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TANULMÁNYOK

A TÁRSAS KÖZEG EREJE.
EGÉSZSÉGESEK CSOPORT-PSZICHOTERÁPIÁJÁNAK
EMPIRIKUS VIZSGÁLATA*
Mérei Ferenc emlékelőadás
BARCY MAGDOLNA
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola,
Szociális Munkás Képző Tanszék

A többéves vizsgálatban egészségesek számára indított kiképző, személyiségfejlesztő és
tréningcsoportok működésmódját és hatékonyságát elemeztük. Kutattuk, hogy melyek a
változás specifikus és nem specifikus hatótényezői (keret, összetétel, vezető stílusa,
pszichoterápiás irányzat, módszer, csoport feladata, elvárások stb.). A személyiség- és
kognitív jellemzők elemzéséből 19 változási hatótényezőt különítettünk el.
Követőtesztekkel ellenőriztük a változások tartósságát, s ennek feltételeit. Azt is
megvizsgáltuk, hogyan illeszkednek az egyéni változások a csoporttörténések
folyamatába.

Előadásom az önismereti, személyiségfejlesztő, illetve a tréningcsoportok
hatékonyságáról és a személyes változás feltételeiről szól.
Egyén és csoport viszonyát vizsgálva többféle úton indulhatunk el. A
pszichológiában a csoportnak, mint a személyiségformálás egyik eszközének és
terepének, kiemelt szerepe van. Mindenekelőtt Mérei Ferencre szeretnék hivatkozni.
Nemcsak azért, mert ez egy Mérei emlékelőadás, hanem azért is, mert Mérei említése
nélkül igen nehéz csoportokról beszélni. Tudjuk, az ő munkásságában és
szemléletében nemcsak kitüntetett, de központi helyen szerepeltek a csoportok.
Ezeket két szempontból tartotta fontosnak. Elsőként az együttességből indult ki: "(a
csoport, a műhely) ... ez a teljesítményközpontú, az együttesség melegét és életszagú

* A Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Nagygyűlésén 1994. április 8-án Mérei Ferenc
tiszteletére elhangzott előadás.

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 1-2.3-25.

konfliktusait hordozó mikrovilág" (Mérei, 1989), erőt és biztonságot nyújt. Az
együttességből meríti a csoport az erejét, ez vezeti rá az embereket a másik
észrevételére, értésére, az empátia kimunkálására. Ugyanakkor a társas helyzetben az
érdeklődő maga is a többiek érdeklődésének tárgya lehet, s itt ismét Méreit idézem
(1989; 20. o.): "az együttesben mindenkitől mindenkihez sok és sokféle felszólítás
érkezik. így keltik fel egymás kíváncsiságát mint tájékozódás szintű stratégiát. Az
együttesség felfokozott odafordulásában nemcsak mindenki tükörbe néz és meglátja
magát, hanem a másik iránti és a mások dolgai iránti kíváncsiság is megjelenik esetleg
mint a teljesítmény összetevője". Mérei felfogásában a csoport azonban "nemcsak a
társas élet gyakorló terepe" mint "célravezérelt, teljesítményre irányuló együttes",
hanem kiemelt élethelyzet, ahol az "együttes élmény öröm, amelyért érdemes
összetartozni". Tehát az együttesség olyan örömforrás, mely növeli a teljesítményt, az
átélés hőfokát és érzelmi töltését is: "a csoportalakulásban az együvétartozás nem cél,
inkább eszköz. Örömét a teljesítmény nyújtja" (id. mű 22. o.).
A kiscsoportok azonban az intimitás megőrzésének is fontos terepei. Mérei
felfogásában az önszabályozó kiscsoportok jelentik a védelmet a központosított
hatalommal és a beszűküléssel szemben, hiszen az öntevékenység emeli a kreativitást,
az autonómiát, az önismereti tudatosságot és megőrzi a spontaneitást (Mérei, 1989b).
Magyarországon a csoportmódszert, a csoportozást Mérei Ferenc és Hidas
György honosította meg. E két iskolából került ki a későbbi csoportvezetők, a mai
csoportanalitikusok és a pszichodrámások első és második generációja. A
pszichoanalitikus hagyományok mellett nálunk elsősorban Mérei nyomán kapott
hangsúlyt a lewini csoportdinamikára, a morenói drámaelméletre és a dinamikus
szemléletre támaszkodó csoportvezetői stílus, amely tudatosan alkalmazza a módszert
a klinikumon kívül, az egészségesekkel folytatott csoportokra is (Lust, 1994).
Előadásomban egy hosszú hatásvizsgálat néhány eredményéről fogok
beszámolni. Magam kettős identitással vettem részt a vizsgálatban, mint skálákkal,
kérdőívekkel,
matematikai
statisztikai
módszerekkel
dolgozó
kutató,
szociálpszichológus és mint gyakorló csoportvezető. Mindkettőt meghatározta, hogy
M éreitől és Mérei mellett tanultam meg csoportot vezetni, csoportban tanítani,
dolgozni és csoportban élni (Barcy, Fonyó, 1989). A vizsgálatban nem törekedtem arra,
hogy mechanikusan átvegyem és igazoljam Mérei csoportelméleteit, vagy hogy a
Mérei-iskola kiválóságát bizonyítsam más csoportvezetési stílusokkal összehasonlítva.
Inkább azt tartottam szem előtt, hogy az elemzések és a skálaadatok értelmezése
közben is úgy tekintsek a csoportokra, mint az együttes öröm és tanulás terepeire,
amelyek - bármi is legyen konkrét céljuk - a bennük résztvevőknek az önismereti
kaland lehetőségét kínálják. Éppen ezért a most ismertetendő vizsgálatban nemcsak az
volt a célom, hogy kimutassam az egyéni változások mértékét és tartósságát a vizsgált
csoportokban, hanem főként az, hogy megérthessük, mi is történik ezekben a
csoportokban.
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A vizsgálat kérdésfeltevései

A szóban forgó kutatásban arra vállalkoztunk, hogy folyamatában végigkövetünk és
összehasonlítunk néhány fejlesztő, önismereti és tréningcsoportot, hogy ezek
hatékonyságáról, működésmódjáról képet kaphassunk. A vizsgálatot, melynek néhány
eredményéről itt beszámolok, Rudas Jánossal együtt terveztük és indítottuk el, később
kényszerű körülmények folytán én egyedül folytattam a kutatást, a csoportok
végigkövetését, az adatok feldolgozását, majd értelmezését (Barcy, 1989).
A vizsgálat mintájául Lieberman, Yalom és Miles (1973) összehasonlító
csoportkutatása szolgált, melyet a Stanford Egyetemen végeztek egészségesek számára
szervezett csoportokban. Sok tekintetben - szemléleti és gyakorlati kérdésekben eltértünk az amerikai kutatástól. Liebermanék fő kérdése az volt, hogy ki változik egy
csoportban, kik "tanulnak" leginkább? A mi kérdésfeltevésünk inkább úgy
fogalmazható meg, hogy:
- milyen az a csoport, ahol változni lehet;
- milyen vonásokkal ragadható meg a csoport hatása, melyek a változás
speciális és nem speciális hatótényezői (pl. keret, öszetétel, vezető, irányultság,
csoportmódszer, célok, induló elvárások, a csoportfolyamat alakulása), amelyek
elősegítik vagy hátráltatják a csoport feladatának elvégzését;
- mennyire tartósak a változások;
- hogyan írhatók le a különféle céllal induló, módszerekben és időtartamban
különböző csoportok tanulási és változási mechanizmusai;
- a fent regisztrált változások hogyan illeszkednek bele egy-egy csoport
folyamatába?
További különbség, hogy mi elhagytuk a különféle szemléleti irányok
összehasonlítását. Mivel a hazai képzési sajátosságok miatt a legtöbb mai
csoportvezető még egyszerre több iskolát képvisel, nehéz lett volna 10 markánsan
különböző elméleti iskola hatását azonosítani. Fontos szempontunk volt, hogy a
valódi, hazai gyakorlat alapján vonhassunk le következtetéseket a csoportok hatásáról
és működésmódjáról.
Nem utolsósorban számvetést is szerettem volna készíteni arról, hol is
tartunk, rögzíteni, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elején hogyan, milyen
feltételekkel, milyen módszerekkel dolgoztak a kiscsoportok, milyen jó és rossz
gyakorlatot vettünk át a külföldi csoportmozgalomból? Szerettem volna megnézni,
hogy a magyar képzési és alkalmazási körülmények milyen eredményekhez vezettek, az
analitikus és a lewini hagyományok ma hogyan érvényesülnek (Ajkay, 1984; Ajkay,
Barcy, 1991; Ajkay, Vikár, Zánkay, 1989; Buda, 1985; Buda, 1989; Fonyó, Gádor, 1989;
Hidas, Lust, 1984; Lővey, 1989; Lust, Szőnyi, 1984; Mérei és mtsai, 1987; Pintér, 1989;
Szőnyi, 1989)?
Egy másik járulékos célunk módszertani jellegű volt. Igen kevés, s csak elszórt
tapasztalatokra épülő csoportvizsgálati kérdőív és teszt hozzáférhető ma nálunk. Ezért
egyéni vizsgálatokban használatos kérdőíveket adaptáltunk, amerikai kérdőíveket
magyarítottunk, új skálákat készítettünk. A puha adatok regisztrálására
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(jegyzőkönyvek,
csoportról
szóló
esettanulmányok,
szervezeti
interjúk)
tartalomelemzésére és értelmezésére szempontrendszert dolgoztunk ki (1. táblázat).

1. táblázat. A vizsgálatban alkalmazott módszertani eszközök, tesztek, kérdőívek

Standardizált tesztek.
MMPI;
Leary-féle ideális, illetve valóságos self;
Barcy által átdolgozott Rokeach-féle Dogmatizmus Skála;
Rokeach értékrangsorok;
Schutz-féle F1RO-B (Interperszonális viszonyokban az orientáció és
a viselkedés mérésére)

N em standardizált, általunk fordított, illetve kialakított tesztek
Személyes várakozások (az elvárások mérésére és teljesülésére);
Attitűdök a csoportok iránt;
Hogyan működnek a csoportok (a csoportok hatótényezői a tagok szerint);
Igenek és nemek (a csoportnormák feltérképezésére);
A vezetői munkára vonatkozó tesztek:
Vezetői stfluskategóriák (a vezető stílusának megítélése);
Vezetői kérdőív (a vezetői tevékenység szimbolikus értékei);
A vezetők által használt kommunikatív eszközök, a vezetői magatartás
kategóriái

A folyam at vizsgálatának mérőeszközei
előre meghatározott szempontok szerint vezetett vezetői és megfigyelői
jegyzőkönyvek a csoportülésekről;
előre meghatározott szempontok szerint elkészített vezetői és megfigyelői
esettanulmányok;
a csoportülések objektív tényezőinek összesítése (keretek, előtörtének, célok,
feladatok, megvalósítási eszközök és körülmények);
szervezeti intetjük a csoportot fenntartó intézményekben.

Különféle típusú csoportok hatékonysága
Végeredményben 11 különféle csoportot vizsgáltunk, 191 csoporttagot és 19 vezetőt.
Három kontrollcsoportot szerveztünk, ezek létszáma: 51. A csoportokat 10 megfigyelő
véleményezte. A csoportokat az indulástól a befejezésig, majd utána még fél évig
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követtük nyomon. Minden csoporttagról és vezetőről elő-, utó- és követőtesztet
vettünk fel, a csoportok minden üléséről jegyzőkönyv, minden csoportról vezetői és
megfigyelői esettanulmány készült. A csoportok intézményi hátterét szervezeti
interjúkkal térképeztük fel (2. táblázat).

2 táblázat. A vizsgálatba bevont csoportok

Hosszú távú, ún. aaenztv csoportok-.

egy kiképző relaxációs
egy kiképző pszichodráma
egy önismereti pszichodráma
két kiképző encounter
egy kommunikációfejlesztő
két személyközpontú

R övid távú, ún. intenzív csoportok:

két kommunikációfejlesztő
egy szervezetfejlesztő

A m inta főbb adatai.
Vizsgálati csoportok taglétszáma:

191

Kontrollcsoportok taglétszáma:
Csoportok vezetőinek száma:

51
19

Megfigyelők száma:
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A csoportok hatékonyságát kutatva sokféle kérdést tehetünk fel:
- Mire hat a csoport?
- Melyik módszer eredményesebb?
- Mikor eredményes egy csoport?
- Mely tényezőkben nyilvánul meg a tapasztalt tanulás vagy változás?
- Milyen volumenű változást lehet elérni egy csoportban?
- Hogyan hat a csoport, melyek a csoport hatótényezői?
- Hogyan épül be a hatás, mennyire tartós a változás?
A fenti kérdések közül most a változás tényezőire, valamint arra próbálok meg
válaszolni, hogyan épül be a hatás, mennyire tartós a változás.
A két kérdés megválaszolásához elsősorban a különféle típusú csoportok
hatásmechanizmusait kell vizsgálnunk (3. táblázat). A többi pszichoterápiás
módszerhez hasonlóan, a csoporteljárások terén is, a kutatások jó része arra irányult,
hogyan lehet lerövidíteni a kezelési időt. A behaviorterápiák, majd az
encountercsoportok sikerein felbuzdulva a terapeuták nemcsak rövidebb, de aktívabb
pszichoterápiás módszerekkel kísérleteztek (Franki és mtsai, 1959). Ezekkel az
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ellenállások áttörését, a ventillálás, a meggyőzés idejét lehet lerövidíteni (Butcher,
Köss, 1978; Buda, 1985). A rövidebb idő azonban a célkitűzések limitálását is jelenti. A
személyiség mélyebb rétegeit érintő, átfogóbb jellegű változások helyett így a
csoporteljárás készségek, speciális élethelyzetek és problémák megoldására szűkül.
3. táblázat. A különféle típusú csoportok jellemzői

A rövid csoportok jellemzői

A hosszú csoportok jellemzői

a tanulás jellege
irradiáló
nem pontosan meghatározott

fókuszált
célraorientált
a tervezett változás fő jellege
kognitív, tematizált készségek,

intrapszichés változás

ismeretek
tematika, problematika
előre meghatározott

a csoport által kitermelt
az időfelhasználási folyamatban

gyors dinamika

lassú dinamika

kevés üresjárat, feszes menet
gyors önfeltárás
a felmerülő élményanyag
korlátozottan felhasználható

sok üresjárat
lassú önfeltárás
a felmerülő élményanyag
jól felhasználható

nincs idő az ellenállások átdolgozására

az ellenállások átdolgozhatók

kohézió, a csoport szubjektív értékelése
erős, intenzív

mérsékeltebb

A lerövidített idejű, speciális körülmények között folyó munkához speciális technikák
szükségesek (pl. az itt és most hangsúly, a visszajelentés, a nagyobb vezetői
transzparencia, strukturált gyakorlatok használata, maratoni effektus stb.). A rövidebb,
intenzív csoportok nemcsak abban különböznek a hosszú csoportoktól, hogy mind a
vezetőtől, mind a tagoktól aktívabb magatartást követelnek, de abban is, hogy a
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személyes változás folyamata nem korlátozódik az eljárás idejére, hanem a fejlődés
jórészt utóhatásként, pl. a megváltozott önkép integrálódásának viselkedési
következményeként, a csoport lezárulása után jelentkezik (Sager, Kaplan, 1973).
Az extenzív csoportok több hónapig, nem ritkán évekig tartanak, programjuk
általánosan meghatározott, rendszerint csak a cél és a beavatkozások fókusza rögzített,
a folyamat vége nem mindig előre tervezett. Ezzel szemben az intenzív csoportok egy
vagy két hétig, sokszor bentlakásos formában dolgoznak; speciális céllal, és ennek
megfelelően, pontosan tervezet programmal rendelkeznek.
A csoportfolyamat hatását mi rövid és hosszú távon ellenőriztük.
Vizsgálatunkban a csoport befejeződésekor felvett utóteszt mérte az azonnali, a fél
évvel későbbi követőteszt pedig a késleltetett hatást. A mi adataink is azt a tapasztalati
és szakirodalmi tényt erősítették meg, hogy a csoportok módszere kevéssé befolyásolja
a hatékonyságot, inkább csak a változás struktúráját határozza meg. Ennél sokkal
fontosabb tényező a csoport extenzív vagy intenzív jellege. Vizsgálódásunk során sok
ponton érzékelhettük, hogy a hosszú és a rövid tartamú csoportok hatásmechanizmusa
igen eltérő (Bradford, Gibb, Benne, 1964; Coché, 1983; Gottschalk, Pattison, 1969;
Kaplan, 1974; Rosenbaum, Snadowsky, 1976; Skynner, 1986; Strupp, Binder, 1984;
Wright, Duncan, 1986).
A személyiségben és a kognitív rendszerben történő változások ugyanis egy
idő után elhalványulnak mások pedig épp bizonyos idő után jelentkeznek. A rövid
csoportok nyomán a személyiség védekező stratégiái ugyan megváltoznak, de a
mélyebb hatások feldolgozására a csoportidő már nem elegendő (Berger, 1969). A
fokozott regresszióval járó intenzív folyamat elsősorban az érzelmeken keresztül hat,
de az így kialakuló, a self szintjén történő körülírt változások mindezek ellenére igen
jól használható tanulságokkal szolgálhatnak a tagok számára (Kaplan, 1974). A
strukturális átalakuláshoz azonban hosszabb idő szükséges. Ezek a változások kevéssé
látványosak, de igen jelentősek (Pines, 1980).
Mely tényezőkben nyilvánul meg a tanulás vagy változás?
Yalom, Liebermann és Miles a már idézett vizsgálatukban a következő tényezőket
gyűjtötték össze:
- empátia;
- önelfogadás;
- nyitottság az emberi kapcsolatokban;
- én-azonosság;
- önértékelés;
- az autonómia növekedése;
- tolerancia és elfogadás;
- adaptívabb problémakezelő stratégiák megjelenése;
- az értékek humanista célok irányába történő elmozdulása.
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A mi vizsgálatunkban 19 tényezőben foglaltuk össze - a tesztek és skálák, azok
faktorai, illetve változói összesítésével - a csoportban elérhető változásokat (4.
táblázat).

4. táblázat. Mely tényezőkben nyilvánul meg a tanulás, illetve a változás (a vizsgálat eredményei alapján)?

A csoport iránti attitűdökben
a félelmek csökkennek;
a pozitívumok nőnek;
az attitűdök kedvezően változnak.
Az értékek közül
az örömképesség és a szabálytalan emberi értékek tisztelete nő;
az unatmasság értéke csökken, az életszeretésé nő.
A hiedelmek szerint
a bizalom, a tolerancia és a kompromisszumképesség nő;
az autoritás és az elvek értéke csökken;
csökken a dogmatizmus, nő a kognitív nyitottság.
Az önértékelésben
az ideálkép és az énkép extrém értékei normalizálódnak;
az önbecsülés és az önismeret nő.
A társas viselkedésben
nő a társas aktivitás, az involváltság, a kapcsolatok érzelmi tartalma és az irántuk való igény;
a kontroll- és a dependenciaigény pozitív irányban változik.
A társas készségekben
a stratégiák javulnak, a gátlások oldódnak, az empátia nő;
a tanultak közvetlenül felhasználhatók, kapcsolati nyereség érzékelhető;
készségek javulása észlelhető.

(folyt, a köv. lapon)

10

(a 4. táblázat folytatása)
Az énkép kommunikálásában
ezeknek a viselkedésben
az ideálishoz.

megnyilvánuló extrém

értékei

normalizálódnak,

közelednek

A személyiségtényezőkben
az extrém vonások normalizálódnak;
pozitív változások mutatkoznak a társas magatartásban (empátia, tolerancia, kapcsolatteremtés,
konfliktuskezelés stb.).
A csoportvezető
véleménye az illetőről kedvező.

Milyen tényezők mentén van változás?
A személyiségtesztek közül az MMPI mutatta a leglátványosabban az extenzív és az
intenzív csoportok hatása közti különbséget. Itt két módszerrel vizsgálódtunk. A
tesztértékeket először csupán egy hármas kategóriarendszerbe soroltuk: a normálistól
felfelé eltérő extrém, a normális és a normálisnál alacsonyabb extrém tartományba
(Pressing és Szakács, 1990). Először csak az extrém értékek változását vizsgáltuk, a
rendkívül népes középső tartományt kihagytuk. Később elvégeztük a más skálák
feldolgozásánál is használt szóráselemzéseket, melyek a három felvétel közötti
különbségeket mérték.
Az első, a csak az extrém értékek változására irányuló elemzés szerint az egy
két éves csoportfolyamat alatt a csoportba lépők személyiségében tapasztalható
extremitások legnagyobb része csökken vagy el is tűnik. A tréningek ellenben kevéssé
képesek erre a hatásra: a rövid, intenzív pszichológiai munka hatása csak a
követőtesztre érik be, a csoport befejeződésekor az eredmény még nem regisztrálható
(5. táblázat).
Hasonló tendenciát láthatunk a követőtesztre való visszarendeződésben: egy
kivétellel csak a hosszú csoportok tagjainál volt ez tapasztalható, ami azt jelzi, hogy a
hosszú csoportok hatásában, éppen ellenkezőleg, mint a rövid tréningeknél, van egy
"kopási" folyamat. Ez teljesen megegyezik a szakirodalmi és tapasztalati adatokkal,
miszerint a közvetlen lelkesedés és indulatáttétel múltán némi visszarendeződés
következik be, s a tartós hatás egy mérsékeltebb változást jelent.
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5. táblázat. Az MMPI-skála extrém értékeinek változásai

Skálaértékek

Csoport
fajta

Extrém magas

Extrém alacsony

Az elő- utó és a követőteszt között nz extrrmitás csökkent

extenzlv

ArAt,(Cn)D,Dv,Dy,EMPA,Es,F,Gm,
HyO)HyS,K,Ma,MaO,Mf,N,PpS,Pt,Sc)
(To)

intenzív
kontroll

A,At,D,DoN,Dv,Dy,EMPA,Es,F)Gm,
Hd,HyO,HyS,K,Ma,MaO,N,Pa,Pp,
PpO,PpS,Pt,Sc,Si, (To)
Cn,D,EMPA,Mf

—
Ar,Dv,Dy„Mf

—

Az elő- és az utóteszt egyforma (vagy kicsit nő az extremitás),
de a követőtesztre csökken

extenzív

(Hd),(SI)

intenzív

A,At,Cn,D,DoN,Dv,Dy,EMPA,Eo,Es,
F,Gm,Hd,Hy,HyO,HyS,Ma,MaO)Mf,N,
Pa, PaO,PaS,Pp,PpO,PpS,Pt,Sc,To

kontroll

—
PaS

—

—
Az elő- és az utóteszt között csökken az extremitás,
de a követőtesztre visszarendeződik

extenzív

Eo,(Es),(F),(Hd),Hy,(K),(Mf),PaS,Pp,
(PpO),SI,(To)

intenzív

—

kontroll

—

(A),(Cn),(Es),(To)

Dy
—

Az extremitás nő a tesztfelvételek között

extenzív

Sí*

intenzív

Ar,K,PpS*,SI*

kontroll

К
—

—

Nincs érdemi változás a tesztfelvételek között

extenzív
intenzív
kontroll

A,DoN,Hd,HyS,Pa,PaO,To

PaO.PaS
At,Pp,PpO,PpS,Pt,SI,To

—
Cn,D,DoN,EMPA, Eo,Es,Gm,Hd,Hy,
HyO,HyS,Ma,MaO, N,Pa,PaO, PaS,
Pp,PpO,PpS,Pt,Sc,To

A *-gal jelzett értékek a követőtesztre ismét javulnak
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Cn,D,DoN,EMPA,Es,F,Gm,Hd,Hy)
HyO,MaO,N, Pp,PpO,PpS,Pt,Sc,To

Tehát - rendkívül sarkítva - azt mondhatjuk, az MMPI-skála alapján, hogy a
csoportok a normál övezettől eltérő vonásokkal, szokásokkal, attitűdökkel rendelkező
embereket igen sok esetben az átlagos viselkedés és vélemény irányába tudják
befolyásolni, míg azok az emberek, akik nem járnak csoportba - erre a kontrollcsoport
adatai alapján következtethetünk - sokkal ritkábban hagyják el extrém szokásaikat
vagy nézeteiket. Az extenzív csoportok tagjainak személyiségvonásai vagy nem
változnak (főként a normál övezetnél alacsonyabb értékek esetén), vagy - gyakrabban tartósan és pozitív irányba változnak (főként a normális tartomány feletti övezetben).
Ezzel ellentétben a rövid, egy-két hetes tréningek kevéssé tudják a normálisnál
magasabb tartomány jelezte extrém vonásokat befolyásolni, de az alacsonyakat
képesek "megmozgatni". Ez esetben gyakorlatilag nincs a változásokban
visszarendeződés, inkább késleletett érés tapasztalható.
Az árnyaltabb, nemcsak az extrém értékekre kiterjedő matematikai elemzés
szerint (6. táblázat) a hosszabb csoportokban résztvevők társas viselkedésükben
elsősorban az ellenségességüket, gyanakvó attitűdjüket tudták mérsékelni és a
csoportoknak érezhető energizáló és szorongáscsökkentő hatása is volt. Az intenzív
csoportok tagjainál jóval kevesebb volt a személyiségmódosulás. A szorongást azonban
e csoportok is csökkentették, s érdekes módon a tagok impulzivitása, emocionális
labilitása csökkent még jelentősen.

6. táblázat. A hosszú és a rövid csoportok különbségei az MMPI szerint

Hosszú csoportok

Rövid csoportok

Mérséklődik
ellenségesség

impulzivitás

gyanakvás
szorongás
zárkózottság

emocionális labilitás
szorongás

gátlásosság
túlkontrolláltság
Emelkedik
energiaszint

emocionális hangulat

Tehát a hosszú csoportok tagjaiban (az újabb elemzés szerint is) mélyebb és
szélesebb körű személyiségváltozás figyelhető meg, mint a tréningek résztvevőinél: az
alkalmazkodási zavarok (zárkózottság, gátlásosság, túlkontrolláltság) jelentősen
csökkennek. A rövid csoportokban észlelt változások sokszor inkább csak idői
hatásnak tekinthetők, mivel a kontrollcsoportok tagjai is majdnem hasonló fejlődést
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mutattak. Az extenzív műfajban a csoportok hatása az extremitások mérséklésében
jelentős, a rövid csoportokban kevésbé csökkennek az extremitások. (Az intenzív, de
rövid munka után viszont egy emocionális labilitás- és hangulatemelkedés
tapasztalható, ez a felfutás azonban az idő múlásával megszűnik.)
A pszichológiai változáshoz mindenképpen idő kell. Ha a csoportfolyamat
hosszú, a változás ezalatt végbemegy, s az eredmény az idővel keveset változik. Ha
azonban rövid, ez csak a változás elindításához elég, s maga a folyamat a csoportmunka
után zajlik. Az idő - és nem a csoportmódszer - hatását mutatja ugyanis az, hogy a
követőtesztre a két csoportműfaj tagjainak személyiségtesztjei (a dependencia skála
kivételével) sehol sem különböznek szignifikánsan (a tréningekben több extrémen
dependens ember maradt, mint az extenzíveknél).
Különbségek a Leary-teszt mentén
Az interperszonális viselkedés vizsgálatára szolgáló Leary-tesztet elsősorban az
önismeret, az önkép változásai miatt gondoltuk témánk szempontjából relevánsnak
(Leary, 1957). Ez a teszt azonban kevésbé volt informatív, mint a pszichometriailag
gondosabban kidolgozott MMPI vagy a később tárgyalandó attitűdskálák.
Elöljáróban azt vártuk, hogy mind a rövid, mind a hosszú csoportok tagjainak
a csoportfolyamat hatására nő az önértékelése, hiszen elméletileg ez a csoporthatás
egyik legerősebb faktora. A selfről alkotott kép ugyanis nemcsak mint a változás
elindítója fontos, de a csoportnak a különböző énképeket folyamatosan validáló hatása
folytán a változások megmaradásában, "elviselésében" is lényeges szerepe van (Catina
és mtsai, 1989). Várakozásainkkal ellentétben csak az intenzív csoportba járóknál
regisztrálhattunk pozitív változást: a tréningtagoknak önmagukról alkotott képében
erősödtek a szeretetteljes vonások (7. táblázat). Az önismereti munka nyomán
kialakult kedvezőbb, kevésbé "szikár" ideál- és énkép hatására következik be tehát a
viselkedés módosulása is.
7. táblázat. A hosszú és a rövid csoportok különbségei a Leary-teszt alapján

Hosszú csoportok

Rövid csoportok

önkép változatlan

önkép szeretetteljesebb

viselkedés dominánsabb

viselkedés dominánsabb

viselkedés szeretetteljesebb

viselkedés szeretetteljesebb

Ez igazolja Rogersnek azt az alaptételét, hogy a csoportok hatására az önelfogadás
változik (Rogers, 1970), s ez a magatartási változás elindítója. A tréningeket követő
tesztekben már regisztrálható volt, hogy a kommunikációban, a viselkedés szintjén is
megjelent a változás: a tréningtagok a csoportot követően a korábbinál lényegesen
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dominánsabban és szeretetteljesebben tudtak viselkedni. Ugyanezt a folyamatot nem
tudtuk a hosszú csoportoknál kimutatni. Ott azt tapasztaltuk, hogy e csoportok tagjai
is kedvesebben és dominánsabban tudtak a csoportot követően viselkedni, az ő én- és
ideálképük azonban gyakorlatilag változatlan maradt. Remélhetőleg a kapott
adatoktól függetlenül az egy-két évig csoportba járók is elfogadóbb és szeretetteljesebb
önképpel kerülnek ki a csoportból, mint ahogy nekifogtak az önismereti munkának - a
Leary-teszttel ezt valóban nem sikerült megnyugtató módon kimutatnunk.
Különbségek a szociális stratégiák alakulásában
Következtetéseinket azonban egy másik teszt, a társas stratégiák, a szociális viselkedés
mérésére szolgáló FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relationships, В-változat)
eredményei is alátámasztották (8. táblázat). Ezek szerint az extenzív csoportok tagjai a
csoportot követően érzelmileg igen nyitottá váltak. Ez a "szeretetigény" lassan, de
egyenletesen növekedett az idővel, s a követőtesztre a "lassú víz partot mos"
analógiájára beért az extenzív csoportok hatása. Fél évvel a befejezés után már látszik,
hogy az egy-két évig csoportba járók társas kapcsolataikban dominánsabbakká váltak,
erősödött körükben a másik kontrollálására való törekvés.
A teszt másik dimenziójában, a pozitív érzelmek fontosságát mérő alskálában
is lényeges volt a változás. A hosszú csoportok tagjai között induláskor jóval több volt
a szakmai, hivatásos segítő beállítódás, s ennek nyomán a túltoleráns, túlsegítő attitűd,
mint a jóval praktikusabb motivációkkal induló tréningtagoknál. Igen jó jel, hogy a
csoportok hatására átalakult ez az érzelmi túlvállalás: a FIRO-B szerint e hosszú
csoportok tagjai kapcsolataikban érzelmi invesztálás helyett most már kapni is
szeretnének.
A tréningcsoportok résztvevőinél tehát a kapcsolati kontroll és az érzelmi
igény mentén alakulnak a társas stratégiák. Az intenzív, nagy érzelmi mozgással járó
folyamat után azonnal regisztrálható egy változás: a tagok nagy kapcsolati aktivitást és
határozottságot mutatnak. A későbbiekben ez - mint azt az MMPI-ben is láthattuk szinte nyom nélkül eltűnik, tehát a csoport hatása a tagok aktivitására és
határozottságára csak rövid ideig tart. Sőt, fél évvel a tréningek után már jóval
passzívabbaknak, mások befolyásolása iránt közömbösebbnek jellemzik magukat a
tagok, mint közvetlenül a csoport lezárulásakor tették. A tréningcsoportok tehát
utóhatásként mintha visszafogták volna a tagokat a túlzott kapcsolati kontrollra való
törekvéstől. Az előtesztben azt tapasztaltuk, hogy a rövid csoportokba jelentkezők a
csoportba sokszor irreális "csodavárással" és felfokozott szeretetigénnyel lépek. Ebben
is változásokat hozott a csoportmunka: utóhatásként ez a szeretetigény is
moderálódott.
Tehát azt mondhatjuk, hogy a rövid csoportoknál a csoportfolyamat nivelláló
hatású (kontrolligényekben, szeretetvágyban, aktivitásban), a hosszúaknái viszont egy
kismértékű, de hosszú távon is érvényesülő szenzitivitás-növekedés látszik.
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8. táblázat. A hosszú és a rövid csoportok különbségei a FIRO-B teszt alapján

Hosszú csoportok

Rövid csoportok

szenzitivitás növekedés

nivellálódás

nagyobb érzelmi nyitottság
nagyobb szeretetigény
csökken az érzelmi túlvállalás

kisebb szeretetigény

Átmeneti:
kapcsolati aktivitás
kapcsolati határozottság

dominánsabb viselkedés
kontrollálóbb viselkedés
Hosszabb távon :

kapcsolati passzivitás

dominánsabb viselkedés
kontrollálóbb viselkedés

mások befolyásolása iránti
közömbösség

A kognitív tényezőkben tapasztalt különbségek
A kognitív tényezők közül az értékek, a hiedelmek és az attitűdök változását
vizsgáltuk. Rokeach értékskálája szerint határozott különbségeket tapasztaltunk (9.
táblázat). Az extenzív csoportoknál az örömképességgel kapcsolatos értékek változtak
markánsan, fontosságuk megnőtt, s e hatás később sem múlt el nyomtalanul. A rövid,
intenzív csoportoknál átfogó értékváltozás nem mutatkozott. E csoportok tagjai
induláskor is "komolyabb" elveket vallottak, kevesebbre tartották a derűs
konfliktuskerülést, az örömképességet, mint a hosszú csoportokba igyekvők. Azt
láttuk, hogy az intenzív hatásra a tréningtagok átmenetileg kissé meginogtak, ám a
közvetlen lelkesedés elmúltával a követőtesztre teljes érték-visszarendeződést
tapasztaltunk: a békés, emberszabású, kiegyező társas magatartás értékei helyett ismét
az ész, a dominancia, a kiélezés, a megvívás kezdett náluk dominálni. E
teljesítményorientált emberek csak rövid időre váltak lelkessé az újfajta értékek iránt,
eredeti közegükbe visszatérve a csoporton tanultak már inkább a siker és a
hatékonyság dimenziójában érzékelhetők - ezek fontossága ugyanis nőtt az idő
előrehaladtával. Ez alátámasztja a szakirodalmi adatokat is, miszerint az intenzív
csoportnál erősebbek az eredeti, illetve a csoport utáni környezet értékei (Lieberman,
1983).
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9. táblázat. Hosszú és rövid csoportok különbségei a Rokeach értékskála alapján

Rövid csoportok

Hosszú csoportok

Átmenetileg.
örömképesség értéke nö

békés, emberszabású, kiegyező
magatartás értéke nő
Hosszú távon:

örömképesség értéke nő

okosság értéke nő
dominancia értéke nő
kiélező magatartás értéke nő

A hiedelmekben tapasztalható változásokat az átdolgozott Dogmatizmus-skálával
(Barcy, 1980, 1980b) mértük. Általános eredmény, hogy maga a hiedelemrendszer alig,
de egyes hiedelmek igenis változnak a csoportok hatására. Azt láthattuk, hogy a
hosszabb csoportfolyamat nyomán bizonyos emberek önértékelése emelkedik, igaz,
nem az autonómia, inkább a tekintély függvényében - saját fontosságuk tudata
mégiscsak erősödik. Ezzel éppen ellentétes a rövid, egy-két hétig tartó munka hatása:
ez a változás már kevésbé előnyös - bizonyos embereknél fokozódik a mintakövetés.
Ennek feltehetően az az oka, hogy hiába deklarálják a csoportok az autonómia
tiszteletét, a változási kihívásra adott első reakció az emberekben gyakran az
elbizonytalanodás (Barcy, 1982). A hiedelmek által képviselt feltételezett világban
szigorú konzisztencia uralkodik, melyben minden újdonság védekezést vált ki (Coan,
1974). A mi eredményeink szerint is nagyon nehéz elfogadni a csoport kínálta újfajta
gondolkodásmódot, megpróbálni több kockázattal élni, és árnyaltabban, kevésbé
minősítőén gondolkozni az emberek felől. Az egyensúly viszont csak a csoport iránti
fokozott dependenciával áll helyre.
Az attitűdök változását egy saját készítésű skálával mértük (Barcy, Rudas,
1988). Az emberek a csoportokba sokszor irreális félelmekkel és irreálisan pozitív
érzelmekkel lépnek. A csoportok hatására, személyesen megtapasztalva, belülről látva
egy ilyen csoportot, általában mind a pozitív, mind a negatív előítéletek jelentősen
mérséklődnek (Barcy, 1991). Sajnálatosan csak a hosszú csoportok tagjainál ritkultak
számottevően mind a manipulativ, mind a veszélyes következményekről való
vélemények; a tréningek tagjai, úgy látszik, nem szereztek elegendő tapasztalatot a
csoportjukban arra, hogy megvédik őket mások hamisságától és erőszakosságától.
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Csoporttapasztalatok és a csoportok értékelése

Először vizsgáljuk meg a csoporttapasztalatokat az előzetes várakozások fényében. Az
előzetes elvárásoknak, félelmeknek, attitűdöknek, reményeknek, reális és irreális
elképzeléseknek elsősorban a kezdeti bizalom szempontjából van jelentősége (Caine
és misai, 1981; Yalom, 1985). A csoporttapasztalatok értékelését direkt formában, egy,
az amerikai vizsgálatból átvett skálával, a Személyes várakozások kérdőívével mértük
(10. táblázat).

10. táblázat. Csoporttapasztalatok az előzetes várakozások fényében

Hosszú csoportok

Rövid csoportok

Átmenetileg
mérsékelt elégedettség

magas elégedettség
Hosszú távon

emelkedő elégedettség

csökkenő elégedettség

Milyen tényezőkben éreznek a tagok pozitív változást?
empátia
tolerancia
magatartás hitelessége

mások megértése
szabadabb viselkedés
magatartás hitelessége

Az adatok szerint egyértelmű, hogy akár a hosszú, akár rövid csoportról van szó, a
tagok - saját megítélésük szerint - összességében többet kaptak, mint amennyit vártak.
A hosszú, extenzív munka után ez a többlet mérsékeltebb, mint a tréningeknél.
Utóbbiban már közvetlenül a befejezés után is érzékelhető a tagok számára a csoport
pozitív hatása, a hosszú csoportoknál ez később jelenik meg. A csoporttörténéseknek,
a töredékes élményeknek össze kell rendeződniük, le kell ülepedniük, hogy némi
távlatot kapjanak a résztvevők. Csak később láthatók jobban a csoport tanulságai vagy
hiányosságai.
Ez az utólagos munka azonban eléggé különbözik a csoport jellegétől
függően. A tréningtagok szerint majdnem mindenben "túlteljesültek" a várakozásaik,
míg a hosszú, egy-két éves csoportfolyamatban résztvevők a munka lezárásákor
határozottan kevesellték a tanultakat. Tették ezt annak ellenére, hogy ők is szinte
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minden tényezőben (6 faktorból 5-ben) elérték, sok esetben meg is haladták a kívánt
szintet. Ez az eredmény nemcsak a csoportmunka késleltetett hatásaival, az érési
folyamattal magyarázható, hanem minden bizonnyal a gyászmunka elégtelenségével,
eltérő jellegével is.
A mögött az eredmény mögött, hogy mindkét műfaj tagjai fél évvel később
még többre értékelték a csoportok pozitív hozadékát, mint közvetlenül a lezáráskor
tették, feltehetőleg kétféle hatásmechanizmus áll. A tréningtagok kevesebbet vártak,
mint a hosszú csoportokba jelentkezők, s kezdeti alacsony várakozásuknál sokkal
többet kaptak. Ezzel szemben a hosszú csoportok tagjai magasabb elvárásokkal
indultak. Bár ezek teljesültek - igazolja a statisztika - szubjektíve mégis sokszor
kevésnek érezték a csoportban tanultakat. A csoport lezárásakor ezek az emberek
relatíve csalódottak voltak. Nemcsak azért, mert nem sikerült "mindent" megoldani,
hanem azért is, mert a hosszabb folyamat után nagyobb a kötődés, nehezebb a leválás.
Az azonnali élményben a veszteség érzete elnyomja a lehetséges nyereségeket, s időbe
telik, míg ez feldolgozódik. A követőteszt eredményei szerint ez - általában - sikerrel
megtörténik.
Az intenzív csoportok egy-két hétre szerződnek, a tagokat könnyebb a
csoportról leválasztani. Valószínűleg ez a folyamat sem befejezettebb, mint a hosszú
csoportok esetében, talán csak a szubjektív veszteség érzése kisebb. A csoport intenzív
élménye eufórikus értékelésre csábítja a tagokat (Ajkay, Barcy, 1991). Mi is azt
tapasztaltuk, hogy a tréningcsoportok után hamar csökken a lelkesedés, míg a hosszú
csoportok kötődése megmarad, sőt, sikeres gyászmunka esetén még erősödik is.
A tréningcsoportok résztvevőinek tehát inkább az volt az élménye, hogy sokat
kaptak a csoporttól, sokat tanultak, nagy élmény volt számukra, hogy mások szemével
is megtanulták magukat látni, hogy megpróbálták valóban megérteni a másik embert,
hogy szabadabban és hitelesebben tudják kifejezni azt, amit éreznek, s hogy jó dolog
volt másokkal együtt lenni. A kiképző vagy személyiségfejlesztő csoportok tagjai
szerettek volna megszabadulni a gátlásaiktól, szerettek volna könnyedebben,
harmonikusabban élni az emberek között. Azért ők is empatikusabbnak,
toleránsabbnak és főként hitelesebbnek vélik magukat utólag. A csoportban
érezhették, hogy végre történt velük valami, számukra is új dolog, jó tapasztalat volt.
Különbségek a csoportnormák alakulásában
Szintén a csoport működésének összegzésére alkalmas a csoportnormákra vonatkozó
Igenek és Nemek elnevezésű kérdőív. Ebben az egyes csoportok által tolerált, illetve
elutasított magatartásmódokra kérdeztünk rá (11. táblázat). A z eredmények szerint a
tréningcsoportok több kérdésben toleránsabbak, mint a hosszabb ideig együttdolgozó
csoportok. Utóbbiban viszont jobban tisztelik a csoportvezetőt, kevésbé tűrik a
monopolisztikus viselkedésű csoporttagokat, s kényesebbek a keretek, normák
betartására is. A szigorúbban szabályozott működési feltételek között azonban
kevesebb megütközéssel fogadják a szélsőségeket: ha valaki sír, öngyilkossági
gondolatokat hangoztat vagy indulatosan viselkedik. Légkörük is jobban kedvez az
intimitásnak, az érzelmi kitárulkozásnak. Itt inkább szabad szexről beszélni, általában
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intimebben lehet viselkedni, segítségért folyamodni, panaszkodni. Ezekben az "itt és
most" mellett az "akkor és ott" történéseknek is nagyobb helye van, mint a rövid távú
együttesekben.

11. táblázat. A csoportnormák alakulása az Igenek és Nemek kérdőív alapján

Hosszú csoportok

Rövid csoportok

csoportvezető tisztelete
normák, keretek betartása
szélsőséges viselkedés tolerálása
intimitás preferálása
érzelmi kitárulkozás, témák szabadsága

csoportvezető kritizálása
normaszegés tolerálása
híg beszéd tolerálása
érzelmi kitárulkozás ellenzése
agilis, domináns viselkedés tolerálása

Valószínűleg a rövid idő és az intenzív munkamód miatt "óvják" magukat vagy
tagjaikat jobban a nyílt érzelmektől a tréningcsoportok: viszont jobban tolerálják a
tagok agilitását, dominancia-törekvéseit, manipulativ akcióit. Itt a tagok számára
szélesebb a megengedett repertoár, tolerálhatóbb, ha valaki "túlteng", uralja vagy
leszólja a csoportot. Ebben a közegben kisebb szentségtörésnek számít, ha valaki a
vezető felelősségét feszegeti, ha hazafuvarozza a vezetőt, megsérti a csoporttitkot, vagy
ha valaki "locsog", sokat és tartalmatlanul beszél.
M itől változnak az emberek a csoportban ?
A csoportok eltérő működésmódját az ún. puha, a szubjektív jellegű megfigyelési
adatok tartalomelemzésével érthetjük meg mélyebben. Ezen a téren ugyanis már
kevésbé az egyénekre, inkább az egész csoport szintjén zajló folyamatokra, a csoportok
belső fejlődésére figyeltünk. Az elemzés kategóriái voltak:
- a csoport módszere, célja, szervezeti kerete, összeállítása (normalitás,
motivációk),
- a vezető szemlélete;
- részvétel a csoport munkájában (késések, szünetek, kimaradások);
- a csoporttémák alakulása (témák, fokális konfliktusok);
- a csoport munkamódja (aktivitás, involválódás, hárítás, ellenállás);
- a csoportdinamika alakulása, az indulatáttétel kezelése;
- a tagok egymáshoz, a csoporthoz és a fenntartó intézményhez való viszonya;
- a vezetők viszonyai (a tagokhoz, csoporthoz, intézményhez);
- a vezetők egymásközti viszonyai (kettős vezetés esetén szerepmegosztás);
- a megfigyelő és a vezető közti viszony.
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Az eddigi adatok azt mutatták, hogy a csoport extenzív vagy intenzív jellege a
csoportban elérhető változás struktúráját határozza meg. A keretfeltételek
elemzésekor azt láttuk, hogy a tréningek, az extenzív csoportokkal összehasonlítva,
alacsonyabb hatást tudtak gyakorolni a résztvevőkre. Különösen igaz ez a szimpla,
egyhetes tréningre, ahol az idő csak a tagok érzelmi megmozgatására elég, a csoport
mind az érzelmi, mind a kognitív feldolgozással adós marad. Azt is meg kell azonban
jegyezni, hogy az extendált csoportok nagyobb hatékonysága nem egyenesen arányos az
idővel: nincs jelentős különbség a 3 hónapig tartó relaxációs és a 2 évig tartó
kommunikációfejlesztő csoport hatása között. A hosszú csoportok gyakran válnak
parttalanná, különösen ha a kezdeti kontraktusban nem szerepel a tervezett időtartam.
A tagok motivációinak elemzésekor azt tapasztaltuk, hogy a rövid csoportok
nehezebben kezelik a tagok rejtett terápiás motivációit, mint a kiképző vagy fejlesztő
csoportok. Ahol ugyanis van egy deklarált tanulási cél, ott nem lehet zökkenő nélkül
beépíteni a lazán meghatározható "érdeklődés" mögött megbúvó rejtett gyógyulási
igényt. A tréningeknél ez azért is problematikus, mert ha a tagok és a vezetők
menetközben váltogatják a kétféle kontextust (a tanulást és a gyógyulást), akkor az
ellenállások értelmezhetetlenekké válnak. Ezért itt a vezetőknek tisztán kell
képviselniük, hogy mi a csoport alapkontextusa (a szervezeti közegben folyó tanulás),
melyhez képest a másik (az egyéni segítségkeresés) csupán mellérendelt, illetve
eszközként felhasználható.
A csoportmunkában felmerülő témák, a latens konfliktusok jellegzetesen
alakultak a hosszú és a rövid időtartamú csoportoknál. Szinte csak a hosszú
csoportoknál volt hangsúlyos a kezdeti fázisban, illetve a változások idején a
csoportban kialakuló szerepkeresési, biztonságkeresési konfliktus. A szociális vákuum
szorongást kelt, biztonságot csak bizonyos, már megtalált szerep, vagy az elfogadás
élménye ad az embereknek (Mérei, 1988). Ez a konfliktus szinte alig volt felfedezhető
a rövid csoportoknál. Utóbbiakban viszont visszatérő fokális konfliktus volt a
"tanuljunk vagy a személyiségünk változzon?" dilemmája.
A munkamódok, az aktivitás és az érzelmi bevonódás különböző szintjei
természetszerűleg eltérően alakulnak a hosszú és a rövid lefutású csoportokban. Az
aktivitás és az érzelmi bevonódás között nincs egyenes összefüggés. Sőt, a túlstimulálás
vagy a túlzott aktivitás ellenkező eredményt is hozhat. A csoportvezetőnek és a
csoportnak mindig az aktivitás-involválódás arányát kell a csoport konfliktusaihoz,
céljához igazodóan megtalálnia. Azt tapasztaltuk, hogy a hosszú csoportoknak van
idejük a munkamód ütemét váltogatni, s a lassabb haladás általában eredményesebb
volt (hiszen az ellenállásokat fel lehet dolgozni), mint a gyors, bár a másik véglet, a
vezető stílusából következő passzivitás sem volt szerencsés.
Összegzés
Miben is lehet tehát elkülöníteni a rövid és a hosszú csoportok hatásmódját?
Valójában az intenzív csoportot nem is az együtt töltött idő mennyisége alapján
tekintjük rövidnek, hanem azért, mert folyamatában rövid. Hiába szerepel benne a
késleltetés (esetleg fél év múlva megismétlik), hiába intenzív az általa nyújtott élmény,
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a résztvevők emlékezetében a tréning egy- (duplázás esetén két-) epizóddá sűrűsödik,
egy-két körülhatárolt tanulsággal. Az erős élmény nem pótolja az egyéni erőfeszítést
kívánó folyamatot, azt az "utat", melyet egy extenzív csoport már a hosszú, együtt
töltött idő miatt is végig tud járni. Főként a személyiségvonások változtatása terén
szükséges ez a feldolgozási folyamat, mert ezeken a területeken az idő sem tudja
megérlelni a tapasztalatokat.
A tréningtagok fejlődése is jól mutatta, hogy a változás mindig lassú (és igen
szolid) folyamat, a fejlődés ritkán folyamatos és egyenes vonalú, inkább töredékes és
szakaszos (Buda, 1989). A tréningek időtartama - elsősorban a folyamat rövidsége
m iatt - csak korlátozott változást tesz lehetővé. A rövidebb csoportokban nehéz a
tagok összetételéből fakadó nehézségeket feldolgozni, nem lehet a munka ütemét
váltogatni, a túlzott elvárásokat és a limitált lehetőségeket összhangba hozni. Bizonyos
személyiségvonások és kapcsolati elvárások moderálásában, a tolerancia, a másik
ember, "a másik oldal" nézetei iránti érzékenység növelésében azonban a tréningek
sikeresek voltak (72. táblázat).

