jelentősége van a modern tesztelméleti módszereknek ál
talában a pszichológia elmélete és gyakorlata számára?
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— Általában a pszichológiára tett hatását nem szeretném eltúlozni, 
már csak azért sem, mert a pszichológusok derékhada egyre nehezebben 
tudja követni az Item Response Theory mind bonyolultabbá váló fejlődé
sét. Egy kissé tartok is tőle, hogy ezt a területet a jövőben egyre inkább 
a statisztikusok és a matematikusok veszik át, és ennek következtében a 
pszichológiából kiválik. A gyakorlati tesztpraxisban az item Response 
Theory oly mértékben tesz majd szert egyre nagyobb jelentőségre, ami
lyen mértékben elterjed a computerizált tesztelés.
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