ÍZ táblázat. Miben sikeresek a hosszú, és miben a rövid csoportok?

Rövid csoportok

Hosszú csoportok

személyiségvonások moderálása
kapcsolati elvárások moderálása
tolerancia nő
másik ember iránti érzékenység nő

reálisabb társas magatartás
magabiztosság erősödése
viselkedés dominánsabb
identitás erősödik
örömszerzés, önérdek, hatékonyság értékei nőnek
csoporttal kapcsolatos félelmek csökkennek

Azt is láthattuk azonban, hogy a tréningek hatása sem enyészik el az élménnyel, más
területeken sok késieken érést regisztrálhattunk. Ezeknek a rövid csoportoknak a
folyamatát vizsgálva úgy láttuk, hogy a csoport befejeződése megtöri a módosulási
folyamatot, ezért sok az efemer hatás, a visszarendeződés. Néha a folyamat sikeres, a
változás be tud érni, s több ízben tapasztaltuk, hogy a tréningmódszer is megérinti az
egész személyiség- és vélekedésrendszert.
A hosszabb, extenzív folyamatban
- reálisabb lett a társas magatartás;
- erősödött a tagok magabiztossága, viselkedésük dominanciája, identitása
(sokszor csökkent az ellenségesség, a rejtőzködés, a túlkontrolláltság, a dependencia);
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- ezek nyomán a tagok gondolkodásában az altruista, morális, humánusan
hasznos értékek mellett helyet kaphattak az önérdek, a hatékonyság, az örömszerzés és
az élvezetesség szempontjai is;
- azt tapasztaltuk, hogy a hosszabb idő alatt van mód a félelmek átdolgozására,
az attitűdök átformálódására, s magának a változásnak a kipróbálására is;
- fontos tapasztalatunk, hogy a tagok élményében a csoportok hatásának
felismeréséhez is sok idő kell, főképp az összetettebb, önismereti jellegű nyereség
jelentkezik később.
Az előadás végén hadd kanyarodjak vissza ismét Mérei Ferenchez. A vizsgálat
eredményeit interpretálva sokszor járt a fejemben, 6 hogyan értékelné a kapott
adatokat. Az ő szellemét követve én is azzal fejezem be, mint amivel ő tette a
társszerzőkkel írt "A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása" kötet
bevezetőjében (1987): "Arra törekedtünk, hogy leírásunk konkrét maradjon,
mondanivalónkat a viselkedés és az élmény szintjén bontsuk ki, és megfigyelhető
jelenségeket konceptualizáljunk."
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. április 12.
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SUMMARY

The power of the social environment An empirical study of group
psychotherapy with healthy subjects
Barcy, Magdolna
In this five years research we have investigated the characteristics and effectivity of
training, personality growth and organizational development groups held for healthy
members. Our questions were: which are the specific and non-specific components of
effects of change in the following concepts: frame, group composition, leader’s style
and ideology, method, task of groups, expectations etc. We could identify 19 main
components of change. We controlled the duration of changes and their conditions
with follow-up tests, and studied how to explain the individual changes on the basis of
the procedures observed in the whole group.
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EVOLÚCIÓS SZEMLÉLET
A SZEMÉLYISÉGPSZICHOLÓGIÁBAN:
ÖNKONTROLL, REPRODUKCIÓ ÉS ALTRUIZMUS*
Kardos Lajos emlékelőadás
KULCSÁR ZSUZSANNA
ELTE, Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék

Kardos Lajos professzor méltatása után az előadás a személyiségpszichológiának a
címben megjelölt konvergáló irányairól ad áttekintést. Az önkontroll kérdéséből
kiindulva a téri tájékozódás teljesítményeit az idői tervezés deficitjével állítja szembe. A
téri-idői dichotómiát az idegrendszer 'préditív’ és 'interaktív' munkamódjával állítja
párhuzamba, és mint alternatív, tfpusalkotó stratégiákat elemzi. Kitér a
viselkedésszabályozás nemi különbségeire: a prediktív viselkedés zavarával jellemzett
szindrómák férfi túlsúlyának kérdésére, amelyet állatkísérleti adatok mentén
mechanizmusszinten jellemez. Foglalkozik a reprodukciós stratégiák (r-K kontinuum)
és az emberi magatartás típusos formái közötti kapcsolat kérdésével, amelyet a
szocializáció antropológiai, illetve fejlődéslélektani megközelítéseit egyrészt a
gyermekkori családi környezet jellemzőivel, másrészt az interaktív, illetve prediktív
típusú válaszszervezéssel kapcsolja össze. Rámutat e dichotómiának a humán
altruizmussal való feltételezett viszonyára, bírálva azt a felfogást, amely az r-szelekciós
stratégiához alacsony fokú altruizmust kapcsol. A reciprok altruizmus kérdésének
tárgyalása után úgy érvel, hogy mindkét típusú stratégia társulhat az altruizmus
magasabb és alacsonyabb mértékével az altruizmus más-más formájának preferálása
mellett.

A Magyar Pszichológiai Társaság mintegy két éve határozta el, hogy Országos
Tudományos Konferenciáin Kardos Lajos professzor elmékének plenáris elődást
szentel. Ezúttal másodízben kerül sor Kardos emlékelőadásra. A z első előadást
Barkóczi Ilona, Kardos tanár úrnak a pszichológusképzésben első, kiváló munkatársa
tartotta.
Ezúttal engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Társaság vezetősége felkért az
emlékelőadás megtartására. Bár annak eldöntésére, hogy mennyire vagyok méltó

* A Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Nagygyűlésén 1994. április 8-án Kardos Lajos
tiszteletére elhangzott előadás. A tanulmány az OTKAIII. (nysz. 2261) pályázat támogatásával készült.

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 1-2. 26-36.

emlékének előadásommal tisztelettel adózni, nem vagyok hivatott, azért fogadtam el
ezt a felkérést, mert a szó szoros értelmén túl is Kardos professzor tanítványának
vallom magam.
1957-ben, a hosszú szünet után újrainduló pszichológusképzés mindössze
öttagú első évfolyamának hallgatójaként első tanárom Kardos professzor volt.
Előadásaiban, azok tudományos értéke és érdekessége mellett, úgyszólván már a
legelső alkalommal az a műgond tette rám a legnagyobb benyomást, amely ezeket az
órákat esztétikai élménnyé avatta. Kardos professzor elődásait és írásait mindenkor
modellnek tekintettem, mivel azokban a tudományos igényesség egy sajátos, és
számomra rendkívül impresszionáló minőségét ismertem fel: a tárgyszerűség és
éleselméjűség mellett a gondolkodó ember örömét. Szubjektivebb megfogalmazást
megkockáztatva: azok a szellemi alkotások, amelyek bontakozásának az előadásokon
tanúi lehettünk, leginkább zeneművek szerkezetére, vagy - a zenei ihletettséget
ugyancsak nem nélkülöző - Thomas Mann-i írásokra emlékeztettek engem, ami talán
nem véletlen: Kardos professzor úr közismerten valódi zeneértő volt.
Kardos professzor szellemisége immár éppen harminc éves oktatói pályámon
mindvégig motiváló erőként kísért, és csak remélni tudom, hogy ezalatt valamit én is át
tudtam adni tanítványaimnak ebből az izgalmas szellemiségből.
Az emlékelőadás, talán meghatározása szerint is, egyfajta számadás. Ennek
számomra most külön aktualitását adja, hogy oktatói pályafutásom kerek évfordulóhoz
érkezett el.
Elődásom oktató és kutatómunkám tárgya, a személyiségpszichológia néhány
konvergáló irányáról fog szólni, az előadás címében megjelölt témakörökben. Az
önkontrollról szeretnék beszélni, evolúciós szemléletben, a reprodukciós stratégiákkal
és az altruizmussal összefüggésben.
Az önkontroll kutatása munkásságomon végigvonul. Az önkontroll zavarával
jellemzett szindrómákkal, az antiszociális személyiségzavar (pszichopátia) és gyakori
előfutára, a gyermekkori hiperaktivitás kutatásával elméleti és kísérleti megközelítésben
foglalkoztam (Kulcsár, 1991a, b; 1992/93a, b).
A pszichopátia rejtélye számomra kihívást jelentett, szerettem volna a
jelenséget pozitív terminusokban megragadni a Cleckley/Mérei-féle ”nem szorong, nem
tanul, nem szeret" helyett; míg rá nem jöttem, hogy valóban olyan konstellációról van
szó, amelyet nem írnak le axiomatikusnak tűnő, általános felfogás szerint az emberi
jelenség lényegét kifejező, így eleve értékelő terminusokban megfogalmazható
minőségek. Ugyanakkor olyan konstellációról, amelynek minden egyes elemét
mindannyian felleljük magunkban, Jung kifejezésével élve legalábbis az 'árnyék'
szintjén.
Elemzésemben a pszichopatát mégis adottságai felől próbáltam
megközelíteni, és elsősorban mobilitásával jellemeztem. Kötódésképtelenségében a
kilépés bátorságát láttam, a íér_meghódítását. Azokat az agyi mechanizmusokat
kezdtem tanulmányozni, amelyek a téri tájékozódás teljesítményeit biztosítják és
vizsgáltam e rendszereknek az idői tervezés mechanizmusaihoz, mint az önkontroll
letéteményeseihez való viszonyát. így jutottam el a viselkedésvezérlés dichotóm
modelljeihez, előbb Pribram (1969), majd Goldberg (1985) idegélettani elképzeléséhez.
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Ezek az átfogó koncepciók azonos feladatok megoldására alkalmas alternatív
viselkedésformákat és agyi mechanizmusokat tételeznek, és a humán önkontrollal
hagyományosan összekapcsolt, belső viselkedéstervek/programok által vezérelt, ún.
'prediktív' magatartást egy ingerkötött, ’interaktív’ típusú magatartással állítják szembe.
A kétfajta magatartás a modellekben különböző élethelyzetek és feladatok megoldását
szolgáló alternatív stratégiákat képvisel.
Mind Pribram korábbi elmélete, mind Goldberg későbbi modellje agykérgi
mechanizmusok működésére helyez súlyt a viselkedésszervezés két stratégiájának
háttereként. A modernebb Goldberg koncepció, amelyhez hasonló nézeteket fogalmaz
meg Passigham (1987) és Wiesendanger (1986) is, mind a prediktív, mind az interaktív
típusú viselkedést frontális kérgi funkciókhoz kapcsolja, különböző szubkortikális
konnektivitással.
Csupán érintőlegesen említem meg, hogy egyes újabb kutatások szerint
hátsóagyi mechanizmusok a magasabb viselkedéskontroll szervezésében a korábban
feltételezettnél
jelenősebb
szerepet
játszanak.
Elsősorban
kisagyi,
és
vesztibulocerebelláris mechanizmusokról van szó (1. Kulcsár, 1994).
Leiner és munkatársai (1987, 1989) a kisagy szerepét igazolták az ún.
anticipátoros vagy prediktív jelzések hasznosításában. Olyan koncepciót mutattak be,
amely szerint a kisagy a motoros kontroliban, a tartós figyelem funkciójában, a
habituációban és a komplex kognitív funkciókban is alapvető szerepet játszik. Deficitje
- csakúgy, mint a frontális károsodások - e funkciók zavarához vezet.
Leiner feltételezi, hogy a kisagy és a motoros, premotoros, szupplementer
motoros és prefrontális áreák közötti kétirányú anatómiai kapcsolatok biztosítják a
kisagynak a komplex humán funkciókban, így a válaszprogramozásban játszott aktív
szerepét.
Erre a modellre azért tértünk ki, mert megkérdőjelezni látszik a magasabb
kontrollfunkciók hierarchikus szerveződésének az elvét, és felveti az ősi struktúrák
szerepének lehetőségét a komplex viselkedés szabályozásában. A továbbiakban e
kérdés az elméleti elemzés szintjén újra felmerül.
A kontrollfunkciók szerveződési szintjei mellett témánk szempontjából
jelentős még a viselkedésszabályozás prediktív formájában résztvevő mechanizmusok
nemi különbségeinek a kérdése is. A Robinson-csoport kutatásait említjük ezzel a
kérdéssel kapcsolatban (pl. Robinson és Coyle, 1980; Robinson és Justice, 1986),
amelyek a viselkedésszabályozás nemektől függő különbségeire utalnak. E
szerzőcsoport bizonyítékokat mutatott be arra vonatkozóan, hogy hím patkányoknál
jobbféltekei frontális léziók viselkedéses hiperaktivitáshoz, azaz a viselkedéskontroll
zavarához vezetnek. Lipsey és Robinson (1986) ezzel szemben azt találták, hogy
nőstény patkányok sem a jobb, sem a bal frontális kéreg lézióját követően nem
mutattak hiperaktív viselkedést. A Robinson-csoport munkáiban egyértelmű
utalásokat találunk arra, hogy a fenti adatok a humán lateralizációra és a humán
viselkedéskontroll nemi különbségeire nézve is tanulságul szolgálnak. Anélkül, hogy
érveiket felidéznénk (amit másutt megtettünk, 1. Kulcsár 1992/93b), ehelyütt csak arra
emlékeztetünk, hogy lányoknál a hiperaktív szindróma sokkal ritkább, mint
fiúgyermekeknél (1. Kulcsár, 1992/1993b). A Robinson-csoport adataiból az az
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általánosabb következtetés adódik, hogy a viselkedéskontroll agyi mechanizmusai a
női nem esetében nagyobb mértékben biztosítottak, mint férfiaknál. Feltehető, hogy ez
az elrendezés, amelyet további adatok támogatnak, a két nemnek az utódgondozásban
betöltött eltérő feladataival van kapcsolatban.
Az emlős agy nemektől függő differenciációjának komplex kérdéskörével
kapcsolatban csupán azt jegyezzük meg, hogy a kéreg, főként a frontális kéreg nemtől
függő dimorfizmusa számos biokémiai paraméter mentén, többszörösen igazolt.
Elsősorban a frontális kérgi monoamin neurotranszmisszió nősténynél fokozottabb
mértékére vannak adatok (1. Maggi és Zucchi, 1987; Nausieda és mtsai, 1979). Ha igaz
az, hogy a hiperaktivitás hátterében a katekolamin-deficit szerepet játszik, illetve az
önkontroll elemi formáit a kérgi katekolamin neurotranszmisszió befolyásolja márpedig erre számos adat utal (1. Kulcsár, 1992/93b) -, akkor a fenti adatok a női
nemnek a hiperaktív szindrómával, és a gyenge viselkedéskontrollal szembeni viszonylagos
védettségét támasztják alá.
Ebben az összefüggésben érdemel említést Ellisnek (1987) a kriminalitás
neuroandrogén elméleteként ismert különös koncepciója, amely a bűnözés hátterében a
férfi nemi hormon, az tesztoszteron hatását tartja döntőnek. Ellis koncepciója azt a
tényt kívánja értelmezni, hogy a bűnözés minden ún. viktimizációs (áldozatot
követelő) formája magasabb arányban (az erőszakos bűnözés tízszeresen, a nem
erőszakos áldozatot követelő bűnözés négy-hatszorosan nagyobb mértékben) fordul
elő férfiaknál, mint nőknél, és a legnagyobb előfordulás fiatal férfikorban található.
Ellis koncepcióját Eysenck és Gudjonsson (1989) is átveszi. Mind Ellis, mind Eysenck
újabban erőteljesen támaszkodik az evolúciós biológia reprodukciós stratégiákról
szóló koncepciójára, mégpedig oly módon, hogy a bűnözést közvetlen kapcsolatba
hozzák a nagyobb szaporaságra törekvő, az utódgondozásba keveset invesztáló, stabil
kapcsolatok kialakítására kevésbé hajló reprodukciós stratégiával, és viszont, a
proszociális magatartás elemzésükben olyan reprodukciós stratégiával van
kapcsolatban, amelynek jellemzője a kevés utódra törekvés és a nagy szülői ráfordítás.
Említést érdemel, hogy a reprodukciós stratégiák és az emberi magatartás
típusos formái között elsőként Jung (1921/1971) eredeti extraverzió-introverzió leírása
von párhuzamot.
Jung a két típus viselkedéses jellemzőit a nagy szaporaságú, illetve a kis
szaporaságú fajok reproduktív viselkedésével hozta kapcsolatba, rámutatva, hogy az
extravertáltak hasonlóképpen propagálják magukat a világban, mint a sok utódot
hagyó, de az utódokkal keveset törődő fajok, megragadva a pillanat adta örömök
lehetőségét, míg az introvertáltak egy ellentétes reprodukciós stratégia, a kevés utód,
nagy szülői ráfordítás analógiájára szervezik életük szinte minden területét. Jung tehát
az extra-introverzió viselkedéses jellemzőiben a reproduktív magatartás stratégiáinak
szimbolikus analógjait ismerte fel, mintegy megelőlegezve az r- és К-szelekció Mac
Arthur és Wilson által 1967-ben leírt elveit.
Az r-K kontinuum, amint arra Pianka (1970) rámutat, a szaporodás
mennyiségi extrémjétől a minőségi extrémig terjed. E kontinuumot újabban fajon
belüli, típusalkotó variánsok (Gadgil és Solbrig, 1972; Jolly, 1985; Rushton, 1985)
leírásaiban is alkalmazzák, ahogyan azt annak idején Jung tette.
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Ellis koncepciójára visszatérve, e szerző azt proponálja, hogy "a
viktimizációs cselekmények minden osztálya r-szelekciós jellegű, különösen pedig az
áldozatot követelő bűncselekmények". Ez azt jelenti, hogy nézete szerint r-szelektált
vonásoknak (így a korlátozatlan nemi magatartásnak) korrelálniuk kell az áldozatot
követelő bűnözéssel. Az irodalom áttekintése során Ellis feltevését támogató
demográfiai adatokat talált. Meg kell említenünk azonban, hogy elgondolásai, ahogyan
Eysenck konklúziói és Rushton számos tanulmánya, a fajelmélet határát súrolják,
amellyel szemben a tudományos világ tiltakozásának adott hangot.
Mindazonáltal az r- és К-szelekció kérdésköre - evaluatív felhangok nélkül ma a személyiségpszichológiai kutatásokban előtérbe került. Ezzel a kérdéskörrel
foglalkozik a szocializáció antropológiai, illetve fejlődéslélektani elemzésében a
Pennsylvaniai Egyetem kutatócsoportja (The Pennsylvania Infant and Family
Development Project, 1. Draper és Harpending, 1982; Draper és Belsky, 1990; Belsky,
Steinberg és Draper, 1991), akik a szocializáció családi kontextusának kérdését
tárgyalják. Draper és Belsky (1990) az alternatív reproduktív stratégiák kialakulását
empirikus bizonyítékokra támaszkodva a gyermekkori családi környezettel, nevezetesen
az apának a koragyermekkorban való jelenlétével vagy hiányával hozzák
összefüggésbe. Az apa jelenléte - bizonyítékaik szerint - olyan reproduktív stratégiát
eredményez, amelynek jellemzője a késleltetett pubertás, a szexuális aktivitás
viszonylag késői megjelenése, a felnőtt párkapcsolatok stabilitása, valamint a magas
kooperativitás. Ez a konstelláció az evolúciós biológiába tárgyalt K-stratégiára
emlékeztet, és az általunk használt terminológiában a prediktív motoros
programozással kapcsolható össze. "Olyan környezetekben és kultúrákban viszont,
ahol az apák távol vannak, alternatív személyiségkonstelláció és reproduktív stratégia
lesz jellemző, azaz korai pubertás és szexuális aktivitás, a felnőtt párkapcsolatok
instabilitása, alacsony szülői ráfordítás ... és magasfokú agresszivitás" (Buss, 1990,7. о.).
E konstellációban az г típusú reprodukciós stratégia analógja ismerhető fel, saját
terminusainkban pedig az interaktív típusú viselkedésvezérléshez köthető.
Megjegyezzük, hogy a Draper-csoport hipotézisében, éppen a kooperativitás és az
agresszivitás szempontjának bevonásával, már implikálva van az evolúciós biológia
másik fontos kérdésköre, az altruizmus problematikája is: az г-szelekciós jellegű
reprodukciós stratégiához csökkent, a К-szelekcióshoz fokozott altruizmust
kapcsolnak.
"Draper és Belsky (1990) szerint mindkét stratégia része az ember
fajspecifikus repertoárjának, és minden ember mindkét stratégia követésére alkalmas
kapacitással rendelkezik. Az, hogy ki-ki melyiket fogja követni, a gyermekkori
környezet függvénye" (Buss, 1990,7. о.).
A reprodukciós stratégiák mint az individuális különbségeket meghatározó,
evolúciós nyomásra, azaz filogenetikus, ’disztális’ okok hatása alatt kialakult
jellemzők, felbukkannak Gangestad és Simpson (1990), valamint, mint már jeleztük,
Rushton (pl. 1988) munkáiban is. E szerzők, csakúgy mint Ellis, illetve Eysenck és
Gudjonsson, genetikailag meghatározott alternatív viselkedéses stratégiákról beszélnek,
amelyeket az ősi környezet formált, és a pennsylvaniai csoporthoz képest kisebb
jelentőséget tulajdonítanak a proximális környezeti tényezőknek. Megjegyzendő, hogy
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Eysenck (1967), valamint Zuckerman (1979) - a reprodukciós stratégiák evolúciós
biológiai eredetére való hivatkozás nélkül - már korai munkáikban adatokat közöltek a
szexuális viselkedés és az általuk vizsgált alapdimenziók kapcsolatáról: adataikból
extravertáltaknál, illetve szenzoros élménykeresőknél változatosabb, több partnert
számláló szexuális aktivitás képe bontakozik ki, amely könnyen összekapcsolható az rstratégiával. Hasonló összefüggést találtak Snyder, Simpson és Gangestad (1986) a selfmonitoring személyiségfaktor korrelátumainak tanulmányozása során, amelyet Snyder
az expresszív viselkedés kontrolljára való képesség faktoraként definiált (Snyder,
1974). E szerzők r- és К-stratégia helyett korlátozott, illetve korlátozatlan szexuális
magatartásról beszélnek, amelynek az r- és К-stratégiával való nyilvánvaló
párhuzamára Buss (1990) is utal.
Az altruizmus kérdésére visszatérve: Eysenck olyan kontinuumot feltételez,
amely "a kriminalitástól alkoholizmuson és átlagos viselkedésen keresztül a másik
szélsőségig, az empátiáig, altruizmusig és az önzetlenségig terjed" (Eysenck, 1992). A
kontinuumnak az altruzimussal ellentett végén a pszichoticizmus áll.
Korábban jeleztem, hogy saját elemzésem (1986, 1991) a pszichopátia pozitív
jellemzőjeként a fokozott mobilitást tartja számon. Hasonló érvelést találtam
Harpending és Sobus (1987) evolúciós értelmezésében, amely a pszichopátiát nem
patológiás, hanem alternatív, adaptációs stratégiaként tartja számon. Ez a szerzőpár a
pszichopata mobilitását egyenesen a reciprok altruizmus hiányával, a "csaló"
attitűdjével hozza oki kapcsolatba. A mobilitás szelekciós nyomás hatása alatt, az
evolúció során kialakult jellemző, amely védelmez jelent a leleplezéssel szemben.
Ahhoz, hogy Harpending és Sobus érvelését méltatni tudjuk, röviden ki kell
térnünk Trivers (1971) reciprok altruizmusról szóló elméletére. Ez a koncepció vezet
majd vissza az önkontroll kialakulásának a kérdéséhez és személyiségpszichológiai
modelljeihez.
Trivers szerint az altruizmus vonás kialakulását a kooperáció szükségessége
eredményezte az evolúció során. Az egyébként sokszor tévesen Axelrod és Hamilton
(1981) nevéhez kapcsolt "első kooperatív lépés" gondolata Triverstől származik.
Nézete szerint amennyiben az altruista vonás az evolúció során alakult, akkor vele
együtt komplex, soktényezős pszichológiai rendszernek kellett megjelennie, amelynek
legfőbb komponensei a kővetkezők:1
1. A reciprok altruizmus vs. a ’csalás’ dimenziója
2. Barátság és rokonszenv-ellenszenv emóciói
3. Morális agresszió
4. Hála
5. Bűntudat és jóvátételi altruizmus
6. "Finom csalás": a megjátszás
7. A finom csaló leleplezése: megbízhatóság, bizalom és gyanakvás
8. Altruisztikus partnerkapcsolatok kialakítása
9. Többszemélyes interakciók
i) Tanulás másoktól
ii) Segítségnyújtás a csalók kezelésében
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iii) Generalizált altruizmus
iv) A csere szabályai
10. Fejlődési plaszticitás
A
reciprok altruizmus gondolata
két fontos
konklúziót
hordoz
a
személyiségpszichológia számára. Egyrészt azt, hogy az önkontroll, amelynek
alapkomponenseiként a bűntudatot és a jóvátételi törekvést tartják számon, nem teljes
mértékben tanult jelenség, hanem az altruizmus evolúciós nyomás hatására kialakult,
biológiailag determinált pszichológiai rendszerének következménye. Másrészt azt,
hogy a reciprok altruizmus a reprodukciós stratégiáktól ßggetlen, ezért korrelációs
adatok alapján sem tartható jogosultnak az a fentiekben idézett eljárás, amely a
reprodukciós stratégia és az altruizmus között ok-okozati kapcsolatot tételez. A két
jelenség, a reprodukció és az altruizmus az adaptáció (fennmaradás) két eltérő
feltételének szolgálatában szelektálódott, az egyik a szexualitás, a másik a kooperáció.
Kriegman (1990) a modern pszichoanalízis tárgykapcsolat elméleteiből
kiindulva a reciprok altruizmust a tárgykapcsolatok iránti emberi szükséglettel hozza
kapcsolatba, amelynek disztális, filogenetikus hátterét a kooperáció adaptív előnyei
képezik. Kriegman az emberi alapkonfliktust a tárgykapcsolat primer szükséglete és a
biológiai, általa alapvetően aszociálisnak tekintett szükségletek között ismeri fel.
Végső elemzésben az utóbbiakhoz kapcsolható a reprodukciós szükséglet is.
Ez a megközelítés - elemzésünkben - feloldhatja azt a disszonanciát, amelyet
az ismertetett koncepciók joggal kelthettek, és amely az interaktív típusú
viselkedésszervezésnek és a férfi nemnek az г-stratégián keresztül az altruizmus
hiányos érvényesülésével való összekapcsolásából adódik. Ha a reprodukciós stratégia
és az altruizmus egymástól független evolúciós erdetét és funkcióját felismerjük, akkor
ráeszmélünk, hogy az interaktív típusú programozás az altruizmus szolgálatában állhat,
mégpedig azáltal, hogy a kooperativitás elemi feltételét teremti meg; együttműködést
itt és most, amelyet az öt alap személyiségfaktor, a Big Five1 közül a ’barátságosság’
(Agreeableness) képvisel. A prediktív programozás ezzel szemben, idői
komponensével, éppen az altruizmus reciprok, viszonzó tényezőjét biztosíthatja, a
hála, a jóvátétel tendenciáján, és általában a kooperatív kapcsolat megbízhatóság
elemén keresztül. Ezt a tényezőt a személyiségfaktorok közül a "lelkiismeretesség"
(Conscientiousness) képviseli.
Mindebből arra a következtetésre jutottunk, hogy az interaktív
programozással jellemzett, és emellett esetleg r-szelekciós reprodukciós stratégiával
élő férfi lehet altruista, sőt altruista a viszonzás elvárása nélkül, kockázatvállaló
természeténél fogva egészen a hősiesség, a heroikus altruizmus határáig. És adott
esetben hiányozhat az altruizmus a hosszú távú terveit követő, K-stratégiával
jellemzett prediktív programozóból, hiszen e stratégia meghatározása szerint az énre
és a szűk családra orientált.1
1 A "Big Five''-ról összefoglaló tanulmányokat közölt a Journal of Personality 1992-es, 60. kötetének
tematikus (júniusi) száma, illetve Halverson, Kohnstamm és Martin (1994) újabb tanulmánykötete. Magyarul
Szirmák és de Raad (1994) tanulmánya foglalkozik a témával.
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Elgondolkodhatunk ugyanakkor azon is, hogy vajon a K-szelekciós
individuum altruizmusa nem hozható-e kapcsolatba reprodukciós szükségletének a
monogám életvitel által való jelentős korlátozásával, s nem szenved-e az erre képtelen
r-szelekciós individuum esetlegesen meglévő erőteljes altruisztikus tendenciái okozta
konfliktusok miatt, ha fékezhetetlen szexuális késztetései nyomán elkerülhetetlenül
szenvedést okoz.
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. április 15.
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SUMMARY

On the place of an evolutionary conception in personality psychology:
Self-control, reproduction and altruism
Kulcsár, Zsuzsanna
Having appreciated the life-work of professor Lajos Kardos and his role in Hungarian
psychology in general and in the scientific carrier of the author in particular, the paper
presents a review of converging directions of three areas of personality psychology, as
indicated in the title. Setting out from the topic of self control, mobility, as a positive
aspect of psychopathic behavior, and the function and brain mechanisms of spatial
orientation, as opposed to temporal aspects of behavior (behavior programming and
planning) are first analysed. On the basis of a line of neurophysiological research
(Goldberg, Passingham and the Leiner group) the spacial-temporal dichotomy is
connected to the brain mechanisms underlying interactive and predictive motor
programming and discussed as providing the biological background for alternative
behavioral strategies and personality types. The gender differences in this dichotomy
are discussed next, pointing to the male dominance in syndromes involving deficient
predictive programming as shown by statistical analyses and proven by animal
experimentation at both neurophysiological and biochemical level. At this point, an
evolutionary approach is introduced, and the r-K continuum as a dimension, ranging
from the quantitative to the qualitative extreme of reproduction is described. A
possible connection between reproductive strategies and the alternative modes of
behavior programming is suggested, namely a parallel between r-selection and the
interactive, and К-selection and the predictive mode of progamming is hypothesized.
The alternative strategies of reproduction are also discussed as a function of family
structure in childhood (Draper, Blesky et al.). Next, the suggestion, presented first by
Eysenck, concerning a negative relation between r-selection and altruism is discussed.
On the basis of the Trivers’s model of reciprocal altruism and the theory of human
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altruism proposed by Kriegman, reproductive strategies and altruism are suggested to
represent unconnected categories. Altruism, as it is suggested, might go together with
both of the reproductive strategies, as well as with both predictive and interactive
behavior programming, while different factors of altruism might be characteristic in
the alternative behavioral and reproductive strategies.

36

AKKOR IS VIGYÁZNI KELL, HA OLYAN EREDMÉNYT
KAPUNK, AMI MEGFELEL KLASSZIKUS ELMÉLETEKNEK:
"HIERARCHIKUS FELDOLGOZÁS VAGY KÉSŐI SZELEKCIÓ"
CZIGLER ISTVÁN
MTA Pszichológiai Intézete

Nyolc kísérletben lexikai döntési feladatban vizsgáltuk az eseményhez kötött
potenciálokat. A személyek reakcióidő-helyzetben gombnyomásos választ adtak, ha egy
betűsor meghatározott színnel jelent meg és értelmes szó volt (kivétel a 4. kísérlet, ahol
az értelmetlen szósorokra kellett válaszolni; a 6. kísérletben pedig csak az élőlényeket
jelentő szavak voltak célingerek). E feladat után felismeréses vizsgálat következett,
melyben szerepeltek mind a releváns, mind pedig az irreleváns színben bemutatott
szavak. Az eseményhez kötött potenciálok figyelmi összetevőit (elülső pozitivitás, hátsó
N2, N2(,) és a késői pozitivitást csak a releváns színben bemutatott betűsorok váltották
ki. Ez az eredmény megfelel a figyelem korai szelekciós modelljének. A felismeréses
adatok azonban nem támasztják alá e modellt, így az eseményhez kötött potenciálok
figyelmi összetevőinek megjelenését is a késői szelekció lehetőségének alapján kell
értelmezni.

A korai szelekciós elméletnek (Broadbent, 1958; magyar nyelvű összefoglalásként 1.
Czigler, 1994), a kognitív pszichológia egyik első modelljének mind a mai napig
aktuális a mondandója: az alapvető ingersajátságok kiértékelése nyomán eldől, a
továbbiakban mely ingerek feldolgozása folytatódik, és melyeké nem. Az eredeti
modell szűrési folyamatokat tételezett fel, később ez módosult csillapításra (Treisman,
1969), illetve a nem-figyelt ingerek feldolgozásának gátlására (Tipper, 1985), vagy
éppenséggel a korai és a későbbi feldolgozási folyamatok jellegének
megkülönböztetésére (Neisser, 1976/1984). A korai szelekciós modellek értelmében
abban az esetben, ha valamilyen fizikai sajátság (hely, szín stb.) miatt az inger nem
lényeges, további feldolgozása (lexikai, szemantikus) nem történik. A feldolgozás
szintjei tehát hierarchikusan függő viszonyban vannak. Szemben a fentiekkel, a késői
szelekció olyan lehetőségre utal, ahol a teljes elemzést követően a viselkedés
szabályozása vagy az emlékezeti rögzítés szintjén dől el, fontos-e egy inger vagy sem
(pl. Deutsch és Deutsch, 1963; Duncan, 1980; magyar nyelvű összefoglalásként 1.
Czigler, 1994). Az elmúlt évtizedekben jobbnál jobb kísérletek tömegét végezték a két
megközelítés összehasonlítására, meggyőzően érvelve a korai szűrés lehetőségéről
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csakúgy, mint a késői szelekció realitásáról. Úgy tűnhet, hogy ezen a területen nem a
vagy-vagy, hanem a mikor melyik típusú kérdés az értelmesebb.
A figyelmi szelekció vizsgálatának hagyományos kísérleti pszichológiai
módszereit hatékonyan egészítik ki az agyi elektromos jelenségek regisztrálásán
alapuló eljárások, ezek között is az eseményhez kötött agyi potenciál változások (EKP)
elemzése. Azért előnyös az elektromos változások e csoportjának a vizsgálata, mert az
EKP olyan esetekben is mérhető, amikor nincs nyílt válasz, tehát amikor reakcióidőt,
vagy más teljesítmény-mutatókat nem regisztrálhatunk (például amikor olyan inger
jelenik meg, amire "nem kell figyelni"). Amikor a kutatások célja a korai szelekció
lehetőségének vizsgálata, az EKP kísérleteknél az egyik lehetséges gondolatmenet a
következő. Ha van olyan EKP komponens, mely csak akkor jelenik meg, ha a
feldolgozás eléri a jelentés szintjét, akkor e komponens megjelenésének hiányából arra
következtethetünk, hogy ilyen feldolgozás nem volt. Az EKP-összetevők között ilyen
az N400 (az inger megjelenése után mintegy 400 ms látenciával megjelenő negatív
hullám), mely annál nagyobb, minél kevésbé várunk egy szót (magyar nyelvű
összefoglalásként 1. M arton és mtsai, 1986). Ha egy szó a látómező nem-figyelt részén
jelenik meg, nem vált ki ilyen összetevőt (McCarthy és Nobre, 1993). Továbbá, az
ismételten megjelenő szó már nem vált ki N400 hullámot ("ismétlési priming"). Ezt a
jelenséget felhasználva kimutatható, hogy minél távolabb jelenik meg egy szó a
látómező éppen fontos részétől, annál kisebb az előfeszítő hatása (Gunter és mtsai,
1994). Bár ezek az eredmények a hely és a jelentés hierarchikusan függő feldolgozását
sejtetik, Otten és munkatársai (1993) eredményei bonyolultabb összefüggésre
mutatnak. Vizsgálatukban ugyanis megmutatkozott az ismétlés hatása a nem figyelt
terület esetében is, csak éppen az eseményhez kötött potenciál változása ellentétes
polaritású (és kisebb) volt, mint a figyelt esetben. A téri figyelem hatása tehát nem
szűrés-csillapítás jellegű volt.
Természetesen hierarchikus függőséget nem csak akkor lehet feltételezni, ha a
valamilyen fizikai sajátságot és a lexikális/szemantikus tulajdonság feldolgozásának
kapcsolatát vizsgáljuk. Két fizikai sajátság esetében is lehet ilyen kapcsolat. Az EKPösszetevők közül ilyenkor a figyelmi folyamatokra jellemző összetevők megjelenésének
feltételeit vizsgálják. Ilyen a figyelmi feldolgozás folyamataival egyidejűleg
regisztrálható feldolgozási negativitás (Náátánen, 1990) a hangingerek esetében és a
szelekciós negativitás (hátsó N2) a látás területén (Harter és Aine, 1984; Czigler és
Csibra, 1990), egy, az elülső területek felett regisztrálható pozitív hullám (Czigler és
Csibra, 1992; Wijers és mtsai, 1989a), valamint az orientációs folyamatokhoz
kapcsolható N2 (N2jj) hullám (Náátánen és Picton, 1986; Wijers és mtsai, 1989b;
Czigler és Csibra 1992). Az eredmények szerint az akusztikus modalitásban a hang
forrása és a hangmagasság között kimutatható a hierarchikus függőség (Hansen és
Hillyard, 1980). A látás területén térileg jól elkülönülő a hely és a szín között adódott
hierarchikusan függő kapcsolat (Hillyard és Münte, 1984). Wijers és mtsai (1989b)
eredményei bonyolultabb viszonyra utalnak. Miközben az egyik figyelemfüggő
komponens (a hátsó N2) esetében az adatok hierarchikus függőségre utalnak, a
valamivel későbbi N2^ hullám e függőséget nem mutatta. Magunk (Czigler és Csibra,
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1992; Czigler, és mtsai, 1994) két vizuális sajátság (vonalvastagság és irány) esetében
olyan eredményeket kaptunk, melyek erős ellenérvek a hierarchikus függőség ellen.
Bemutatunk egy kísérletsorozatot, ahol a szelekció egyik szempontja fizikai
sajátság, betűk színe, a másik szempont pedig az ingerként szolgáló betűsorok lexikai
jellemzője volt: értelmes szót alkotnak-e a betűk vagy sem. Mint látható, e kísérletben
a szelekció szempontja nem téri sajátság, azaz nem az a tulajdonság, amelyben a korai
szelekció mechanizmusai gyakorta igazolódni látszanak. Meg kell jegyezni továbbá,
hogy szerkezetüket tekintve a bemutatásra kerülő vizsgálatok megfelelnek korábbi
vizuális diszkriminációs kísérleteinknek (pl. Czigler és Csibra, 1992), valamint egyéb
olyan vizuális diszkriminációs kísérleteknek (pl. Kenemans és mtsai, 1993; Mangun és
Hillyard, 1988; Wijers és mtsai, 1989b), melyekben a "figyelt" ingereket két sajátság
határozott meg. A különbség az, hogy a fenti vizsgálatokban mindkét sajátság fizikai
volt, e kísérletben viszont csak az egyik.
Valamennyi kísérletben színdiszkriminációs és lexikai döntési feladatot
adtunk, a 6. kísérletben ez szemantikus döntési feladattal egészült ki. Regisztráltuk az
agyi elektromos tevékenységet avval a céllal, hogy megvizsgáljuk, a fizikai sajátság
szempontjából elutasítható betűsorok kiváltanak-e figyelmi feldolgozásra jellemző
EKP-összetevőket. A korai szelekciós elmélet azt jósolná, hogy nem. A kísérleteket
felismeréses emlékezeti feladatokkal egészítettük ki, ahol megvizsgáltuk, több olyan
szóra emlékeznek-e a személyek, melyeket eredetileg a "célingernek" megfelelő
színben láttak.

Módszerek

Kísérleti személyek
A kísérletekben 101 személy vett részt. Megoszlásukat az egyes kísérletekben és
jellemzőiket az 1. táblázat mutatja.
1. táblázat. A kísérletek jellemző sajátságainak összefoglalása

Kísérlet

N

férfi

nő

1.
2.

12
15

5
7

7
8

20.8
19.6

770
770

incidentális
incidentális

emocionális szavak

3.
4.

12
8

6

6
4

21.6

110
110

incidentális
incidentális

válasz a nem-szóra

5.
6.
7.
8.

8

110

szándékos
incidentális
incidentális

szemantikus döntés
szín szavak
hosszú idők

18
18
10

4
3
8
8

5
10
10

5

5

kor

22.2
22.5
21.2
22.2
19.8

IN száma Felismerés

110
770
770
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Egyéb

Apparátus és eljárás
A módszerek egy része valamennyi feladatban közös volt. Világos zöld alapon kék vagy
piros színű betűsorok jelentek meg, a betűk magassága az 1 m látótávolságból 0,3
szögfok volt, a sorok szélessége a betűk számától függően (3-6 betű) 0,9-2,0 szögfok. A
betűsorok megjelenésének időtartama 500 ms (a 8. kísérletben 900 ms) volt, két
betűsor megjelenése között 400-800 ms (a 8. kísérletben 1400-1500 ms) telt el. A
betűsorok vagy értelmes szavakat (főnevek, ragozás nélkül) alkottak, vagy értelmetlen,
de a kiejtési szabályoknak megfelelő szó-sorok voltak (így az ’ablak' értelmes szó, a
’blaka’ ldejthető értelmetlen szósor, de nem szerepelhet a ’Ikbaa' mint szokatlan
kiejtésű betűsor). A személyeknek gombnyomásos választ kellett adniuk ("olyan
gyorsan, ahogy tudnak, de lehetőleg hiba nélkül"), ha a betűsor előre meghatározott
színű volt, és értelmes szót alkotott. Kivétel a 4. kísérlet volt, ahol az értelmetlen
betűsorokra kellett válaszolni. A 6. kísérletben csak azokra a szavakra kellett
válaszolni, melyek élőlények nevei voltak. (Az egyes kísérletekben a kiegyensúlyoztuk
a piros és a kék szín fontosságát.)
A fentieknek megfelelően minden kísérletben szerepelt négy ingertípus,
releváns színű szó (RSZ), irreleváns színű szó (ISZ), releváns színű nem-szó (RN), és
irreleváns színű nem-szó (IN). Az 1., 2., 7. és 8. kísérletben standard-deviáns
elrendezést alkalmaztunk, amennyiben az IN ingerek száma 770 volt, a másik háromé
típusonként 110. E kísérletekben a négyféle ingertípus sorrendje véletlenszerű volt,
avval a megszorítással, hogy a sorozatok kezdetén legalább két IN inger volt, és két
nem IN inger között legalább egy IN inger volt. Az ingereket nyolc sorozatban
m utattuk be, az első gyakorlás volt, a további hetet mértük.
A 3., 4., 5. és 6. kísérletben azonos számban szerepel a négy kategória. A
véletlenszerű sorrendben az volt a megszorítás, hogy az első inger nem lehetett olyan,
amelyikre válaszolni kellett (cél-inger). E kísérletekben a 40 ingert tartalmazó
gyakorló sorozatot négy sorozat követte.
Valamennyi szó a mindennapos szóhasználatban szereplő főnév volt.1 A
szavak a képernyőn szabályos ékezetes betűkkel jelentek meg. (A 2. kísérlet
ingeranyagáról a kísérletnél írunk.) A 6. kísérletben a szavak fele élőlény (növény és
állat), a másik fele élettelen tárgy neve volt. A 7. kísérletben további ingerként
szerepelt a "kék" és a "piros" szó is (ezek fehér színűek voltak).
A szín-diszkriminációs kísérlet után felismeréses teszt következett (kivétel a 7.
kísérlet volt). A személyek 44 szóból álló listát kaptak. A szavak fele szerepelt a
kísérletben, másik fele nem. A "régi" szavak fele eredetileg a releváns, a másik fele az
irreleváns színben jelent meg. A listán azokat a szavakat kellett megjelölni, melyek
szerepeltek a kísérletben (függetlenül a színtől). Az 5. kísérletben előre megmondtuk,
hogy felismeréses tesztet adunk, és ennek megfelelően jegyezzék meg a szavakat. A

1 Bár léteznek magyar gyakorisági gyűjtemények (pl. Füredi és Kelemen, 1989), ezek a teljes anyag
elemzésére nem adtak lehetőséget. így szógyakorisági elemzést nem végeztünk. A szavakat több személy
elolvasta, és senki sem talált olyan szót, melyet ne ismert, és ne használt volna.
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többi kísérletben a felismeréses teszt váratlan volt (incidentális felismerés). A
kísérletek módszereit az 1. táblázat foglalja össze.
Az agyi elektromos tevékenységet négy középvonali (Fz, Cz, Pz Oz) és két
oldalsó, temporális (T5, T6) területről vezettük el, a referencia a masztoideuszokra
helyezett, összekötött elektróda volt. Regisztráltuk a függőleges és a vízszintes
szemmozgásokat. Az átlagolásba csak olyan válaszok kerültek, ahol nem volt
szemmozgás műtermék.2 Az egyes ingertípusokra külön átlagoltuk az eseményekhez
kötött potenciálokat.

Eredmények és diszkusszió3
1. Kísérlet
Az 1. ábra az 1. kísérlet ERP-adatait mutatja. Szembetűnő, hogy a releváns színű
betűsorok az ingerek megjelenését követő mintegy 300 ms-on belül is eltérő válaszokat
váltanak ki, mint az irreleváns színűek. Ez a különbség a 160-240 ms látencia sávban az
elülső területek felett egy pozitív hullámot (elülső figyelmi pozitivitás), a temporális
területek felett egy negatív hullámot (hátsó N2), az elülső N2-t (N2^, kb. 300 ms
látenciával). Megjelent továbbá a késői pozitivitás. A "célinger", azaz a releváns színű
szó (RSZ) hatása abban különbözik a releváns színű nem-szó hatásától, hogy hosszan
fennmaradó pozitív hullámot (lassú hullám) vált ki. A fentieket hangsúlyos formában
mutatja a 2. ábra, ahol a "standard" (IN) ingerrel kiváltott válaszokat kivontuk a három
"deviáns" inger által kiváltott válaszból, azaz eltüntettük azokat a hullámokat,
melyeket az ingerek mindenképpen kiváltanak (az exogén komponenseket).

2 Az elektromos tevékenység regisztrálásánál az alsó és felső szűrés 0,02, illetve 30 Hz volt, a jeleket 250 Hz
mintavétellel digitalizáltuk, diszken tároltuk. Az átlagolásba nem kerültek be azok az egyedi potenciálok, ahol
a függőleges szemmozgásnak megfelelő EOG nagyobb volt mint ± 100 fiV, vagy a vízszintes szemmozgásnak
megfelelő EOG nem volt nagyobb mint ± 60 /zV, illetve egyetlen csatornán sem volt ± 65 /zV-nál nagyobb
aktivitás az ingert megelőző 60 ms és az ingert követő 800 ms alatt. Az alapvonal az ingert megelőző 60 ms
volt.
3 A bemutatott EKP-hatások több szempontos varianciaanalízisek eredményén alapulnak, ahol a faktorok a
szín relevanciája, a jelentésteliség (szó, illetve nem-szó), és esetenként az elvezetés helye volt. Ahol a
varianciaanalízisben több mint két elvezetés szerepelt, a Greenhouse-Geisser eljárást alkalmaztuk a
szignifikancia kiszámítására. Az EKP komponensek eloszlásának vizsgálatakor McCarthy és Wood (1985)
skálázási eljárását alkalmaztuk. Ebben az összefoglalásban az egyes elemzések adatait (F, df, Ms, , p) nem
közöljük. A felismeréses adatok t-próbákon, illetve varianciaanalíziseken alapulnak. A bemutatott hatások az
EKP- és a felismeréses teszt eredmények esetében legalább p < 0,05 szinten szignifikánsak voltak.
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+5uV 100 ms
1. ábra. Az eseményhez kötött potenciálok csoportátlaga az 1. kísérletben az ingerek négy csoportjában.
IN: irreleváns szín, nem-szó; ISZ: irreleváns szín, szó; RN: releváns szín, nem-szó; RSZ: releváns szín, szó
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2 ábra. A különbségpotenciálok csoportátlaga az 1. Kísérletben. IN: irreleváns szín, nem-szó; ISZ: irreleváns
szín, szó; RN: releváns szín, nem-szó; RSZ' releváns szín, szó
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A felismeréses feladatban nyújtott teljesítményt a 2. táblázat mutatja. A személyek
szignifikánsan több szót ismertek fel azok közül, melyek színe eredetileg a releváns
volt. Meg kell jegyezni azonban, hogy az irreleváns színnel bemutatott szavaknál is
magasabb volt a teljesítmény a spontán választás szintjénél (e szintet a téves riasztási
aránt jelzi).

2

táblázat. A színdiszkriminációAexikai döntési és felismeréses kísérletek teljesítmény adatainak

összefoglalása

Felismerés

Lexikai döntés
találat
Kis.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kih.

TR

598
577

7.9
6.8

562
591
559
599

5.5
6.3
5.9
6.1

555

4.8

0.8
0.3
0.8
0.6
0.4
0.5
0.4

695

2.6

0.1

Rí

releváns
49.2
64.0 (E) 18.2 (S)
48.7
39.8
53.6
55.5 (É) 42.7 (T)

TR
irreleváns
25.7
44.2 (E) 16.2 (S)
17.4
23.9
59.0
48.0 (É) 40.7 (T)

4.9
13.7 (E) 1.0 (N)
8.3
10.3
3.1
22.2 (É) 21.8 (T)

39.1

49.1

11.8

Kis.: kísérlet Rí: reakcióidő (ms) Kih.: kihagyás (%) TR: téves riasztás (%) E: emocionális szó
S: semleges szó É: élőlény T: tárgy

A fenti eredmények megfelelnek a korai szelekciós elmélet egy enyhén gyengített
változatának (amelyben a szűrés nem tökéletes). Figyelmi komponensek csak a
releváns szín esetében mutatkoznak, azaz egy kritikus fizikai sajátság hiányában nincs
"magasabb szintű" elemzés. E magyarázatot alátámasztják a felismeréses eredmények:
a korai figyelmi szelekció megakadályozza, hogy a "nem figyelt" színű ingerek
epizodikus emlékezeti nyomot alakítsanak ki.
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2 kísérlet
Ha tényleg egy fizikai sajátság szabja meg a későbbi feldolgozást, azaz a szín és a lexikai
feldolgozás egymástól hierarchikusan függ, azt várhatjuk, hogy az ingerek jelentése
nem befolyásolja majd az eredményeket. Ebben a kísérletben megvizsgáltuk, hogy
azonos eredmények kapunk-e akkor is, ha a szavak egy csoportja emocionális
színezetű.4 Ezért kiválasztottunk semleges és emocionális jelentésükben magas értékű
szavakat. Mindkét csoport esetében a csoport tagjainak fele a releváns, a másik fele az
irreleváns színben jelent meg.
A kísérletben a szavakra regisztrált átlagos EKP a 3. ábrán látható RN és IN
ingerek olyan válaszokat váltottak ki, mint amilyeneket az 1. kísérletben kiváltottak. A
"figyelt" és "nem figyelt" szavakkal kiváltott válaszok esetében ugyanazokat a hatásokat
kaptuk, mint amiről az előző kísérletnél beszámoltunk, azaz megjelent az elülső
figyelmi pozitivitás, hátsó N2, N2^ és késői pozitivitás. Ami még fontosabb, az
emocionális és a semleges szavak hatása között nem mutatkozott semmiféle eltérés. Az
EKP eredmények tehát megfelelnek annak, ami a korai szelekciós modell alapján
várható.
Ha viszont megnézzük az incidentális felismerési teszt eredményeit (2
táblázat), bonyolódik a kép. Tény, hogy valamivel magasabb a teljesítmény az
eredetileg releváns színnel bemutatott szavakra, azonban a döntő eltérés nem itt van.
Az emocionális szavakból - függetlenül a színtől -, lényegesen többet jegyeztek meg
személyeink, mint a semleges szavakból (vö. a "figyelt" semleges szavak 18,2%-os
teljesítményét a "nem figyelt" emocionális szavak 44,2%-os eredményével).
Az 1. kísérletben a "nem figyelt" szavak véletlen szintnél magasabb felidézési
teljesítményét magyarázhattuk a szelekció tökéletlenségével. A 2. kísérlet
eredményeinek értelmezésében azonban ez az enyhítés nem segít, hiszen itt magasabb
felismerési teljesítmény a figyelmi komponensek hiányával, alacsonyabb teljesítmény
pedig meglétükkel járt együtt. A 2. kísérlet eredményei tehát nem felelnek meg a korai
szelekciós modellnek.

4 Az eredeti szavak közül százat kihagytunk, mivel ezeket nem tartottuk semlegesnek. 150 szó esetében
viszont, melyekről feltételeztük, hogy emocionális jelentésük magas lehet, továbbá 30 egy szótagos szó
esetében, melyről nem feltételeztük, hogy emocionálisan magas értékelésű (ezek felvételére azért volt
szükség, mert a feltételezetten emocionálisan magas értékelésű szavak között is voltak egy szótagosak), és
megmaradt régi szavak esetében skálázási vizsgálatokat végeztünk. E csoportos vizsgálatokban a személyek
30 szót Ítéltek meg hét fokú Osgood típusú skálákon, ahol a három faktort 2-2 melléknév pár képviselte. Az
emocionalitás értékét a nulla ponttól számított távolsággal adtuk meg. A 110 "emocionális" szót a 132
legnagyobb értékű, a 110 "semleges" szót a 132 legkisebb értékű szóból választottuk ki.
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SEMLEGES SZÓ

EMOCIONÁLIS SZÓ

+5uV
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IRRELEVÁNS

RELEVÁNS

3. ábra. Az eseményhez kötött potenciálok csoportátlaga a 2. Kísérletben a releváns, illetve irreleváns
színekkel bemutatott emocionális és semleges szavakra
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3. kísérlet

A bem utatott két kísérletben standard-deviáns eljárást alkalmaztunk, ahol is az
ingerek legnagyobb része más színű volt, mint a célinger. Az ilyen elrendezés kedvez a
szelekció ingerbeállítódásos típusának, azaz a korai szelekciónak. A 3. kísérletben,
gyengítendő az ingerbeállítódás hatékonyságát (ha egyáltalán volt ilyen),
kiegyenlítettük a négy ingertípus valószínűségét, azaz az IN ingerek számát 110-re
csökkentettük. Egyéb vonatkozásokban a kísérlet megegyezett az 1. kísérlettel.
Az EKP eredményeket a 4. ábra mutatja.5 A figyelmi komponensek
megegyeztek az 1. kísérletben bemutatott eredményekkel. Mint azt a 2. táblázat
mutatja, a személyek több olyan szót ismertek fel, amely eredetileg a releváns színű
volt. Szemben az 1. kísérlettel, a irreleváns színnel bemutatott szavak felismerési
valószínűsége nem haladta meg a tippelés szintjét. Az eredmények tehát - hasonlóan az
1. kísérlethez, sőt, annál még erősebben - a korai szelekcióra utalnak. Történt ez annak
ellenére, hogy igyekeztünk elrontani a korai szelekciónak kedvező feltételeket.

4. kísérlet
Az 1. és 3. kísérletben a magasabb felismerési teljesítmény két tényező hatása is
lehetett. Az egyik a szín relevanciája, a másik pedig az, hogy a szó célinger volt. A korai
szelekciós modellnek természetesen az előbbi lehetőség felel meg. Ebben a kísérletben
a célingerek az értelmetlen betűsorok voltak. így a felismerési feladatban a
teljesítmény különbség nem kapcsolható a célinger jelleghez.
Az EKP adatokat a 4. ábra mutatja. Mint látható, a figyelem-függő
komponensek hasonlóan szín-relevancia függőek voltak, mint az eddigi kísérletekben.6
A felismeréses feladat teljesítménye a 2. táblázaton látható. A releváns színnel
bemutatott szavakra valamivel alacsonyabb, az irreleváns színnel bemutatott szavakra
pedig valamivel magasabb volt a teljesítmény, mint az 1. és 3. kísérletben, az eltérés
azonban itt is szignifikáns volt. Az eredmények tehát ebben az esetben a korai
szelekció modelljének feleltek meg.

5 A továbbiakban csak a frontális (Fz), parietális (Pz) és temporális (T6) elvezetésekről mutatunk be
potenciál változásokat, tekintve, hogy ezeken láthatóak a figyelmi komponensek.
6 Volt egy eltérés az eddigi kísérletekkel szemben. Amikor az értelmetlen betűsorok nem voltak célingerek,
ezek nem váltottak ki pozitív lassú hullámot. A releváns színű szó viszont akkor is kiváltotta a lassú hullámot,
ha nem volt célinger. Ruchkin, Munson és Sutton (1982) meglehetősen általánosan úgy fogalmazott, hogy a
lassú hullám a "további" feldolgozás korrelátuma. Úgy tűnik, ez szavak esetében akkor is igaz, ha nem cél
ingerek, értelmetlen betűsorok esetében viszont csak akkor, ha cél-ingerek. Meg kell jegyeznünk, hogy a lassú
hullámmal kapcsolatban léteznek specifikusabb funkcionális elképzelések is (például Rosier, Slausen és
Sojka, 1986). Azonban ezek nem állnak összhangban eredményeinkkel.
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4. ábra. Különbségpotenciálok csoportátlaga a 3., 4., 5. és 8. Kísérletben az ingerek négy csoportjában.
IN: irreleváns szín, nem-szó; ISZ: irreleváns szín, szó; RN: releváns szín, nem-szó; RSZ: releváns szín, szó
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5. kísérlet
E kísérlet gondolatmenete tulajdonképpen az előző fordítottja. Ott a releváns színű
szavak nem voltak célingerek, itt viszont a szín-diszkriminációs/lexikai döntési
feladatban irreleváns színű szavakra is figyelni kellett. Az eddigiekben alkalmazott
incidentális tanulási feladatot ugyanis szándékos tanulással helyettesítettük. A
személyeknek előre megmondtuk, hogy jegyezzék meg a szavakat a színtől függetlenül,
mivel a kísérlet végén megvizsgáljuk, emlékeznek-e rájuk. Egyébként e vizsgálat
megegyezett a 3. kísérlettel.
Az EKP-eredményeket, azaz a figyelmi komponensek jelentkezését a színdiszkriminációs/lexikai döntési feladatban releváns színben bemutatott ingerekre a 4.
ábra mutatja. A 2. táblázatban bemutatott felismeréses adatokból pedig kitűnik, hogy szemben az eddigiekkel - eltűnt a szín hatása. A kísérlet eredményei annyiban tehát a
2. kísérletéhez hasonlítanak, hogy még az EKP-adatok a korai szelekciós modellnek
megfelelően viselkedtek, a memória teszt eredményei nem.
6. kísérlet
Eddig két olyan eredményünk volt, melyekben más modellt sugalltak az EKPeredmények mint a felismeréses tesz adatai (2. és 5. kísérlet). E kísérletben tovább
elemezzük az eltérést. A lexikai döntési feladatot szemantikus kategorizálással
egészítettük ki. Ennek megfelelően csak akkor kellett válaszolni, ha a megfelelő színű
betűsor megfelelő szemantikus kategóriába tartozó szót, kísérletünkben élőlényt
jelentett. A 2. kísérlettel szemben tehát, ahol a szemantikus sajátság nem volt a feladat
eleme, e kísérletben az volt. A korai szelekció alapján a színek szerint különbség
várható, a szemantikus kategóriák szerint viszont nem. E kísérletben a 220 szó fele
élőlényt (növény és állat) jelentett, a másik 110 tárgyak neve volt.
Mint azt az 5. ábra mutatja, az eredmények megegyeznek az eddigiekkel: a
releváns színű betűsorok kiváltottak figyelmi komponenseket, az irreleváns színűek
nem. Az incidentális felismerési feladatban nem mutatkozott szignifikáns különbség a
színek relevanciája szerint. Több élőlényt jelentő szót ismertek fel a személyek (a
szemantikus kategória fóhatásánal p < 0,06 volt), azonban e hatás nem állt
kölcsönhatásban a szín relevanciájával. A kategória hatás oka talán az volt, hogy az
élőlényeket jelentő szavak érdekesebbek voltak, azaz e hatás a 2. kísérlet
eredményeihez hasonlítható. A kísérlet eredményei tiszta formában egyik modellnek
sem felelnek meg. A korai szelekciós elmélet azonban nehezebb helyzetben van,
amikor meg kell magyaráznia a színek hatásának hiányát a felidézési teljesítményre. A
késői szelekciós elmélet, ha értelmezi az EKP-eredményeket, feltételezheti, hogy e
feladatban a mélyebb feldolgozás (Craik és Lockhart, 1972 értelmében) vezetett a
magasabb teljesítményre.
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5. ábra. Különbségpotenciálok csoportátlaga a 6. kísérletben. IN: irreleváns szín, nem-szó; ISZ: irreleváns
szín, szó; RSZ: releváns szín, szó

7. kísérlet
A kísérletekben a szín relevanciájától függően jelentkeztek vagy nem jelentkeztek a
figyelem-függő eseményhez kötött potenciálok. Eleddig természetesnek tekintettük,
hogy e különbség közvetlenül a szín fizikai hatásától függ. Egy alternatív lehetőség
lehetne, hogy a szelekciós mechanizmus a szín elnevezésén alapul, azaz az első
lépésben a személyek "verbálisán kódolják" a színt, a további feldolgozás pedig ezen a
címkén alapul. A 7. kísérletben e lehetőség vizsgálatára a betűsorok közé beiktatunk
színneveket (kék és piros) is, melyek véletlenszerűen, 60-60 alkalommal jelentek meg.
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A színnevek fehér színű betűkkel jelennek meg. Egyebekben e vizsgálat megegyezett a
3. kísérlettel. A színek verbális kódolásának esetében azt várjuk, hogy a releváns szín
neve legalább is eltérő elektromos választ vált ki, mint az irreleváns szín neve. Tiszta
helyzet az lenne, ha az eltérés a figyelmi komponensek jelenléte, illetve hiánya lenne.
Az EKP-eredményeket a 6. ábra mutatja. A releváns és az irreleváns színnév
azonos válaszokat váltott ki, s e válaszokban nyoma sem volt a figyelmi
komponenseknek.

IRRELEVÁNS

RELEVÁNS

6. ábra. Az eseményhez kötött potenciálok csoportátlaga a 7. kísérletben színeket jelentő szavakra és a
releváns, illetve irreleváns színnel bemutatott értelmetlen betűsorokra
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8. kísérlet

A sorozat utolsó kísérlete az 1. kísérlet ismétlése, avval az eltéréssel, hogy 900 ms-ra
növeltük az ingerek bemutatásának idejét és 1200-1400 msra növeltük az ingerek
közötti intervallumot.7 A hosszabb idő hatásától azt várhatjuk, hogy csökken a
szelekciós követelmény (az ingerek kiértékelésére hosszabb idő áll rendelkezésre). Ha
az EKP figyelmi komponensei a korai szelekciós modellben feltételezett
mechanizmusokkal állnak kapcsolatban, e kísérletben csökkenni kellene e
komponensek nagyságának csakúgy, mint a felismeréses tesztben a releváns színnel
bemutatott szavak előnyének.
Az EKP-eredményeket a 4. ábra mutatja. Mint látható, a figyelmi
komponensek nemhogy csökkentek volna, de ebben a kísérletben voltak a
legnagyobbak. A felismeréses teljesítmények az 1. táblázaton láthatóak. Bár a releváns
színnel bemutatott szavakból többet ismertek fel, a különbség nem volt szignifikáns.

Általános diszkusszió
A kísérletek legáltalánosabb eredménye az volt, hogy azok a betűsorok, melyek színük
alapján célingerek lehettek, kiváltottak olyan eseményhez kötött potenciál
összetevőket, melyeket eltérő színű betűsorok nem. Ilyen komponens az elülső
területek felett regisztrálható pozitivitás a 180-300 ms látencia sávban (elülső figyelmi
pozitivitás), a hátulsó N2 (szelekciós negativitás) a 200-320 ms sávban, a centrális
frontális maximumot mutató N2j,, valamint a késői pozitív együttes. Míg az elülső
figyelmi pozitivitást és a szelekciós negativitást a figyelmi feldolgozást megalapozó
folyamatok korrelátumának tartják (Czigler és Csibra, 1990, 1991, 1992; Czigler és
mtsai 1994; Harter és Aine, 1984; Harter és Previc, 1978; Hillyard és Münte, 1984;
Luck és Hillyard, 1994; Mangoun és Hillyard, 1988; Wijers és mtsai, 1989a,b), az N2^
olyan folyamatokkal áll kapcsolatban, melyek az orientációs együtteshez tartoznak
(Näätänen és Picton, 1986; Renault és mtsai, 1982), a késői pozitivitás pedig az inger
feldolgozásának valamiféle utóhatása (Donchin és Coles, 1988; Verleger, 1988). Н а
hiányoznak ezek a komponensek, joggal feltételezhetnénk a figyelmi feldolgozás
hiányát. Mivel pedig e komponensek megléte vagy hiánya egy fizikai sajátság
meglététől vagy hiányától függ, a korai szelekciós elméletnek megfelelő adatokhoz
jutottunk. Ráadásul a korai szelekciós modellnek megfelelően az 1., 3., és 4.
kísérletben a személyek több szót ismertek fel az eredetileg releváns színnel
megjelentek közül.
A felismeréses eredmények másik csoportja azonban megkérdőjelezi a fenti
egyszerű modellt. A 2. kísérletben több olyan emocionális szót ismertek fel, melyet
eredetileg nem a célinger színében láttak, mint olyan semleges szót, melyet a célinger
színében. Amikor az 5. kísérletben valamennyi szó releváns volt, az EKP7 Ezt a kísérletet életkori összehasonlításra terveztük, az időtartamokat azért növeltük, hogy az idősebb
személyek is jól teljesítsenek. Jelen kérdésünk szempontjából csak a fiatal csoport eredményei lényegesek.
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komponensekben megmutatkozott a színek relevanciájának hatása, a felismeréses
teljesítményben viszont eltűnt a különbség. Ugyenezt a hatást értük el akkor is, amikor
lazítottunk a feltételeken, azaz hosszabb ideig és ritkábban adtuk az ingereket (8.
kísérlet). Végül a 6. kísérletben a bonyolultabb szelekciós kritérium (szemantikus
kategorizáció) elmosta a színek hatását a felismeréses feladatban, miközben az EKPadatokban ismét csak megjelent a színek relevanciájának hatása. Úgy látszik tehát,
hogy az egyszerű és tetszetős korai szelekciós modell helyett más magyarázatot kell
keresni.
Az észlelés folyamatának hagyományos elmélete szerint egy nagy kapacitású,
de rövid ideig hatékony tár ’feldolgozatlan’ formában, mintegy lenyomatként őrizne
képi ingereket. Ezt a tároló rendszert nevezik ikonikus emlékezetnek. A figyelmi
folyamatok alapanyagául az ikonikus emlékezet tartalma szolgálna. E modell a vizuális
észlelés pszichológiájának számos jelenségét képes kezelni, néhányat azonban nem
(magyar nyelvű összefoglalásként 1. Czigler, 1994). Az ikonikus emlékezet
paradigmatikus kutatásain kívül ide sorolnám azokat a kísérleteket is, melyek egy kép
jelentésének gyors azonosítását illusztrálják (Potter, 1967/1981). Az ikonikus
emlékezet tradicionális megközelítése mellett elég régóta (például Coltheart, 1980)
létezik a késői szelekciós magyarázat is. Eszerint a képi információknak az a csoportja,
mely arra vonatkozik, értelmes szó-e egy betűsor, milyen fokú egy szó emocionális
jelentése, és így tovább, összemérhető gyorsasággal alakul ki az információk egy másik
csoportjával, olyasmivel, hogy milyenek a színek, a lap alján vagy a tetején van-e egy
szó stb. A figyelem szerepe az lenne, hogy az információk két csoportjának tartós
összekapcsolódásához biztosítson feltételeket.
Mivel eredményeink értelmezésében a korai szelekciós modell nem volt
teljesen sikeres, megpróbálhatjuk kísérleteink eredményeit a késői szelekciós modell
szerint is értelmezni. A szavak jelentése, függetlenül attól, milyen színűek voltak a
betűk, időlegesen rendelkezésre áll. Hogy azután az aktivált lexikai/szemantikus
emlékezetnek evvel a részével mi történik, a színtől (azaz a feladattól) függ, de
befolyásolják az ingerlés feltételei is. Ha csak az egyik szín fontos, csak azoknál alakul
ki viszonylag tartós (epizodikus) emlékezet (nevezhetjük ezt megszilárdulási,
konszolidációs folyamatnak), melyek e releváns színben jelentek meg. Ha mindkét szín
fontos, vagy hosszú a bemutatási idő és az ingerek közötti időköz, mind a kettőnél
kialakul. Mivel jelentésük rendelkezésre áll, feltűnő szavaknál (például magas
emocionális jelentésteliségük miatt) az emlékezeti megszilárdulás a színtől függetlenül
is bekövetkezhet. Fontos továbbá, hogy a színtől függő megszilárdulási folyamatban
nem szükséges a szín verbális címkéjének a részvétele (1. a 7. kísérlet eredményeit).
Ha igaz lenne a fent vázolt késői szelekciós mechanizmus, akkor
tulajdonképpen mit jeleznek az EKP "figyelmi" komponensei, ha nem arra utalnak,
hogy valamilyen inger feldolgozásának megfelelő folyamat átment a szűrőn?
Kísérleteinkben a figyelmi komponensek akkor jelentek meg, amikor az adott
pillanatban, azaz az adott kísérleti próbában az adott inger fizikai sajátsága fontos volt.
A késői szelekciós modellnek megfelelő lenne egy olyan értelmezés, mely szerint a
feladat szempontjából releváns szín határozná meg a betűsorok újra elemzését, és
ennek a "figyelmi lepergetésnek" lennének EKP-korrelátumai az eredményekben
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bemutatott komponensek. Az pedig, hogy egy ilyen újra feldolgozási folyamat
következményekkel járhat a későbbi felismeréses teljesítményre, emlékezet
pszichológiai alapmegfigyelés.
A fentiekben az EKP figyelmi komponenseit, azaz az elülső figyelmi
pozitivitást, a hátulsó N2-t és az N2^-t együttesen kezeltük. Számos adat (1. Czigler és
Csibra, 1992) utal arra, hogy ezek az összetevők eltérő részfolyamatokkal állnak
kapcsolatban, ezek részletesebb elemzése azonban nem volt ennek a dolgozatnak a
célja.

Köszönetnyilvánítás: Jelen kutatások az OTKA támogatásával folytak. Sokoldalú segítségükért köszönetét
mondok Csibra Gergelynek, Ambró Ágnesnek, Balázs Lászlónak és Géczy Istvánnak. Technikai segítségükért
Párák Zsoltnak és Sarlós Virágnak tartozom köszönettel.
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. május 3.
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SUMMARY

Hierarchical processing or late selection? ERP results in lexical
processing tasks
Czigler, István
Event-related potentials (ERPs) were investigated in eight lexical decision/color
discrimination experiments. In a reaction time situation the subjects responded to
words (versus pronounceable non-words) appeared in the relevant color (in
Experiment 4 the non-words were the target stimuli, and in Experiment 6 only words
belonging to a particular semantic category were target stimuli). In a subsequent
recognition task the retention the words (both in the relevant and irrelevant color)
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were tested. Attention-related components of the ERP (anterior positivity, posterior
N2, N2b) and the late positivity emerged to stimuli (words and non-words) in the
relevant color. This result fits to the early selection model of attention. However, the
results of the recognition task contradict to the early selection model. Accordingly, it is
necessary to discuss the processes underlying the attention-related ERP components
on a late selection framework.

57

A TUDATÁLLAPOT ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIA ALATT*
VARGA KATALIN1, JAKUBOVITS EDIT*12, JANECSKÓ MÁRIA3
^ L T E , Kísérleti Pszichológiai Tanszék,
2Magyar Imre Kórház, Intenzív Aneszteziológiai Osztály,
3SOTE Oktató Kórház, Intenzív Aneszteziológiai Osztály

A cikk az általános anesztézia (ÁA) alatti tudatállapot és memória kérdéskörét foglalja
össze. Elméleti álláspontokat és kísérleti adatokat összegez az írás (1) az ÁA alatti
ébredésekről és azok mellékhatásáról, (2) az ÁA alatti tudatállapot jellemzésének
kísérleti módszereiről és (3) az ÁA alatti akusztikus információfelvétel pozitív
kihasználásának lehetőségeiről.

1. Az anesztézia mint állapot
Az anesztézia célja, hogy a sebészeti beteget olyan állapotba hozza, amelyben
érzéketlen a műtéti fájdalomra. Ezt az állapotot többnyire farmakológiai úton lehet
elérni. Ha pusztán analgetikumot kap a beteg: az adott területről érkező
fájdalomingerekre valóban érzéketlen lesz, viszont tudatánál marad és a m űtéti
területen kívüli érzékleti modalitások is megtartottak. Az általános anesztetikumok
viszont - ahogy a nevük is mutatja - közvetlenül a központi idegrendszerre hatva
általános tudatkiesést és minden modalitásra kiterjedő érzéketlenséget okoznak
(Kihlstrom és Schächter, 1990).
Az
anesztetikus
állapot
manapság
legáltalánosabban
elfogadott
meghatározását Nunn adta 1989-ben (id. Rupreht, 1990). Az általános anesztézia
olyan állapot, amely különféle módokon idézhető elő, amelyek az alábbi
eredményekhez vezetnek:
a. a tudatosság megszűnése (loss of awareness)1;
* A témaösszefoglalót részben az F 006645 sz. OTKA pályázat támogatta (Varga Katalin témavezetésével).
1 A jelen tanulmányban a megszokottnál is nehezebb feladatot jelentett a ’tudat’, ’tudatosság’, ’öntudat’,
’éberség’ fogalmainak pontos használata. Egyfelől, kissé eltérő módon alkalmazza és értelmezi e
szakkifejezéseket az orvostudomány, illetve a pszichológia, s mindemellett meg kellett birkóznunk a többnyire
angol nyelvű szakirodalom vonatkozó kifejezéseinek magyarra fordításával, illetve a szakirodalomban
megfigyelhető általános ’bizonytalansággal’ e jelenségek definiálásakor.
A jelen változatban e problémán igyekszünk úgy segíteni, hogy több helyütt megadjuk az eredeti
angol szakkifejezéseket is, az általunk alkalmazott magyar mellett.
(a lábj. folyt, a köv. lapon)

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 1-2. 58-82.

b. nincs tudatos emlékezés az eseményekre;
c. nincs (enek) nyílt válasz(ok) az ingerekre; és
d. a folyamat visszafordítható.
Mushin (id. Rupreth, 1990) nézete szerint egy ország általános gazdasági,
szociális és intellektuális állapotának emelkedésével párhuzamosan jelenik meg az
igény arra, hogy a "tudattalanság" (unconsciousness) és a fájdalommentesség luxusát
megkapják az emberek műtét közben.
Az anesztézia hajnalán ún. "monoanesztézia" uralkodott: a tudatállapot
hiányának, a műtéti fájdalomtól való megszabadulásnak és a csökkent
izomfeszültségnek az előidézésére alkalmas szerekkel próbálkoztak. Ebben az
időszakban az anesztézia jellege a "túlélési anesztézia" volt: ennek lényege, hogy az
aneszteziológus műtétre megfelelő állapotba hozza a beteget, míg ennek az állapotnak
a "minősége" kevésbé volt érdekes. Azt, hogy valóban a túlélés a fő cél, jól érzékelteti
Gravitz (1988) adata: ez idő tájt - az 1800-as évek derekán - 10 műtéti betegből 4
meghalt. (Talán már itt érdemes utalni a szuggesztiók szerepére a műtétekkel
kapcsolatban: ugyanezen időszakban James Esdaile skót sebész hipnoanesztéziát
alkalmazott több ezer betegnél, és a halálozási aránya csupán 5% volt!). Az anesztézia
jellege kezdetektől fogva függött attól, milyen (volt) az adott kor felfogása a
betegekről, a műtétekről. Az első anesztéziás törekvéseket pl. Angliában az orvosi kar
heves tiltakozása fogadta, hiszen - ahogy kifejtették - "a fájdalom a természet bölcs
adománya, és a betegnek szenvednie kell, mialatt a sebész operálja, ettől csak
javulhatnak, és jobban is gyógyulnak" (Gravitz, 1988,203. o.).
Századunk
huszas
éveiben
kezdett
kibontakozni
a
"balanszírozott/kiegyensúlyozott" anesztézia: az anyagok olyan kombinációját kapja a
beteg, amely a legkedvezőbb főhatásokat a legkisebb mellékhatással tudja előidézni.
Az anesztézia "minőségi" előrelépése tehát azt jelenti, hogy a beteg "kényelmes
tudattalanságban" van, és egyre inkább elmaradnak a nemkívánatos mellék- vagy
utóhatások. Ezek közül az egyik igen fontos, viszonylag későn felismert és a
gyakorlatban eléggé kevéssé szem előtt tartott mellékhatás lehet a műtét alatt
visszanyert tudatosság, illetve annak bármely következménye. Az első szakember, aki
az 1800-as évek derekán nyíltan felvetette annak lehetőségét, hogy az anesztéziás
eljárás alatt a beteg visszanyerheti tudatát, s emlékezhet a műtét mozzanataira, John
Snow aneszteziológus volt.
♦* *

Meghökkentő, hogy az anesztézia egy olyan rendszer, ti. az emberi idegrendszer
működését befolyásolja, melynek működése bevallottan nem ismeretes kellő
mértékben (Papper, 1987, Rupreht, 1990). "Sajnálatos módon a legrészletesebb leírása
Mindemellett felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy - amint az remélhetőleg a tanulmány során egyre
világosabb lesz - a jelen esetben ez nem pusztán fogalmi, nyelvi kérdés, hanem a jelenség lényegét érinti: mit
is értünk pontosan az alatt, hogy pl. 'tudatánál van a beteg’, vagy Visszanyerte a tudatosságát’, vagy ’éber lett a
műtét alatt’?
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annak, hogy az anesztetikumok hogyan blokkolják az idegsejtek működését, sem viszi
előre az ismereteket arról, hogy az anesztetikumok egyáltalán hogyan idézik elő az
általános anesztéziát. És ez az áldatlan állapot így is marad mindaddig, amíg nem
értjük meg a tudat mechanizmusát" (White, 1987,3. о.).
Amellett, hogy a beavatkozás mechanizmusa nem ismert teljesen, nincs
elfogadott meghatározása, nincs megbízható mutatója magának a tudattalan
állapotnak sem. Vickers (1987a) kifejti, hogy a tudattalanság monitorozása
(monitoring unconsciousness) eleve logikai képtelenség, hiszen hogy lehet valaminek a
jelzésére várni, ami nincs ott? Helyette azt javasolja, hogy a nem-tudattalanság (nonunconsciousness) jeleit kell figyelni, pontosabban ezt az állapotot már nem is lenne
szabad elérni anesztéziában, tehát lényegében preventív megközelítést kell alkalmazni.
Tehát nem a tudatosság visszatérésének jeleit kell figyelni, hanem annak jelzését, hogy
esetleg hamarosan visszatér a tudatosság.
A detekció fő nehézsége abban áll, hogy az anesztézia alatt, a kuráre 1940-ben
történt szintetikus előállítása óta széleskörben alkalmazott izomrelaxánsok hatására a
beteg időlegesen gyakorlatilag elveszti a mozgásképességét, így nem tud jelzést adni
sem mozgásosan, sem verbálisán, semmilyen módon, és az aneszteziológus sem
támaszkodhat azokra a reflexekre, amelyekből az anesztézia fokát megítélhetné. Az
anesztézia során alkalmazott izomrelaxánsok ezen kellemetlen következményére a
Lancet szerkesztőségi cikke már 1945-ben egyértelműen felhívta a figyelmet (id. Evans,
1987a).
Természetesen erős a törekvés arra, hogy az anesztézia mélységét - és ezen
belül a tudatosság esetleges visszatérését - megbízható, objektív szignálokkal
követhessék műtét közben.
A legkézenfekvőbb lehetőség, az EEG, esetén az az alapvető gond, hogy az
általános anesztézia alatt álló betegnél az alkalmazott szerek az agyi oxigén
anyagcserét a lehető leginkább lecsökkentik, ezáltal az EEG domináns frekvenciái
lelassulnak, és egy-egy hullámbetöréstől eltekintve az EEG szinte elektromos csendet
m utat (Prior, 1987).
Az EEG mellett az agy körülírt külső ingerekre való elektromos reakciója,
vagyis a kiváltott potenciálok elemzése lenne a másik objektív lehetőség: sikerült is
kimutatni például, hogy az auditív kiváltott potenciál mely komponense érzékeny mind
az alkalmazott anesztetikumok dózisára, mind a műtéti ingerlés mértékére, de amint
azt a szerző maga is megjegyzi: "mindezzel csak alig több információhoz jutunk, mint
az adagolt a drog mennyisége" (Jones, 1987, 108. o.), vagyis az objektív adatok azt
mutatják, amit egyszerűbb az alapján követni, hogy mit és mennyit kapott a beteg.
Ez a felismerés jól tükrözi az objektív mélységjelzők, pontosabban a m űtéti
ébredésjelzők keresésének alapvető problémáját: ezektől a neurofiziológiai objektív
jelektől ßggetlen kritériumot kellene találnunk ahhoz, hogy a műtét alatti éberség
objektív mutatóinak validitását igazolni lehessen. Ráadásul e független mutatónak a
neurofiziológiai jelek idői lefutásának és változatosságának megfelelő finomságúaknak
kell lennie. (A néhány kutatásban felbukkanó "hallott-e valamit a műtét alatt" típusú
utólagos kikérdezések tehát nem megfelelőek.)

60

Azok a kutatások, amelyek ilyen validitásvizsgálatot folytattak, eléggé
ellentmondó eredményekre jutottak: Dutton és munkatársai (1987) például arról
számolnak be, hogy a (nem-paralizált) beteg egyáltalán nem reagált a műtéti
stimulációra, viszont neve hallatán kinyitotta a szemét, vagy felszólításra megfeszítette
a kezét, de az autonóm szignálok megint csak nem mutattak hiperaktivitást. Látható
tehát: az objektív neurofiziológiai mutatók, az autonóm szignálok és a viselkedéses
jellemzők nem egymással összhangban változtak. Nem beszélve arról, hogy előfordult,
egy beteg a rokonának beszámolt a műtét alatti ébredéséről, de a kutatók kérdésére
később erről nem mondott semmit.
Dutton (1987) kutatásában nem találtak eltérést az EEG mutatókban, amikor
összevetették (a) azon betegek csoportját, akik a műtéti stimuláció hatására spontán
mozogtak, azon betegek csoportjával, (b) akik nevük hallatán egyértelműen
válaszoltak (szemük kinyitásával), viszont nem reagáltak a műtéti stimulációra. Jones
(1987) adatai szerint az auditív kiváltott potenciálban megfigyelhető változások nem
korreláltak az anesztézia mélységének autonóm jeleivel.
Az EEG, EMG és hasonló objektív mutatók éberségjelző szerepével
kapcsolatban az imént említett validálási probléma mellett további nehézséget jelent,
hogy mivel altatás közben erősen megváltozott az egész szervezet, ezen belül az
idegrendszer működése, az éber, egészséges emberen megismert mutatók alig-alig
ültethetők át erre az esetre. Nem beszélve arról, hogy a legtöbb összefüggés csak az
adott altatási módszer, az adott anesztetikum megfelelő dózisa mellett érvényes.
Mindemellett az objektív neurofiziológiai szignálok követése és elemzése
általában meglehetősen eszközigényes, mennél inkább "feldolgozott" formában
történik a kijelzésük. A regisztrálás - s következésképp az eredmények - rengeteg
tényezőre érzékenyek: a beteg testhőmérsékletétől kezdve a széndioxid szinten át a
regisztráló elektródák típusáig.
Ennyi változó és befolyásoló tényező mellett elvben is eléggé távolinak tűnik
annak a lehetősége, hogy egyetlen vagy kevés számú, jól áttekinthető mutatóban
fejezzék ki a neurofiziológiai mérések alapján a beteg éberségi szintjét. Arról nem is
beszélve, hogy amint arra Jones (1987) rámutat, nagyon félrevezető lehet pl. az EEG
komplex mutatóit egy vagy kevés számra redukálni, hiszen minden komponensének
megvan a maga klinikai implikációja.
A sokoldalú törekvés ellenére (Dutton, 1987; Edmonds, 1987; Evans és mtsai,
1987; Frank, 1987; Herregods, 1987; Jones, 1987; Schwilden, 1987; Stoeckel, 1987)
egyelőre inkább csak bizonytalan összefüggéseket, tendenciákat lehet megfogalmazni a
beteg éberségi vagy tudatossági szintjének objektív kimutatásában. Be kell látnunk,
hogy a jelen pillanatban nincs megbízható módszer arra, hogy minden tudatossági
epizódot detektálhasson az aneszteziológus (Editorial, 1986a; Lehmann és Krauskopf,
1992) főként a rutinszerű gyakorlatban rendelkezésre álló műszerek és m utatók
alapján. Amint azt Prior (1987) konklúziója megfogalmazza, a neurofiziológiai
mutatókat feltétlenül együtt kell követni azokkal a hagyományos adatokkal, amelyeket
a betegről az aneszteziológus a műtéti naplóba bejegyez.
A hétköznapi gyakorlatban tehát a beteg állapota fő tükrözőinek azok az
autonóm szignálok tekinthetők, amelyeket az izomrelaxánsok nem kapcsolnak ki.

61

Ezekkel kapcsolatban viszont ismét nehézségekbe ütközik az aneszteziológus. Evans
(1987) összegzi azokat a változásokat, melyeket a beteg a műtét során mutatna, ha nem
lenne altatva. Lényegében a trauma fiziológiai jegyei ezek: végtagmozgás, arc
grimaszok, miotónia, hiperventiláció, hipertenzió, tachikardia, verejtékezés, könnyezés
és pupillatágulat. Abban az esetben, ha valakin műtét nélkül csak az altatást hajtanák
végre, a legtöbb anesztetikum mellett e tüneteknek pont az ellenkezőjét kapnánk,
vagyis az anesztetikumok lényegében a műtéti trauma fiziológiai jegyeit függesztik fel.
M iután a gyakorlatban természetesen a műtétet és az anesztéziát együttesen
alkalmazzák, az ellentétes hatások "kiejtik" egymást: ezért van az, hogy még az
autonóm szignálok sem kellően demonstratívak a beteg állapotát tekintve.
Mushin hasonlatával élve (id. Evans, 1987) az aneszteziológus a beteget az
élettől a halál felé vezető utazásra viszi, amit anesztéziának hívunk, s ilyen
körülmények mellett rendkívüli jelentősége van minden lehetséges jelzésnek, ami arról
szól, merre is járnak, hol is tartanak. Evans (1987) a "PRST" rendszert javasolja a beteg
állapotának követésére: ennek lényege, hogy az általános rutinban követett vérnyomás
és pulzusszám mellett az alábbi jegyeket is részletesen kell figyelni és erősségük szerint
pontozni: verejtékezés, könnyezés, pupilla-tágulat, bárminemű mozgás. így az 5
percenként összegzett pontérték mutatja a beteg fájdalom- és tudatosságszintjét, és
ennek bizonyos küszöb fölé emelkedése megfelelő farmakológiai beavatkozást kell
maga után vonnia. E rendszer fő előnye, hogy amiatt, hogy e mutatókat folyamatosan,
5 percenként rögzíteni és összegezni kell, az aneszteziológus a beteg precíz, tudatos
követésére "kényszerül", és így jobban kiugranak azok a jegyek, amelyek önmagukban
nem túl látványosak.
Az általános anesztéziában altatott betegek esetén tehát az alkalmazott szerek
tém ánk szempontjából egyik legsúlyosabb "mellékhatása", hogy lényegében teljesen
felfüggesztik a tudatos információ-kibocsátást a betegtől a környezete felé, és erősen
visszafogják az autonóm jelzéseket is. Ez már önmagában is igen kellemetlen helyzetet
terem thet, nem beszélve arról, hogy az információáramlás - főként, de nem
kizárólagosan az auditív csatornán - a környezettől a beteg felé viszont működhet.
Mindezeket figyelembe véve az általános anesztézia talányát nem lehet
viselkedéses alapon megfejteni: "amíg nem tapasztalhatók zavarjelek a betegnél, addig
kellő anesztetikus állapot uralkodik" feltételezés egyszerűen hibás.

2. A tudatosság visszatérése anesztézia alatt: "ébredések"
A m űtéti anesztézia alatti tudatosság jelensége már a legelső alkalmazásakor, 1846.
október 16-án a Massachusetts General Hospital-ban végrehajtott általános
anesztéziánál is megjelent, amint az H. J. Bigelow doktor beszámolójából kiderül (id.
W hite, 1987), hiszen a műtét alatt a beteg jelentős fájdalmat érzett, és erről be is
számolt a műtétet követően. Ugyancsak érdekes a rákövetkező napon végrehajtott
második anesztézia, ahol a műtét alatt mutatott a nőbeteg egyértelmű zavarjeleket, ám
m inderre utólag nem emlékezett. A tudatosság lehetősége tehát kezdettől fogva
dokumentált a műtéti altatások esetében.
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E jelenségre később azok az egyedi esetleírások hívták fel a figyelmet, ahol a
műtét után furcsa jeleket tapasztaltak a betegeknél: indokolatlanul elhúzódó
gyógyulást, makacs szövődményeket, az orvossal vagy a kórházzal szembeni viszony
hirtelen megváltozását, riasztó álmokat, vagy kedvezőtlen általános érzelmi állapotot.
Ilyen esetekben gyakorta alkalmaztak hipnózist a kedvezőtlen tünetek okát
felderítendő, és így jutottak el ahhoz a forráshoz, hogy a beteg ébren volt a műtét egy
részében, és az ez idő alatt felfogott hatások állnak a tünetek hátterében. Már ezek az
anekdotikus beszámolók is meggyőző bizonyítékot szolgáltattak sokak számára arra,
hogy jelentős - főként auditív - információfelvétel lehetséges általános anesztéziában,
amely információ a tudattalan memóriában enkódolódik és tárolódik. Ezért van az,
hogy a hatások is áttételesen jelentkeznek, nem mindenkinél figyelhető meg közvetlen,
explicit emlékezés a műtéti eseményekre, vagy azok egy részére.
A tudattalan emlékek hatása viszont nagy, mert rendszerint igen személyes és
a beteg számára rendkívül jelentős tartalmak "kódolódnak" a műtéti tudatosság során:
az orvosok megjegyzései a kedvezőtlen gyógyulási esélyekről, a beteg külleméről,
obezitásáról és még sorolhatnánk (Erickson, 1994).
A korai beszámolókat még könnyű volt a ritkaságukra hivatkozva, illetve a
hipnózis objektivitását megkérdőjelezve félresöpörni. Am az egyre felgyülemlő
bizonyítékok hatására napjainkra a műtét alatti tudatossággal kapcsolatban két nézet
alakult ki: a konzervatív felfogás szerint ezek a ritka példák az aneszteziológus
hibájából eredő kivételek. A másik, a liberális vélemény szerint a klinikai
beszámolókban dokumentált esetek csak a jéghegy csúcsát jelentik, a betegek sokkal
nagyobb százalékánál van információ-felvétel megfelelően végrehajtott altatás mellett
is (Bonke, 1990; Ghoneim és mtsai, 1990).
Evans (1987b) újsághirdetést tett közzé 1984-ben, amelyben azok
jelentkezését várta orvosi kutatócsoportja, akik valaha tudatuknál voltak műtéti
altatás közben. A 35 jelentkező közül 27 megfelelően dokumentált esetet találtak, akik
85%-a beszélgetést vagy zajokat hallott, közel fele fájdalmat (is) érzett, és lényegében
mindegyikükre jellemző, hogy extrém fokú félelmet vagy pánikot éltek át ezalatt, és
képtelenek voltak mozogni. A jelentkezők 41%-a élete legrosszabb, legfélelmetesebb
élményének ítélte mindezt (a tűzvonalban harcoló katonai élményekhez vagy a háború
alatti bombatámadáshoz képest is!).
A betegek beszámolói rendkívül sokkoló erővel írják le az élmény jellegét.
Egyfelől az iszonyatos fájdalom ("Csak az lehet ennél rosszabb, ha elevenen elégetnek"),
másrészt a közlési képtelenség ("Próbáltam sikítani, de nem tudtam, mert valami volt a
számban és a torkomban"-, "Rájöttem, hogy olyan helyzetben vagyok, amiből nincs kiút.
Észrevettem, hogy a lélegzés is lehetetlen. Beletörődtem, hogy meghalok"), valamint az
élmény maradandó jellege ("Úgy beleívódott az élmény a telkembe, hogy a szüleim szerint
megváltozott a személyiségem") jelenik meg szinte minden beszámolóban.
Mindegyik jelentkezőnél igen nagy megkönnyebülést jelentett, hogy a hirdetés
igazolta számukra: amin átestek, az egy létező és tudományosan vizsgált jelenség,
ugyanis egyedi élményükkel rendszerint magukra maradtak. Az alapvető
kellemetlenségeket csak fokozta, hogy a kórház elutasító, tagadó attitűddel reagált a
műtét utáni beszámolójukra ("Amikor szó szerint elismételtem a beszélgetésüket, az
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orvosok megkérdezték, hogy ittam-e", "Elég lenne, ha elismernék, hogy ilyen megtörténhet",
"Nem várnék többet, csak hogy bocsánatot kérjenek"), a rokonok, barátok zöme sem
jutott túl a meghökkenésen vagy hitetlenségen.
Természetesen ez a kutatás nem adhat pontos képet a műtét alatti ébredés
arányáról. Utting (1987) vizsgálata viszont kontrollált feltételek mellett 500 műtétnél
vizsgálta a tudatosság jelenlétét. A mintában 2 betegnél (0,4%) egyértelmű jelét
találták a tudatosságnak (a betegek visszamondták a műtét alatti beszélgetést, amit a
műtőben készített magnófelvétel hitelesített), és további 9 betegnél (1,8%) fennáll a
lehetősége a tudatosságnak, csak nincsenek olyan egyértelmű jegyek, mint a fenti két
esetben.
Cogliolo és munkacsoportja (1990a) felhívta a figyelmet a megfelelő légkörű
posztoperatív interjú fontosságára a műtét alatti ébredések feltérképezésében,
tapasztalatuk szerint ugyanis, ha a beteg nem érez fájdalmat, nem számol be erről
spontán. Ók 2348 beteggel végeztek posztoperatív interjút, közülük 59-nél találtak
tudatosságot (awareness: a beteg tudatánál van, kapcsolatban van a környezetével,
tudja mi történik körülötte) és 106-nál éberséget (wakefulness: a beteg nincs
tudatában annak, hogy ébren van, de reagál bizonyos ingerekre: pl. a fájdalomra vagy
kérdésekre). Az anesztéziás napló adataival összevetve a betegek beszámolóit az
ébredések okait is igyekeztek feltárni. Néhány esetben (1,7%) az intubáció körüli
problémák, máskor (6,8%) a beteg követésének, monitorozásának hibáit találták, vagy
(11,8%) egyéb, az aneszteziológus által elkövetett hibára bukkantak. Az esetek nagy
részénél (35%) a műtét jellegére volt visszavezethető a tünet (nagy arányú volt a
császármetszés a mintában), de a legkiemelkedőbb értéket a betegek preoperatív
szorongásszintje mint magyarázó tényező mutatta: 44,1%. így a beteg szorongása
rizikótényezőnek tekinthető a műtéti alatt visszatérő tudatosodás szempontjából, ezért
is nagy figyelmet kell szentelni a szorongás kezelésének, a beteg megnyugtatásának.
Többen kimutatták, hogy ebben a legegyszerűbb, és egyben leghatékonyabb tényező a
betegekkel való beszélgetés műtét előtt: tájékoztatás a várható eseményekről, a beteg
félelmeinek eloszlatása, kérdései megválaszolása, és így tovább (1. pl. Bonke, 1990).
Ezek az egyszerű - bár a túlterhelt orvosi gyakorlatba nehezen beilleszthető módszerek
- adott esetben hatásosabbnak bizonyulnak, mint a gyógyszeres szorongásoldás
(Egbert, id. Furlong, 1990).
Természetesen az ébredési arányok nagyban függenek az alkalmazott
anesztetikumoktól, valamint azok mennyiségétől (1. pl. Lehmann és Krauskopf, 1992),
mégis figyelemre méltóak a fenti adatok. Főként, ha szem előtt tartjuk, hogy az ilyen
élmények talaján gyakran traumatikus neurózis alakul ki a betegeknél (Lazarus, 1990),
vagy más kellemetlen utóhatások lépnek fel (Pedersen, 1989). Jól jellemzi az élmény
erejét, hogy egyetlen elemének, az izombénaságnak intravénás izomrelaxánssal történő
kísérletes előidézése - a tudatosság megtartása mellett - olyan szélsőségesen
kellemetlen élmény, hogy egyszeri, kiolthatatlan tanuláshoz vezet (alkoholistáknál
alkalmazzák is trauma-kondicionálásként, 1. Bennett, 1990b).
A műtéti ébredés talaján kiépülő traumatikus neurózisnál szorongás,
depresszió marad fenn, éjszakai rémálmok jelentkeznek, amelyben a betegek újraélik a
m űtéti traumát, félnek attól, hogy meghalnak, mielőtt felébrednének. Vonakodnak
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ezeket az élményeiket megosztani másokkal, mert attól tartanak, hogy
hallucinációnak, rossz álomnak címkézik a beszámolóikat, vagy egyszerűen bolondnak
nézik ókét. Többen nem vállalkoznak további műtétekre, noha tisztában vannak vele,
hogy állapotuk ezt megkívánná, vagy érzelmileg elutasítják gyermeküket, és nem
vállalnak újabb terhességet azok a nők, akik visszanyerték öntudatukat császármetszés
során (Duval és mtsai, 1990).
Vickers (1987b) szerint is: a műtét alatti ébredés összetett pszichés trauma,
melynek elemei a nem kívánatos fájdalomérzékelés, az éberség maga, és az, hogy
mindezeket nem tudja jelezni a beteg, tehát a kommunikálási képtelenség. Josten
(1990) felveti, hogy nem kellene-e az ébredés lehetőségére felhívni a betegek figyelmét
a műtét előtt, hiszen az alapvető kellemetlenségek mellett az élmény egyik legkínosabb
mozzanata, hogy egyáltalán nem számít rá senki. Ez azonban feltehetően rendkívüli
mértékben fokozná a preoperatív szorongást. Arra viszont feltétlenül ügyelni kellene a
kórházaknak, hogy azoknak a betegeknek, akiknek van ilyen - vagy más kellemetlen élményük, legyen lehetőségük ezt megosztani valakivel, elfogadó, megértő légkörben.
Bonke (1990) javaslatokat fogalmaz meg az esetleges ébredésekkel
kapcsolatos teendőkre: légy őszinte a pácienssel, az ő nyelvén, érthetően magyarázd el
neki, mi fog történni. A műtét alatti tudatosság leghalványabb jele esetén kommunikálj
a beteggel, nyugtasd meg őt. A posztoperatív fázisban kellő körülményeket biztosítva
hallgasd meg a beteg élményeit. Azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e előre jelezni a
betegnek, hogy előfordulhat, hogy tudatossá válik a műtét alatt, Bonke azon az
állásponton van, hogy amennyiben az erre hajlamosító tényezők fennállnak, akkor
igen. (Ilyenek: obezitás, erős szorongás, szedatív altatók krónikus szedése,
alkoholizmus, császármetszés vagy más eset, amikor felszínesebb az altatás stb.). Bár
ezek jó része "evidensnek" tűnhet, a hangsúly épp azon van, hogy követni is kellene
ezeket az elveket minden egyes beteggel.
Mindemellett Bonke (1990) arra is felhívja a figyelmet, hogy nem kell minden
kellemetlen utóhatást feltétlenül a műtét alatti ébredésnek tulajdonítani, s nem szabad
elfelejteni, hogy az ébredés szubjektív élménye korántsem biztos, hogy tényleges
ébredést takar: lehetnek ezek a beteg tudattalan vágyainak, félelmeinek kivetülései is,
vagy alapulhatnak a beteg álmain.

3. A tudatállapot jellemzésének kísérletes vizsgálata
Az egyedi esetleírások szintjén egyre sokasodott a bizonyítékok sora arra, hogy
általános anesztézia alatt történhet információfelvétel, és ebben főként az auditív
csatorna látszott élen járni.
Az auditív információfelvétel szinte folyamatos lehetősége élettanilag azzal
magyarázható, hogy a többi szenzoros rendszerrel ellentétben a legtöbb anesztetikum
nem hat a hallóidegekre, így ezek folyamatosan szállíthatják a hallási információt
(Bennett, 1990a). Levinson (1990) szerint az agy ezeket a beérkező hangingereket
folyamatosan szűri, és eldönti, mi az, ami lényeges, személyes, vagy ami választ kíván,
hasonlóan ahhoz, ahogy az anya gyermeke nyöszörgésére felébred, erősebb, de
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lényegtelen zajra viszont nem. Schwender és munkatársai (1991) rámutatnak, hogy az
auditív rendszer különleges figyelemfelkeltő, ébresztő funkciót lát el (1. vekker,
telefon, vészjelző dudák, személyhívók stb.), és e hatékony információáramlás
lehetősége narkózis alatt is fennáll, ti. a hallópálya megfelelő struktúrája (colliculus
inferiorok) fenntartja az éberségnek megfelelő anyagcsereaktivitást anesztézia alatt is.
Ennélfogva tehát az élettani, anatómiai lehetőség adott, elméleti magyarázó
keret is adódik: megindultak a kontrollált kutatások a kérdés vizsgálatára.
A környezeti ingerek műtét alatti felfogásának lehetőségét kísérletesen
vizsgáló tanulmányok sorában mindenképp Levinson (1990) 1965-ben végzett
vizsgálata kívánkozik az élre. Néhány egyedi eset arra utalt, hogy a betegek valahogy
érzékelik a műtét főbb eseményeit, különösképp a nehéz, kényes helyzeteket, az ún.
műtéti kríziseket, s Levinson kontrollált körülmények között kívánta megvizsgálni ezt
a jelenséget. Mesterséges krízist akart előidézni műtét alatt, de miután tisztában volt
ezeknek az élményeknek a negatív utóhatásaival, olyan helyzetet tervezett, ahol a krízis
rögtön meg is oldódik, nem marad bizonytalanság a betegben, viszont kellően
személyes ahhoz, hogy felkeltse a beteg figyelmét. Tíz, erősen hipnábilis személyt
választott erre a célra, akiknél az anesztézia mértékét EEG-vel követték, és mikor
kellően mély volt az altatás, az aneszteziológus egy megadott jelre, megfelelő
intonálással a következőket mondta:
"Állítsák le az operációt. Nem tetszik a beteg színe. A z ajkai túl kékek. A dok egy
kis oxigént."
Ezután néhány lélegeztető pumpálást követően:
"Ez az, máris jobb... Folytathatják az operációt".
Egy hónappal később a betegeket hipnotizálta Levinson, és a műtét
eseményeihez regrediáltatta őket. A 10 betegből 4 szó szerint visszaidézte a
(mesterséges) krízishelyzetet. Néhányan, bár nem tudták a verbális tartalmakat
visszaidézni, hipnózisban heves izgalmat mutattak a kritikus szakaszhoz érve, sőt volt,
aki ki is lépett a transzból. Ez utóbbi betegeknél is azonosítható volt, hogy a műtéti
EEG szabályos alarmreakciót mutat. Egy nő esetében rendkívül izgalmas eredményt
kaptak: az EEG már akkor jelzett, amikor még nem kezdte meg a megadott szöveget
az aneszteziológus, hanem csak a jelzésre várva, csendben, feszülten figyelt mindenki.
Ez arra utal, hogy a betegek nem pusztán a verbális tartalmakra lehetnek fogékonyak,
hanem érzékelhetik a műtő általános hangulatát, feszültségszintjét.
Még mielőtt túlzónak, sőt etikailag megkérdőjelezhetőnek tartanánk
Levinson módszerét, érdemes idézni Bennett (1990a) gondolatait, aki hangsúlyozza,
hogy naponta van ilyenféle helyzet, illetve beszélgetés a beteg feje mellett az USA-ban
évente végrehajtott kb. 20 millió műtét során.
3.1. A z izolált alkartechnika
Jelentős mérföldkőnek tekinthető a műtét alatti információfelvétel igazolása
szempontjából a Tunstall által 1977-ben leírt ún. "izolált alkartechnika". Az altatás
alatt a beteg alkarjához vezető erek elszorításával ezeket az izmokat izolálni lehet az
izomrelaxáns hatása alól.

66

Russell (1986) a nitrogén-oxid belélegeztetésével, illetve az intravénás
etomidate-tal történő altatásnál vetette össze az éberségi arányt az izolált
alkartechnikát alkalmazva ennek kimutatására. Az előbbi esetben 44%-os (!), az
utóbbinál kevesebb, de még mindig 6-7%-os éberséget talált. Egyes esetekben az
izolált alkarban "gyakori energikus, akaratlagos mozgást" (968. o.) tapasztalt, ami
riasztó képet fest arról, mi lenne, ha a beteg mozgása a teste többi részén nem lenne
kikapcsolva.
Baraka (1989) ötféle módon végrehajtott altatás alatt vizsgálta a tudatosságot
császármetszésnél úgy, hogy a tudatosság kritériumát az izolált alkarmódszerre
alapozta: a pácienseknek előre megbeszélt módon, amikor az aneszteziológus
megfogta a kezüket, háromszor meg kellett szorítaniuk azt. 50 esetből 14-nél talált
tudatosságot (ami nagyban függött az alkalmazott altatási módszertől), és e nők közül
kettő utólag pontosan visszaidézte a műtéti eseményeket. E vizsgálat alapján is
nyilvánvaló, hogy amennyiben a páciensnek - az izolált kezével - lehetősége van jelezni,
sokkal magasabb éberségi arány mutatkozik, mint ahogy az más módszerekkel követve
sejthető volt.
Cogliolo és munkatársai (1990/b) azt találták, hogy a vizsgálatukban
alkalmazott egyetlen szimpatikus izgalmat jelző mutató - (1) kiváltott potenciál, (2)
GBR, (3) pletizmográf, valamint (4) az Evans (1987) által javasolt "PRST" módszer (1.
korábban) - sem volt képes megbízhatóan jelezni a műtét alatti éberséget, ami az
izolált alkar módszerrel viszont megjelent.
Az izolált alkartechnika tehát megfelelő biztosíték lenne arra, hogy jelezze a
beteg tudatosságát, sőt, hogy a beteggel kommunikálni lehessen a műtét alatt. Sajnos
mégsem vált elterjedné, részben praktikus okok miatt (több műtétnél egyszerűen nincs
hely a módszer alkalmazására), részben pedig azért, mert a legtöbb aneszteziológus
nem talál indikációt az eljárás bevezetésére, mert semmi jelét nem mutatja a beteg
annak, hogy valami problémája lenne. Hogyan is mutatná... ?
Hudesman (1991) műtét alatt adott utasítást arra a betegeknek, hogy feszítsék
meg a homlokukat. A válasz az 5 betegnél elvégzett összesen 12 EMG-vel történő
mérésnél 11 esetben megjelent, annak ellenére, hogy sem erre, sem más műtéti
eseményre nem emlékeztek a betegek utóbb. Ez arra utal, hogy adott körülmények
között a betegek reagálhatnak környezetük utasításaira. Ezt a jelenséget vegetatív
szinten mutatja ki az az esetleírás, amelyet Bennett (1990b) idéz. Egy jehovista nő
császármetszéses műtétjénél váratlanul erős vérzés jelentkezett. Mivel a Jehova tanúi
vallási megfontolásból megtagadják mindenféle vérkészítmény szervezetükbe
juttatását, nem volt más lehetőség, mint az altatott beteghez szuggesztiót intézni: "Ha
valaha kezében akarja tartani ezt a gyönyörű gyereket, tudatánál kell maradjon, és el
kell állítania a vérzést a hasában" (id. mű. 242. o.), ennek nyugodt hangon való
ismétléseire a vérzés lassult, majd leállt, és a csecsemő is és a nő is egészségesen
távozott a kórházból.
Mindezek a vizsgálatok és leírások azt igazolják, hogy műtéti altatás közben a
környezet verbális ingereinek közvetlen, jelentés szintű felfogása és feldolgozása
lehetséges, és utólagos emlékezés nélkül is kimutatható az ezekre való reagálás
anesztézia alatt.
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3.2. A z explicit és im plicit em lékezet elkülönítése

A m űtét alatti információfeldolgozás kísérleti vizsgálatában fontos volt felismerni azt,
hogy az a tény, hogy a legtöbb esetben hiányzik az eseményekre való tudatos
emlékezés, nem jelenti azt, hogy a beteg valóban nem fogta fel az ingereket, és nem
tárolja azokat. A legvalószínűbb az, hogy a műtéti eseményeket legalábbis részlegesen
percipiálja a beteg, és ennek nyomai enkódolódhatnak az emlékezetébe, és ezek az
emléknyomok befolyásolhatják a beteg posztoperatív viselkedését, gondolatait,
élményeit.
Schacter és G raf (1. Schacter, 1987; Wolters, 1990) különítették el az explicit
és implicit emlékezeti tárakat. Míg az előbbi az események tudatos visszaidézését
kívánja meg, beleértve azok téri-idői vonatkozásait, az implicit emlékezet úgy
m utatható ki, ha változást figyelünk meg valamely teljesítményben, amit egy korábbi
szakaszban felvett információ hatásának tulajdoníthatunk. Számtalan helyzetben
m utattak ki azóta implicit emlékezést olyan eseményekre, amelynél hiányzott a
tudatos, akaratlagos felidézés. A hipnotizált személyek, neurológiai kórformák,
különféle amnesztikus szindrómák mellett az implicit emlékezet fontos magyarázó
tényező lett a műtéti emlékezet területén is.
Az implicit emlékezet analógiájára Kihlstrom és Schacter (1990) felvetik az
implicit percepció fogalmát. Ez azt a jelenséget írja le, amikor kimutatható, hogy
szemantikus szintű ingerfeldolgozás létezhet úgy is, hogy az adott ingerlési feltételek
m ellett az inger nem hozzáférhető a tudatos percepció számára. Ezt a jelenséget
találjuk például a maszkolt előfeszítési (priming) helyzetben, ahol az igen rövid ideig
vetített előfeszítő szó és a célszó (amelyről a kísérleti személynek majd döntést kell
hoznia) közé még egy maszkoló ingert is vetítenek: ennek ellenére kimutatható a
célszó értelmezésében a tudatos szinten fel nem fogott előfeszítő szó hatása.
Az implicit percepcióról általánosságban tehát akkor beszélünk, ha változás
figyelhető meg valamely teljesítményben olyan jelenlegi (szemben a múltbelivel)
ingerre, amelynek nincs tudatos percepciója. Ez a műtéti emlékezettel kapcsolatban
azért jelentős, mert arra utal, hogy megfigyelhető olyan ingereknek a hatása, amelyek
akkor érték a személyt, amikor nem volt tudatánál.
A műtét alatti információfelvételt és -tárolást vizsgáló kutatások ennélfogva
előszeretettel alkalmazzák az implicit emlékezeti teszthelyzeteket. Ezek általános
sémája az, hogy a műtét alatt a beteg magnetofonról (fülhallgatóval) kap bizonyos
ingereket és/vagy feladatokat, amelyeket a műtét után tesztelnek. Rendszerint ezekre
nem mutatható ki explicit emlékezeti teljesítmény, viszont implicit hatásuk igazolható.
Nézzünk néhány ilyen helyzetet.
a.
A legegyszerűbb változat az, hogy alacsony gyakoriságú szavakat mutatn
be műtét alatt, és a műtétet követően - miután tudatos felidézés rendszerint nincs felismeréses helyzetben kérik a beteget, hogy legalább találgasson. Ilyenkor a találati
arány magasabb kell legyen, mint a kontrollcsoportnál, akiknek nem mutatták be a
szavakat a műtét alatt (pozitív eredményt kapott Millar és mtsa, id. Kihlstrom és
Schacter, 1990).
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b. A szóbefejezéses helyzetben a beteggel szavakat közölnek műtét alatt, majd
posztoperatívan olyan szótöredékeket kell befejezniük, amelyek többféleképpen
folytathatók (pl. WINter és WINdow), és figyelik, hogy bár explicite nem emlékeznek a
bemutatott szavakra, megjelenik-e ezek hatása a posztoperatív tesztben? (1. pl. Jelicic,
1990).
c. Homofómok - azonosan ejtendő, de eltérő írású és jelentésű szavak, pl.
PIECE és PEACE) - bemutatása jelentésazonosító közegben oly módon, hogy a
kontextus a kevésbé gyakori jelentése szerint értelmezi a szót.
A műtét után e bemutatásnak az - implicit - hatását úgy vizsgálják, hogy a
betegeknek le kell írniuk a homofómokat, és a hatás akkor igazolt, ha kellő számban a
kevésbé gyakori jelentés helyesírása szerint írják le ezeket.
d. A megszorított asszociációs helyzetben a személynek előzetesen egy
szólistát mutatnak be, majd - miután explicite általában nem emlékszik - olyan
hívószavakat adnak (pl. "katonai rendfokozat"), amely alá tartozó szavakat kell
asszociálnia. Azt figyelik, hogy ilyen helyzetben mennyire jelenik meg az eredetileg
bemutatott listában szereplő szó (pl. tábornok) a véletlenhez képest.
e. A "nonszensz szavak" esetében eredetileg értelmetlen szavak listáját
mutatják be, majd az utólagos tesztelésnél a betegnek értelmetlen szópárokból kell
kiválasztania azt, amelyiket korábban már bemutattak neki.
f. Igen szellemes az a helyzet, amikor a műtét alatt bizarr kérdéseket tesznek
fel a betegeknek (pl. mennyi nyolckarú polip vérnyomása?) a helyes válasz kíséretében.
A posztoperatív teszthelyzetben a kontrolinál szignifikánsan pontosabban tippeltek a
kísérleti csoport tagjai, bár nem mutattak tudatos emlékezést a bemutatott tényekre
(Goldmann vizsgálata, id. Kihlstrom és Schacter, 1990). Hasonlóképp érdekes a műtét
alatt közvetített zenére való emlékezés indirekt kimutatása (Winograd és mtsai, 1990).
Az implicit emlékezeti teszthelyzeteket a legkülönfélébb kontextusban
(hipnózis, neurológia, kísérleti pszichológia) alkalmazzák. Fontos megvizsgálni, hogy e
teszthelyzetek közül melyik lehet alkalmas az általános anesztézia esetén a műtét alatti
információfeldolgozás kimutatására. Ezt tette meg Block és munkacsoportja (1990),
amikor egészséges önkénteseket szub-anesztetikus dózisú nitrogén-oxidul hatásának
vetettek alá, azzal a logikával, hogy eleve csak az lehet reményteli vizsgálati módszer
általános anesztézia esetén, amelyik teszthelyzet "kiállja" ezt a próbát, vagyis nem sérül
az érzékenysége ilyen dózis mellett. A vizsgálatukban a "kényszerített asszociáció", a
"szóbefejezés" és a "nonszensz szavak" helyzete ígéretesnek bizonyult, viszont a "szabad
asszociáció", a "kondicionált szó" helyzet nem.
Ghoneim és munkatársai (1990) szintén több implicit feladatot vetettek össze,
és tanulást mutattak ki általános anesztézia alatt a "szóbefejezés", a "nonszensz szavak",
valamint a viselkedéses szuggesztiók terén (1. később); ezzel szemben nem jelentkezett
a hatás a "kényszerített asszociációs" feladatban, tehát az eredmények az egyes
feladatok érzékenységét illetően részben ellentmondanak az imént idézett kutatásnak.
Érdekes módon még azok is, akik nem tudják szignifikáns eredménnyel
igazolni a műtét alatti információfelvétel, illetve tanulás és (implicit) emlékezés
hatását, szinte egyöntetűen hajlanak arra, hogy ennek ellenére hirdessék a jelenség
létét és fontosságát (pl. Humphreys, 1990; Jansen, 1990).
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A kudarcot rendszerint annak tulajdonítják, hogy az implicit emlékezeti
helyzetekben bemutatott anyagok rendkívül személytelenek és érdektelenek eleve is,
hát még egy éppen műtét alatt álló embernek. Feltehetően vagy (1) fel sem figyel rá az
illető (hiába hangzik el a magnószalagon, hogy "Figyeljen, valami nagyon fontos
következik...", vagy hiába szólítják keresztnevén a beteget); vagy (2) még ha fel is figyel
rá, az érdektelenség miatt ignorálja az idegrendszer a bemutatott anyagot, így nem
kerül kellő szintű tárolásra, illetve feldolgozásra.
Elméletileg tehát alátámasztott, hogy létezhet információfelvétel nem tudatos
szinten, és létezhet memória-tárolás explicit emlékezés hiányában is, csak ezen
jelenségek tesztelése kontrollált formában gyakran amiatt van kudarcra ítélve, mert a
beteg idegrendszere a műtét alatt többnyire csak a számára releváns, személyes
jelentőségű, a gyógyulásával kapcsolatos anyagot veszi fel.
3.3 Nem verbális válaszok
Bennett vetette fel, hogy a posztoperatív emlékezet inkább kimutatható nem verbális,
mint verbális anyagra. Ennek megfelelően az általa bevezetett technika váza az, hogy a
beteg műtét közben (magnetofonról) olyan utasítást kap, hogy a műtét után megadott
jelre (pl. amikor az orvos az ágyához ér a vizitnél) hajtson végre egy bizonyos
viselkedést (pl. fogja meg a saját fülét). Bennett (1985) kettős-vak feltétel mellett
végzett kutatásában szignifikánsan több viselkedéses választ kapott a szuggesztiós
csoportnál, mint a kontrolinál úgy, hogy a mintában senkinél nem tapasztaltak explicit
emlékezést a műtét alatt kapott utasításra, még hipnózissal történő regresszió
segítségével sem. Ennek fényében az adatait a szerző úgy értelmezi, hogy még ilyen
átható amnézia mellett is igazolható a műtét alatt felvett információ utólagos hatása.
Érdemes megemlítenünk, hogy mindezek mellett két betegnél is kimutattak a
hipnotikus regresszió során a műtét eseményeire való emlékezést. Az egyik nő
combcsontműtétjénél az orvos pesszimista kijelentést tett a beteg várható gyógyulására
vonatkozóan (a mintában csak ennél a betegnél fordult ez elő), amelyre a beteg
hipnózisban emlékezett. Ennél a betegnél volt a leghosszabb a posztoperatív szakasz,
amely során kiugróan magas fájdalomcsillapításra volt szükség. A nem verbális
válaszok módszerével szignifikáns hatásról számolnak be Goldmann és munkatársai
(1987) is, szívműtétek esetén.
A kezdeti közléseket a nem verbális válasz technikával kapcsolatban
módszertani alapon bírálták: számon kérték a kérdéses viselkedés műtét előtti
alapszintjének felvételét, illetve azt, hogy általában nem rögzítették előre a kutatók,
hogy mi legyen a megfigyelési időszak. Ghoneim és munkatársai (1990) a viselkedéses
reagálás terén szignifikáns hatást mutattak ki a kérdéses testérintésekben olyan
értelemben, hogy a személyek - más testrészekkel szemben - többször érintették meg
azt a testrészt, amire a műtét alatt utasítást kaptak, viszont az érintések időtartamában
nem mutatkozott eltérés a megfelelő, illetve nem megfelelő testrészek között.
Mindezen hatások eltűntek a műtétet követő napon, tehát a viselkedéses reagálást csak
közvetlenül a műtét után lehetett kimutatni.
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Bennett felvetését elméletileg megkérdőjelezhetjük (pl. Kihlstrom és
Schacter, 1990), hiszen ha valóban az történne, hogy a betegek verbális ingereket
feldolgozó magasabbrendű kérgi központokra jobban hatna az anesztetikumok
blokkoló ereje, akkor hogyan értenék meg a betegek a verbálisán bemutatott feladatot,
és hogyan lehetne hatásos a tisztán verbális szuggesztiósor a betegek posztoperatív
állapotára?
Érdekes adattal gazdagítja a képet Goldmann (1990), aki olyan kulturális
hatásról számolt be, mely szerint angol mintán nem tudták megismételni Bennett
amerikai mintán kapott eredményeit a posztoperatív helyzetben: az angol betegek
egyszerűen nem fogták meg a fülüket, viszont az angoloknál is kimutatható volt a
hatás, ha az állukat kellett megérinteniük.
Vickers (1987b) felveti, hogy nem tekinthető ugyanazon kontinuumon
fekvőnek (1) az a ritka jelenség, amikor a beteg tudatánál van és hallja a körülötte
történő dolgokat, illetve (2) az, amikor felfog bizonyos auditív ingert, és mindezt
utólag, rendszerint valamely indirekt módon lehet kimutatni. Vickers (1987b) rámutat,
hogy szó szerint milliós nagyságrendű azon betegek száma, akik a műtét alatt olyan
állapotban vannak, hogy fennáll az auditív ingerek felfogásának lehetősége, mégis
elenyésző vagy egyáltalán nincs ennek semmi negatív hatása. Véleménye szerint ez
azért van, mert a betegek csak azokra az ingerekre fogékonyak, amelyek személyesen
vagy pszichológiailag zavaróak, ez esetben valóban hosszú távú, kedvezőtlen
hatásokhoz vezethetnek. A semleges környezeti ingereknek nincs ilyen hatása, még
akkor sem, ha egyre több meggyőző érv szól amellett, hogy felfoghatják a betegek a
műtét közbeni auditív ingereket.
A két jelenség elméleti elkülönítésével egyet is érthetünk, ám a "semleges"
ingerek veszélyességét tükrözi azoknak a betegeknek a beszámolója, akik tudatossá
lettek műtét alatt: rendkívül megalázónak és megsemmisítőnek írják le azt az élményt,
mikor az őket operáló orvosok a golfpartijukat beszélik meg vagy vicceket mesélnek
egymásnak. Előfordulhat, hogy a látszólag semleges beszélgetés "megébreszti" a
beteget, mert éppen találkozik érdeklődési körével: Goldmann és munkatársai (1987)
írják le, hogy a kutatásában szereplő egyik beteg arra lett figyelmes, hogy épp Austin
kocsikról beszélgettek az orvosok, és miután antik autógyújtő, "érdekelte a téma". A
baj csak az volt, hogy ezután már tudatos állapotában találta az aneszteziológus és az
orvos közötti veszekedés, illetve a beteg prognózisával kapcsolatos kedvezőtlen
megjegyzések. Gyakran nem is a szavak zavaróak, amint ezt mutatja egy férfi
beszámolója, aki végig ébren volt műtétje alatt: "sosem felejtem el azt a halom kezet
ott bennem" (1. pl. Bennett, 1990b).
Mindenesetre amíg nem lesz a műtét alatti tudatosságnak megbízható
indikátora, a műtét alatt a személyzetnek úgy kell viselkednie és beszélnie, mintha a
beteg ébren lenne, és mindent hallana - véli Vickers.
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A műtéti információfeldolgozás és emlékezés kísérletes vizsgálata kapcsán Kihlstrom
és Schacter (1990) összegzik, hogy mely tényezők, módszertani szempontok
játszhatnak szerepet abban, hogy a várt hatások igazolhatók-e vagy sem:
a. Talán a legfontosabb az anyag jellege: egyfelől a nem verbális anyagok
feltételezett fölénye a verbálissal szemben, másfelől az az általános eredmény, hogy a
betegek nem fogékonyak semleges, érdektelen ingerekre.
b. Lényeges az alkalmazott gyógyszerek jellege. A kutatás szempontjából
természetesen a standardizált beavatkozás lenne kedvező (már a premedikációnál is),
de értelemszerűen a műtéteknél nem lehet ez a vezető szempont. így a gyakorlatban az
eredmények áttekintését nehezíti, hogy a mintában többféle anesztetikum, illetve
altatási módszer keveredik.
c. A betegek elvárásai, motiváltsága és a kutatócsoporttal való kapcsolata
rendkívül fontosnak látszik. A kedvező attitűdű, pozitív eredményeket váró betegekkel
inkább bejönnek a várt hatások.
d. A betegek közötti egyéni eltérések szintén befolyásolóak lehetnek: kognitív
stílusuk, intellektuális képességeik és más változók is, például hipnábilitásuk,
abszorpciós készségük, és hasonlók mind hathatnak az eredményekre.
e. Fontos módszertani körülmény lehet a tesztelés időpontja: a
legkényelmesebb a műtét utáni napokban elvégezni a teszteléseket, viszont több adat
utal arra, hogy néhány napos eltolódással mutatkoznak legélesebben a hatások (1. pl.
Standen, 1990). Roorda-Hrdlickova és munkatársai (1990) viszont arról számolnak be,
hogy az a különbség, ami szignifikánsan megjelent a műtét utáni 3. órában a kísérleti
és kontrollcsoport között, eltűnt a 60. órára. Feltételezhetjük, hogy van a tesztelésnek
egy - bizonyára az alkalmazott gyógyszerektől (is) függő - optimális ideje: elég későn
ahhoz, hogy a beteg feltisztuljon a kemikáliáktól, viszont kellőképp hamar, mielőtt
még (az implicit) emléknyom szertefoszlana.
Ezt a sor folytatni lehet Goldmann (1990) szempontjaival:
f. a már emlegetett kulturális, geográfiai tényezők hatásával;
g. annak fontosságával, hogy a beteg (és nem a kutatók) fejével kell mérlegelni
a közölt ingereket, anyagokat. Egy vizsgálatukban például műtét alatti orientációs
reakciót akartak tetten érni a betegeknél, GBR-rel követve állapotukat. Több hetes
eredménytelen vizsgálódás után az egyik betegnél épp a Bányászok Nemzeti
Szövetségének elnökéről és a várható bányász-sztrájkról beszélgettek az orvosok műtét
közben (!), amikor megjelent az orientációs reakció, majd az ezt követő 10 beteg közül
6-nál megint. Hasonlóképp: reagáltak a betegek a viccekre is, de csak a jókra...
h. Lényeges a posztoperatív helyzet légköre, kérdéseinek stílusa, sugalmazó
ereje. Gyakori, hogy a hipnotikus regressziót alkalmazzák az élmények és emlékek
feltárására, gyakorta azoknál is igazolható eredményekre jutva ezzel, akik éberen nem
emlékeztek semmire (1. pl. Ewin, 1990; Goldmann és mtsai, 1987; Levinson, 1990).
i. Érzékenyek lehetnek a betegek minden olyan dologra, ami foglalkoztatja
őket: a személyesen rájuk vonatkozó ingereken kívül megjelenhet ez a hatás pl. a be
nem fejezett feladatokkal kapcsolatban is. Goldmann például a betegek egy
csoportjánál olyan feladatsort mutatott be a műtét előtt, amelyre nem adta meg a
választ. A műtét alatt a betegek felének lejátszott egy kazettát, amin szerepeltek a
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válaszok. A posztoperatív új rateszteléskor a választ kapó csoport szignifikánsan
jobban teljesített: mintha nyitottak lettek volna a befejezetlen feladattal kapcsolatos
ingerekre.

4. A fogékonyság kihasználása: pozitív szuggesztiók
Amikor annyi oldalról igazolódott, hogy valóban létezhet információfelvétel műtét
során, hogy a szkeptikus táborba tartozók is kénytelenek voltak ezt belátni, érdekesen
alakult a reakciók sora erre a jelenségre. Eleinte riasztó volt a felismerés: ügyelnünk
kéne arra, miket mondunk a betegek jelenlétében. Kihlstrom és Schacter (1990)
rámutat, hogy ez lényegében orvosi etika, ha nem etikett kérdése kellene legyen: igenis
meggondolandó, milyen alapon mondhatnak az orvosok kellemetlen, bántó dolgokat a
betegeikről, akár még úgy is, ha nincs jelen a beteg, nem hogy a jelenlétében (1. még
Hargrove, 1987, Powers, 1987).
Ezzel együtt a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy az orvosok nagy része,
ha nem is nyíltan, de lényegében osztozik Levinson egyik kollégájának véleményével:
"Nem őrültem meg, hogy ügyeljek a szavaimra, amikor a beteg alszik. Tiszta röhej
lenne" (Levinson, 1990, 16. о.). Nyilván megvan a maga feszültséglevezető szerepe
annak, ha az orvosok durván, netán trágár szavakat használva beszélnek a műtét alatt,
sőt az is elképzelhető, hogy munkájuk sikerének feltétele ez a szabadság. Goffman
(1981) szép elemzést ad arról, hogy mennyiben szolgálhatják a verbális
megnyilvánulások a műtéten résztvevők szerepei közötti kényes egyensúlyt. Láttuk
azonban, hogy a teljesen semleges témák is bántóak lehetnek, sőt a véletlenül,
egyszerűen a beteg szempontjából meg nem gondolt szavaknak is lehet kellemetlen
következményük. Egy műtéten, ahol személyesen jelen voltunk, például az épp
ébredező beteg esetleg meghallhatta az orvosa szavait: "Infarktust is kapott, kellett
neki idegeskedni". Nem biztos, hogy azt is hallotta a beteg, hogy ez nem rá
vonatkozott, hanem egy kollégájáról beszélt az orvos. A műtéti hangok, beszélgetések
veszélyességét növeli az is, hogy a beteg rendszerint nem alkalmazhatja a kellemetlen
tartalmak kivédésében azokat a kognitív megküzdési stratégiáit, védekezési
mechanizmusait, amelyeket éberen szokott (Schwender, 1991). Láttuk, hogy az
információfeldolgozás jórészt nem a magasabbrendű, tudatos szférában történik,
hanem közvetlenül íródik be a tudattalanba.
Bonke (1990) is rámutat arra, hogy a műtét körüli szorongás-indukálta
regresszív állapotra az "elsődleges-folyamat gondolkodás" jellemző, amelyben minden
abszolút, eltűnnek a nyelvi árnyalatok, elmosódnak az ok-okozati viszonyok, gyengül a
logika, a valóságellenőrzés. Egymásnak ellentmondó dolgokat tolerálhat a személy
(ún. "transzlogika"), tehát hiába tudja, pl. hogy él, ezzel egy időben pánikba eshet egy
tévesen értelmezett, halálára vonatkozó kijelentés miatt (Bonke eredeti példájában a
sebész "It is all over now" kettős értelmezési lehetősége szerepel).
A műtét alatti auditív információfelvétel nemkívánatos hatásának kivédésére
a következő felmerülő lehetőség az volt, hogy dugják be a beteg fülét, esetleg adjanak
fejhallgatón valami zenét, tehát rekesszék ki a külső hangokat. Felmerült, hogy még
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mélyebbre kéne altatni a beteget. Ez viszont azt ielentené, hogy az altatás mélyebb,
mint amennyit a műtét maga megkívánna, épp ezért indokolatlanul növelné az egyéb
veszélyeket, nem beszélve arról, hogy pl. az ébresztéskor a műtét végén kizárt a mély
altatás, hisz ekkor már épp a tudatosság visszatérése a cél (s külön problémát jelent,
hogy ekkorra már oldódik a feszültég a műtőben, és az ott tartózkodók hajlamosak
szabadabban társalogni). Egy másik lehetőség a hallópálya felső szakaszának
blokkolása intravénás szerekkel.
A jelenség megközelítésében fordulatot jelentett, amikor az auditív
információfelvételt nem, mint valami kirekesztendő, kellemetlen körülményt
tekintették, hanem a beteg gyógyulásában kihasználható lehetőséget fogtak fel
(Erickson, 1994; Hammond, 1990/b). A Lancet 1986 novemberi "Editorial"-ja még
némileg szarkasztikusán veti fel, hogy a műtét alatti pesszimisztikus megjegyzések
kirekesztésére a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás a beteg fülébe fehér zajt vagy
valamilyen zenét sugározni, és "esetleg komolyan meg kéne fontolni azt, hogy az ilyen
magnókazettákon terápiás "reklámokat" (eredetiben "therapeutic commercial breaks")
is adhatnánk" (Editorial, 1986b, 1020. о.).
Ha ugyanis a beteg bizonyos szinten nyitott a külső auditív-verbális ingerek
felé, építeni lehet a gyógyításban évezredek óta alkalmazott és hatékony pozitív
verbális szuggesztiókra (Watkins, 1978; Gheorghiu, 1989). Sőt, a műtéti altatás
egyértelműen módosult tudatállapotnak tekinthető, és ezek egyik lényeges ismérve a
szuggesztiók iránti fokozott érzékenység (Ludwig, 1966; Tart, 1972). A műtét előtt álló
ember lelkiállapota, érzelmi igénybevétele önmagában is elegendő ahhoz, hogy
tudatállapot-módosulást tételezzünk fel nála. Talán ezzel is összefüggésben van, hogy a
farmakológiai módszerek előretöréséig igen elterjedten, és viszonylag hatékonyan
alkalmaztak hipnoanesztéziát, tehát komoly műtéteknél (amputáció, tumor eltávolítás,
nagy hasi műtétek) a hipnózis volt az egyetlen fájdalomcsillapítási módszer, s a
hipnózis pedig köztudottan szuggesztiókra épülő eljárás (Burgess, 1977; Erickson,
1994; Gravitz, 1988; Levitan, 1992).
Már Levinson (1990) felismerte a 60-as években, hogy a műtét alatti auditív
érzékenységet ki lehet, sőt ki kell használni. Számos kutatást folytattak e jelenség
kontrollált igazolására az utóbbi évtizedekben. Evans (1990; 1. még Evans és
Richardson, 1988) kettős-vak randomizált kontrollal végzett kutatásában 39 beteget
osztottak "szuggesztiós", illetve "kontroll" csoportba. A szuggesztiót a betegek
fejhallgatón, magnóról kapták, a kontrollcsoportnak üres kazettát forgattak le, a
kétféle kazetta vizuálisan megkülönböztethetetlen volt egymástól, és a műtő
személyzete sem hallhatta kívülről, hogy szöveges vagy üres kazetta van-e éppen soron.
A 12 perces szuggesztiót folyamatosan ismételték az első metszéstől a
sebzárásig. A szöveg fő része arról szólt, hogy a beteg gyógyulása saját magától függ
("mennél jobban lazít, annál jobban érzi majd magát"), egy helyütt "az operáció nagyon
jól halad, a páciens jól van" mondat hangzott el, emellett a gyógyulásra vonatkozó
direkt szuggesztiók szerepeltek.
A posztoperatív fázisban követett mutatók közül szignifikáns hatása volt a
szuggesztióknak a kórházban töltött időre, a lázas időszakra, valamint a gyógyulás
nővér által való megítélésére (mindezek kedvező irányban alakultak a szuggesztiós
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csoport esetében). Nem találtak viszont szignifikáns különbséget a két csoportnál a
posztoperatív fájdalom szintjében, a mozgási, vizelési és székelési nehézségek terén, a
betegek hangulatában és szorongásszintjében.
Evans - érzékeltetendő az eredmények súlyát - kimutatja (1989-es adatok),
hogy a szóban forgó tanulmányban tapasztalt rövidebb kórházi tartózkodás
páciensenként 140 angol font megtakarítást jelent, ami az Angliában elvégzett évi
66000 méheltávolítás esetében évente 9 millió font költségcsökkenést jelentene!
A lényegében hasonló felépítésű kutatásban Furlong (1990) nem kapott
szignifikáns eltérést a szuggesztiós és a kontrollcsoport között a kórházi tartózkodás, a
komplikációk, a hangulat, az intra- és posztoperatív álmok számát tekintve, viszont a
szuggesztiós csoport szignifikánsan kevesebb fájdalomcsillapító gyógyszerre szorult,
mint a kontroll a műtét napján és a teljes kórházi tartózkodás időszaka alatt is. Ezek az
adatok tehát más képet mutatnak, mint Evans (1990) fent említett eredményei.
Bonke (1986) a szokásos pozitív szuggesztiós csoport mellé egy placebókontrollt (akik folyamatos monoton zajt kaptak a műtét alatt), valamint egy olyan
kontrollcsoportot is alkalmazott, akiknek a saját műtétük közben felvette és
fülhallgatón visszajátszotta a szokásos műtéti beszélgetést, hangokat. A fájdalom, a
közérzet, a vegetatív tünetek (hányinger, hányás), a táplálkozási mutatók, a nővérek
által adott gyógyulás-megítélés mutatóiban nem kaptak szignifikáns hatást, ellenben a
kórházi tartózkodás tekintetében szignifikáns hatás jelentkezett, amely lényege az volt,
hogy a szuggesztiós csoportnál az életkor előrehaladtával nem mutatkozott a szokásos
hosszabb kezelési idő. A túlnyomórészt negatív eredmények háttereként a szerző
felveti, hogy bár a műtét alatt nem lehetett megállapítani, hogy éppen mit közvetít a
betegek fejhallgatója, de mivel a személyzet tudott róla, hogy esetleg az ő
beszélgetésük kerülhet visszajátszásra, ez "kevésbé negatív tónusú és kevésbé
életveszélyes" (id. mű 963. o.) volt, mint azt korábban feltételezték. Más szóval a
hétköznapi helyzetekhez képest kedvezőbb volt a műtéti beszélgetések hangvétele, és
feltehetően ez hathatott kiegyenlítőén a csoportok között. Amennyiben ez az
értelmezés valós, ez felveti, hogy nincs különösebb jelentősége a szuggesztióknak, a
műtéti beszélgetésektől, zajoktól való megmenekülés már önmagában is kedvező
hatású.
A szuggesztiók gyógyulásra gyakorolt hatását vizsgáló kutatások értékelésénél
több szempontot kell figyelembe vennünk.
A szuggesztiók hatásának lemérésében értelemszerűen a posztoperatív fázis
mutatóit vizsgálják, amelyek között több olyan van, ami nem kizárólag a beteg
állapotától, illetve igényétől függ: pl. a kórházban töltött napok száma vagy a szükséges
fájdalomcsillapító gyógyszerek mennyisége. Ezért ígéretes előrelépés lehet például a
"beteg által kontrollált analgézia" (patient-controlled analgesia, PCA) módszere,
amikor is a beteg maga adagolja a fájdalomcsillapító szereket pontosan igazodva
pillanatnyi igényeihez (1. McLintock és mtsai, 1990).
Egyes esetekben az eredmények nem megfelelő statisztikai feldolgozása
húzódhat meg a látszólagos kudarc mögött (1. Boeke, 1988; vagy Woo és mtsai, 1987).
Bonke (1986) eredményénél is, ahol a szuggesztiók kedvező hatása az idősebbeknél
mutatkozó kórházban tartózkodási időtartam-csökkenés volt, felvetődik, hogy esetleg
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a fiatalabbaknál is rövidülne az idő, csak egyszerűen már nem mehet azon minimum
alá, ami egy műtét után elengedhetetlen: "plafon" hatás fedheti el a szuggesztiók
hatékonyságát.
Látnunk kell azonban azt is, hogy ez a terület egyszerűen még gyermek
cipőben jár: kidolgozatlan és a hétköznapi gyakorlat számára még távoli a szuggesztiók
műtét alatti alkalmazásának mikéntje. Olyan alapvető kérdések várnak még empirikus
igazolásra, hogy milyen stílusú, milyen szövegezésű szuggesztiók a leghatékonyabbak,
mikor, mely területekre/témakörökre terjedjenek ki, és így tovább.
Néhány dolog azonban már most egyértelműnek tűnik, például, hogy a
szuggesztióknak pozitívaknak kell lenniük - ahogy azt a szuggesztióképzés szabályai
megfogalmazzák (1. Hammond, 1990a). Több negatív eredményt maguk a szerzők
(utólag észrevéve) úgy értelmeznek, hogy a szuggesztió negatív megfogalmazásokat (is)
tartalmazott. Érdekes módon az egyik kiemelkedően sikeres kutatásban Evans (1990)
és munkacsoportja pl. negatív direkt szuggesztiókat (is) adott a betegeknek (pl. "nem
fogja magát rosszul érezni, nem fog érezni semmilyen fájdalmat"; id. mű 121. old.,
kiemelés tőlünk) és amint láttuk ezeken a mutatókon nem is jelentkezett a kedvező
hatás.
Kérdés még, hogy végül is mely szinten hatnak a szuggesztiók: amellett, hogy
esetleg csak a szokásos műtéti zaj kirekesztése a szerepük, elképzelhető, hogy
általános, nem specifikus hatásuk miatt kedvezőek, mert például a beteggel való
szociális kontaktusként foghatók fel az általános anesztézia "magányában",
"elkülönültségében" (Couture, 1990), de az is lehet, hogy közvetlenül hatnak a testi
működésre, s a hatás konkrétan attól függ, mi is hangzik el. Evans (1990) azt
hangsúlyozza, hogy a szuggesztiós hatások lényege, hogy a betegség és a m űtét
stresszével szemben megküzdési stratégiákat, egészséges viselkedési módot (mozgást,
jó étvágyat stb.) javasol a betegnek.
Nem tisztázott még, hogy kinél milyen szuggesztiós módokat érdemes
használni, tehát gyakorlatilag érintetlen a különféle karakterek, személyiségvonások
figyelembevétele, de még az olyan elemi mutatók hatása is ellentmondásos, mint az
életkor. Egyes kutatások fiatalabbaknál találnak pozitív hatást (pl. RoordaHrdlickova, 1990), máshol pont abban mutatkozik a szuggesztiók hatása, hogy az
idősebbeknél nem hosszabbodik meg szokásos módon a posztoperatív kórházi
tartózkodási időszak (Bonke és mtsai, 1986).
Bár a műtéti altatás közbeni időszak már egyre inkább kutatás tárgya, a
műtétet megelőző és közvetlen azt követő időszak a betegek sajátos tudatállapota, és
az ezalatt rájuk ható pszichés hatások, szuggesztiók tekintetében eléggé elhanyagolt
terület (Bennett és mtsai, 1988). Kézenfekvő, hogy a műtétek hatékonyságát és a
betegek kedvezőbb lelkiállapotát szolgálná, ha a kutatás és főképp a gyakorlat ezekre
az időszakokra is kiterjesztené a figyelmét. Fontos lenne igazodni az egyes életkorok
sajátosságaihoz, illetve szem előtt tartani azt, hogy egészen más a különféle műtétek
pszichés jelentősége, élménye (1. Blacher, 1987; Evans és Richardson, 1988).
Kutatási szempontból még annak pontos feltérképezése is várat magára, hogy
végül is mely m utatók mentén várhatók a szuggesztiók hatásai. Egyre inkább
megfigyelhető, hogy többen a szuggesztiók a betegre tett szubjektív, pszichés hatását is

76

(hangulat, bizakodás stb.) igyekeznek figyelembe venni a "kemény" objektív adatok
mellett (pl. Couture, 1990), még ha kevésbé is fordítható le az esetleges kedvező
szubjektív hatás a gazdaságossági mutatók, a számok nyelvére. Még nyilvánvalóan
kiforratlan e terület módszertana, épp ezért fontosak a módszertani útmutatók, a
kritikai áttekintések (pl. Blankfield, 1991; Wilson, 1990).
A kutatások ellentmondó eredményei ellenére sokaknak meggyőződése és az
egyedi esetek tapasztalatai által igazolt jelenség, hogy a műtét előtt, illetve alatt adott
pozitív szuggesztióknak igenis fontos szerepe lehet a betegek teljes és gyors
gyógyulásában. Ezért a gyakorlatban egyre inkább elterjedőben van e módszer
alkalmazása (1. Barber, 1990a, b; Bartlett, 1990; Corley, 1990; Fredericks, 1990;
Hammond, 1990c; Kroger, 1990, Rodger, 1990a, b, c; Rossi, 1990a, b; Sylvester, 1990).
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. február 20.
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SUMMARY

The state o f consciousness during general anaesthesia
Varga, Katalin; Jakubovics, Edit and Janecskó, Mária
The article summarizes the issue of state of awareness and memory during general
anaesthesia (GA). Theoretical viewpoints and experimental results are reviewed
concerning (1) the awakenings in GA and their side-effects, (2) research methods for
monitoring the state of consciousness during GA, and (3) the utilization of
unconscious hearing by giving positive suggestions during G A
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BEFOLYÁSOLJA-E AZ EGYÜTTSZÜLÉS
AZ APA-GYERMEK KAPCSOLAT ALAKULÁSÁVAL
ÖSSZEFÜGGŐ SZÜLŐI VÉLEKEDÉST?
SZEVERÉNYI PÉTER1, HETEY ANDRÁSNÉ1,
KOVÁCSNÉ TÖRÖK ZSUZSANNA1, MÜNNICH ÁKOS2
d e b re c e n i Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,
2Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Debrecen

A szerzők egy csoportja úgy véli, hogy az apa jelenléte a szülésnél olyan katartikus
élményt eredményez, ami közvetlenül befolyásolja a szülő-gyermek kapcsolat alakulását.
Mások véleménye szerint az apa-gyermek kapcsolatot a jelenléttől független, egyéb
tényezők határozzák meg. A szerzők áttekintik a vonatkozó irodalmat. Saját
vizsgálatukban azt tanulmányozták, hogy milyen személyiségtényezők jellemzők azokra
a párokra, akik a szülést együtt kívánják átélni. A terhesség 33-35. hetében, a szülésre
történő felkészítés alkalmával a következő személyiségdimenziókat vizsgálták: a
szexualitással, terhességgel, szüléssel kapcsolatos beállítódás; aktuális és alkati
szorongás; extra-introverzió, neuroticizmus, rigiditás; külső-belső kontroll attitűd. A
szülést 5-6 hónappal követően 525 párt kérdeztek meg a szüléssel kapcsolatos
tapasztalataikról kérdőíves módszerrel. Többek között rákérdeztek arra is, hogy a férfi a
szülésnél való jelenlét következtében "jobb" apa lesz-e. Igen választ adott a nők 73,2%-a
és a férfiak 93,2%-a. Ez a válaszadási tendencia mind a nők, mind a férfiak csoportjában
statisztikailag igazolható módon függetlennek bizonyult valamennyi vizsgált
személyiségdimenziótól és a terhességgel kapcsolatos attitűdtől is. A szerzők
megfigyelései amellett szólnak, hogy a szülésnél való jelenlét, a szülés élménye hatással
van a szülői attitűd alakulására.

A korábbi években számos személyiség- és fejlődéslélektani vizsgálat foglalkozott a
korai anya-gyermek kapcsolat kérdéseivel. Ugyanakkor figyelmen kívül maradt a korai
apa-gyermek kapcsolat témaköre, és ezen belül is az apa szerepe, jelentősége az
újszülött, a csecsemő fejlődésében. Egészen az 1970-es évekig a kutatók úgy vélték,
hogy az apának a gyermek fejlődése szempontjából nincs közvetlen jelentősége,
szerepe csak közvetett, amely mint gazdasági támasz érvényesül. A személyiségfejlődés
pszichoanalitikus alapgondolata szerint az apa a fejlődés ödipális fázisában tölt be
jelentős szerepet.
A korai apa-gyermek kapcsolat az 1970-es évektől került újra a figyelem
középpontjába. Különböző tanulmányok eredményei azt igazolták, hogy az anya
szerepének egyoldalú hangsúlyozása nem helyes (Lind, 1973; Greenberg és Morris,
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1974; Parke és O’Leary, 1976; Kehr, 1978; Peterson és mtsai, 1979; Papousek és mtsai,
1984; Condon, 1985; Osofsky és mtsai 1985; Worthington és Burton, 1986; Ellesbury,
1987; Ftenakis, 1992).
A gyermek-anya-apa kapcsolat nem láncszerű kapcsolat, amelyben az anya
foglalja el a központi helyet, és az apa csak az ő közvetítésével érvényesíti hatását.
Valójában olyan kapcsolati struktúráról van szó, amelynek minden tagja kölcsönösen
hatással van egymásra.
Greenberg és Morris (1974) klasszikusnak tekinthető vizsgálatukban az apa és
az újszülött viselkedését vizsgálták közvetlenül a szülés után. Az apáknál spontán
lelkesedést, mély érzelmi odafordulást, kötődést állapítottak meg. Ezt a jelenséget
engrossmentnek (szabad fordításban: megigézettség - a szerk.) nevezték. A szerzők
véleménye szerint az apáknál kimutatható valamiféle fogékonyság a gyermekkel való
korai kapcsolatot illetően, és ebben döntő szerepet játszik az újszülött megpillantása
és az első életnapok közvetlen kontaktusa. Arra a következtetésre jutottak, hogy az
újszülöttel való találkozás az "apaság veleszületett potenciáit" szabadítja fel. Ezt a
következtetést kritizálva Condon (1985) azt írja, hogy a szerzők figyelmen kívül
hagyták azt az alternatív magyarázatot, miszerint az apa viselkedése egyszerűen az apa
magzat előzetes kapcsolatának manifesztációja lenne.
A korai vizsgálatok közül az egyik legrészletesebb Parke és O’Leary (1974)
tanulmánya. A szerzők a szülés után 6-48 órával olyan esetekben végeztek
megfigyeléseket, ahol zavartalanul kihordott terhességet követően először szülők
szülésénél a férfi is jelen volt. A szülő-gyermek interakciót vizsgálva azt figyelték meg,
hogy az apa 12 figyelt magatartáskategória közül a "rámosolygás" kivételével aktívabb
volt, mint az anya. Az interakció változott attól függően is, hogy csak az egyik vagy
mindkét szülőfél volt-e jelen. Az elsőszülött fiú több odafordulást kapott az anyától és
az apától is, mint az elsőszülött leány. Kézenfekvő volt az a feltételezés, hogy az apák
ezen csoportja - akik a szülésnél is jelen voltak - érzelmileg különösen involvált volt, és
ezért ezek a megfigyelések nem általánosíthatóak. Ebből a meggondolásból a szerzők
egy újabb vizsgálatot végeztek alacsonyabb szociális rétegbe tartozó csoportban, ahol a
férj nem volt jelen a szülésnél. A részletes magatartás-megfigyelés megerősítette, hogy
az újszülöttel szemben az apa több aktivitást mutatott, mint az anya, kettős és hármas
helyzetben is. Csak a "rámosolygás" és a "cumiadás" kategóriákban volt aktívabb az
anya.
Peterson és munkatársai (1979) azt próbálták tisztázni, hogy a szülés körüli
tényezőknek milyen szerepük van az apai ragaszkodás kialakulásában. Otthoni,
kórházi ún. természetes szüléseket és anesztéziában lefolyt szüléseket hasonlítottak
össze. A terhesség 6-8. hónapja között a párokkal folytatott interjúk alapján
meghatározták a szülés előtti szülői ragaszkodás mértékét, majd a szülés után 1,2, 4 és
6 hónappal az apai ragaszkodás mértékét. Az egész mintában az apai ragaszkodás
előrejósolhatóságának legfontosabb tényezője az apa jelenléte a szülésnél és az apa
szüléssel kapcsolatos attitűdje volt. Emellett fontos tényezőnek bizonyult a szülési
környezet, a szülés tartama, az ún. kiábrándulási, csalódási tényező és az előző szülések
száma. Az említett változók kombinációja 78,7%-ban előre jósolta az apai kötődés
alakulását.
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Eredményeik alapján a szerzők arra a következtetésre jutottak - a korábbi
elképzelésekkel szemben -, hogy az apa szülési élménye jobban meghatározza
ragaszkodásának mértékét, mint a szülés előtti attitűdjei. Ezek alapján felvetették,
hogy az apai ragaszkodás mértéke fokozható a szülési környezet feltételeinek
alakításával, és ebben fontos szerep jut a szülésre történő felkészítésnek és a
szülőszoba személyzetének. A szülés során a nem várt beavatkozás (pl. anesztézia, fogó
műtét) csalódást, kiábrándulást okoz, és ez a tényező az apai ragaszkodást kedvezőtlen
irányba módosítja.
Egy másik munkájukban Peterson és Mehl (1979) beszámoltak arról is, hogy
az újszülött környezeti ingerekre adott válaszkészsége statisztikailag igazolható módon
függ többek között attól is, hogy az apa az első 24 órában együtt van-e az újszülöttel
vagy sem.
Néhány évvel az idézett amerikai tanulmányok után hasonló vizsgálatokról
európai szerzők is beszámoltak. A düsseldorfi longitudinális tanulmányban a szerzők
azt vizsgálták, hogy milyen hatással van a szülésre történő felkészítés a szülő-gyermek
kapcsolat alakulására (Bartoszyk és Nickel, 1986; Nickel és Köcher, 1986; Nickel,
1987; Nickel, Bartoszyk és Wenzel, 1987). A vizsgálatban kiemelt hangsúlyt kapott a
korai apa-gyermek kapcsolat fejlődése. A szerzők azt állapították meg, hogy - a fel nem
készített apáktól eltérően - a felkészített apák a szüléskor erősebben vonzódtak a
gyermekükhöz, már az intézeti tartózkodás során is gyakrabban cumiztatták és
pelenkázták gyermeküket, és a későbbiekben is nagyobb intenzitással vettek részt a
gyermek ápolásában. A szülést követő 3. hónapban még mindig jelentős különbségeket
észleltek a felkészített apák javára. Kilenc hónappal a szülés után az eltérések már nem
voltak jelentősek. A fel nem készített apák viselkedésmintái megközelítették a
felkészített apáékét.
Megfigyeléseik alapján a szerzők úgy gondolják, hogy a szülésre történő
megfelelő felkészítéssel elősegíthető az apa gyermeke iránti érzelmi kötődése, ápolási
készsége. A felkészített apák a többiekkel szemben bizonyos előnyben vannak, a
gyermekgondozás feladataiban gyakorlottabbak, magabiztosabbak. A szerzők szerint
ez az előny a szülést követő hónapokban kimutatható módon pozitívan befolyásolja a
gyermek fejlődését. A fel nem készített apák ebben a periódusban egy tanulási
folyamat részesei. Ekkor kell megtanulniuk, begyakorolniuk a gyermek gondozásával,
ápolásával kapcsolatos feladatokat. Maguk a szerzők is hangsúlyozzák azt, hogy
további vizsgálatok szükségesek a motiváció szerepének tisztázása céljából.
Lehetséges, hogy azok a férfiak, akik a partnereikkel együtt részt vesznek felkészítő
foglalkozásokon, eleve erősebben motiváltak, míg a többieknél a motiváció csak
később jelenik meg, és eredményez egy pótlólagos tanulási folyamatot.
A témakörrel kapcsolatban figyelemre méltó Papousek és mtsai (1984)
tanulmánya, amely a szülő-gyermek kapcsolat onto- és filogenetikus eredetével
foglalkozik. A szerzők megállapítása szerint a szülői viselkedésnek vannak olyan
spontán, intuitív elemei (pl. a szemkontaktus keresése vagy az ún. dajkabeszéd),
amelyek nemcsak kulturálisan meghatározottak, hanem részben biológiailag is. Ezek a
szülői magatartásminták az ontogenezis során nagyon korán megjelennek,
univerzálisan adottak nőkben és férfiakban egyaránt.
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Dragonas és mtsai (1992) brit és görög férfiak magatartását hasonlították
össze. A szülés után - bizonyos kulturális sajátosságok mellett - nem találtak eltérést
pl. az apák érzelmi megnyilvánulásaiban, az apaság érzelmi reakcióiban.
Hazánkban az együttszülés lehetőségeinek megteremtését követően a MÁV
Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán, illetve az MTA Pszichológiai
Intézetében indult meg kutatás. Marton és munkatársai (1985), majd Kékesy és
Ritteródesz (1986) vizsgálták az együttszülés motivációit és annak hatásait a családi
kapcsolatrendszerre. Az együttszülők csoportját két kontrollcsoporttal hasonlították
össze. Az egyiket olyan párok alkották, akik úgy nyilatkoztak, hogy együtt szültek
volna, ha arra lehetőségük lett volna. A másik kontroll csoportot pedig olyan párokból
állították össze, akik az együttszülést teljes mértékben elutasították. Arra a kérdésre,
hogy az apa érzelmi bevonódása mennyiben következménye az együttszülésnek, a
szerzők azt válaszolják, hogy a csoportok közötti eltérések motivációbeli
különbségekből fakadnak. Az apai önértékelés az egyetlen olyan terület, ahol a szerzők
a szülésnél való jelenlét hatását ki tudták mutatni.
Az apa szerepével foglalkozó kutatások egyik központi kérdése ma is az, hogy
mi a férfi funkciója a terhesség és a szülés során, illetve hogyan struktúrálódik az apa
gyermek kapcsolat. A vonatkozó irodalmi megfigyeléseket Ftenakos (1992) áttekintő
munkájában is olvashatjuk. A szerző arra a következtetésre jut, hogy nem tartható
fenn a pszichoanalízisnek az a tétele, mely szerint a kisgyermek számára az anya a
primőr és az egyetlen vonatkozási személy. A gyermek és az apa között hasonló
minőségű és intenzitású kapcsolat alakulhat ki, mint az anya és gyermeke között. A
kapcsolat minősége szempontjából nem a szülő neme, nem a gyermekkel eltöltött idő
a legfontosabb tényező, hanem a gyermek szükségletei iránti szülői érzékenység,
szenzibilitás. Az irodalmi megfigyelések jelzik azt is, hogy az anya és az apa ápoló,
ellátó viselkedésében több az azonosság, mint a különbség. Az optimális kognitív,
morális és pszichoszexuális fejlődéshez a gyermek természetesen igényli mindkét szülő
együttes jelenlétét.
A Debreceni Orovstudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikáján egy tanulmányban vizsgáltuk az apa szülőszobai jelenlétének motívumait,
valamint azt, hogy a motivációs tényezők milyen összefüggésben vannak különböző
személyiségjegyekkel. A tanulmánynak nem volt elsődleges célja a korai szülő-gyermek
kapcsolat vizsgálata. Az adatok feldolgozása során kapott eredményeket mégis
jelentősnek ítéljük. Ezeket szeretnénk vitára bocsátani.

Anyag és módszer
Az olyan párok számára, akik a szülést együtt szeretnék átélni, rövid felkészítő
foglalkozásokat szervezünk. A vizsgálatban a csoportos foglalkozások során választ
próbáltunk kapni arra, hogy a férfiak miért szeretnének a szülésnél jelen lenni.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ez a motiváció bizonyos személyiségjegyekkel
összefüggésben van-e vagy sem. A felkészítő foglalkozások alkalmával (a terhesség 33-
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35. hete) tesztek segítségével a következő személyiségdimenziókat vizsgáltuk a nőknél
és a férfiaknál egyaránt:
- szexualitással, terhességgel, szüléssel kapcsolatos beállítódás (Lukesch és
Lukesch, 1976);
- aktuális és alkati szorongás (Spielberger, 1970);
- extraverzió, neuroticizmus, rigiditás (Brengelman, 1960);
- a kontroll helye (Rotter, 1966).
E személyiségjellemzők kiválasztása önkényes volt. A vizsgálat megtervezésekor olyan
személyiségdimenziókat próbáltunk választani, amelyekről feltételezhető volt, hogy az
együttszülés választását vagy éppen annak elutasítását eredményező döntéshozatali
folyamatot befolyásolják. Egy további szempont volt az, hogy legyen alkalmas magyar
nyelvű teszt az adott dimenzió mérésére. Kézenfekvőnek látszott, hogy szükség van
olyan kérdőívre is, amely a terhességgel, szüléssel, azaz a gesztációs periódus
történéseivel kapcsolatos érzelmi viszonyt határozza meg. Mivel ilyen célra alkalmas
magyar nyelvű kérdőív nem létezett, elengedhetetlen volt egy megfelelő külföldi teszt
magyar nyelvű változatának kialakítása (Szeverényi, 1990). A többi dimenzió
vizsgálatára alkalmas magyar nyelvű kérdőív és azok alkalmazásával szerzett hazai
tapasztalatok ismertek.
A szülést követően 5-6 hónappal 526 együttszülő párnak egy kérdőívet
küldtünk, amelyben beszámolhattak élményeikről, tapasztalataikról. A nők és a férfiak
számára összeállított kérdőívben többek között megkérdeztük őket arról, hogy vajon
az apa szülőszobai jelenléte befolyásolja-e a gyermekhez fűződő kapcsolatukat. A
kérdés a következő volt: "Úgy gondolja, hogy a szülésnél való jelenlét következtében
(férje) "jobb" apa lesz?"

Eredmények
A szülés után a pároknak kiküldött kérdőívek közül 387 érkezett vissza, azaz a párok
73,7%-a válaszolt kérdéseinkre.
Mind a nők, mind a férfiak válaszai egyértelműen pozitív véleményt tükröztek.
A nők és a férfiak is úgy vélték, hogy a partner jelenléte megkönnyítette a szülést,
senki nem tartotta a férfi jelenlétét kellemetlennek, nyugtalanítónak. Azt, hogy az
együttszülés a párok számára pozitív élményt jelentett, jelzi a megelégedettségük
mértéke. A válaszoló nők közül 266 (69,8%) érezte úgy, hogy teljesültek a férj
jelenlétével kapcsolatos elvárásaik. 110 nő (28,9%) "várakozáson felül" jelzéssel
válaszolt. Ez a két csoport a válaszadók 98,7%-át foglalta magában. Csupán 5 nő
(1,3%) érezte úgy, hogy várakozásai, elképzelései nem teljesültek.
A nők 96,1%-a és a férfiak 97,4%-a szeretné az esetleges újabb szülést ismét
partnerével együtt átélni. Azok közül, akik "nem" választ adtak, a legtöbben úgy
nyilatkoztak, hogy már nem kívánnak több gyermeket.
Arra a kérdésre, hogy a szülőszobai jelenlét következtében a férfi "jobb" apa
lesz-e, a nők és a férfiak eltérően válaszoltak.
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1. táblázat Az együttszülés és a szülői attitűd kapcsolata

A z együttszülés következtében "jobb" apa lesz?

igen

FÉRFIAK
nem

összesen (N)

igen

269

9

278

73.2

nem

85

17

102

26.8

26
6.8

380

%

NŐK

Összesen

N
%

X 2 = 59.8404

354
93.2

100.0

p = 0.000

Páronként összehasonlítottuk a nők és a férfiak válaszait. Az összehasonlítás során 380
pár adatait vettük figyelembe, mivel ennyi esetben válaszoltak a kérdésre mindketten
(7. táblázat). A táblázat adatai szerint mind a nők, mind a férfiak többsége úgy érezte,
hogy a férfi szülőszobai jelenléte pozitív irányban befolyásolta a gyermekhez fűződő
érzéseket (269 pár, azaz az összes válaszoló pár 70,8%-a). Mindössze 17 pár (4,5%)
gondolta egybehangzóan, hogy az együtszülés nem befolyásolja az apa-gyermek
kapcsolat alakulását. Az elvégzett McNemar-teszt eredménye erősen szignifikáns QÛ= 59,8404; p = 0,000).
Az egyet nem értés abban nyilvánult meg, hogy míg a nők közül 278 (73,2%)
tulajdonít a szülés együttes élményének az apa-gyermek kapcsolat alakulása
szempontjából pozitív hatást, addig a férfiak közül 354 (93,2%) van hasonló
véleményen. Tehát a férfiak - 5-6 hónappal a szülés után - sokkal gyakrabban érzik úgy,
hogy gyermekük születésének élménye "kedvezőbb" apai viselkedést eredményez.
Kívánt és tervezett volt 286 terhesség (75,3%). A kívánt, de nem tervezett
terhességek aránya pedig 24,7% (94 eset).
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2 táblázat. A szülői attitűd a terhességi motiváció függvényében. A nők válaszai

"Jobb" apa lesz
IGEN

NEM

A TERHESSÉG
kívánt és tervezett

ÖSSZESEN
N

%

208

78

286

75.3

kívánt, de nem
tervezett

71

23

94

24.7

ÖSSZESEN N
%

279
73.4

101
26.6

380

X 2 = 0.159

100.0

p = N. S.

3. táblázat. A szülői attitűd a terhességi motiváció függvényében. A férfiak válaszai

"Jobb" apa lesz
IGEN

NEM

A TERHESSÉG
kívánt és tervezett

ÖSSZESEN
N

%

270

16

286

75.3

kívánt, de nem
tervezett

84

10

94

24.7

ÖSSZESEN N

354

26

380

%
X 2 = 2.088

93.2

6.8

100.0

p = N. S.

A 2 és 3. táblázat mutatja be, hogy a szülői kötődés és a terhességi motiváció között
van-e összefüggés. A statisztikai elemzés arra utal, hogy az általunk megvizsgált

89

csoportban a közvetlen rákérdezéssel megállapított terhességi motiváció a válaszadást
nem befolyásolja. Tehát a "jobb apa lesz" vagy "nem lesz jobb apa" választ adók a
terhességi motivációt illetően nem különböznek egymástól. Másképpen fogalmazva,
az, hogy a terhesség kívánt és tervezett-e vagy sem, nem befolyásolja a szülői
ragaszkodás mértékét. Ez egyaránt érvényes a nőkre és a férfiakra is (nők:
=
0,1595, d. f. = 1, p = 0,6896; férfiak:
= 2,0879, d. f. = 1, p = 0,1485).
A személyiségjegyek és a szülői attitűd közötti kapcsolatra vonatkozó
adatokat a 4. és 5. táblázat foglalja össze.

4. táblázat. A szülői attitűd és a személyiségjegyek kapcsolata. A nők válaszai

Úgy gondolja, hogy férje az együttszülés következtében "jobb”apa lesz?
IGEN

NEM

P

23.75
35.28
11.98
12.23
20.89

23.67
33.52
12.17
11.75
20.85

0.921
0.105
0.638

N = 189
34.25
41.51
N = 195
EXTRAV:
18.50
18.87
NEUROT:
18.39
RIGID:

N = 73
34.24
41.55
N = 74
19.22
17.88

TE
SF
SZE
SZF
SZB
A-STATE
A-TRAIT

0.273
0.753

N. S.
N. S.
N. S.
N. S.
N. S.

0.988
0.970

N. S.
N. S.

0.673
0.369

18.18
N = 27

0.850

N. S.
N. S.
N. S.

12.36

0.434

N. S.

&
II
Z

N = 78
K-B. KONTR:
13.07
N = 57

szign.

T E = terhesség elutasítása; SF = sérülésokozástól való félelem; SZE = szoptatás elutasítása;
SZ F = szüléstől való félelem; SZB = szexualitással kapcsolatos beállítódás, A-STATE = aktuális szorongás;
A-TRAIT = alkati szorongás; EXTRAV = extra-introverzió; NEUROT = neuroticizmus; RIGID =
rigiditás; K-B. KONTR = külső-belső kontroll attitűd
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5. táblázat. A szülői attitűd és a személyiségjegyek kapcsolata. A férfiak válaszai

Úgy gondolja, hogy az együttszülés következtében "jobb”apa lesz?

TE
SF
SZE
SZF
SZB
A-STATE
A-TRAIT

IGEN

NEM

26.31
34.20
13.54
12.38
21.08
N = 247

25.50
35.83
13.25
11.41
20.41

EXTRAV:

34.68
38.29
N = 254
19.87

NEUROT:
RIGID:

14.31
19.27

K-B. KONTR:

P

N = 12
35.66
38.25
N = 12
19.00

N = 93

13.30
18.15
N = 13

11.81
N = 65

12.25
N = 12

szign.

0.698

N. S.

0.309
0.764
0.069
0.683

N. S.
N. S.
N. S.
N. S.

0.554
0.974

N. S.
N. S.

0.693
0.669
0.635

N. S.
N. S.
N. S.

0.762

N. S.

ТЕ = terhesség elutasítása; SF = sérülésokozástól való félelem; SZE = szoptatás elutasítása;
SZF = szüléstől való félelem; SZB = szexualitással kapcsolatos beállítódás, A-STATE = aktuális szorongás;
A-TRAIT = alkati szorongás; EXTRAV = extra-introverzió;
RIGID = rigiditás; K-B. KONTR = külső-belső kontroll attitűd

NEUROT

=

neuroticizmus;

Az eredmények azt jelzik, hogy sem a nők, sem a férfiak esetében nem található
szignifikáns összefüggés a válaszadási tendencia és a vizsgált személyiségjegyek között.
Tehát az az érzés, meggyőződés, hogy a férfi a szülőszobai jelenlét következtében
"jobb" apa lesz vagy sem, a vizsgált személyiségdimenzióktól is független.

Megbeszélés
Mind a szakemberek, mind a laikusok körében gyakran felmerül az a kérdés, hogy
vajon a szülésnél, a gyermek megszületésénél való jelenlét befolyásolja-e az apa
gyermek kapcsolat alakulását. Az irodalomban olvasható vélemények két szélsőség
között ingadoznak. A szerzők egy része úgy véli, hogy a kapcsolat alakulása független a
szülésnél való jelenléttől, míg mások szerint a jelenlét a családi kapcsolatrendszert
közvetlenül és lényegesen módosíthatja. Ez utóbbi vélemény képviselői szerint a
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szülésnél való jelenlét olyan jelentős életesemény, illetve ún. csúcsélmény, amely
érzelmi töltése révén magatartásmódosító hatással bír.
A kérdés természetesen sokkal összetettebb, mintsem azt egy egyszerű
vizsgálattal egyértelműen meg tudnánk válaszolni. A vizsgált személyeknek feltett
kérdésben szerepelő "jobb apa" megjelölés is bírálható, mert nem pontosan
definiálható. Vizsgálati eredményeink csak egy adalékkal járulnak hozzá a kérdés
megválaszolásához.
Klinikánkon több mint 10 éve biztosítunk lehetőséget arra, hogy a férj, a
partner a szülésnél jelen legyen (ó. táblázat). Az együttszülések gyakorisága
fokozatosan emelkedő tendenciát mutat, de még a múlt évben is 20% alatt maradt. Azt
lehet tehát feltételezni, hogy még mindig az erősen motivált párok jönnek együtt
szülni, azaz a vizsgálati mintát alkotó csoport ebből a szempontból valószínűleg
homogénnek tekinthető.

6. táblázat. Az együttszülés gyakorisága (DOTE, Női Klinika)

Év

Együttszülés

Összes szülés

száma

száma

1984

40

1985

101

1986
1987
1988
1989
1990

171
213
272
317
329

1991
1992
1993

409
480

3110
3443
3471
3528
3644
3411
3425
3381
3279
3088

566

Együttszülés
aránya (%)
1.29
2.93
4.93
6.04
7.46
9.29
9.61
12.10
14.61
18.33

A szülés után 5-6 hónappal a válaszoló párok 70,8%-a érezte úgy, hogy a férfi az
együttszülés következtében "jobb" apa lesz, és ezt a szülés élményének tulajdonítják.
Ugyanakkor az az érzés, meggyőződés, hogy a férfi "jobb" apa lesz vagy sem,
függetlennek bizonyult az antenatális prediszpozíciót jelentő terhességi motivációtól
(a terhesség kívánt és tervezett-e vagy sem) és a vizsgált személyiségdimenzióktól.
Eredményeink megegyeznek Greenberg és Morris (1974), Parké és O ’Leary
(1974), Peterson és Mehl (1979), Peterson és munkatársai (1979) korábbi
megfigyeléseivel. (Azzal a különbséggel, hogy jelen vizsgálatban szubjektív ítéletet
kértünk, míg az idézett tanulmányok kontrollcsoporttal dolgoztak.) A közelmúltban
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hasonló eredményre jutottak Dragonas és munkatársai (1992). Érdekes összehasonlító
tanulmányukban többek között megállapították azt is, hogy a gyermekkel kapcsolatos
pozitív emóciók fókuszát a szülés jelentette. Azok a férfiak, akik jelen voltak a
szülésnél - mindkét kultúrában - úgy érezték, hogy közelebb kerültek partnerükhöz és
gyermekükhöz.
Természetesen azt nem tudjuk, hogy a valóságban hogyan alakult az apa
gyermek kapcsolat, de eredményeink azt látszanak alátámasztani, hogy a gyermek
születésének személyes átélése hozzájárul az apa-gyermek kapcsolat kedvező
fejlődéséhez. Az együttszülést olyan eseménynek tekinthetjük, amely a családi
kapcsolatrendszer harmonikus fejlődése szempontjából pozitív lehetőségeket rejt
magában, és ezeket a lehetőségeket a hazai szülészeti gyakorlatnak is ki kell használni.
A tanulmány a szerkesztőségbe érkezett: 1994. november 2.
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SUMMARY

Does the father’s presence at delivery have an influence on the parental
judgement o f the father-child relationship?
Szeverényiv Péter; Hetey, Andrásné; Kovácsné Török, Zsuzsanna;
Münnich, Ákos
Some authors believe that the father’s presence at childbirth has a cathartic effect that
influences directly the development of father-child relationship. Others think that the
father-child relationship is determined by other factors, independent of the father’s
presence at birth. The authors of the present study give an overview related to the
subject and present their results concerning the personality traits characteristic of the
couples who decide on husband-participating delivery. During the childbirth
educational course in the 33-35th weeks of pregnancy the following personality
dimensions were studied: attitude to sexuality, pregnancy and delivery; state- and traitanxiety; extraversion, neuroticism, rigidity; external-internal locus of control. 5-6
month after delivery 525 couples were evaluated about their childbirth experiences
using a questionnaire. One of the questions focused on whether the father became a
’better’ father as a result of his being present at delivery. 73.2% of the women and
93.2% of the men had a positive answer. This answer, confirmed by statistical analysis,
proved to be independent of all personality traits studied and also of the attitude
towards pregnancy in both groups. These results suggest that the father’s presence at
delivery and childbirth has a positive effect on the development of parental attitude.
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A NEVELŐI ALKALMASSÁG MINŐSÍTÉSE
ÉS A GYERMEKEK KÖTŐDÉSÉNEK
ELVI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI
A GYERMEKELHELYEZÉSI PEREKBEN
HAJNAL ÁGNES
SOTE, Magatartástudományi Intézet

A szerző az igazságügyi szakértői tevékenység során, gyermekelhelyezési perekben
vizsgált 100 család anyagát dolgozta föl. 200 Rorschach-teszt adatait a nevelői
alkalmasság szintjeinek függvényében, valamint 158 gyermeknél a szülők iránti érzelem
tudatos és projektív módszerrel (családrajzzal) megközelíthető változatait elemezte.

I. Bevezetés
Az igazságügyi pszichológiai tevékenység több évtizedes múltra tekint vissza
Magyarországon a gyermekelhelyezési perek területén. A perek tapasztalatait,
módszertani és elvi kérdéseit átfogó munka azonban ez ideig alig készült, a
problémakört érintő szakirodalmi közlemények száma is csekély. Eközben e perfajták
száma egyre növekszik, és az igazságügyi pszichológusok bevonása iránt a hatóságok
igénye egyre nő. Munkánkkal részben ezt a hiányt kívánjuk pótolni.
A témaválasztás másik aktualitását az adja, hogy az utóbbi évtizedekben a
család struktúrájában és funkcióiban bekövetkezett változások a család fokozódó
bomlékonysága, illetve a válási ráták növekedése irányába hatottak. Ezzel a
kérdéskörrel szociológiai és pszichoterápiás kiindulású szakcikkek nagy számban
foglalkoznak (Bandura és Walter, 1963; Buda, 1986; Krähenbühl és mtsai, 1987;
M attejat, 1993; Weil, 1992). Függetlenül a megközelítés irányától, módszerétől,
valamely irányzat iránti elkötelezettségétől, a szakemberek kiemelik a család döntő
szerepét az egyén szocializációjában, a gyermek- és felnőttkori magatartászavarok,
pszichopatológiai folyamatok, devianciák kialakulásában, egyben hangsúlyozva a
család sokrétű funkcióját és fontosságát az egyén és a társadalom életében.
Szaporodnak a negatív következmények prevenciójára és kompenzációjára hivatott
jogi intézmények, mentálhigiénés feladatokat ellátó egészségügyi szervezetek. A
gyermekelhelyezési perek által kínált rálátás a családok helyzetére, szociológiai
jellemzőire, pszichodinamikai sajátosságaira és pszichopatológiai vonatkozásaira
gazdagíthatja a más megközelítésű vizsgálatok adatait, és egyúttal a felnőttekre és
gyermekekre nézve egyaránt nagy pszichés megterheléssel járó perekben résztvevő
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személyek pszichológiai védelmének fontosságára is felhívhatja a figyelmet, és egyben
preventív feladatok megfogalmazására is lehetőséget adhat.
A szakértői tevékenység során alkalmazott módszerek a pszichológiában
hagyományosan elfogadott módszerek egy speciális alkalmazási területét jelentik.
Azonban az individuálisan elvégzett vizsgálatokon, és az ezek alapján kialakított
véleményeken túl felmerül annak a szükségessége, hogy a vizsgálatokat statisztikusan
is értékelve, és ezzel a további kérdésfeltevéseket is körvonalazva, finomítsuk ezek
igazságügyi pszichológiai alkalmazását, növeljük az alkalmazott módszerek
objektivitását, és segítsük az egységesebb szemlélet kialakítását. Kívánatosnak látszik
bizonyos, a gyakorlat szempontjából fontos elvi kérdések árnyaltabb és határozottabb
körvonalazása, a gyakorlati alkalmazás iránti igényből alkalmazott fogalmak
definíciója.

II. Az igazságügyi pszichológus működési köre
Az igazságügyi pszichológus működési köre többféle perkategóriára terjedhet ki (pl.
büntetőügyek, kártérítési perek stb.), ezek közül a témaválasztásunkhoz illeszkedő
családjogi perek jogszabályi kérdéseit vázoljuk.
Családjogi perek
Magyarországon az elmúlt években évente kb. 24000 válás történt, amely évente 25-26
ezer gyermeket érint, a legóvatosabb becslések alapján is.
A szülő és gyermek kapcsolatban szakértői vizsgálatot 3 fő perkategóriában
kérhet a bíróság:
1. gyermekelhelyezés;
2. gyermekelhelyezés megváltoztatása;
3. kapcsolattartás a külön élő szülővel.
A pszichológus szakértők gyakorlatában emiatt növekszik az olyan
kirendelések száma, ahol a kapcsolattartás vagy éppen a nevelési alkalmasság képezi a
vizsgálat tárgyát.
A bíróságok a gyermekelhelyezési perek számát illetően statisztikai adatokkal
nem rendelkeznek. A gyermekek elhelyezése az esetek többségében a szülők közös
megegyezése alapján történik.I.

III. A bíróság által szokványosán feltett kérdések gyermekelhelyezési perek keretében
1. Melyik szülő alkalmasabb a gyermek biológiai, érzelmi, szellemi fejlesztésére;
2. Melyik szülőhöz kötődik jobban a gyermek;
3. Befolyásolják-e a szülők a gyermeket a másik fél ellen;
4. Milyen a testvérek kapcsolata egymással, esetleges szétválasztásuk pszichológiai
szempontokat figyelembe véve lehetséges-e;
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5. Egyéb kérdések, amelyek a perben felmerülő speciális problémák megválaszolására
irányulnak.
A bíróság kijelöli a vizsgálandó személyek körét, mert gyermekelhelyezési
perekben kiterjesztheti a vizsgálatot személyek nagyobb körére. Fontos lehet a
szülőkön kívül más, a gyermek nevelése szempontjából döntő személyek pl.
nagyszülők, élettársak stb. vizsgálata is.
Miért, mikor indokolt a szakértői vizsgálat a bíróság szemszögéből?
A gyermekelhelyezés iránt folyó perekben vannak olyan nyilvánvaló, kizárólag
jogi megítélést igénylő helyzetek, amikor a bíróság számára nem kétséges, hogy melyik
fél alkalmas a megfelelő nevelés biztosítására, és amikor a szakértő bevonása
fölösleges, pl. a jog eszközeivel egyértelműen bizonyítható antiszociális magatartás
(Bencze, Rossa, 1992).
A bizonyítás a bíróság számára azokban az esetekben probléma, amikor:
1. az egyébként pozitív tulajdonságokkal rendelkező szülők vitája válik igen
durvává, holott mindketten rendelkeznek azokkal a szükséges és elvárt képességekkel
és tulajdonságokkal, amelyek őket a gyermek nevelésére egyaránt képessé teszik;
2. mindkét szülő nevelési alkalmasága megkérdőjeleződik azonos vagy eltérő
okokból, pl. az egyik szülő súlyos pszichiátriai beteg, a másik alkoholista;
3. az egyik szülő a másik féllel kapcsolatosan nevelési alkalmasságot kizáró
olyan állítással él, amely a bíróság eszköztárával nem igazolható vagy kizárható, pl.
szexuális közeledés a gyermekhez.
Ezek azok az esetek, ahol a pszichológus szakértő bevonása szükségessé válik
ahhoz, hogy feltáró-elemző módszereken nyugvó vizsgálati eredményeivel segítse a
bíróság döntését. A bíróság bizonyítási eszközei ugyanis korlátozottak. A tanúk vagy
elfogult hozzátartozók vagy a felek által bejelentett olyan, a közeli környezethez
tartozó személyek, akik a felek panaszain, részesemények kiragadott észelelései
alapján szintén csak ritka esetben alkalmasak arra, hogy viszonylag is objektív módon
adják elő a tényeket. Gyakran jellemzi ugyanez a pedagógusi véleményt, mert ők a
gyermek zaklatottságának okairól többnyire csak az egyik szülőtől értesülnek. A
környezettanulmányok sokszor felületesek, a lakókörnyezet sematikus leírását, vagy az
éppen otthon tartózkodó szülőtől vagy a szomszédoktól szerzett, ugyancsak már eleve
elfogult információkat tartalmazzák.IV
.

IV. Az igazságügyi pszichológiai vizsgálat speciális problémái
A jövőre vonatkozó becslés elvi problémái
A gyermekelhelyezési perek sajátossága, hogy a jövőre vonatkozóan kell felismerni a
legmegfelelőbb megoldást, amely mélyreható vizsgálódás mellett is bizonytalansági
tényezőket rejt magában (életformaváltozás, a krízishelyzet nyomasztó hatásának
megszűnése vagy éppen krónikussá válása, az egyedüllét nyomasztó hatása, új
partnerkapcsolat stb.). Az ilyen tárgyú pereknek a szülők közti konfliktus a
kiindulópontja. A múltbeli és jelenlegi magatartást, törekvéseket kell értékelni,
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amelyek azonban nagyrészt szubjektív jellegűek, és tesztmódszerekkel is a per
időszakában, a jelenben lehet csak vizsgálni a személyt, anélkül hogy a követő
vizsgálat, hosszmetszeti megfigyelés lehetősége fönnállna. Vagyis az igazságügyi
vélemény megalkotása során e perekben a múltban lejátszódott eseményekben
megnyilvánuló
személyiségjellemzők
alapján
következtethetünk
bizonyos
valószínűséggel a személy jövőben várható magatartására. (Amikor egy per során a
szavahihetőséget vizsgáljuk, akkor a per tárgyát képező, múltban lezajlott eseményt
illetően kell véleményt alkotni. A kártérítési perekben a pszichés kár fennállását
vizsgálva, szintén a jövőre vonatkozik a vélemény, amelynek azt kell eldöntenie, hogy
pl. egy traumatizáló esemény tartósan megnehezíti-e a személy beilleszkedését a
társadalomba.)
A pszichológiai vizsgálat egy személynél mindig abból indul ki - legyen annak
a célja diagnózis-alkotás, a pályaalkalmasság megítélése, vagy egyéb -, hogy minden
emberi személyiség egyedi és egyszeri előfordulású, és hogy a személyiség az
individuum lényegi vonásainak egyedi struktúráját jelenti. A személyiség és a szituáció
együttes elemzése teszi lehetővé az előrejelzést, a már említett korlátokon belül.
A pszichológiai vizsgálatok általában a személy érdekeivel való
együttműködésben történnek, beleegyezése vagy kifejezett kérése alapján.
Az igazságügyi pszichológiai vizsgálatok esetében több speciális problémát is
számba kell venni, amelyek a megítélést tovább nehezítik.
1. A szituáció, amelyben a vizsgálat történik, végletesen kiélezett. A
kiélezettséget egyrészt az elhúzódó házassági krízis jelenti, másrészt a per maga. Ennek
kimenetele a személyek számára sorsdöntő következményekkel jár az élet szinte
minden szféráját illetően.
2. Az igazságügyi vizsgálatot a bíróság rendeli el, legalább az egyik, de
legtöbbször valamennyi vizsgálandó személy egyező szándéka ellenére.
3. A per pozitív kimeneteléhez valamennyi személynek meghatározó érdeke
fűződik, és az igazságügyi vizsgálatot - annak ellenére, hogy a per tárgyát képező
vitában a bíróság dönt - kulcsfontosságúnak tartják a bírósági döntés folyamatában.
A szituáció e jellemzőiből tapasztalataink szerint többféle következmény
adódik:
1. A megterhelések, a felfokozott érzelmi-indulati állapot, a gyűlölködésig
fajuló rossz viszony a házastársak között, az érdekek alapvető ütközése, a
veszteségektől való szorongás miatt az élet egyéb vonatkozásaiban jó színvonalú, jól
alkalmazkodó
személyek
a
partneri
kapcsolatban
speciálisan
negatív
viselkedésformákat mutatnak (krónikus veszekedések, verekedések, feljelentések,
gyerekek uszítása, ellopása stb.). Ezt tovább fokozhatja a többi családtag, barátok,
ügyvédi tanácsok és a szituáció egyéb jellemzői (pl. lakáshelyzet) káros indulatokat
fokozó hatása.
2. A különlegesen erős érdekeltség és kiélezett érzelmi helyzet miatt a
személyek közléseiben igen sok a hazugság, rágalom, szándékos torzítás, a fontos vagy
fontosnak vélt tények elhallgatására irányuló törekvés.
3. A gyermek elhelyezésében megegyezni nem tudó szülők között a gyermek
érzelmi megnyeréséért változatos módon kivitelezett, hosszan tartó rivalizáció
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kezdődik. A gyermeket a vizsgálatra a szülők, nagyszülők sokszor külön-külön is
felkészítik, betanítják, igen változékony taktikákkal. Emiatt e perek során a
szakértőnek számba kell vennie a vizsgált személyek általános és tartós jellemzőiktől
eltérő magatartását.
Ezek lehetőségei tapasztalaink szerint, illetve a minta alapján:
a. A szülő a gyermek megnyeréséért a per megindulását követően pozitív
irányba változtatta meg viselkedését a gyermek felé (pl. a kimaradozó szülő otthon
ülővé válik; a veréssel büntető szülő felhagy e büntetési formával, és sokat játszik a
gyerekkel; aki sose főzött, most harcol azért, hogy a gyermek az ő vacsoráját fogyassza
stb.)
b. Gyakori, hogy a gyermekkel keveset foglalkozó szülő kötődését az elvesztés
lehetősége fokozza fel, és a per megindulásakor pl. munkahelyet változtat azért, hogy
több időt tölthessen otthonában.
c. A ragaszkodás látszatát néha a partner iránti gyűlölet, bosszúvágy vagy nem
érzelmi körülmények (lakás, tartásdíj stb.) indokolják (Valkai, 1991).
d. A korábban a gyermekkel sokat törődő szülő depresszív hangulata, krízis
állapota miatt veszíthet érzelmi odafordulásából, és saját érzelmi problémái miatt
passzívabb, ingerlékenyebb lehet a szokásosnál.
e. Az egyik szülő a gyermekért való versengés folyamatában alkalmazott
eszközeinek sikertelensége, a másik fél kritikátlan erőszakosságához viszonyított
gyengesége miatt a gyermek érzelmi elfordulását éli át, amelyre sértetten, dühvei vagy
passzív feladással reagál.
f. Nem gyakran, de előfordul, hogy az egyik fél a gyermek kímélete érdekében
felhagy a rivalizációval, vállalva, hogy átmenetileg a gyermek érzelmeinek perifériájára
kerül, és passzívvá válik nevelési feladatait illetően.
g. Az erőszakosan összefogó nagyobb család, kihasználva a másik fél
egyedülállását, esetleg járatlanságát a törvény által nyújtott lehetőségekben, kizárja
hosszú távra a gyermekkel való kapcsolattartásból a másik szülőt, így a gyermek
kötődésében a vizsgálat időszakára könnyen hátrányos helyzetbe kerül.
A leggyakoribb változatok felsorolásával azt kívántuk hangsúlyozni, hogy a
családban folyó interakciók, a felek magatartásmódjai a per időszakától fogva gyakran
eltérnek, vagy lényegesen különböznek a per megindulását megelőző és általánosan
rájuk jellemzőtől.V
.

V. Nevelési alkalmasság és személyiség
Mivel a személyiség nevelési alkalmasság-vonatkozású megítélése döntő részét alkotja
a véleményezésnek e perekben, és erre vonatkozó szakirodalmi adatok nem állnak
rendelkezésre, a probléma elméleti megközelítésére is kísérletet kell tennünk.
A pszichológiai vizsgálat általános és e perekben jellemző speciális
nehézségeinek felvázolása után mégis kijelenthetjük, hogy a nevelési stílusban, a
gyermekkel való bánásmódban, a szokások mennyiségi és minőségi kialakításában, a
követelményrendszerben, az értékek közvetítésében, a családi és a családon kívüli
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interakciókban, azokban a módszerekben, amelyeket a szülő nevelési céljainak
eléréséhez tudatosan és nem tudatosan alkalmaz, személyiségvonásai is
megnyilvánulnak. Nevelési módszereit és nevelési hatását vizsgálva feltárhatóak olyan
típusos reakciómódok, amelyek tartós tulajdonságainak megnyilvánulását jelentik.
A nevelési alkalmasságot egy kontinuumon elképzelve kategóriákat
állapítottunk meg, amelyek az "alkalmatlantól" az "átlagosnál gyengébb" és "átlagoson"
át az "átlagost meghaladó" szinteket jelölik. E kategóriák minőségi és mennyiségi
szinteket jelentenek, azonban a kontinuumon elhatárolt minőségek nehezen
definiálhatóak tartalmilag, a szélső negatív pólust leszámítva, mint ahogyan a
statisztikusan kialakított kategóriák esetében ez általában is fennáll. Hiszen az emberi
viselkedés variabilitása óriási, és számtalan, egymástól akár élesen eltérő nevelési stílus
járhat egyaránt pozitív vagy negatív következményekkel.
A pszichoterápiás tapasztalat jól mutatja, hogy végletesen eltérő nevelési
hatások egyaránt vezethetnek hasonlóan hátrányos következményekhez. Pl. az érzelmi
elhanyagolás, brutális bánásmód éppúgy eredményezhet patológiás vagy deviáns
következményt, mint az erőszakosan törődő, önállósulást nem engedő, túlféltő szülői
magatartás.
A gyermek érdekein alapuló gyakorlat alapján azonban csak a súlyosan
elhanyagoló vagy a gyermeket már biológiai létében is súlyosan veszélyeztető, agresszív
szülői magatartást jelöljük alkalmatlansággal, amikor következményként a gyermek
érdekeit már egyértelműen jobban képviseli az intézeti elhelyezés, mint a családi
gondozás. A törődő (akár ártalmasán törődő) szülő már az ezt meghaladó kategóriába
kerül, és károsító hatása legfeljebb a másik szülővel való összehasonlításban kap
szerepet.
Nevelési alkalmasság tekintetében koncepciónk kiindulópontja, hogy az
önálló életvitelre képes személy nevelésre is alkalmas. A népesség viszonylag csekély
számától eltekintve (súlyos szomatikus betegség, értelmi fogyatékosság súlyos szintje,
súlyos pszichiátriai betegség, veszélyeztető antiszociális magatartás) az emberek a
gyermekük nevelésére alkalmasak. Az általános elv, hogy gyermekének nevelése
minden állampolgár joga és kötelessége, és az alkalmatlanság alapvetően a törvénnyel
való összeütközés nyomán merül fel. Ebből a kiindulásból a nevelési célkitűzések
individuálisak és heterogének.
Ha a "nevelés" fogalmának komplex jelentését felbontjuk, összetevők
sokaságát állapíthatjuk meg. A különböző síkok a mindennapi élet során összefonódva
hatnak a gyermekre.
A nevelési alkalmassága elvi kritériumainak megállapításához Allport (1985)
és Lewin (1975) elméletét hívjuk segítségül.
Ahhoz, hogy a nevelési alkalmasság problémájához közelebb jussunk, az
érettség, egészség kritériumait kell definiálnunk. Az egészséges, érett személyiséget
éppen egyedisége miatt igen nehéz leírni. E fogalmak meghatározásai nem
nélkülözhetik az értékítéleteket. A személyiség érettségét definiálhatjuk a
differenciáltság mértékével. Lewin (1975) a fejlődés folyamatát a struktúra és
viselkedés növekvő differenciálódásában ragadja meg. A csecsemő diffúz reakcióiból
finomabb cselekvések, sokfajta készség, érdeklődés, érzelem, szükséglet
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differenciálódik az érés és a tanulás következményeként. Vagyis a személy az életkor
előrehaladásával egyre finomabb megkülönböztetésekre képes, és e képesség
m értékében az emberek különböznek egymástól.
Az integráció a differenciálódó struktúra (érzelmek, motivációk, szükségletek,
értékek stb.) és viselkedés növekvő egységét jelenti, illetve a viszonylag egységes
személyiséget. Az integráció hiearchikus személyiségszerveződést jelent, amely a
rendszerek egyre terebélyesedő, de sosem teljes integrációja, amelyek az egyénnek a
különféle környezeteihez történő jellemző alkalmazkodási módjaival kapcsolatosak.
(Allport, 1985)
A személyiségvonások egysége, harmóniája valószínűleg sosem tökéletes.
Azonban a személyiségvizsgálatok megállapíthatják az összhang fokozatait, a fejlődés
jellemző irányait, a személyiségvonások diszharmóniájának mértékét. A diszharmónia
jelentős mértéke a labilitás, patológiás, deviáns viselkedésformák megjelenési
valószínűségét fokozza.
Erikson (1966) felsorolja azokat a kritériumokat, amelyeket normális fejlődés
esetében életkori szakaszonként el kell érnie a személynek ahhoz, hogy egészségesnek,
érettnek legyen mondható, Maslow (1954) és Allport (1985) tulajdonságok
sokaságának felsorolásával igyekeznek definiálni a az érett személyiség jellemzőit.
A nevelési alkalmasság vizsgálható:
1. A szülő oldaláról, ami a szülő személyiségének, tulajdonságainak,
képességeinek körét jelenti.
Az alapvető nevelési vonatkozású vonásokat az alábbiakban látjuk
megközelíthetőnek, figyelembe véve a személyiség differenciáltságát, a
személyiségvonások illeszkedésének harmóniáját:
- intelligencia-szint, érdeklődés;
- aktivitás, produktivitás, szorgalom;
- érzelmi-affektív vonások, a motivációk ereje, iránya, tartóssága;
- szociális kapcsolatkészség, empátia;
- frusztrációs tolerancia, a szokások ereje, a viselkedés következetessége
m ellett az alkalmazkodás rugalmassága;
- a személyiségvonások illeszkedése (harmónia, diszharmónia, deviancia).
2. A nevelési alkalmasság azonban megközelíthető a gyermek oldaláról, aki,
m int a nevelési tevékenység tárgya, mutatja a nevelési hatást, eredményességet (pl.
Andorka és mtsai, 1971; Bond, 1980; Weil, 1992; Engel ás Hurrelmann, 1989; Getzels,
1969; Kulcsár, 1976).
A nevelési eredményességből a szülő nevelési alkalmasságára történő
következtetés felvet néhány elvi problémát:
1. Mennyire korrelál a nevelési alkalmasság, a szülő oldaláról jelentkező
befektetés a nevelési eredménnyel?
2. Az eredményt túlsúlyban melyik szülőnek tulajdonítsuk e perek során?
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VI. A nevelési alkalmasság vizsgálatának módszertani kérdései
A bíróság által feltett egyik kérdés a szülők nevelési alkalmasságára vonatkozik, azaz a
két személyt egyrészt, mint önálló individuumot kell megítélni, másrészt egymással
történő összehasonlításukban kell különbséget tenni valamelyik fél javára, ha ez
lehetséges. A kérdés implikálja, hogy a két személy előnyös és hátrányos
tulajdonságainak mérlegelése külön-külön, majd egymáshoz viszonyítva adja a
kérdésre a választ.
Amennyiben a két személy nevelési alkalmassága között
1. nagy a különbség, vagy az egyiknél nevelési alkalmasságot kizáró vonások
mutatkoznak, akkor a vélemény megalkotásánál könnyű dolgunk van.
2. Nehezebb a helyzet, ha a különbség minimális (függetlenül az abszolút
színvonaltól), mert akkor minden apró adat körültekintő mérlegelésére van szükség a
globális vélemény kialakításánál. Pszichológiai értelemben megoldást jelenthet, ha a
gyermek ilyenkor az egyik szülőhöz lényegesen jobban ragaszkodik, mint a másikhoz.
3. Ha a két szülő nevelési alkalmassága között nincsen megállapítható
különbség, akkor a gyermek érdekeinek erősebb kötődése felel meg. Ha azonban
ebben sem jelentkezik eltérés, akkor nemi hovatartozása, életkora lehet a
pszichológiai mérlegelés döntő körülménye.
4. Amennyiben pedig sem a gyermek, sem a szülök oldaláról em tárható fel
semmiféle pszichológiai értelemben vett különbség, akkor a bírósági döntés alapját
csak a pszichológiai szempontokon kívül álló tények képezhetik.
A nevelési alkalmasság vizsgálata felnőttek oldaláról
A megszokott vizsgálati módszer az exploráció és személyiségteszt alkalmazása.
1. Az exploráció tulajdonképpen irányított, struktúráit interjú, amely
meghatározott kérdéskörökre terjed ki valamennyi személynél. (A házassági konfliktus
okai, annak története, az általános életvitel, neveléssel és ellátással kapcsolatos
munkamegosztás, a jutalmazási és büntetési módszerek, a gyermek kapcsolata a másik
szülővel, annak nevelési módszerei a kikérdezett személy látószögéből, a házassági
krízist megelőző időszakra vonatkozó események, a szülő viszonya a gyerekhez stb.) Az
exploráció célja tehát, hogy a személy élettörténeti előzményeiről, életviteléről,
szokásos
reakciómódjairól,
ítéleteiről
felvilágosítást
kapjunk.
Azokat
történetiségükben vizsgáljuk.
Amint már említettük azonban, kiemelt nehézséget jelent e perekben az így
nyert adatok többszintű érdekeltsége. A másik, már szintén említett nehézséggel is
számolnunk kell: ez pedig a végletesen feszült érzelmi állapot, amely felerősítheti vagy
meggátolhatja a tulajdonságnak megfelelő viselkedést. A per elindulásától az
igazságügyi vizsgálatig terjedő hosszú időszak (év, esetenként évek) kedvez a végletes
magatartásformák megjelenésének, a konfliktusok halmozódásának, ezért a partneri
kapcsolatban megjelenő viselkedés az esetek zömében hangsúlyozottan negatív
megítélést tenne szükségessé.
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2. Ezért a személyiségteszt alkalmazása elengedhetetlen. A kérdőíves
személyiségvizsgálati eljárások, skálák alkalmazásának megvannak a hátrányai, mert jó
intellektusú személyek megfelelően tudják manipulálni az eredményt, az alacsonyabb
intellektust! személyeknél pedig fennáll a lehetősége annak, hogy a kérdéseket nem
értik meg, félreértik.
Ezért, és még több egyéb okból is szükséges olyan módszer alkalmazása,
amelynek
a. értékelési módját a személy nem ismerheti, az eredményt tudatosan nem
képes befolyásolni. Ilyen, komplex információt nyújtó projektív személyiségteszt a
Rorschach-teszt.
b. E személyiségteszt az explorációhoz képest a személyiség más szintjét
vizsgálja, ui. a tulajdonságok szintjét ragadja meg, így magasabb absztrakciós szinten
közelíti meg a személyiséget.
c. Az exploratív úton szerzett ismeretek és a teszteredmények együttes
értékelése, összevetése, egymást erősítő vagy egymásnak ellentmondó adatainak
elemzése
teszi lehetővé az árnyaltabb megítélést, a személy átmeneti
megnyilvánulásainak és tartós vonásainak elkülönítését. Ilyen módon kimondhatjuk
egy személyről, hogy pl. bár a válás periódusában többször megverte házastársát,
emberi kapcsolataiban általában nem agresszív. Vagy lehetővé teszi, hogy az exploratív
adatok alapján a keresztmetszeti képben pozitívnak mutatkozó viselkedés esetében is
kimondjuk, hogy a személy antiszociális.
E kritériumoknak a Rorschach-teszt megfelel. A Rorschach-teszt az
exploratív anyag hitelesítésére szolgál.
Amint az eredmények részletes ismertetésénél látni fogjuk, a személyiségteszt
alapján igazán negatívan megítélhető személyek száma a mintában csekély, nevelésre
alkalmatlannak minősített alig fordul elő. Az esetek nagy többségét az átlagos
minősítés teszi ki. Ugyanakkor az elfajult partneri viszony, rágalmazás, verekedések az
esetek 60%-át jellemzik, miközben hasonlóan agresszív magatartás e személyek
partneri viszonyon kívüli szociális kapcsolataiban nem jellemző.
A két módszerrel nyert adatok közül a személyiségteszt teljesíti az állandóság
kritériumát (hosszú időn át változatlan az eredmény ugyanazon személynél), az
exploratív adatok útján szerezhető információ pedig az igazságügyi vizsgálat már
em lített érdekeltsége miatt jelentős torzításokat is tartalmazhat. A globális vélemény
kialakítása valamennyi rendelkezésre álló adat alapján történik.
Nevelői alkalmasság megközelítése a gyermek oldaláról
Immár frázisnak tűnik, hogy a személyiség fejlődésében, a pszichoszociális lénnyé
válásban döntő jelentőségű a család. Ezért elvileg és durva megközelítésben
kimondhatjuk, hogy a gyermek, mint a nevelési tevékenység tárgya, azt a nevelési
hatást tükrözi, amelyet döntően a szülői magatartás eredményez. Ha azonban a szülői
magatartás és a formálás kapcsolata tökéletes lenne, akkor a gyermek a szülői
személyiség tökéletes lenyomatává válna. Ez azonban nincs így, és az életkor
előrehaladtával az összefüggés egyre inkább veszít a szorosságából.
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Ennek okai:
a. A gyermek formálásában a család döntő jelentősége mellett még számos
intézmény részt vesz, és sok más felnőtt személy is fontos jelentőséghez juthat a
gyermek nevelésében, pl. nagyszülők stb. A családon kívüli hatások jelentősége az
életkor előrehaladtával egyre fokozódik (barátok, egyesületek, tömegkommunikáció
stb.);
b. A nevelés hatékonysága részben örökletes diszpozíciókra épül, részben a
tanulás útján valósul meg. Ezek részvételi aránya a személyiség alakulásában pontosan
nem meghatározható;
c. A tanulást emellett szelektívvé teszi az utánzás és az identifikáció.
d. Az összefüggés mértéke jelentősen csökkenhet a szülői magatartáson kívül
álló olyan okokból, amelyek a gyermek oldaláról jelentenek "csökkent
felvevőképességet". Ezek azok a viszonylag ritkább esetek, amikor a gyermek pl. súlyos
krónikus betegségben szenved, értelmi fogyatékos stb.
Az első, általánosított megközelítést úgy pontosíthatnánk, hogy bizonyos
fokban megvalósul a nevelési hatás. Az összefüggés szoros, de a korreláció nem teljes.
Összességében és általában azonban a gyermek biológiai fejlettsége,
ismeretanyaga, érzelmi biztonsága, irányíthatósága, szabálytudata, szokásrendszere jó
jelzései az őt érő ismétlődó, tartós hatásoknak, "neveltségi fokának".
Melyik szülőnek tulajdonítsuk a gyermeknél tapasztalható eredményt az igazságügyi
vélemény megformálásakor?
1. Az esetek többségében a gyermek nevelésében mindkét szülő részt vesz,
még ha sokszor döntően más-más szférákban hangsúlyozott is a hatásuk, pl. az ellátást
túlsúlyban az anya végzi, az apa főleg játszik a gyermekkel stb. Ilyenkor a két szülő
együttes hatásának a szintézise az eredmény, és a kérdés nem eldönthető.
2. Az esetek egy másik csoportjában, ahol az egyik szülő az igazságügyi
vizsgálatot megelőzően hosszantartóan nevelte egyedül a gyermeket, vagy az olyan
együttélésben, ahol az egyik fél nagy túlsúllyal vesz részt a gyermek nevelésében (pl. az
apa tartós külföldi munkavállalása stb.), a nevelést túlsúlyban végző személynek
tulajdonítható döntően a nevelési eredmény.
A gyermek kötődése
A gyermek vizsgálata során (exploráció, projektív eljárások) a bíróság választ vár arra a
kérdésre is, hogy a gyermek melyik szülőfélhez kötődik erősebben.
1. Mi alapozhatja meg a gyermek érzelmeit?
a.
) A gyermek érzelmei (vagy azok hiánya) következhetnek a szülő nevelési
alkalmasságából (a törődés, foglalkozás mértéke, minősége, jutalmazási-büntetési
módszerek stb.)
b.
) A gyermekelhelyezési perekben, amint ezt majd külön fejezetben tárgyalni
fogjuk, mindig hosszantartóan jelen van a szülők rivalizációja a gyermek választásának
elnyeréséért. A rivalizáció változatos módszerei folytán (pl. megfélemlítés, anyagi
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megvesztegetés, bűntudatkeltés stb.) a gyermek erősebb kötődésének látszata az egyik
szülő iránt, vagy a másik fél elutasítása szoros összefüggést mutathat a vizsgálat
időszakában a szülő kritikátlanságával, a másik fél iránti gyűlöletével, a szülő anyagi
helyzetével, a törvényesség figyelmen kívül hagyásával, a munkaidőbeosztással az
esetek egy részében.
Bár elvileg a befolyásolás a szülő nevelési alkalmasságát csökkentő
magatartás, a gyakorlatban azonban ez oly mértékben jellemzi e pereket, hogy a
legjobb esetben is csak a befolyásolás módszereinek elfogadhatóbb és durvább
eszközeiben lehet különbséget tenni, valamint e szándéknak a gyermekre tett
hatásában.
2. Ennek folytán a gyermek kötődésének és a szülő nevelési alkalmasságának
viszonya korántsem problémátlan. A jobb szülői nevelési alkalmasság és a gyermek
kötődésének egybeesése a gyermek érdekeinek mérlegelése szempontjából egyértelmű
helyzetet teremt. A nehézség még akkor sem nagy, ha a gyermek az alkalmatlanabbnak
m inősített szülőhöz ragaszkodik jobban, amennyiben az alkalmasabb szülő jó
színvonalú, intellektusát és személyiségét illetően is. Ilyenkor ugyanis várható, hogy a
gyermek kötődésével ellentétes elhelyezés nehezített nevelési helyzetének a
megoldására a szülő képes lesz.
Az ilyen körülmény akkor igazán aggályos, ha az egyébként alkalmasabb
szülőfél várhatóan nem rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek alapján a
gyermek kötődésével szembenálló elhelyezés esetében a nehéz helyzettel való
megküzdésre alkalmas lehet.
3. A gyermek kötődése szempontjából előnyös és hátrányos élethelyzetek
a. A gyermekek kötődése, megfelelő bánásmód esetében, múlhat azon is, hogy
melyik szülővel tölt több időt. Az időfaktor azonban nem pusztán érzelmi kérdés, tehát
nemcsak a szülő motivációján, gyermeke iránti szeretetén, hanem nagy mértékben a
házastársak megegyezésen alapuló munkamegosztásán is múlik. Gyakori, hogy az apa a
család anyagi érdekei miatt másodállásokat, külföldi munkát vállal, és ezért a
gyermekkel keveset érintkezik. Ilyenkor a gyermek érzelmeiben hátrányosabb
helyzetbe kerülhet.
b. A mintában gyakori eset, hogy valamelyik szülő a gyermeket tartósan
egyedül neveli, mert az egyik fél a lakásból egyedül, vagy a gyermekkel együtt, jóval a
szakértői vizsgálatot, vagy magát a válópert megelőzően elköltözött. Ilyenkor a
gyermekkel együtt élő szülő előnyösebb érzelmi pozícióba kerül a másikhoz képest, aki
a gyermekkel az élet mindennapjaiban nem érintkezhet.
A gyermekek pszichológiai vizsgálatának speciális problémái
A felnőttekéhez hasonló okokból a gyermekek pszichológiai vizsgálata is többféle
módszerrel kell történjen (Lantosyné, 1965). A struktúráit interjú mellett a projektív
eljárások felhasználása elengedhetetlen, pl. Rorschach-teszt, Duss-mese, három
kívánság, legszebb- és legrosszabb emlékek, családrajz, a gyermek életkorától, és a
kérdések tisztázásához szükséges módszerek elégségességétől függően.
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1. Az exploráció (struktúráit interjú) kiterjed a gyermek teljes életvitelére, a
családi szokásokra, az őt nevelő felnőtt személyekkel való kapcsolatára, a gyermek
ismeretanyagára, miközben megfigyelhető a vizsgálat alatti magatartása, érzelmi
állapota is. Gyermekeknél, és főleg kisgyermekeknél speciális nehézségekkel is szembe
találhatja magát a szakértő.
Ezek részben az életkori- és fejlődési jellemzőkből, részben a sajátos és
kiélezett élethelyzetből erednek, amelyben a vizsgálat történik. Ezek a következőek:
a. A családi viszály és a család felbomlása, sokszor új személyek megjelenése a
gyermek életében (új élettárs az egyik vagy mindkét szülő részéről, féltestvér születése,
együttélés a nevelőszülő gyermekeivel, lakóhely- és óvodaváltozások stb.), az egyik
szülő részleges vagy teljes elvesztése a gyermek életvitelének teljes átalakulását
ereményezheti. A tárgy- és kapcsolati rendszer nagymérvű megváltozása, a helyzet
áttekinthetetlensége kisgyermekeknél sokszor vezet élményzavarhoz hasonló
állapothoz, kusza közlésekhez, élménykeveredésekhez, a szakértő számára szinte
azonosíthatatlan kapcsolati viszonyok kialakulásához.
b. A gyermekek hosszantartóan élnek abban a helyzetben, amikor a szülők
jelentős mértékben rivalizálnak a gyermekek érzelmeinek megnyeréséért, és ebbe a
harcba sokszor belekapcsolódnak még nagyszülők, új élettársak, ügyvédi instrukciók,
barátok stb. A gyermekek a vizsgálat célját legtöbbször tudják. A vizsgálatokat tehát
legtöbbször megelőzi a közvetlen felkészítés, ritkább esetben a részletes betanítás is.
c. Kisgyermekek korábbi, házassági krízist megelőző életvitelének
megismerésében komoly nehézséget jelenthet az emlékezet elhalványulása. A
házassági krízis, majd a per idői elhúzódása és a gyermek alacsony életkora miatt
sokszor kiesnek a pert megelőző életszakaszokra vonatkozó tudatos emlékek. Másrészt
az e perek során gyakori traumatizáló események sora elnyomhatja a korábbi,
harmónikusabb időszakra vonatkozó emléknyomokat.
d. A szülők a per pozitív kimenetele érdekében rivalizációba lépnek
egymással, és ennek során legtöbbször eltérően viselkednek a gyermekkel a
korábbiakhoz képest. Mivel a kisgyermek a szülői taktikák átlátására nem képes, a
teljes érzelmi elfogadás és a teljes érzelmi elutasítás állapotába kerülhet a szülői
taktikák nyomán.
e. Gyakran előfordul, hogy az egyébként a gyermek nevelését túlsúlyban végző
szülő teljesítőképessége, érzelmi reagálóképessége a válási helyzetben előálló krízis
állapota miatt csökken, és így a gyermek aktuális megítélésében hátrányos helyzetbe
kerül.
f. A gyermek tudatos megítélésében ugyancsak sokszor minősül érdektelennek
az a szülő, aki a gyermek egyensúlya érdekében nem lép rivalizációba az erőszakos
másik féllel.
g. Sok gyermek félelme, tapintata vagy bűntudata miatt óvakodik az
exploráció során attól, hogy bármelyik szülővel kapcsolatosan előnyösebb vagy
hátrányosabb véleményét megfogalmazza. A gyermekek pszichológiai vizsgálatára
tehát az elhúzódó házassági krízis, és az értük folytatott rivalizáció extrém
feszültségekkel jellemezhető periódusában kerül sor.
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A fenti okok együttese eredményezi, hogy a részletes exploráció a gyermek
szülő kapcsolatnak inkább racionális, tudatos szintjét méri föl.
A betanítottság, felkészítettség sokszor könnyen leleplezhető a gyermekek
kikérdezése során (pl. életkorától idegen szóhasználat, a gyermek számára csak felnőtt
közvetítésével elérhető információk, a szülőre tett negatív kijelentései mögött az
élményháttér hiánya, következetlenségek a közlések folyamatában, az elmondottak
mechanikus jellege, az emocionális átélés hiánya stb.). Máskor a szülői taktikák
ügyessége és kifinomultsága miatt, vagy mert a gyermek kérdésekre nem válaszol,
illetve a vizsgálati helyzetből kilép, a felkészítés és befolyásoltság egyértelműen nem
tisztázható.
A fenti okok együttese eredményezi, hogy a részletes exploráció gyermekeknél
is ki kell egészüljön racionálisan nem, vagy kevésbé kontrollálható projektív
módszerekkel, mint amilyen a családrajz is.

VII. Vizsgálati eredmények
Tizenöt évi szakértői tevékenység során vizsgált, véletlenszerűen kiemelt 100 család
anyagát (100 férfi, 100 nő, 158 gyermek) dolgoztuk föl statisztikusan. (A minta
megfelelt az 1992. évi Magyar Statisztikai Évkönyv által közölt, magyar
átlagnépességre vonatkozó adatoknak, a magasabb iskolai végzettséget leszámítva.
Mintánkban a minimális iskolai végzettség 8 általános volt, és háromszoros arányú a
felsőfokú végzettségűek száma.)
A Rorschach-teszt alapján minősített személyiség-színvonal (nevelési alkalmasság) a 100
családból álló mintában
A Rorschach-tesztben megnyilvánuló, a neveléssel várhatóan összefüggő
személyiségvonások alapján minősítettük (7. táblázat) a személyeket egyénileg a
hagyományosan ismert értékelési gyakorlat alapján (Mérei, 1988). Ezek: az intellektus
színvonalával, az aktivitással és produktivitással, az érdeklődés gazdagságával (felfogási
típus, feleletszám, tartalmi szórás, reakcióidő, tartalmak minősége), az érzelmi
differenciáltsággal, indulati szférával, szociális kapcsolatkészséggel, empátiával (az
élmény- és indulati típus nagysága, összetétele), a szokások erejével, illetve a
magatartás következetességével, az alkalmazkodás rugalmasságával összefüggő
mutatók (színválaszok minősége, T%). A minősítésbe belejátszott a vonások
illeszkedésében mutatkozó kongruenciának, illetve diszharmóniának a mértéke is. (Az
utóbbi heterogén változatait a "gyenge" minősítésű csoport leírásánál ismertetem.)
A mintában az iskolai végzettség és a Rorschach-teszt alapján minősített
alkalmasság összefüggése nem éri el a szignifikanciahatárt (2 táblázat).
Az adatok átlagos értéke, illetve gyakorisága megfelel az eddig közlésre került,
normál népességre vonatkozó tesztadatoloiak (Magyar Rorschach-teszt standardizálási
adatai, 1988), amelyek az itt közölt adatok közül a felfogási típusra, a feleletszámra,
élmény- és indulati típusra terjednek ki (3. táblázat).
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1. táblázat. A Rorschach-teszt alapján minősített nevelési alkalmasság gyakorisági eloszlása

Alkalmatlan
Átlag alatti
Gyenge átlagos
Jó átlagos
Átlagost meghaladó

5 személy (3 nő, 2 férfi)
30 személy (15 nő, 15 férfi)
89 személy (50 nő, 39 férfi)
73 személy (31 nő, 42 férfi)
3 személy (2 férfi, 1 nő)

2.5%
15%
44.5%
36.5%
1.5%

A tesztek egyéni minősítése alapján létrehozott szélső csoportokban kívántuk vizsgálni
a Rorschach-mutatók átlagos alakulását, a statisztikus összehasonlíthatóság céljából.

2 táblázat. Gyakorisági eloszlás az iskolai végzettség és a Rorschach-teszt alapján minősített nevelési
alkalmasság függvényében

8 ált.
Alkalmatlan
Átlag alatt
Gyenge átlag
Jó átlagos

3
8
26

Átlag felett
Összesen

8 ált., ip.

Érettségi Felsőfokú
0
9
25

10

1
9
23
14

1
4

32

15
17

0
47

0
47

1
67

2
39

Összesen
5
30
89
73
3
200

X 2= 19.7016, p > 0.05

A két szélső csoport összehasonlítása {4. táblázat) mutatja a személyiség
differenciáltságának
mértékében,
illetve bizonyos
személyiségjellemzőkben
statisztikusan jelentkező különbségeket. A • jel az adott mutatókban a csoportok
közti szignifikáns különbségeket jelzik (p < 0,05). A nemek között szignifikáns
különbség egyik vizsgált mutatóban sem jelentkezett. Jóllehet a csoportképzés alapjául
az egyéni értékelés szolgált, amelyben már figyelembe vettük az ismert normatívákat.
Mivel azonban az individuális értékelés a személy összes tesztadatának dinamikus
értelmezéséből adódik, az ilyen statisztikus megközelítést lehetővé tevő csoportosítás
jobb rálátást ad az általánosítható összefüggésekre.
A személyiségteszt alapján jó színvonalúnak minősített csoportot a magasabb
aktivitás, gondolkodásában a jobb absztrakciós képesség, az ambíció és energia
jelenléte, a gazdagabb érdeklődés, a jobb belső tartás jellemzi, miközben érzelmileg
mozgékonyabban, produktívabban és árnyaltabban reagál a környezeti hatásokra, ezen
belül a szociális viszonylatokra is. Ugyanakkor kiformál szokásokat, amelyek azonban
az alkalmazkodás rugalmasságát, a viselkedés jelentős variabilitását is lehetővé teszik.
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3. táblázat Az egyes Rorschach-tesztjegyek átlagos előfordulása a teljes mintában

Ro. teszt mutatói

Feleletszám
Idő

BF
b
FbF
FFbl.381.480
Fb
FHd
HdF
Hd
T.Td

11.163
7.018

33.13
18.95
(reakcióidő 0.57)

G-válaszok
D-válaszok
zw (Dzw, DzwD, zw stb.)
(az 1 alatti gyakoriságokat
nem tűntetjük fel)
B-válaszok
В sec.

szórás

Átlagos értékek,
illetve gyakoriságok

9.85
18.78

4.308
8.325

2.81

0.725

1.79
0.47
2.85
0.95

2.426
0.736
2.637

2.58

2.206

1.211

0.23
2.15
1.22
0.12
14.92 (T%:45.03)

0.591
0.617
1.421
0.383
5.678

M, Md
Pfl.
Obj.
Anat.
Ruha

4.75 (M%: 14.33)
3.06
2.28
1.72
1.59

2.341
2.504
2.425
1.891
1.854

Víz

0.79
0.66

1.132
1.387

Szem

A nagy individuális különbségek mellett is körvonalazhatóak a Rorschach-tesztben a
jó személyiség-színvonal bizonyos ismérvei: a G-válaszok mennyisége akkora kell
legyen, hogy a felfogási típusban feltétlenül kiírásra kerüljön, de inkább a Dválaszokkal azonos súlyt kapjon, a zw-válasz az FT-ben kiírásra kerüljön. A feleletszám
25-40, a tartalmi index 1,7-3 közötti értéket mutat, az élménytípus inkább az
extraverzió felé hajlik, de leglább 1 В-válasz szerepel. A színoldalnak tartalmaznia kell
legalább 1-2 FFb-választ, a kb. kétszeres számú FbF-válasz mellett. Optimális esetben
Fb a jegyzőkönyvben nem fordul elő (mintánkban ritkán férfiak vizsgálatában
jelentkezett). Az M% 10 fölötti, a T% 40-50 közötti értéke jellemző a csoportra. Az
indulati típusban a Hd és zw oldal kiegyenlítettsége mutatkozik, jelezve az affektiv
mozgékonyságot, reakcióképességet.
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4. táblázat. A Rorschach-teszt alapján a jó nevelési alkalmasságának és az átlagosnál gyengébb nevelési
alkalmasságának minősített csoport összehasonlítása néhány tesztmutató alapján
R o .m u tató

jó n e v elési alk.csoport

á tla g alatti csoport

/7 6 szem ély/
cso p o rtátlag ,

/3 5 szem ély/

s z ó rá s

ill. g y akoriság
F e le le tsz á m •

3 5 ,2 5

c so p o rtá tla g

s z ó rá s

ill.g y a k o riság
7,251

2 8 ,2 0

13,34

F elfo g á s i tip u s •

D

0 eset

/G /-D

2 eset

8 eset

G -D

12 e s e t

20 e set

G -D

50 e se t

4 eset

G - lü l

12 e s e t

0 eset

FT zw -vel bővül •

38 e se t

T arta lm i in d e x •

2, 54

0 ,7 5 8

2,4 3

1,121

3 eset

7 eset
3 ,0

1,091

1,27

1,571

É lm én ytíp u s

m o z g á s oldal •
В h ián y a •
szin oldal

8 eset

0 eset
4,2 8

2,38

2,81

2,47

F b e lő fo rd u lása •

6 e s e tb e n

F F b e lő fo rd u lása

7 2 e s e tb e n

F F b / 1 sz e m é ly •

1,94

0,821

0, 2 0

0,461

FbF

3,9

1,542

2 ,6 4

2,087

11 e s e tb e n
7 e s e tb e n

ÉT sív á r • é s

0 e s e tb e n

6 e s e tb e n

ÉT k o artált

3 e s e tb e n

4 e s e tb e n

0 e s e tb e n

6 e s e tb e n

2 e s e tb e n

3 e s e tb e n

ÉT ellen sú ly
nélküli
e x trav ertált •
ÉT ellen sú ly
nélküli
introvertált
In d u lati típ u s

Hd oldal •

3,65

1,591

2 ,0 9

2,201

zw oldal •

3,56

2 ,4 6 5

1,5

1,782

IT s iv á r v ag y

8 eset

13 e s e t

k o artált •
M%.

15,48

5,101

9 ,8 9

7,04

T% .

4 6 ,2 8

6 ,1 8 8

5 3 ,5 4

13,851

P flan zen %

9,2

6 ,9 9

8 ,0

4,96

O bjekt% •

6,9 5

6 ,7 8

3,1

3,01

g y e rek •

1,69

1,51

0 ,9 2

1,24
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A Pflanzen-tartalom a teljes mintában a harmadik legnagyobb gyakorisággal
fordul elő (9,8%). Az eddig megjelent standardizálási eredmények nem tartalmazzák e
mutatót, így a nagynak tűnő gyakoriságot nem tudjuk értelmezni, illetve nem
megállapítható, hogy a minta speciális jellemzője-e, vagy megfelel-e az
átlagnépességben szokásos előfordulásnak.
A jobb színvonalúnak minősített csoport feltűnik az Obj. tartalom
szignifikánsan nagyobb gyakoriságával, amit az érdeklődés, ambíció jelzéseként
értékelünk.
A gyermekekkel összefüggő projekció felduzzadása a szituációhoz,
élethelyzethez kapcsolódó speciális jelenség. A gyengébb csoport 51,1%-ának, a
színvonalasabb csoport 65,5%-ának jegyzőkönyvében fordul elő. Úgy tűnik, hogy a
jobb minősítésű csoportban a személyek racionális és érzelmi síkon egyaránt jobban
bevonódnak a gyermekekhez kapcsolódó problémákba.
A "gyenge" minősítésű csoport átlagosan gyengébb képet mutat az intellektus
Rorschach-mutatóiban az alacsonyabb aktivitással, a gondolkodásra jellemző helyzetvezéreltséggel, illetve az absztrakciós készség viszonylagos gyengeségével, az
érdeklődés átlagosan kisebb terjedelmével. Gyakori az Fb-válaszok jelenléte, és az FFb
hiánya.
A érzelmi-affektív vonások vonatkozásában a csoport nagy heterogeneitást
mutat. Elkülönül:
1. egy túlzott affektiv labilitással, indulati robbanékonysággal, alacsony
önkontrollal és tűrőképességgel, kritikátlansággal jellemezhető aszociális csoport.
2. Egy érzelmekben és érdeklődésében sivár, személyiségében és
intellektuálisan differenciálatlan, alacsony igényszinttel jellemezhető csoport.
3. Ebbe a csoportba kerültek olyan személyek, akik a személyiségük eltérő
irányú, de nagyfokú károsodása miatt (pl. alkoholizmus, súlyos pszichiátriai betegség)
látszottak az átlagosnál gyengébb fokban alkalmasnak vagy alkalmatlannak gyermekük
nevelésére.
A gyermekek, vizsgálati eredményei
A. A z exploratív adatok és a családrajz viszonya
A családrajzban az erősebb kötődés valamelyik családtaghoz, vagy az érzelmi
elutasítás számos módon megjelenhet: pl. a figurák mérete, téri elrendezése,
kidolgozottságukban mutatkozó különbségek, a gyermek saját helye a családon belül,
illetve sok más individuális megoldás mutatkozhat az érzelmek kivetítésének rajzbeli
megnyilvánulásaiban (Hajnal, 1995). Emellett a rajzok fontos támpontul szolgálhatnak
a gyermek intellektuális színvonalának, általános érzelmi állapotának, aktuális
konfliktusainak megközelítéséhez. A rajz szembetűnő vonásainak, különös
jellemzőinek értelmezése csupán az összes többi úton nyert adat birtokában
lehetséges. A rajzot a feltűnő vonások hiánya, vagy azok sokfélesége egyaránt
jellemezheti, pl. extrém méretek, fontos személyek lehagyása a rajzról, üres arc stb.
Néha ugyanaz a megoldás eltérő pszichodinamikai háttéren jön létre, ezért az
értelmezés körültekintő elemzést követel.
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A családrajzzal és explorációval, illetve a kétféle módszerrel és kétsíkú
megközelítéssel nyert adatok viszonya különféle lehet:
1. Ha a két módszerrel nyert adatok egybeesnek;
2. A két módszer alapján levonható következtetések ellentmondásba
kerülnek;
3. A gyermek kötődésében egyik módszerrel sem lehet különbséget tenni.
Ennek leggyakoribb okaira mintánk ismertetésekor ki fogunk térni. Ilyenkor a szülök
személyisége, nevelési alkalmassága nyer kiemelt jelentőséget a gyermek elhelyezésére
irányuló pszichológiai megítélésben.

5. táblázat. Az érzelmi kötődés megnyilvánulása az exploráció és családrajz alapján

Szülők
anyához erősebb
apához erősebb
egyforma
összesen:

Exploráció

Családrajz

61 eset
43 eset
41 eset
145

45 eset
69 eset
31 eset
145

Összes választás
106

36.7%

112
72
290

38.6%
24.7%

(A nagyon alacsony életkorú, valamint a serdülőkorú gyermekek a rajzolást
néha elutasítják, ezért mindkét módszert csak 145 esetben alkalmaztuk.)
Amint az összegzett eredmények mutatják (5. és 6. táblázat), a gyermekek
kötődésében a két szülő iránt nincsen különbség mindkét módszer
figyelembevételével. Ugyanakkor a tudatos választás inkább az anyák oldalára, a
projektív úton történő választás pedig inkább az apák oldalára billenti a mérleget (.X 2
= 9,83%, p < 0,01). Úgy látszik tehát, hogy az anyák nagyobb befolyása a gyermekek
nevelésében, döntőbb szerepük a gyermekek ellátásában és talán a kulturális
hagyományok együttesen magyarázhatják ezt a jelenséget.

6. táblázat. A két módszerrel történő választás ugyanannál a gyermeknél

Egybeesik
Széttartó
Egyik módszerrel sincs megállapítható különbség
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63esetben
66esetben
16esetben

A reagálási módok a gyermekeknél a fentiek alapján:
1. A mindkét módszerrel ugyanazon szülő mellett döntő, határozott reagálást
m utató csoport elemzése azt mutatja, hogy a jelenség 3 fajta okból jöhet létre:
a. Az egyik szülővel a gyermek egyértelműen elutasító az átélt, traumatikusan
ható viselkedése miatt;
b. Az egyik szülő szeretetében a gyermek elbizonytalanodott, pl. mert a
családot hirtelen elhagyta, és az ehhez kapcsolódó megbántottság, sérelem nyomán az
érzelmi szakítás törekvése jelenik meg;
c. Az egyik szülő részéről a sikeres befolyásolás is okozhatja, hogy a gyermek
választása a két módszerrel egybeesik.
Összességében azonban azt állíthatjuk, hogy a gyermek határozottsága a
döntésben annál nagyobb, minél inkább érzi a szeretet és támaszt az egyik szülő
részéről a másikkal szemben (Lantosyné, 1958).
2. A két szülő iránti érzelmek intenzitásbeli különbözőségét egyik módszer
sem mutatja, reagálási módja mindkét vizsgálati módszerrel egyforma:
Két esetben gyakori:
a. Ha a gyermek kapcsolata mindkét szülővel szoros, mindkét szülő részéről
szeretet és törődést érez, és ebben különbséget nem képes megállapítani;
b. Lehet a gyermek részéről a negatívan közömbös magatartás jelzése mindkét
szülő iránt, mert egyikkel sincsen megfelelő érzelmi kapcsolata.
3. A tudatos és projektív szinten megnyilvánuló kötődés széttartása,
ellentmondása vagy különbsége is több okból táplálkozhat:
a. Ha racionális szintű választásra a gyermek nem képes vagy attól óvakodik
(tapintat, félelem stb.), de rajzában mégis megjelennek a szülők iránti érzelmi
különbségek;
b. Az egyik szülővel bizonytalansága vagy csalódása miatt tudatosan elutasító,
de projektív úton mégis megnyilvánul a korábbi években jól megalapozott kötődése;
c. Az egyik szülő befolyásolási szándéka, elvárása, felkészítése tükröződik a
racionálisan kontrollált választásban, miközben a projektív módszer kimondottan a
másik szülő iránti erősebb érzelmeket tükrözi.
B. A z egyik szülőhöz való lényegesen erősebb kötődés kialakulását elősegítő tényezők
1. Ilyen kötődés eredethet az egyik szülő lényegesen jobb nevelési
alkalmasságából, gondos törődéséből, amely a nevelési körülmény tartós jellemzője.
2. Eredhet azonban a szituáció számos jellemzőjéből. Az erőteljes
befolyásoltságból, amelynek kifinomultabb módszerei igen hatékonyak lehetnek.
3. Ugyancsak eredményesek a szülő részéről az erőszakosan kisajátító, de a
gyermek számára előnyök sorával járó szülői magatartásformák.
4. A tapintatosabb vagy "gyengébb" szülő, aki a harc fenti formáiból kivonja
magát, kerülhet hátrányosnak látszó helyzetbe a per során a gyermek aktuális
érzelmeiben.
5. A bontó- és gyermekelhelyezési per időszakában a két szülő egymással
szemben tanúsított magatartása is erős traumatikus hatást fejt ki a gyermekekben, még
akkor is, ha őket a veszekedésekbe nem vonják be, és irányába mindketten
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szeretetteljesek és türelmesek maradnak. Sokszor eredményez érzelmi elfordulást és
csalódást mindkét fél vonatkozásában a szülők ilyen magatartása.
Az indulatos, hangos jelenetek, verekedések a gyermekekben kiváltódó
szorongás folytán azt is eredményezhetik, hogy a "csendesebbik" szülőt preferálják,
függetlenül a viták okától, amelynek átlátására a kisgyermek nem képes (pl. amikor a
napokig kimaradozó szülőt a másik fél nagy indulatokkal fogadja).
6. Sokszor a gyermek együttérzése, önfeláldozása eredményezi az egyik szülő
választását, pl. annál akar maradni, aki többet sír vagy egyébként egyedül maradna,
"hogy ne maradjon gyerek nélkül" (5 esetben).
7. A gyermek kötődése szempontjából előnyös és hátrányos élethelyzetekről
már tettünk említést.
(Az egyes formák előfordulásának gyakoriságát nehéz fölmérni, mert egy
családon belül a gyermekek megnyerésére irányuló taktikák ötvöződése, keveredése,
változékonysága a jellemző. A rivalizáció hiányára csak két családban lehetett
egyértelműen következtetni, ahol az apák krónikus alkoholizmusát a családot teljesen
elhanyagoló, érdektelen viselkedése is kísérte.)
C. A szülői befolyásolás hatása a gyermekek explorációban és családrajzban
megnyilvánuló választására
A durva befolyásolás (uszítás, kapcsolattartás akadályozása, a másik szülő
elutasításának jutalmazása) eseteiben vizsgáltuk a gyermek választásának alakulását a
kikérdezésben és családrajzban.
Durva befolyásolás anyai részről 30 esetben fordult elő a mintában (7.
táblázat).
7. táblázat. Az anyai befolyás hatása az érzelmi választásra vizsgálati módszerek szerint

Apát választja
Exploráció
Családrajz

3 gyermek
(10%)
6 gyermek
(20%)

Anyát választja
19 gyermek
(63.3%)
17 gyermek
(56.6%)

X 2 = 1.7777, p > 0.05
Anyai befolyás esetében a két módszer összevonása alapján:
az anya választása
az apa választása
különbség nincs

60%
15%
25%
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Szülök közt nem tesz különbséget
8 gyermek
(26.6%)
7 gyermek
(23.3%)

Durva befolyásolás apai részről 16 esetben fordult elő a mintában (& táblázat).
8. táblázat. Az apai befolyás hatása az érzelmi választásra vizsgálati módszerek szerint

Exploráció
Családrajz

Apát választja

Anyát választja

12 gyermek
(74.9%)

(12.5%)

9 gyermek
(56.2%)

5 gyermek
(31.2%)

X2 =

2 gyermek

Szülők közt nem tesz különbséget
2 gyermek
(12.5%)
2 gyermek
(12.5%)

1.7142, p > 0.05

Apai befolyás esetében a két módszer összevonása alapján
az apa választása
az anya választása
különbség nincs

65.6%
21.7%
12.4%

Durva befolyásolás mindkét szülő részéről 9 esetben fordult elő (9. táblázat).

9. táblázat. A kétoldalú befolyásolás hatása az érzelmi választásra vizsgálati módszerenként
Apát választja

Anyát választja

Exploráció

1 gyermek

0 gyermek

Családrajz

(11.1%)
1 gyermek
(11.1%)

X2 =

3 gyermek
(33.3%)

Szülők közt nem tesz különbséget
8 gyermek
(88.8%)
5 gyermek
(55.5%)

1.6442, p > 0.05

Mindkét szülő befolyásolása esetében a két módszer összevonása alapján:
az apa választása:
az anya választása:
különbség nincs:

11.1%
16.6%
72.2%

Az adatok jól mutatják, hogy az erőteljes befolyásolási szándék sikeressége esetében a
tudatos és érzelmi választás egyaránt a befolyást hatékonyan alkalmazó szülőfélre esik.
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Az ellentétes szülőt a gyermek ritkán választja, és ez akkor is inkább a rajzban
nyilvánul meg, mint a közlésekben.
Mindkét szülő befolyásolási törekvése folytán létrejövő feszültség pedig a
gyermeknél azt eredményezi, hogy érzelmi megkülönböztetésre képtelenné válik,
illetve az "egyformasággal" a választást elkerüli, és önmaga el nem kötelezésével,
távolságtartással kerüli meg a konfliktust, mert bármelyik szülő előnybe részesítése a
másik fél súlyos büntetésével járna.

VIII. Az eredmények összefoglalása
1. Az igazságügyi szakértői tevékenység a pszichológia egy speciális alkalmazási
területét jelenti, mert - a legtöbb alkalmazási területtel szemben - a vizsgálatot hatóság
rendeli el, kötelező jelleggel; a személyek vizsgálatára érzelmileg válságos
életszakaszukban kerül sor, és kapcsolatukat a kiélezetten ellenséges viszony jellemzi.
A házastársak sok irányú érdekeltségének módszertani következménye, hogy az egyéb
alkalmazási területekhez képest az exploratív úton nyerhető adatok hitelessége
alacsonyabb, és a vélemény kiformálásában a személyiségteszt, illetve projektív
módszerek fokozott jelentőséget kapnak, az adatok különböző forrásból nyert együttes
értékelése során.
2. A nevelői alkalmasságot a szülők oldaláról a személyiség érettségének:
differenciáltságának, integráltságának szintjeivel definiáltuk, az intellektuális-kognitív
színvonal, motivációk ereje és iránya, érzelmi-affektív vonások, szociális
kapcsolatkészség kritériumai mentén.
3. A Rorschach-teszt mutatóiban kerestük azokat a szignifikáns
különbségeket az átlagosnál gyengébb és jó nevelési alkalmasságúnak minősített
csoportok között, amelyek alkalmasak a nevelési alkalmasság szintjeinek objektív
definiálására. A két csoport között a feleletszámban, felfogási típus több
jellemzőjében, az indulati típusban, a tartalmak közül a T, M és Obj%-ban, valamint a
gyermekekkel összefüggő projekciók megjelenésében találtunk szignifikáns
különbségeket.
4. A gyermekeknél az exploráció útján nyerhető információk korlátái is
részben a sajátos élethelyzetből erednek, amelyben a vizsgálat készül. Kategorizáltuk
azokat a típusos reakciómódokat, amelyek e perekben a verbális vizsgálat speciális
nehézségeit jelentik.
5. Ezek miatt a gyermekek vizsgálatában is elengedhetetlen a tudatosan nem,
vagy kevésbé kontrollálható projektív módszerek alkalmazása a gyermekek szülők
iránti kötődésének, általános érzelmi állapotának vizsgálatához.
A két módszer, az exploráció és a családrajz összehasonlítása azt mutatja, hogy
a tudatos szinten kinyilvánított kötődés szignifikánsan gyakrabban alakul az anyák
javára, míg a családrajzban tükröződő érzelmek alapján jobban kötődnek az apákhoz.
A módszertől független összes választásban a szülők iránti érzelmekben nem
mutatkozik különbség. Az eredményt azzal magyarázzuk, hogy a gyermekek
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mindennapi ellátásában, nevelésében az anyák szerepe általában nagyobb, és ez a
tudatos választás irányát megszabja.
A két módszerrel vizsgált érzelmi választás egybeesése, széttartása, vagy az
érzelmi preferenciát nem tükröző sajátosságok alapján elkülönítettünk egy
határozottan, egy bizonytalanul reagáló, valamint egy választást elkerülő csoportot,
majd megvizsgáltuk és kategorizáltuk a jelenség pszichodinamikai háttér-lehetőségeit.
6.
Vizsgáltuk az erőteljes és rendszeres szülői befolyásolás hatásá
eredményességét a két vizsgálati módszerben jelentkező választásra.
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. március 15.
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SUMMARY

Qualification of educator’s aptitude and some theoretical and practical
questions of children’s attachment in child allocation cases
Hajnal, Ágnes
The author analysed data gathered from 100 families involved in legal child custody
evaluations. Results of 200 Rorschach tests were analysed in conjunction with ajudged
parental levels of suitability. Emotional attachment levels of children were examined
by deliberate and projective (drawings) techniques.
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CSALÁDI PROJEKCIÓK KIBONTÁSA EGY ENURETIKUS
GYERMEK ESETÉBEN (GYERMEK- ÉS PÁRTERÁPIA)
SZÁSZ KATALIN
Budai Honvédkórház

Több cikk, tanulmány foglalkozik a gyermekkori enuresis noctuma lelki, érzelmi
tényezőinek elemzésével (Kertész-Rotter, 1942; Nemes, 1974; Binét, 1981,1977; Feuer
és Pintér 1986). Az alábbiakban bemutatom egy enuretikus óvodás gyermek terápiáját,
melyben a gyermek tünete erősen összefonódik a szülők és a család problematikájával,
ezért a szülőkkel végzett munka meghaladja a gyermekterápia mellett folytatott,
szokványos "nevelési tanácsadás" kereteit.
Előzmények
A szülők leánygyermekükkel egy évig jártak hozzám terápiába, a családdal és a
gyermekkel összesen 29 alkalommal találkoztam.1 A gyermek (nevezzük Nórinak12) 5
éves 9 hónapos volt, amikor pszichológushoz hozták enuresis nocturna és diurna miatt.
Az enuresis 3 éves korában kezdődött, amikor mandulaműtét miatt kórházba került.
Az enuresisen kívül a szülők még különböző magatartási panaszokat is felsoroltak: az
óvodában visszahúzódó, az óvónő kéréseit nem teljesíti, társaival szemben durva, csíp
és harap. Az utóbbi időben rágja a körmét és dadog is.
Otthon barátságtalan, rosszkedvű, és ez öccse születése óta tűnt fel különösen,
aki vele ellentétben - mindig mosolyog.
Kiderült, hogy az apa a gyermek nevelőapja. A szülők jelentkezését a nevelési
viták, veszekedések tették sürgetővé. Az anya túl érzékenynek látta kislányát, ezért
védelmezte. A nevelőapa szerint viszont az anya és az édesapa volt túl engedékeny, és
ezért kellett a nevelés hálátlan feladatát neki egyedül elvállalnia.
A szülők jól öltözöttek, jó megjelenésűek voltak, külsőleg egymáshoz illőek.
A gyermekkel látszólag kedvesek, ugyanakkor türelmetlenek voltak.
Anamnézis
A szülőkkel való első beszélgetések, az anamnézis alapján a gyermek az anya első
házasságából, panaszmentes terhességből született. Az anya a terhesség alatt feszült

1 Az esetvezetésben nyújtott segítségéért Geiger Ágotának tartozom köszönettel.
2 A dolgozatban szereplő kereszt- és családnevek fiktívek.

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 1-2.120-133.

volt, mert az apa szüleivel éltek együtt, akik nehezen fogadták el őt és születendő
gyermekét. Az apának az előző házasságból volt egy ekkor már 12 éves fiúgyermeke,
aki az elvált feleséggel élt. Az apa szülei csak egy fiúunokára vágytak, mert a családon
belül minden generációban "Egyetlen Igazi Fiúutódot" tudtak elfogadni.
A terhesség váratlanul következett be, az anya szinte "mámorosán" örült a
születendő babának (3-4 gyereket szeretett volna).
A gyermek csecsemőkora zavartalan volt, beszéd- és mozgásfejlődése rendben
alakult. A megjelenésére sokat adó anya másfél hónapig szoptatott.
A szobatisztaságra szoktatást az anya korán elkezdte. Már 8 hónapos korától
leste kislányát, hogy időben tudja őt bilire ültetni (székletét "elkapta"). A pelenkát 2,5
éves korban vette le róla, ekkor szobatiszta lett.
Egy éves korától a szülők - családi vállalkozásban való részvételük miatt gyakran az anyai nagymamára bízták gyermeküket, aki nagyon elkényeztette. Az anya
ezért a későbbi bajok miatt őt is felelőssé tette.
Hároméves korában a gyermek mandulaműtét miatt kórházba került, ami az
anyát is megviselte. Bár az anya bent maradt mellette a kórházban, a kislány mégis
hibáztatta, és ekkor nagyon tehetetlennek érezte magát. A kórház után kezdődött a
gyemek éjszakai enuresise.
Nemsokkal a műtét után került óvodába, majd az anya újra terhes lett. Négy
éves volt Nóra, amikor fiútestvére született. Négy és fél éves, amikor a szülei házassága
megromlott.
A szülők kapcsolata eleinte jó volt, szerették egymást, de az apai nagyszülők
anyagilag és érzelmileg is beavatkoztak az életükbe. (Az apát gyermekként kezelték,
pénzzel halmozták el, az anyát nem engedték saját szakmájában tovább dolgozni.) Az
apa a kapott pénzzel felelőtlenül bánt, a családi vállalkozás tönkrement. Egy jó barátja,
a későbbi nevelőapa segített a csődbe ment üzlet ügyeinek rendezésében. Az anya
levált a "Kincses" családról, elköltözött a gyerekekkel. Az apa a harmadik feleséggel él
együtt, közös gyermekük nem született.
A válás a gyermeket nagyon megviselte. Apjához erősen kötődött, az apa a
válás után rendszeresen látogatta. A nevelőapát nem tudta elfogadni. Testvérére
nagyon féltékeny. Testvérét sokat dicsérik, és ilyenkor úgy érzi, hogy háttérben marad.
Az iskolakezdés közeledtével a szülők sürgetőnek érezték, hogy szakemberhez
forduljanak, bár a gyermek számára egy év haladékot kértek.
A gyermekkel végzett terápia
Kezdeti benyomásom róla: nehéz kapcsolatot teremteni vele, viselkedése nyugtalan és
izgatott. A játékok felé érdeklődéssel fordul.
Szabad játékhelyzetben az ugráló békára talált, mellyel a terápia alatt később
is sokat játszott.
Kérésemre világot épített, ahol ő volt a fehér ruhás királylány. Áttételesen
megjelenítette a két családi otthont, két királlyal. A második otthonban a királyné
fekete ruhát viselt (nagymama? elvesztett apát gyászoló figura?). Szerepelt a korábbi
műtéti trauma helye is, a kórház, mely gyógyulási vágyát, és a közös terápiás célt jelezte
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nekem. Az élelem fontos szerepet játszott a játékban, több helyre szakácsot is állított.
A második királyi családban, ahol a fekete ruhás királynő lakott, valami megváltozott
("rosszul főznek", "elfelejtették a főzést"), tehát tükröződött a gyermek életében
végbement változás, elégedetlensége az új családi szituációban.
A világban feltűnő volt fokozott igénye az összetartozásra: több helyen rakott
ki férfi-nő párokat. A tálca szélén körben elhelyezkedő homoksávon autók jártak az
építmény körül. Ez engem arra emlékeztetett, ahogy a lakásukban is átjárás van,
Nyitott Ajtók.
Érdeklődik az éjszakai történések iránt, lámpa világít, hogy az erdőben látni
lehessen, türelmetlenül és kíváncsian kérdezi, mi történik az istállóban. Ahogy a
rendőr éjszaka figyel, alvási nehézségeit is jelzi számomra. Megjeleníti félelmeit és
védekezni is próbál: a sötétben valaki fázik, meleget keres. Tünetét is kifejezi egy
izolált tengerrel, melyen a királylány hajója a part felé úszik (összefolyás,
megkapaszkodási vágy motívumai).
Féktelen orális agresszió fejeződött ki a fantáziáiban. Szerepelt egy oroszlán,
aki szétmarta az embereket, akinek az indián ezért kivette a fogait és szétrágta a fejét.
A királylányért veszekedő férfiak közül a lány kezét az "Igazi Férfi" (az igazi
apa) kapta meg...
Játék közben nekem kellett kiszolgálni, segítségemet természetesen fogadta
el.
A második találkozáskor az anyával szembeni vetélkedését fejezte ki. Fehér
fátylat keresett, a bábjátékban verekedett a másik nővel, és ő, az ezüsthajú került
szépségével fölénybe, 6 volt a legszebb. Közben felismertem otthoni élményeit: ágálva
eljátszotta, ahogy szülei sürgetően, türelmetlenül bánnak vele.
Legközelebb már nyíltan is kimutatta anyjával szembeni agresszióját (az anyát
beszélgetésünk közben lelőtte egy tárggyal, majd ezt félreérthetetlenül eljátszotta két
bábuval is). Féktelen agresszivitása - amit az anya rosszalkodásnak tulajdonított engem is zavarba hozott.
A terápiának ebben a stádiumában rossz álmokról számol be. Álmában
vadállatok és pl. bagoly ijesztgeti (aki éjszaka .nem alszik, ébren van).
Veszélyhelyzeteket észlel a mesékből, és halálfélelmet él meg.
Az én hozzáállásom mindehhez az elfogadás volt, ami őt abban segítette, hogy
egyre inkább feloldódjon, és játékaiban kifejezze ki negatív indulatait.
A játékban újra visszatérő fehér ruhás királylány kilétét pontosan felfedi:
csakis az lehet, akinek még nem volt gyermeke. Haragszik a csúnya királyfira és
befeketített királynőre, tehát az édesapját elhagyó anyára és a nevelőapjára. Nem akar
nekik enni adni, főzni. (Itt megértem, hogy 6 is lehet a főzést elfelejtő "szakács",
megbosszulva az új családban megváltozott bánásmódot.) Haragosan ítélkezik: a ronda
királyfié - a ronda ló legyen!
Beszámol az óvodai és otthoni konfliktusokról: mennyire nem szereti, ha más
mondja meg, hogy mit csináljon, vagy ha a testvére valamiben megakadályozza. Azt
szeretné, ha egyedül ő lenne otthon a szülőkkel, nem kellene óvodába menni, ahol
csúfolják ("Büdös Pirpák"), és egyáltalán sehová sem. Panaszolja, hogy anyja mindent
megvesz, de édességet nem kaphat, "csak amit szabad", miközben kisbabásan beszél. A
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megtagadott ennivaló szeretetmegvonással azonos számára, és ó is szeretete
függvényében ad belőle másnak.
Úgy érzem, hogy meghoszabbított karjaként használ engem, ezért az anyával a
gyermekkel kialakított közelség témájáról beszélgetünk.
Az általa gyakorolt éheztetés visszavetül rá, mert most a béka éhezik, amellyel
azonosul, és akit dühösen félt (ha nem eszik, dara lesz belőle!)- tükrözve szülei vele
szemben nyilvánított dühét is. Már mindenki meghal körülötte, mert mindenkit lelő a
vadász, csak a béka marad életben, aki ezek után megfürdik, lemossa magáról a
"varangyot", hogy megszabaduljon a tünete és az agressziója miatti bűntudatától.
Változatos táplálékokkal megeteti a békát, telipakolja a hűtőszekrényt, hogy
élelmet tartalékoljon.
A terápia során lehetőséget adtam nemcsak fantáziái, hanem mindennapi
élményeinek megosztására is, így reális világát is meg tudtam ismerni. A csúnya és szép
témájára többször visszatért, melyik tárgy szép, melyik nem. Testvéréről ("Csábiról") és
őróla beszélgetek vele, kinek mije szép. Először sorolgatja, de dühbe gurul, ha
testvérét emlegetjük, itt csakis ő lehet a főnök!
Visszatér az éhenmaradástól való félelem, ha mégis egyedül maradna, amit
kíván is, de fél is tóle. Egy eltört állatból egészet csináltat velem, én készséggel
megragasztom, támogatva a szétesés, halálfélelem elleni védekezését.
Játékában a béka fantáziáit jelentése a gyermek verbális utalásai révén
gazdagodik, a vízben élő kis állat megszemélyesíti ödipális izgalmait, és a túlértékelt
masculinitás, pénisz iránti irigységét is ("az embernek agyagbékája, lova van - meg
lehet tőle bolondulni!" - mondja az egyik órán). A békaszerep alkalmat ad a szégyentől
való ismétlődő megtisztulásra is, amikor dédelgeti, mosdatja a békát.
A csúnyaság és visszautasítottság élményéhez tartozik a gyermek
viselkedésében megfigyelt vonás, hogy csúnyán beszélt, és tiltott szavakat használt,
melyekkel nemcsak saját magát gúnyolta ki, hanem kimutatta környezete iránti dühét
is.
Anyjával való kapcsolatától és egyéni fejlődésétől függően változik, hogy kivel
szeretne élni. Az egyik változat szerint teljesen egyedül. Amikor a terápia során anyja
maradéktalanul elfogadóvá válik, és a nevelőapával szemben is csak védelmezi őt, ő a
"szép béka", aki a szép anyjával él, visszautasítva az apukákat, és a testvért. A szépség
dimenziója tehát az érzelmi elfogadást is kifejezi, ennek másik véglete pedig az
elutasítást.
Rajzát magával vitte, de legközelebb kiállítottuk a művét, ennek nagyon örült.
Újra rajzol és fest, kéri, hogy én is ugyanolyat, csak még szebbet, aranyat készítsek
neki. Itt mind vele, mind a szülőkkel a testvérrivalizáció volt a téma.
A nyári szünet után keresi kedvenc, megszokott játékait, majd öccsével együtt
boltost játszik a szobámban. Vigyáz az egyenlőségre, és hogy öccse el ne rontson
valamit. Dicsérem, hogy igazságos, jó anyuka, és a szülőknek is megdicsérem.
Mióta testvére is óvodás lett, hangulata újra ingadozó. A nevelőapával pedig
kritikussá vált a viszonyuk, aki többet bünteti. Nóri eddigi javulása ellenére újra
bepisil, az óvodában harap.
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A világban állatokkal jeleníti meg saját helyzetét és motívumait, összefolyási
szükségletei orális, regresszív elemekkel kiegészülve jelennek meg (szopó állat imádják egymást az állatok...). A hosszú ormányú elefánt alakjába éli bele magát, aki
imád a vízben lenni. Amit az anya otthon, azt ő is hangsúlyozza itt ("senki nem verhet
senkit").
A párterápiában a szülői kapcsolat akkori javulása hatására ő is valamivel
összerendezettebb. Süt, főz, mint az anyu. ó a legszebb újra.
Az Ödipusz-szituáció még nem talált megoldást. Bábjátékban a királynő
boszorkány szerepét választja, én pedig őt provokálva avatkoztam be a nevelőapa
("Pali-apuka") szerepét vállalva. Ezzel dühöt váltottam ki belőle. Megoldása, hogy a
nevelőapa tartozzon a nagymamához. Ekkor már elég stabilnak éreztem őt ahhoz,
hogy állást foglaljak: az anya dolga a párját illetően dönteni, aki kislányát változatlanul
nagyon szereti. Megértetem vele, hogy milyen rossz lenne neki is, ha miatta elválnának
egymástól a szülők.
A fönti, az utolsó három találkozásunkat megelőző beszélgetés nem rontotta
el a gyermekkel kialakult jó kapcsolatot, de még egy kis időre szüksége volt.
Legközelebb arra kér, ne beszéljünk az apukákról, különben kedves velem és jobban
kezelhető.
Rajzol, és az 6 kérésére a számára legbecsesebb dolgokat - tortát, karácsonyfát
- rajzolok neki. Hangját még parancsolgatónak érzem, ezért megfogalmazom: úgy
beszélsz velem, mintha én lennék a gyerek és te a felnőtt.
Legközelebb arra kér engem: legyél te az anyukám! Most én is kapok tőle a
szeretete kinyilvánításaként - egy általa készített ajándékot. Viselkedése barátságos.
"Nem akarom, hogy apu elmenjen, itt van nekem a testvérem, Csabi..."
Bár a gyermek tünete elvétve előfordult, a szülőknek nem okozott nagy
gondot, és üzleti vállalkozásuk kötötte le őket. A gyermek nyugodtabb, komolyabb és
nagylányosabb lett.
Az utolsó játszással eltöltött órán bábuzni szeretne, orvosost játszik. A
királylány mandulaműtétre vár, férfiorvos van mellette, a műtétet követő ébredés után
panaszkodik, hogy mindene fáj. Én ezt úgy értékelem, hogy nehéz tőlem elbúcsúznia,
de a régi traumát eljátszva felcserél engem egy férfival. Azzal bíztatom, eljön az idő,
amikor neki is lesz férje, ahogy anyu és apu is összetartoznak.
Fél év, majd két év elteltével a családtól megnyugtató jelzéseket kaptam a
gyermekről, aki iskolás lett, enuresise pedig elmúlt.
A szülőkkel végzett munkám
A terápia kezdetén az szülők közül többet foglalkoztam az anyával ("Klárával"), aki
megszületése óta meghatározó volt a gyermek életében. Élettörténetében
pozitívumként értékeltem, hogy milyen sokszor vitt véghez nagy fordulatokat, így az új
társ segítségével is.
A párral való kapcsolatomban követtem a család mindennapjait, a gyermekkel
felmerülő gondokat. Különösen a nevelőapa sürgette, hogy a gyermek alkalmazkodjon
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hozzá, amit sajátos helyzetével értelmeztem: a gyermek engedelmességén méri le, hogy
mennyire sikeres, mint új apa és új családtag.
A terápia elején a gyermek, valamint az anya viselkedésében is olyan
vonásokat figyeltem meg, melyeket főként a következőkben elemzett anya-gyermek
kapcsolat (anyai projekciók) feltárásával tudtam jobban megérteni. A
megbeszéléseknél többnyire a nevelőapa is jelen volt, és csendesen figyelt, az aktuális
ügyekhez pedig hozzászólt.
1. A z anyai projekciók feldolgozása.
Az érthetőség kedvéért először röviden ismeretem az anya életét:
Az anya a szülei második házasságából született. Mindkét oldalról volt egy-egy mostolíanóvére,
akikkel jó volt a kapcsolata.
Anyja a munkája és programok miatt sokat volt távol. A család jó hangulatát apja
biztosította, akire túláradó szeretettel emlékezik vissza. Az apa tartotta össze a családot, ellátta a
háztartást is. Súlyos betegségben halt meg, amikor Klára 18 éves volt. Anyja még életében elhagyta
a férjét, halála után nem sokkal meg sem gyászolva ót, férjhez ment. Klára ezt később sem tudta
megbocsátani. Saját anyjával szemben, aki nem volt elég jó - ő nagyon jó anya akart lenni!
Egyedül maradása után találkozott leendő első férjével, aki jóval idősebb volt nála. A
szeretett férfi személyében elvesztett apját, annak szüleiben a hiányzó Jó Családot látta akkor.
Férjében többszörösen csalódott, majd a férje után hagyott űrt a nevelőapa (Pál) töltötte be.
«

A anyai projekcók feldolgozásában alábbi három fő témát érintettük:
l.a. Közelség. Az anya-gyermek közti közelség okai között az anya korábbi
szorongásaira derült fény. Gyermekkorában, szülei otthonában ugyanúgy Nyitott Ajtók
voltak. A sötétben is félt, szülei közelében érezte biztonságban magát. Felidézte a
később is félelmet okozó gyermekkori fantáziáját a "tehetetlen áldozatról", amikor
valakit megkínoznak, megerőszakolnak és képtelen arra hogy védekezzen. Felnőttként
is fél, ha egyedül van otthon, és gyermekét nem engedi el (még a ház elé sem) egyedül tehát őt is, mint tehetetlen áldozatot védheti...
l.b. Szépség. Panaszolja, hogy kislányát nem dicsérik szépsége miatt, pedig ő
mindent megtesz ezért (szépen öltözteti, becsavarja a haját). Kiderül, hogy a gyermek
az első férjére emlékezteti (aki felelőtlen, elutasított.)
Elmondja, hogy utólérhetetlenül szépnek látta édesanyját és saját nővérét, aki
"gyönyörű baba" volt, és annak kislányát. Szavai alapján megértem, hogy önmagát már
korábban alulértékelhette és ezért is bizonytalan a szépség megítélésében.
Én a szépséggel kapcsolatban szomorúan megjegyeztem: milyen relatív dolog,
kit milyennek látunk, és milyen azzal a kapcsolatunk. Utaltam a két gyermek közötti
különbségre is (a kisfiú szép és jó, Nóri az ellentéte). E beszélgetéseket követően az
anya oldódni kezdett, szebbnek látta a kislányát, már nem fedi egymást teljesen a
csúnya és a rossz.
l.c. Elvesztések. Újra és újra előjött a félelme: nem szabad gyermekeitől távol
lennie, mert elveszítheti őket, meghalhatnak. így vetődik fel az, hogy az ő életében mit
jelentett valakit elveszíteni.
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Az első veszteség édesapja volt. Apja betegségéről nem beszéltek otthon és
halálakor sem mutathatta ki a fájdalmát. Elmondja, hogy apja halála után mennyire
hiányzott, hogy valaki segítse őt a döntésekben. A nevelőapa családjában talált egy
hozzá hasonlóan jó szülőt.
Az anya igyekezett gyermekét kicsinek megőrizni. Kérdéseim nyomán valamit
megértünk a felnövekedés során leselkedő veszélyekből (ha felnő, ha önálló lesz,
elveszíthetem..., busz alá kerülhet..., tehetetlen...). Itt a negatív indulataira is fény
derült, amikor nyűgnek is érezhette gyermekét. A szerinte már megszületésekor fiúnak
nézett, kényszeredetten dicsért kislány ("a kis Kincses") számára az első férj rossz
tulajdonságait hordozta. A második gyermek ("a kis Hoffman") - az elveszített,
idealizált édesapja jó tulajdonságait. Az anya saját agresszív indulatainak a
következményeitől is félthette gyermekét, de ezt szándékosan nem tudatosítottam a
terápiában.
Az anya félelemei a mindennapi nevelési helyzetekre is rávetültek, például ha
a nevelőapa szigora, kiabálása miatt a gyermekét védte (ne szenvedjen, nem lehet
"tehetetlen áldozat"...).
2.
A párproblematika előtérbe kerülése. A terápia kezdetén még mindkét sz
közös álláspontot képviselt, amikor a gyermekkel kapcsolatos problémáikat osztották
meg velem, akinek lassúsága, dacos viselkedése miatt rendszeresen elkéstek az
óvodából.
A későbbiekben gyakorivá váltak a neveléssel kapcsolatos nézeteltérések.
Egyedül jól boldogultak a gyermekkel, de mindkettőjük jelenlétében a kislány
kihasználta a köztük lévő feszültséget. Kirajzolódott az anya kettős magatartása, aki
határozott szigort várt a párjától, és egy alapszabály betartását: nem verhet!
A helyzet definiálása céljából a párral először ennek az elvárásnak megfelelő
terápiás egyezményt kötöttem: az anya valóban engedje meg a szigort az apának, és az
apa "ne verjen".
Mivel az anya továbbra is görcsösen védelmezte a gyermeket, visszatértünk egy
m ár elkezdett témához: miért érzi veszélyesnek a felnövekedését? A családból hozott
példákból - milyen ne legyen majd a lánya - érthetővé vált az anya szorongása. Ha
megnő, olyanná válhat, mint féltestvére ("Viktor"), akit agresszivitása miatt már a
nagyszülei elutasítanak. Ha az anya kislányát bünteti, akkor gyermeke ugyanúgy
megtagadhatja őt, mint a féltestvér a nagyszülőket (aki az egyik nagyszülőnek ezt
mondta: bárcsak meghalnál, hogy többet örökölhessek...)
Igazolva éreztem az anya elvesztési félelmét: ha saját maga és a gyermek
indulatai egyszerre érvényesülnének, ez egymás elvesztéséhez vezetne! A hallottakból
a helyzet fonák voltát hangsúlyoztam. Bár rátalált a keresett "jó családra", ha a büntető
férfi mellé áll, elveszítheti gyermekét. Mintha választania kellene: vagy a gyermekem
vagy a férjem. Vajon ezért félnek mindketten - egymás elvesztésétől?
A korábbi terápiás egyezményt betartva, ha az apa nem vert, az anya nagyobb
aktivitást várt tőle nevelésben.
Az anya és a gyermek kapcsolata erősödött, amit az apa fenyegetőnek érzett,
ezért a gyermeket még kritikusabban látta.
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Ekkor a terápiában az apa és a gyermek kapcsolatát erősítettem. Az apa
viselkedéséből a pozitívumokat kiemelve értékeltem vállalkozását, melyet a család
jövője érdekében indított el. Elemeztem a kapcsolatukat zavaró emocionális
félreértéseket. Végül maga az apa vetette fel a kérdést: vajon szereti-e őt a kislány.
Saját érzelmeit is vizsgálni kezdte: milyen gyermeket képzelt el magának korábban.
Fiút szeretett volna, és ehhez hozzáfűzi: ettől még megszerethetném! A kislány mindig
"rosszkor" közeledik hozzá... Közelítésük érdekében feladatokat adtam az apának.
Az apa-gyermek közelítés egy ideig sikerült, majd a páron belüli feszültség
újra nyíltabbá vált, az anya kifogásolta, hogy az apa fájdalmat okoz a gyermeknek!
Ekkor szerepcserével próbálkoztam: az anya vigyázzon a rendre és legyen
szigorú, az apa játsszon a gyerekkel. A szerepcsere nem járt sikerrel. A nyávogó
kislányt a nevelőapa az anya szerint bántalmazta (fejét a csempébe verte). A gyermek
pedig egyre jobban ellenőrzése alatt tartotta az ő pártját képviselő anyát.
A terápiának az utolsó szakaszában visszatértem az anya-gyermek kapcsolat
további elemzésére, majd az apa személyével foglalkoztam, aki a házasság krízise alatt
depresszióssá vált. Úgy láttam, hogy az apa rosszkedvét a családtagok gyanakvása
mélyítette depresszió irányában, amikor betegsége jeleit figyelték.
Az anya felidézi, hogy gyermekkorában milyen csúnyának látta magát, ahogy
önmagát anyjához hasonlította. Szépség iránti igénye pályaválasztásában (fodrász) is
kifejeződött. Jobban megértjük vágyát, hogy gyermekét szépítse! Milyen volt, mikor
arra gondolt - testvérei irigyelik, mert neki megvolt mindkét szülője. Bűntudata a
testvérei irányában mennyire befolyásolta a várakozásokban, amikor kistestvért szült a
lányának, akit már előre féltett a riválistól... Mennyire tehetetlennek érezte magát,
mikor anyja elhagyta beteg édesapját, és amikor apja halála után egyedül maradt.
Felismerte, hogy lánya védelmezőében milyen szerepet játszanak saját korábbi
élményei, és fel tudta dolgozni félelmeit.
A nevelőapát gyermekkoráról, szüleiről kérdeztem. Elmondja, mennyire
szenvedett anyja, mert férjével rosszul éltek, más-más értékeket képviseltek. Mi volt az
előzménye annak, hogy apja csak saját munkájával tudott törődni (árvák között
legidősebb fiúként édesanyja támasza volt). Hogy élte meg, hogy apja számára a
tisztaság, a tárgyak, fontosabb volt, mint a gyerekek, és állandó ellenségeskedését a
fiútestvérével, mert mindketten a másik szülő pártján álltak... Rádöbben, hogy
másmilyen szeretne lenni, mint az apja, és változtatni szeretne a gyermekekkel
szembeni magatartásán.
A pár dekompenzációja miatt kettőjük kapcsolatára tértem át. Az apa
depressziója aggódást és fokozott felelősségérzetet ébresztett bennem. A terápia
fordulópontja volt, amikor összegeztem az eddigi benyomásaimat és a nevelőapát
védtem meg.
Eddig ő volt az asszony életében az "Angyal", a "Megmentő". Az asszony
válaszként hiányérzetét fogalmazza meg - nem elég gyengéd vele. Amit számon kér:
vagy-e olyan gyengéd, érett, tökéletes..., mint apám volt? Én erre kérdőre vonom:
meddig folytatódik, hogy ebben a családban olyan nehéz összefogni? Helyzetükben a
hasonló vonásokat emeltem ki: mintha mindketten a Szülőt keresnék a másikban. Most
a nevelőapa van bajban, és az asszonynak kell megmutatni, hogyan tud melléállni.
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(Összefoglaltam a két család közös vonásait is, ahogy Klára az apja, Pál az anyja
pártján állt a másik szülőféllel szemben, koalíciót képezve.)
Ezután a beszélgetés után a nevelőapa, mint teljes jogú szülő, egyedül hozta a
gyermeket. Depressziója elmúlt, a házastársi kapcsolat rendbe jött. Ha a gyermek nem
fogadott szót, az anya az apa oldalán állt.
Elemzés
Kapcsolatom a gyermekkel. Megismerkedésünkkor (az anya véleményével szemben)
szépnek láttam. Együttéreztem vele a kisgyermekkori sodródások miatt, és tűrtem, ha
parancsolgatott nekem. Ez helyzetemet nehezítette, mert egyre nagyobb fölénnyel
rendelkezett felettem. Szorongásai mozgósítottak, hogy segítsek neki.
Terápiájában megjelenítette erotikus, szadisztikus vágyait, szorongásos
fantáziáit, és megküzdött a külvilág hatásai révén önmagáról alkotott negatív képpel.
A szülők krízisének megoldása után őt is tudtam irányítani, és szigorúságom
ellenére érzelmileg elfogadtam. így a felém irányuló pozitív indulatáttétel tárgya
lehettem, rám vetítette a mindenható anya, majd a gyógyító orvos iránti szeretetérzelmeit.
Végül levált rólam a korának megfelelő társas kapcsolatok reményében, és a
családon belül is az őt megillető helyre került.
A terápia két kulcsfigurája az anya és a családot hozzám elhozó tünethordozó
gyermek volt. A feltáró terápia mindkettőjük személyiségét és kapcsolatukat érintette.
A gyermek tünetét több tényező okozta és tartotta fenn.
Az ödipális helyzet megoldatlan maradt. A család felbomlott, elszakadását az
édesapjától nagyon megsínylette. Bár apjához vonzódott, és ezt ödipális fantáziáiban is
kifejezte, nem azonosulhatott vele maradéktalanul - hacsak nem a "gúnyos azonosítás"
révén (1. Hermann Imre, 1971) - hiszen az apát és annak családját Klára elutasította.
Az anya túlvédő magatartása egyrészt akadályozta a gyermeket az érésben,
másrészt irreális, domináns pozícióba engedte. Vagy egyedüli tulajdonosa akart lenni
anyjának, vagy szeretett volna minden riválistól megszabadulni, de függése
következtében félt is az egyedül maradástól. Az anyai projekciók miatt kölcsönös
"mágikus participáció" (1. Binét Ágnes, 1988.63. o.) alakult ki kettőjük között.
Az énfejlődésben megakadt kislány életét különböző változások sorozatosan
megzavarták (családi környezet változásai, gondozóváltás, testvérszületés, műtét stb.).
A műtét és a kórház az anya kezdeményezésére kialakított, még labilis szobatisztaság
funkció stabilizálódását zavarta meg egy olyan időszakban, amikor a gyermek a
szorongáskeltő élményekre nagyon érzékenyen reagál. A mandulaműtét traumáját
fokozta az anya bűntudata és elvesztési szorongása, melyet a terápia ala'tt igyekeztem
vele feldolgozni, és leválasztottam a gyermekről a rá vetített szülői projekciókat.
A pozitív indulatáttételes kapcsolatban a gyermek kifejezhette ödipális,
rivalizáló fantáziáit. A kezdeti nyugtalan, parancsolgató magatartása megváltozott. A
participációs átfolyás szakaszában megrekedt énfejlődés megindult, az anyával,
nevelőapával, testvérével való rivalizáción túljutva, agressziójától és félelmeitől
megszabadulva önmagát a család teljes értékű tagjaként fogadta el, így képes lett az
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örömre, szeretetadásra (pl. ajándékot adni) - és hogy elfogadja a megváltozott családi
kereteket, a felnőttek döntéseit.
Kapcsolatom a családdal. A nevelőapa személyével és élettörténetével kevesebbet
foglalkoztam, és terápiás kapcsolatom is lazább volt vele kezdetben. A párkapcsolat
zavara miatt később az 6 személye is hangsúlyossá vált. Az anya elvárásai vele szemben
ellentmondásosak voltak ("Légy gyengéd, tarts minket össze, mint az apám. Légy
szigorú helyettem is, de szigorod miatt széteshet a család!"). Végül sikerült a nevelőapa
reménytelen, depressziót okozó helyzetén változtatni.
A terápiában csak az együttlakó két generációval érintkeztem személyesen. A
tágabb családi kör szerepét oly módon vettem figyelembe, ahogyan a szülőkkel
folytatott explorációban, a családtörténetben megjelentek. Tájékozódásomat segítette
a családfa, melyet a szokással ellentétben én rajzoltam és bővítettem ki jegyzeteimben
(a módszer leírását 1. Lieberman, 1979).
A családi projekciók megértésében Richter Eltern, Kind und Neurose (1967)
könyvében leírt elmélet és gyakorlat volt segítségemre. Richter szerint a szülők a
gyermekeket bizonyos funkciók teljesítésére jelölhetik ki. (Ezzel a jelenséggel
foglalkozik Helm Stierlin, 1974, a "delegáció" folyamatának leírásakor.) Richter
koncepciójában a gyermeki szerep vizsgálatánál a szülői elvárások mögötti tudattalan
fantáziák összességét kell elemeznünk.
Milyen példákat találunk a traumatikus szerepekre az általunk megismert
családban, így Nóri esetében?
Az anya számára gyermeke valaki mást képvisel: például az első férjet, akinek
a jellemében csalódnia kellett, és aki nem tudta sikeresen betölteni a korán elveszített,
idealizált apja szerepét. Vagy helyettesíthette Viktort, a család szégyenét, tehát olyan
személyeket, akik negatív érzelmeket váltottak ki az anyából.
Előfordul az is, hogy a "másik" személyének jelentősége elhalványul, és csak az
az érzelem vetül a gyermekre, amiben a szülőt a másik személy valamikor részesítette.
(Például amikor az anya kislányát csecsemőkorban barátságtalannak látta, a
mostohanővérei részéről felé irányuló "barátságtalan fogadtatás" helyzetét vetítette
saját gyermekére.)
A gyermek magán viselte az anya szemében saját vélt negatív tulajdonságait,
így például a csúnyaságot. A gyermek szépítése révén az elérendő cél: megfelelni a
saját, talán utólérhetetlen énideálnak, ami esélyt adhatna például a nővéreivel való
rivalizálásban, hogy leküzdje hátrányát.
Az anya részéről leánya iránt pozitív érzelmek is fejeződtek ki, hiszen
szerelemből született, várt gyermek, akire az anya Ödipusz-fantáziái is rátapadhattak.
Az éretlen anyáknál tapasztalhatjuk a csillapíthatatlan vágyat a gyermekszülésre,
mikor a baba szeretése az anya kielégítetlen gyengédségi és szeretetigényét hivatott
megváltani. A "Kincses" családba kerülő Klárának valóban bátorítást, vigaszt jelentett
a kisbaba-Nóri.
Kislánya azonban csak addig jelenthetett kapaszkodót az anyának, amíg a
védőburok megőrizhető volt. Ha kicsi maradna, akkor nem lehetne "tehetetlen
áldozatként" szexuális inzultus tárgya, és nem válna esendővé. Ha felnő, akkor

129

eltávolodhat, baleset érheti, áldozattá válhat, tehát mozgósítja az anya elvesztési
fantáziáit. Növekedésével - a projektív identifikáció által - az anya pozitív és negatív
fantázáit egyaránt megtestesítő tükörképe lehet.
A tünet miatt ("csúnya, büdös, pisis Nóri") az anya egyszerre védheti és
utasíthatja el a gyermeket. A párkapcsolati vitákba szövetségesként vonhatja be.
A gyermek tünete alkalmat ad arra, hogy partnerét vonja felelősségre a "nem
megfelelő" bánánásmód miatt, így az anya számára egérút nyílik az érett
párkapcsolatból. A szülők közötti dominanciaharcban a két fél presztízstörekvései a
gyermeken méretnek le. Mindkettőjüknek az lesz a fontos, kinek az oldalán áll a
gyermek. Végül a párkapcsolati kudarc miatt is bűnbakká válhat a gyermek, ahogy az
anyát is felelőssé tették a nővérei a szülők első házasságának felbomlása, a család
szétesése miatt.
A két szülő vagy több családtag gyermekre vetített negatív projekcióinak
hatásai összeadódnak, megsokszorozódnak (pl. a nevelőapa csalódottsága, hogy Nóri
"nem fiú" - a gyermek negatív szerepét erősíti).
A családtörténet jellegzetességei
A terápia során a családtörténetben a következő családok szerepe, együttműködése
rajzolódott ki:
- az anya családja ("Hoffman", a továbbiakban: "H");
- az édesapa családja ("Kincses", "K");
- a nevelőapa családja ("Danka", "D").
A családokban nagy volt a válások valószínűsége, ahogy ezt a "H" és "K"
családokban a terápia alatt az adatok alapján megismert családfa adataiból
megállapíthattam. ("H" család: Klára mindkét szülőjének második házasságából
született. "K" család: az apa három házasságot kötött. Itt említem meg a párokon belüli
hasadásra való készséget, a két fél érzelmi elkülönülését is, ami a "D" és "H" család
nagyszülői generációjában már korábban kialakult, és megfigyelhettük az anya és a
nevelőapa kapcsolatában is. (Az irodalomban "Ehespaltung" vagy "marital schism"
címszó alatt szerepel: Lidz és mtsai, 1957.)
Általános a távolságszabályozás nehézsége. így például a "K" család tagjai
nagyon nagy közelséget igényelnek. Olyan "családi gettót" alkotnak, ahol az együtélés
belterjes, és szigorú szabályokhoz kötött (pl. "Családi Üzlet", "Egyetlen Igazi
Fiúutód").
A család nem tudja elvégezni a gyászmunkát, amire a két generáció közti
leválás végigviteléhez szüksége lenne. A kötődő fiatalt életvezetésében,
önértékelésében a családtól kapott "megbízatások" befolyásolják. Erre példa Klára
élete, aki nem tudott apjáról leválni. Családja nem volt képes olyan krízishelyzetekkel
szembenézni, mint apja betegsége, ami a családi titkok örvénye miatt tabutéma maradt.
A család kommunikációs nehézsége az apa halála után akadályt jelentett a gyászmunka
közös és egyéni elvégzésében. A megoldatlan családi konfliktusokból Klára "előre
menekült", partnerkapcsolataiban vagy az új partner szülőjében keresve az elvesztett,
szüleitől várt biztonságot.
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A családokban a dominanciaharcok a párkapcsolatokban eldöntetlenek
maradtak, a pár két oldalán képviselt értékeket nem sikerült egyeztetni, hacsak nem
terápiás segítséggel. (Ilyen dominanciaharc volt a "H" és a "D" családban a nagyszülők
között, valamint az anya és a nevelőapa kapcsolatában.) Ennek okait a családterápiás
irodalom azzal magyarázza, hogy a távolság és a közelség kívánságok a partnerek
részéről ambivalens jellegűek. A partner távolodása elszakadást, közeledése a másik
megsemmisítését jelzi. A két fél által képviselt nézetek a helyzet természetéből
adódóan polarizálódnak, ellentétes végletekig erősödnek. Kapcsolatuk azt a látszatot
kelti, mintha az egyik fél ragaszkodna, magához kötne, a másik fél pedig menekülni
készülne. Az árnyékhelyzetbe kerülő fél itt is ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint a
másik (Simon és Stierlin, 1984.74. o.).
A gyermeket a szülő a traumatikus szerepeknél leírt módon szövetségesként
vonja be, koalíciót képezve a másik szülővel szemben. A gyermek nehéz helyzetbe
kerül, nem tud úgy viselkedni, hogy mindkét szülő elégedett legyen vele. Az egyik szülő
túl közeli kapcsolatot őriz meg a gyermekkel, ami apa-lánya, anya-fiú kapcsolatban az
Ödipusz-komplexum jelentőségét megnöveli, és később, felnőttkorban sem tud
dönteni partnere és a szülő között. De anya és lánya között is kialakulhat túlkötő és
ambivalens kapcsolat, ahogy ezt esetünkben is megfigyelhettük.
További következmények: a családi "gettón", vagy a szövetséges családtagokon
kívüli világ veszélyesnek tűnhet. A szülőkhöz kötődő gyermeknél a félelem megerősíti
és meghoszabbíthatja a kötődést.
A családon belüli koalíciók a testvérek közötti rivalizációt is felerősítik. (Ilyen
erős versengés alakult ki az anya és nővérei, a nevelőapa és fiútestvére, Nóri és öccse
között.)
A szülők által képviselt álláspontok polarizálódása a gyermekek értékelésében
is megjelenik, például az egyik csúnya és rossz, mint Nóri, a másik szép és jó, mint az
öccse. Más esetben: egyik okos, másik buta, egyik kövér, másik sovány, egyik fiú, másik
lány - és még sokféle szerepkört sorolhatnánk fel ellenpontjával együtt.
Az Egyetlen Igazi Fiúutód a "K" család kísérlete a rivális nélküli, vágyott
értékeket képviselő ideális leszármazottra, akinek családi szerepét illetően az
értékellentét a család vágyai és a valóság közötti eltérésben mutatkozott meg. így a
túlóvó elfogadás és a családból való elutasítás is idői egymásutánban egyazon
családtagra vonatkozott - a család szégyene ("Viktor") esetében. A válási krízisek a
családokban ilyen és hasonló értékegyeztetési nehézségekből adódnak.
A családtörténetben megfigyelhettük, hogy a család nagy belső erőkkel
rendelkezett, képes volt az újrakezdésekre. Az újrakezdések az öngyógyítás
szándékával indultak, de a meglévő hibaforrások a választásokban és a családépítésben
tovább működtek. (Jürg Willi, 1975, elméletéből érthetjük meg a hibák
újrajelentkezését, aki leírja a "kollúzió" jelenségét: az egyén a partnerválasztásokban a másikban - saját énjének elveszett, elnyomott részeit keresi. A partner vonzereje
abban áll, hogy kifejezi az elfojtott énrészeket. Ami a kapcsolat elején vonzó volt, azt a
krízisek során ambivalensen ítéli meg. Az énkiegészítő választás lehetőséget ad a
konfiiktuózus énrészekkel szembeni ellenállásra.)

131

A terápiás megközelítés módjáról

A fenti terápiában a gyermek egyéni terápiája mellett a szülőpár (anya és a nevelőapa)
terápiáját folytattam.
A terápiás forma megválasztása minden esetben megválaszolandó kérdés
lehet. Békéi Márta (1984) magyar származású Argentínában élő gyermekanalitikus a
gyermekkor pszichoszomatikáját összefoglaló művében foglalkozik általában a
gyermekkori pszichoszomatikus tünetképződések (köztük az enuresis) terápiájával.
Ötéves kor előtt az anyával és gyermekkel együttesen végzett terápiát javasol.
Ötévesnél idősebb gyermekeknél, komplexebb patológiájú esetekben az anya
párhuzamos kezelését is ajánlatosnak tartja, hogy képessé tegyük a későbbiekben a
gyermek gyógyulásnak elfogadására. A családterápiás megközelítés fontosságát a
Tavistock Institute of Marital Studies gyakorlatára hivatkozva hangsúlyozta, ahol az
em lített gyermekkori zavarokat a szülők párterápiájával igen eredményesen
közelítették meg.
Saját gyakorlatában a gyermek egyéni patológiájának gyógyítását a családi
kontextus módosításával, családterápiával egészíti ki. Békéi a gyermek és a család
szükségleteihez egyránt igazodó pszichoanalitikusan orientált dinamikus terápia
alkalmazását javasolja.
Az egyéni és családterápia ötvözését nem minden irányzat fogadja el, de Békéi
tapasztalatai is igazolják, hogy segíti a tartós gyógyulást és igen jók az eredményei. Ezt
a szemléletet a gyermekklinikumban jól alkalm azhatnak tartom. Hátránya, hogy
egyedül dolgozó terapeutára a párhuzamosan futó szálak összefogása megterhelő
lehet, vagy az egyik fél előtérbe kerülése miatt a másik egy ideig háttérbe szorulhat.
Előnye, hogy a gyermek és a szülők terápiája egységes folyamatba illeszkedik. A család
egy intézmény hatáskörén belül, egy kézben marad, ami mind a család, mind a
terapeuta számára egyaránt járható, jól bevált út - más alternatívák elfogadása mellett.
Összefoglalás
A fent leírt terápiában a családtörténet tanulmányozása, családi analógiák keresése
segítségével feltártam a gyermek tünetét fenntartó családi projekciókat. A családban
átélt válások, elvesztések miatt erős félelem alakult ki éppen az elvesztésektől,
melyekért az esetleges bűnbakok voltak felelősek. Az utód iránt születésekor, vagy már
születése előtt is kifejeződhetett az az ambivalencia, ami a párkapcsolatot is jellemezte.
Az utód sorsát a család bizonytalannak érezte, ezért túlvédte. Ahogy a gyermek az őt
terhelő családi "megbízatások" alól kiszabadult, kikerülhetett az erős függésből, a
"fekete bárány", a tünethordozó és a "bűnbak" szerepköréből.
A terápiában a szülők képessé váltak arra, hogy párkapcsolatukban saját
nárcisztikus konfliktusaik megoldásáról átváltsanak arra, hogy felelősség vállaljanak a
másikért és egymást segítsék. A családot megosztó koalíciók helyett létrejött a
generáción belüli szövetség. A család alkalmassá vált az együttes és egymás általi
fejlődésre, a "koevolúcióra" (Willi, 1985).
Végül József Attila szavait idézem a "Thomas Mann üdvözléséiből:
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"de mi férfiak férfiak maradjunk
és nők a nők = szabadok, kedvesek..."
E képet gondolatrendszerünkben folytatva a pszichoterápia célja a családban
egy olyan egyszerű Rend, mely lehetővé teszi, hogy a nő nő legyen, a férfi férfi legyen, a
gyerek pedig gyerek, mindenki be tudja tölteni az őt pontosan megillető szerepét,
helyét a család aktuális életciklusán belül.
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1993. március 3.
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KÖNYV
ATKINSON, R. L., ATKINSON, R. G, SMITH, E. E., BEM, D. J.: PSZICHOLÓGIA
(Osiris-Századvég, 1994,677 oldal)

Valószínűleg nagyon sok (talán túl sok) mindenre lesz használható ez a remek
tankönyv, mely lényegében mindenről szól, ami a pszichológia tárgykörébe tartozik.
Nemcsak közérthető, hanem olyan elméletekről is egyszerűen, ámde tartalmasán ír,
melyek esetében ez nem triviális feladat (pl. Biederman formaészlelési elmélete vagy a
konnekcionizmus problémája). A tartalom - a különböző tematikus részek,
diszciplínák szerepeltetése - tekintetében is kiegyensúlyozott; ezek a jó tulajdonságok
mindenképpen indokolják vastagságát (és az első kiadás árát is).
A könyv felépítése nagy vonalaiban hagyományos; a tankönyv jelleget
színesítik az egyes fejezetekbe beiktatott, a témához kapcsolódó vitatott kérdéseket
taglaló részek. Az általános bevezető fejezet után, mely a pszichológia nézőpontjairól,
módszereiről, részterületeiről, és a pszichológiai kutatás etikai kérdéseiről szól, a
biológiai alapok következnek. Itt - mint rendesen - eljutunk az idegsejttől a teljes
idegrendszerig; ezenkívül a fejezet végén szó esik még a genetikai alapfogalmakról is,
melyekre a könyv további részei is építenek. Ezt egy vaskos, fejlődési témájú fejezet
követi, mely átível a fejlődés kognitív és társas szféráján, valamint az értelmi fejlődés
klasszikus és modem elméletein. A megismerő folyamatokat a következő hat fejezet
taglalja, szintén hagyományos sorrendben, ám a legmodernebb eredményeket és
fogalomrendszert felhasználva. Ezenkívül a tudatról szóló 6. fejezetben tárgyilagos és
hasznos áttekintést kapunk a parapszichológia legfontosabb jelenségeiről,
problémáiról, és metodikájáról is. A kognitív folyamatok után a motiváció és az
érzelmek témaköre következik, majd a mentális képességmérés, valamint a személyiség
fejlődéséről és elméleteiről szóló rész. Az utolsó előtti nagy téma (15-17. fejezetek) a
pszichopatológia és terápia; ezen az ingoványos talajon is úgy vezeti az olvasót a könyv,
hogy az ellen egyik rivális irányzat képviselője sem emelhetne kifogást. A különböző
terápiás felfogások gyakorlati alkalmazásaiból származó idézetek jól érzékeltetik az
egyes módszerek támadáspontjait; ugyanakkor a pszichoterápiák hatékonyságvizsgálatának problémája és a nem specifikus hatótényezők elmélete is ismertetésre
kerül. Az utolsó két fejezet szociálpszichológiai bevezető. E tematikus részeket három
függelék egészíti ki: az első a tanulás javasolt módszeréről, a második a pszichológia
főbb történd irányzatairól, a harmadik pedig a statisztikai alapfogalmakról szól.
A könyv valamennyi része, fejezete önmagában is megállná a helyét, mint az
adott részterületet ismertető, megalapozó olvasmány. Mivel a cél elsősorban
ismeretközlés, az elméleti dilemmák csak "szemérmes", kevéssé kiélezett formában
kerülnek az olvasó elé (például az emlékezeti rendszerek elburjánzása a 238. oldalon,
az egypetéjű ikrek viselkedésének az elvártnál nagyobb hasonlósága a 372-374.
oldalakon; kivétel talán személyiséggel kapcsolatos konzisztenciaparadoxon a 414.

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 1-2.134-135.

oldalon); tulajdonképpen a vitatott kérdéseket bemutató szemelvények is inkább
tényekről, elért részeredményekről (például az agnóziákról vagy a gyerekkori
amnéziáról) szólnak. Ugyanakkor a könyv elolvasásakor keletkező átfogó élmény eltér
attól, amit a magyarul olvasható tankönyvek többsége kivált: több gyökerű, sokarcú
pszichológiáról szóló ismereteink jelentős része töredékes, pszichológiai
szemléletünket jól jellemzik bizonyos szakadékok (elemi idegi működés és
pszichológiai funkciók, biológiai és társadalmi szint között stb). Persze a nagy
problémák azóta sem oldódtak meg, de a szerzők mindenre kiterjedő figyelmének
köszönhetően sokkal több részjelenség igényes magyarázatát kapjuk, mint egy átlagos
pszichológia tankönyvben. A gyermekkori amnézia viszonyítása a hippokampális
rendszerhez és a különféle kódolási formákhoz, a parapszichológia elhelyezése az
egyéb területek között, a kondicionálási jelenségek tágabb összefüggésben való
láttatása, s összekapcsolásuk az implicit emlékezettel, a pszichopatológia társadalmi
vonatkozásoktól biológiai terápiákig terjedő áttekintése stb., azt sugallják az
olvasónak, hogy létező tudásunk egységes szemléleti keretbe foglalható (legalábbis egy
bizonyos fogalmi szinten - de ezt már csak a szakember teszi hozzá).
Tartalmi szempontból nehéz kritikai megjegyzést tenni a könyvre; az ilyen
sokat tartalmazó mű esetén ez szőrszálhasogatásnak, a recenzor tudálékosságának
tűnhet. Mégis: talán a tudatról szóló 6. fejezet az, melyben a szerzők - úgy tűnik - a
könnyebb utat követik. A tudattal kapcsolatos általános fogalmaknak alig két oldalnyi
hely jut, s utána a tudattalan, a többszörös személyiség, az alvás és álom, a hipnózis,
valamint a kábítószerek hatásának tárgyalása következik. Nem mintha ez utóbbiak
nem lennének fontosak, de juthatott volna két-három oldallal több annak a kérdésnek
a körüljárására, hogy mi is a tudat. E két-három oldalon talán be lehetett volna vezetni
jól érthető módon a filozófiai pszichológia néhány idevágó fogalmát (pl. az
intencionalitást, esetleg a gyerekekkel végzett hiedelemtulajdonítási kísérletek, vagy az
emberszabásúak viselkedés-értelmező képességével kapcsolatos megfigyelések példái
segítségével). Szintén szóba kerülhetett volna a privát jelleg és a személyes élmények
problémája, vagy a kognitív pszichológia viszonya a tudatossághoz (a tudatos és
tudattalan szféra kapcsolata az emlékezeti rendszerekre vonatkozó modern
fogalmainkkal, esetleg a kognitív átjárhatatlanság). így ugyanis a pszichológiával
ismerkedő olvasó az alapkérdésekről alig tud meg valamit; tudat címén ehelyett a
módosult tudatállapotokról hall.
A fordítással kapcsolatban szintén csak apró, a lényeget alig érintő
észrevételeket lehet tenni: néhány zavaró fordulat található a magyar szövegben.
Például az érzelmek összetevői között nem kellett volna érzelmi reakciókat említeni
(309. o.), vagy a poligráfot nem kellett volna "sok írásnak" fordítani (312. o.).
A könyv olvasását ajánlhatjuk pszichológia szakra felvételizőknek,
tanárszakos hallgatóknak, a pszichológiával ismerkedő érdeklődőknek, sőt, ne legyünk
szégyenlősek: pszichológusok is haszonnal forgathatják, ha szakterületüktől távol eső
ágazatokról szeretnének tájékozódni. Az azonban szerencsés lenne, ha a szakmával
ismerkedő pszichológushallgatók nem használnák életmentő kapaszkodónak vizsgákra való felkészülésnél - az önálló szemléletépítés rögös útjain.
Jakab Zoltán
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KÖZLÉSI FELTÉTELEK
1. A Magyar Pszichológiai Szemle olyan kéziratokat fogad el közlésre, amelyek a pszichológia és
határterületeinek tudományos kérdéseivel foglalkoznak. Ezen belül közöl eredeti kutatásokról szóló
beszámolókat; témaösszefoglaló, magas szintű ismeretterjesztő, illetve továbbképzési célokat szolgáló
tanulmányokat; didaktikusán feldolgozott esetelemzéseket; pszichológiatörténeti közleményeket;
beszámolókat a hazai és nemzetközi pszichológiai intézmények munkásságáról; hozzászólásokat a
pszichológia és általában a kulturális élet pszichológiai vonatkozású eseményeihez; szakmai szempontú
könyv- és folyóirat-ismertetéseket.
2. A kézirat terjedelme tanulmányok esetében általában nem haladhatja meg az egy szerzői fvet (egy fv
40 000 leütés; 20 oldal, oldalanként 28 sor, soronként 60 leütés). Beszámolók, recenziók esetében a
terjedelem ne haladja meg a fél fvet. Amennyiben a téma kifejtése szükségessé teszi, a szerkesztőség
hosszabb kéziratot is elfogad. A teljes kéziratot 3 példányban kell a szerkesztőségbe beküldeni. Az
elfogadott cikkeket lehetőség szerint IBM kompatíbilis számftógépen működő szövegszerkesztővel
előállítva, szövegfile-ban (ASCII), mágneslemezen is kéri a szerkesztőség.
3. Az eredeti közlemények 25—50 soros magyar és angol nyelvű összefoglalását külön oldalon — 3-3
példányban — kell csatolni a közleményhez. A magyar nyelvű összefoglalás elé a tanulmány cfmét, a
szerző(k) nevét és a munkahely(ek) megnevezését kell írni. A közlemény szövege a magyar nyelvű
összefoglaló folytatásaként a második oldalon kezdődjön. Az angol nyelvű kivonat a cikk végére kerül.
4. A szöveg közbeni dőlt betűs kiemeléseket egyszeri aláhúzással kérjük jelezni. Ha a szöveg egy részét
kisebb betűtípussal kívánja szedetni, ezt ne sűrűn gépelt sorokkal, hanem a szöveg bal oldala mentén
húzott vonallal és "sűrű szedéssel" utasítással jelezze. A kézirat lapjait oldalanként folyamatosan, középen
számozza arab számjegyekkel. Betoldás nem alkalmazható.
5. A lábjegyzeteket — helyüket a szövegben arab számokkal jelölve — külön lap(ok)on — ugyanazon
számokkal megjelölve kérjük mellékelni.
6. A számozott és címmel ellátott ábrákat az első példányban csak eredeti rajzban — nem xerox
másolatban — vagy lézernyomtatóval előállítva külön oldal(ak)on fogadjuk el. A közlemény szövegébe tíz
ábrák számozott helyét kérjük bejelölni. Az ábrák és táblázatok szövegét külön lapon kérjük.
7. Az irodalmi hivatkozások esetében a szöveg közben vagy a szerző vezetékneve után zárójelben a
megjelenés évszámát vagy zárójelben a szerző vezetéknevét és vesszővel elválasztva a megjelenés
évszámát kérjük feltüntetni. Ha azonos szerző(k)tól ugyanabban az évben több tanulmányra hivatkozunk,
akkor a közleményeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük megkülönböztetni mind a szövegben,
mind az irodalomjegyzékben.
8. Az irodalomjegyzék összeállítása ábécérendben történik. A tételek formája a következő legyen:
Folyóiratcikkek esetében: Endler, N. S., Edwards, J. M. (1986). Interactionism in personality in the
twentieth century. Journal o f Personality and Individual Differences, 7,379—384.
Könyvek esetében: Endler, N. S., Magnusson, D. (1976,a). Interactional psychology and personality.
Hemisphere, Washington.
Tanulmánygyűjtemények esetén: Von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical models in biology and
psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds), Theoretical models and personality theory. Duke University
Press, Dumham.
9. A szerző vállalja, hogy a korrektúrát javítva, postafordultával visszaküldi a szerkesztőségbe.
10. A szerkesztőség kéziratot nem őriz meg és nem küld vissza.
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TANULMÁNYOK

GONDOLKODÁSI HIBÁK, GONDOLATALAKZATOK
FÓNAGY IVÁN

A cikk a tipikusnak tekinthető gondolkodási hibákat kísérli meg rendszerezni és
értelmezni evolutív szempontból, egybevetve a köznapi tévesztéseket az analóg
szerkezetű esztétikai értékű költői struktúrákkal.

Előrebocsátom, hogy beszámolóm szubjektív jellegű. Az évtizedek folyamán cédulák
formájában gyűjtött és rendezett esetek - mondatok, események - alapján nem
születik az alábbiakban lényeges, új elmélet. A cikk kísérleti (esszé) jellege nem kíván
tudománytörténeti apparátust. Remélem, hogy a közölt adatokat, megkockáztatott
feltevéseket mások majd (kísérletek, idegfiziológiai vizsgálatok segítségével) szilárdabb
elméleti alapokra helyezik.
Selejttermékek, enyhe mentális zavarok, gondolkodási hibák hasznosítására
törekszem. Húsz-egynéhány évvel ezelőtt tettünk először kísérletet a szellemi
selejttermékek értékesítésére egy cikkben, melynek a túlzottan alliteráló Helyesírási
hibák haszna címet adtuk.1 A cikk a helyesírási hibák statisztikai elemzése alapján
igyekezte kitapintani és felvázolni a magyar iskolás gyerekek ’fonológiai tudatát’
közvetlen elemzési eszközök (tudatröntgen) híján. így például a magánhangzó
hosszúságát jelző ékezet különösen gyakori elhagyása az ú, az í, az ű, és toldalékokban
az ú, az ő esetében azt tükrözte, hogy a gyerekek nyelvi tudatában elmosódott a rövid u
és hosszú ú, a rövid i és a hosszú í közötti különbség. A szavak egybeírása - tanítónéni,
mamár. sorbaáll. velünkjönnek. Mitcsináltok? - azt jelezte, hogy az egybeírott szavak
jelentésegységet képeznek.
A gondolkodási hibák mechanizmusát jórészt saját selejttermékeim
segítségével kísérlem meg elemezni. Az ’agyröntgent’ ezúttal az introspekció pótolja,
igen tökéletlenül. Az életkor előrehaladásával egyre gazdagabb anyaggal rendelkezhet

1 A cikket a fiammal írtuk társszerzésben. A szerkesztőség önkényesen elhagyta a fiam nevét, alighanem
korára való tekintettel. A cikk készítésekor fiam 13-14 éves volt, ő szolgáltatta és rendezve értelmezte saját
helyesírási hibáit. Tudományos karrierje világosan bizonyítja, hogy a szerkesztőség tévedett, amikor nem
tartotta ténylegesnek a társszerzőséget.

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 3-4.139-177.

az ember. A gondolkodás lelassulása egyúttal megkönnyíti a mentális folyamatok
megfigyelését.

A. Felejtés és felidézés
Közel kilencven éve annak, hogy Freud a mindennapi élet banális defektusait - az
elszólásokat, a félrehallást, félreolvasást, félrerakást, nevek, évszámok elfelejtését, a
tévcselekedeteket, a szórakozott firkálást, babrálást - kiragadta a véletlen számára
fenntartott rezervátumból, kiterjesztve ezekre az - éppen mindennapiságuknál fogva
lényeges - jelenségekre az okozatiság elvét. Úgy gondolom, érdemes figyelmet
szentelni egy, a lényegtelennél is lényegtelenebbnek tűnő inverz folyamatnak: az
elfelejtett nevek, személyek, álmok fokozatos felidézésének.
Alig akad olyan tipikus lélektani vagy társadalmi jelenség, mely ne szerepelne
Karinthy Frigyes egyik vagy másik krokijában. Nem nehéz példát találni a fokozatos
felidézésre sem.
"...reggel hétkor fel kell ébredni, amiatt az izé, amiatt a dolog miatt, na mi is az? Hja
persze, az utazás miatt." (Ideges úr elalszik, Följelentem az emberiséget, 1:372)

Igyekeztem introspektiv élmények, megfigyelések alapján leírni ezeket a
folyamatokat.2 Ezekben az esetekben úgy viselkedünk, mintha valójában tudnánk, amit
nem tudunk. Mintha lefedtük volna, és csak körvonait látjuk sejtelmesen.
Egy nő ül velem szemben az autóbuszban. Tudom vagy tudni vélem, hogy ismerem.
Nem kell-e köszönnöm? Úgy gondolom, hogy kapcsolatunk ezt nem kívánja. Nem közeli
ismerős. Nem is távoli rokon. Tudom, hogy kellemetlen nő. Honnan is ismerem? Olyan
helyről, ahol több ilyen nővel és férfival találkoztam, de nem kerültem velük közvetlen
kapcsolatba. Most hirtelen felötlik: az akkor 8 éves lányom agresszív, ellenszenves
tomatanámője.

Ami tipikusnak látszik, és talán általános érvényű: világosan emlékszünk az elfelejtett
személy jellemére, kapcsolatunk jellegére. Egy esetben egy 22 éves fiatal lánynak
sejtelme sincs, kitől is kapott egy bizonyos ajándékot. Ennek ellenére vagy éppen ezért
olyan írói precizitással és kíméletlen őszinteséggel jellemezte az illetőt, hogy azok, akik
ismerték az ajándékozó kilétét, tapintatból nem közölték a lánnyal, hogy az apjáról
volt szó.
Hasonló módon, fokozatosan fedezzük fel az elfelejtett mondást vagy
eseményt. Eleve adva van a keret: milyen körülmények között hangzott el a mondat
vagy zajlott le az esemény.3 Az elveszett emléket idézve, a mondat vagy az esemény
2 A felidézés folyamata. Adalék a mindennapi élet pszichopathologiájához: Magyar Pszichológiai Szemle, 34
(1994), 388-396.
О

Ezt a tapasztalatot erősítik meg a tanulási és emlékezési kísérletek. A kísérleti alanyok könnyebben tanulják
meg és jobban rögzítik a keret helyét, mint a keretben szereplő nevet vagy arcot. "The position of the
response item is learned faster than the response itself, even consciously focusing on it." (Winograd, E.,
Church, V. E., 1988: Role of spatial location in learning face-name associations. Memory and Cognition, 16,
1-17.
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hangulata támad fel anélkül, hogy a szavakra vagy a történtekre emlékeznénk. "Valami
vicces volt", mondja a fiatal anya. Utána hozzáteszi: "Péterrel kapcsolatban." - "Talán
mondott valamit Péter." - "A szülőkkel, mamával, papával kapcsolatban." - "Valami
váratlan volt: talán az, hogy a Nagypapa fiatal." Itt felmerül az emlék. "Azt mondta
Péter, hogy Api és Nagypapa menjenek dolgozni, te (= a mama) maradj mindig
itthon."
A felejtés/felidézés tudatelőttes folyamat. Ez teszi lehetővé az írói precizitást
olyanok részéről, akik nem foglalkoznak hivatásosan irodalommal. Egy dallamra
érzékeny nő felfigyel egy elhangzott kijelentésre.
"Ki mondta ezt ugyanilyen jellegzetes hanglejtéssel?" Sorra veti tel és veti el egyes
ismerőseinek nevét. Egyik sem az. "Nem családtag." Utoljára közeli jó barátjának, К. I,nak a neve jut eszébe. 'Talán K. Pista? Nem, még közelebbi." Végül rájön, hogy
mégiscsak К. I. volt az, de 30 évvel azelőtt, amikor szinte naponta együtt volt K. I.-val.
"К. I. (vagy: a K. I.-vel való kapcsolatom) már nem a régi", jelzi a tévesztés.

Egy jól ismert idegen szó nem jut eszembe fogalmazásnál. Egy színésznő diszkrét
hangvételét akartam jellemezni egy ’fono-stilisztikai’ elemzésben. Furcsa módon úgy
tűnt, hogy a szó valamiképpen kopaszsággal volt kapcsolatos. Ahogy rátérek egy
következő mondatra, függőben hagyva a kutatást, beugrik az elfelejtett szordínó. De
hogy jön ide a kopaszság? A szordínóról a francia sourd ’süket’ szó jut eszembe. Mind
a két szó hiányra, fogyatékosságra utal. Ezen a vonalon siklott át téves vágányra a
háttérbe szorított (alig) idegen szó. - Egy más alkalommal példát kerestem bizonyos
fajta jelentésváltozásra.
Emlékeztem, hogy Freud is utalt rá, de a szóra nem emlékeztem. Tudtam, hogy a
változás során a szó jelentése leszűkül, általánosból kiindulva specifikussá válik. Talán
valami anyagról, alapanyagról volt szó. Esetleg fáról. Azután halványan arra emlékszem,
mintha valami megfordításra kerülne sor. Talán kétszeres megfordításra. A materia szót
kerestem. A szó eredetileg épületfára vonatkozik, tágabb értelemben anyagra. Azaz:
specifikusból kiindulva általánosul. Fordítva tehát, mint ahogy gondoltam. De mégsem:
hiszen a materia román nyelvekben eredetileg 'fá’-t je le n ti A magyar kölcsönszó,
madeira az azonos nevű portugál szigetről származó édes bort és kézimunkát jelöl. Az
origo a mater 'anya' szó. így indokolt a kétszeres (ellentétes irány) jelentésváltozás
asszociációja is.'’

A mondatok struktúrája, költői szövegek esetében a metrikus struktúra jobban
megragad az emlékezetben, mint a mondat, a vers tartalma. Egy alkalommal egy vagy
két verssorra gondoltam, de nem emlékeztem a szavakra, csak a vers ritmusára,
dallamára: tá-ti, tá-ti-ti, tá-ti-ti-ti. Az utolsó előtti szótagban hosszú a magánhangzó. A
tartalmára nem emlékeztem. Csak finom, árnyalt jellegére. Valami ferdeség jellemezte.
Lehet, hogy az öregedésről szólt, talán az elmúlásról. De érzelgősség nélkül, inkább
enyhe iróniával. Itt abbahagytam a próbálkozást. Mással foglalkoztam. Talán öt perc
múlva hirtelen eszembe jutott a két verssor:

^ Spanyol madera. portugál madeira ’fa’, francia maiere ’fa, élesztő’.
^ Az anya mint kézzelfogható anyag, elfojtásigényes képzet.
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Sokan halnak meg mostanában
kik sosem haltak ezelőtt.

Ma sem tudom, kinek tulajdonítsam a két sort (és hogy pontosan idézem-e). A
második sor a szónak abban a tágabb, mélyebb értelmében ironikus, melyet a német
romantikus esztétika kölcsönzött az ’irónia’ szónak. A ferdeség képzetét alighanem az
"egyenestől", a várttól, a megszokottól való elhajlás keltette. A metafora elébefutott a
még hozzáférhetetlen emléknek.
Az emlék gyakran jelentkezik vizuális formában, amikor nincs még lehetőség
megfogalmazásra: az emlék fogalmi, verbális megragadására. Az emlékező nemegyszer
gesztus segítségévei kísérli meg felidézni (megidézni). Egy asszony keresi, mit is
m ondott, viccből, a nővére fázékonyságával kapcsolatban. Felemeli a kezét 45°-ra,
behajtott ujjakkal. "Valami mérce", teszi hozzá. "Igen. Azt mondtam neki, hogy az ő
term ostatja magasabbra van beállítva." - "Ez nem leveles tészta", állapítja meg egy
asszony, "ez..." keresi a szót, és tornyosuló gesztussal érzékelteti, hogy kelt tésztára
gondolt. - Csak arra emlékszem, hogy valaki ironikus megjegyzést tett egy önmagában
véve legkevésbé sem mulatságos, talán drámai esettel kapcsolatban. Nem emlékszem
az esetre, még kevésbé a megjegyzésre. Miközben megkísérlem felidézni, két kézzel,
párhuzamosan, kerek, simogató mozdulatokat teszek. Talán egy kis meleg vérű,
bundás vagy tollas állatot simogatok. Ahogy eddig eljutottam, már emlékszem is a
történetre és az.egyik hallgató megjegyzésére. Az egyik külvárosban egy suhanc két
szomszédját is megsebezte karabélyával, minden előzmény nélkül. "Talán, mert szereti
a madarakat" - mondta valaki a jelenlévők közül.
Máskor dinamikus képlet formájában jelenik meg a hiányzó mondat vagy
történet struktúrája. Arra emlékszem csak, hogy valami megfordításon alapult.
Egymást keresztező két nyíllal lehetne ábrázolni a szerkezetét: más szóval, vagy
egyszerűen szóval: chiazmuson alapul. Valaki az angol és a francia konzervativizmust
vetette egybe. Talán a jólét és a konzervativizmus kapcsolatára utalt. A
konzervativizmust vezette vissza a jólétre vagy megfordítva. Valójában azt mondta,
hogy "az angolok konzerválni akarják, ami jó, a franciáknak pedig az esik jól, ha
konzerválnak". - Egy másik alkalommal egy elfelejtett, régebben igen elterjedt, vicces
mondásból maradt meg emlékezetemben a chiazmus. Sejtettem, hogy egy lenini
idézeten alapult: azt fordította ki, fordította ellenkezőjére. Talán Lenin egyik híres
cikkének a címe volt a kiindulópont. Az "Egy lépés előre, kettő hátra." Nem ez volt.
Egy másik tézisnek volt az antitézise. A növekedés nehézségeiről lehetett szó. A
mondás szerint a kommunizmus építésének első fázisát a növekedés nehézségei
jellemzik, a másodikat a nehézségek növekedése.
Szójátékokra vagyunk képesek a elfelejtett személy nevéből kiindulva. Egy
fiatalasszony minden igyekezetét megfeszítve keresi eredménytelenül egy francia
színész nevét. Csak azt tudja róla, mondja, hogy bírót játszott egy operában, talán
Mozart-operában. Sikerül végül is azonosítani a színészt: Michel Bouquet volt, aki
M ozart apját játszotta egy filmben, és kinek nevét a fiatalasszony rendszeresen keveri
egy másik színésznek, Biraud-nak, ejtsd biró. a nevével. - Egy elfelejtett kijelentés
színjáték formájában bukkanhat fel.
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Valaki csak arra emlékszik, hogy X-nek mondott valamit, talán megmondta a magáét,
de az egészből csak egy láb maradt meg. De teljesen valószínűtlen, hogy valóban lábról
lehetett volna szó egy megbízással vagy talán állással kapcsolatban. "Alább nem
adhatom", így hangzott az elfelejtett mondat.

Valamiről be akartam számolni a feleségemnek, ami délelőtt történt a távollétében.
Mintha kutyával lett volna kapcsolatos. Eszembe jut, hogy azt akartam elmondani, hogy
egy ismerősünk telefonált váratlanul. De mit keres itt akkor az a kutya. Egy régen tanult
orosz mondat ugrik be: Telefon szvonvit ’Csenget a telefon’. Ez csenghetett a fülemben;
annak idején az igét a vonít szó segítségével memorizáltam.

Az emlék ilyenkor az alaki (hangzásbeli) azonosság vágányán siklik félre.
A feledésbe merült szó, név, személy, mondás vagy esemény tehát
változatlanul jelen van, és koránt sincs befagyasztva. Ellenkezőleg, elevenebb,
aktívabb, produktívabb, mint mindaz, amire figyelmünk irányul és amit rögzít a
tudatunk. Mintha a tudatból való kiesésével felszabadult volna. Elemeire bomlik és
ezek az elemek akadálytalanul siklanak asszociációs pályákon, tartalmi vagy
hangzásbeli hasonlóság alapján, tekintet nélkül a nyelvi határokra. A rejtett emlék
tudati tükröződése mutatja, hogy képesek vagyunk az elveszettnek hitt tárgy találó
értékelésére, precíz elemzésére. A felidézés folyamata tartalmi szinten a metaforára
emlékeztet: önkéntelenül, jobb híján, metaforizálunk. A metafora maga is felejtésen
alapuló önkéntelen folyamat, tudatelőttes elemzés. A metaforikus felidézés a
filogenetikus fejlődés alkalmi (pszichogenetikus) rekapitulációja. Tudjuk, hogy a
metafora megelőzheti, előkészítheti a fogalmi elemzést. A 16-18. századi francia
grammatikusok ’nedvesnek’, ’ázottnak’ (mouillé) minősítették a palatális ly-t, a
palatális nazális ny hangot, azaz metafora segítégével különböztették meg az 1-től, az ntől, mielőtt mérések, palatogramok igazolták a sejtést: a palatális mássalhangzók, így a
magyar ty, gy, ny képzésekor szélesebb a nyelvhát és a szájpadlás (két nedves szerv)
érintkezési felülete.6
A felejtés madártávlatából világosan látjuk a gondolat struktúráját, dinamikus
képletét. A felidézés folyamán gondolatalakzatok jönnek létre (antitézis, inverzió,
chiazmus). A költői gondolatalakzat játékosan függetleníti magát a tartalomtól. A
felidézés folyamán az elveszett tartalom híján vagyunk kénytelenek a tartalom
formájával beérni, az elveszett emlék szerkezetével kísérletezni.
Tanulságos a felidézés folyamata is, az egymást követő fázisok sorrendje.
Tipikus, hogy a rátalálást, az elveszett emlék megfogalmazását megelőzi a gesztus, a
vizuális, strukturális - prelogikus és preverbális - megközelítés. Voltaképpen
újraalkotjuk az elfelejtett tárgyat: mondást, viccet, történetet. Talán ez az oka annak,
hogy a poéngyilkosok, akik nem képesek a hallott viccet híven reprodukálni, ritkán jó
viccszerzők.
A tudatos figyelmet felváltó tudatelőttes analízis felszínre hozhat olyan
adatokat, aspektusokat, melyek elkerülhették volna a tudatos figyelmet. Elfelejtett
6 A fonetikai ismeretek kialakulása során a metafora mindig megelőzte a fogalmi elemzést, a beszédszervek
helyzetének, mozgásának közvetlen leírását. (Fónagy L, 1958: A metafora a fonetikai műnyelvben, Akadémiai
Kiadó, Budapest).
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álmok felidésére irányuló kísérletek során felszínre kerülhetnek a tudat számára rejtett
összefüggések. Egy fiatal férfi bosszankodva veszi észre az analitikus szeánsz elején,
hogy útközben "elvesztette" az álmát. Csak arra emlékszik, hogy anyja szerepelt benne.
Az óra folyamán előkerül az egyik álomjelenet.
A barátnőmmel voltam. Nagyon kellemes volt, különösen intim. Mégha nem is került
talán nemi aktusra sor. Később, egy másik jelenetben az anyósommal sétálunk, az
öregedésről beszélünk, meghitt hangulatban.

Az elveszett álom által kiváltott asszociáció voltaképpen az álomcselekmény rejtett
értelm ét vetette felszínre. Döntő szerepet játszik a törlési folyamatban, amint jól
tudjuk, az elfojtás egy kínos emlék elhárítására irányuló kísérlet. így, amikor az
álmodó emlékezetében az elveszett álomból mindössze egy pálca maradt meg. Az
előkerülő álomjelenet az álmodó egyik traumatikus élményét idézte fel, mely a
koncentrációs táborban érte a második világháború folyamán.
Este volt már. Megyek a barakkba. Amikor az ágyamhoz érek, T. P. barátom ül az
ágyában. Maga elé mered, és figyelmeztetően emeli fel a mutatóujját. Ahogy közelebb
lépek az ágyához, látom, hogy már nem él.

A tragikus jelenetből mindössze a mutatóujjat helyettesítő pálca maradt meg. A
hozzáfűzött asszociáció ugyanakkor túlmutat a pálcán. Az álmodó Thomas Mann
/ózse/-trilógiájából az egyiptomi mumifikálás írói értelmezésére gondolt. Thomas
M ann a rigiditas mortis-1, a hullamerevséget a halottat istenné emelő tökéletes
erekcióval hozza kapcsolatba. A jótékony törlés következtében kiemelkedett egy
mozzanat, a felemelt mutatóujj. Az ujj azonban pálca formában jelent meg, és ezáltal
az ujj az álom egyik tudattalan komponensére, a (hím)vesszőre utalt.
Freud egy befejezetlen, halála után publikált tanulmányában az ötlet
ismeretlen genezisével kapcsolatban kiemeli, hogy a tudattalan bonyolult kognitív
műveletek elvégzésére képes. "Hirtelen felszínre kerülnek gondolatok, anélkül, hogy
bárm it is tudnánk arról, hogyan keletkeztek."7 Elképzelhető, hogy az elveszett
tudattartalmak felidézésének folyamata nem tér el lényegesen az ötletek genezisétől,
hacsak nem abban, hogy a tudatküszöb felett zajlik, és így megfigyelhet.8

n

' "Man weiss, was man Einfälle nennt, Gedanken, die plötzlich fertig im Bewusstsein auftauchen, ohne dass
man ihre Vorbereitungen kennt, die doch auch psychische Akten gewesen sein müssen." Some elementary
lessons in psychoanalysis. Gesammelte Werke, 17. к., 139-147, 144. о. Ugyanígy írja körül 1894-ben, a francia
szókincsben nem szereplő ’ötlet’ híján Alfred Binet: "...modifications are continually taking place within us,
which transmit unconscious impressions to our brain. And these diverse obscure impressions are capable of
suggesting ideas which appear all of a sudden in the light of consciousness, without being able to guess at
their origin. Perhaps our ideas most frequently originate thus, for they seem to summarize a work that goes
on in the night of the unconscious” (The mechanism of thought. The Fortnightly Review, 55, 785-799).

8 A kézirat lezárása után jutottam hozzá az On Freud’s "Creative writers and day-dreaming' c újonnan
megjelent kötethez (Person, E. S., Fónagy, P., Figuira, S. A , eds., 1995, Yale University Press, New Haven),
melyben több (az éberálommal, fantaziálással foglalkozó) cikk érinti közvetve vagy közvetlenül a fenti kérdést
is.
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В. E lvétések szóban és tettben

Ami a nyelvbotlás, elszólások, tévcselekedetek lényegét illeti, arra rávilágított Freud
1901-ben megjelent tanulmánya.9 Az elvétések mechanizmusát nem egy ízben
behatóan elemezték Freud előtt101és Freud után.11 Az elszólások két szemantikai
aspektusát érdemes talán kiemelni: az ellentétbe való átcsapást és a hamis analógiát.
1. Elvétések: szóban
a. Inverzió. Ami a verbális tévesztések első kategóriáját illeti, egy kiváló nyelvész,
Emile Benveniste egyik, lényegében meggyőző cikkéhez kapcsolódom, melyet nem
éreztem teljesen kielégítőnek. Benveniste kivételes helyet foglalt el a
nyelvésztársadalomban, mint azon kevesek egyike, akik meg voltak győződve a
pszichoanalitikus elmélet helyességéről és fontosságáról. Kritikája Freud egy
nyelvelméleti vonatkozású cikkére vonatkozik, mely az emberi nyelv ősi szavainak
ellentétes jelentéséről szól12. Freud egy múlt századi nyelvész, Karl Abel munkájából
indul ki13, aki egybegyűjtötte - kellő körültekintés nélkül, és alapos nyelvtörténeti
ismeretek híján - azokat a szavakat, melyek látszólag arra mutattak, hogy a nyelv ősi
szavainak jelentése antitetikus lehetett; így utal arra, hogy a sacer ’szent’-et és
’kárhozott’-at, az altus ’mély’-et és ’magas’-at jelentett. Ezek szerint az ellentétes
jelentések azonosítása, a tagadás hatálytalantása nem az álmok, a neurotikus
szimptómák kiváltsága. Fellelhető a nyelvben is14. Benveniste joggal mutat rá arra,
hogy Abel példáinak jó része tévedésen alapul. Abban is kétségtelenül igaza van, hogy
a nyelv alapvető feladata a társadalom és a világ dolgainak elrendezése, s így eleve
valószínűtlen, hogy rendszeresen vétsen az egymást kizáró ellentétek elve ellen (i. m.
82. o.).
Ugyanakkor kétségtelen, hogy az elszólások tekintélyes része az ellentétes
jelentésű szavak felcserélésén alapul. Találomra húzok ki néhányat egy közel ötven
cédulát tartalmazó borítékból. A példákat magyar anyanyelvű, egyetemet végzett nők
és férfiak szolgáltatták. "Jó lesz az még tegnapra" (= holnapra). "Nem készítettem el az
asztalt estére" (= reggelre). "Még késő (= korán) lenne feladni a levelet," - mondja az
asszony a férjének. "Ha folyton kinyitod [a hűtőszekrényt], akkor nem tud
felmelegedni" (= kihűlni). "Ha meleged van, majd felhúzod a zöld takarót is" (értsd:
9 Először a feledékenységről írt Freud (1898). Könyv formájában 1904-ben jelent meg a ’Mindennapi élet
pszichopathológiája’ (Zur Psychopathologie des Alltagslebens, Berlin: Karger), ezt követte tíz, folyamatosan
bővített kiadás. 1924-ben jelent meg az utolsó (Internationaler Psychoanalytische Verlag, Leipzig). Ezen
alapul az 1925-ben megjelent első magyar fordítás.
10 Meringer, R., Mayer, К., 1895: Versprechen und Verlesen. Göschen, Stuttgart.
11 Fromkin, V., 1973: Speech errors as linguistic evidence. Mouton, The Hague.
12 Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freudienne. In: Problèmes de linguistique
générale. Gallimard, Paris, 1956,75-98.
13 Abel, K., 1884: Über den Gegensinn der Urworte. Leipzig.
14 Über den Gegensinn der Urworte [1910]. In: Gesammelte Werke 8. k. Imago, London, 214-221.
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’ha fázol’). "Kíváncsi vagyok, hogy milyen mint vendég
mint házigazda." Egy asszony
virágot öntöz, de nem éri el a magas polcon lévő hegyi ibolyát: "túl lent van", mondja,
"de elérem, ha leguggolok" (= ha ágaskodom). Ugyan: "Levágtam" ahelyett, hogy:
’hozzátoldottam’. "Majd, ha egyszer sok dolgunk lesz, kitisztítjuk a polc alját" (értsd:
’ha nem lesz sok dolgunk”). - Az elszólás határesete az olyan eset, amikor az ember
"nyelve hegyén van" a keresett szó, amikor észreveszi, hogy ez a szó valójában
antonimája a keresettnek. A hiperbola jut eszembe, amikor az angol understatementet keresem.
Az ellentétek felcserélése nem a magyar értelmiségiek privilégiuma. Spontán
beszélgetésfelvételek tanúsága szerint gyakori amerikai vagy spanyol beszélgetésekben
is; a selling ’eladni’ könnyen lép a buying ’venni’ helyére15; déstructuras ’constructuras’
helyett, objetivos helyett subjetivos16.
Az említett elvétéseknek nyilván minden esetben volt más, mélyebben járó
egyéni, aktuális indoka is, amitől itt eltekinthetünk, mivel minket az foglalkoztat, ami
az elvélések struktúrájában közös. Felhozhatók néha enyhítő körülmények az
elvétések védelmében: így a hűtőszekrény motorja valóban felmelegszik. A leguggolás
is erőfeszítést kíván, akárcsak az ágaskodás. Érdekesebb ennél, hogy a ’vendég’ és a
’vendéglátó’ szót maga a nyelv is ’összetévesztheti’. így a francia hote és hôtesse
egyesíti a kettőt.17 A magyar kölcsönöz igazolja a fent idézett amerikai tévesztést:
ugyanúgy használható ’kölcsön ad’ mint ’kölcsön vesz’ értelemben18. Benveniste nem
említi fent idézett cikkében, hogy az egyiptomi nyelvben gyakoriak az ellentétes
jelentést - ’mindig/soha, mindenki/senki, felmegy/lemegy, erős/gyenge, kicsi/nagy’ tartalmazó szavak. írásban a hangjelet kísérő hieroglifa hárítja el a kétértelműséget19.
Gyakori az ellentétes jelentésbe való átcsapás a nyelvben, a szavak életében.
Igaz, hogy ezek az esetek nem visszatérő (ragályos) tévesztéseken alapulnak, hanem a
szavak ironikus használatán vagy az ellentétes előjelű tudattalan értékelés felszínre
kerülésén.
b. Analógia. Nem kevésbé gyakoriak, és nyelvi szempontból nem kevésbé tanulságosak
az analógián, közös jegyen alapuló elvétések. Németországban élő magyar mérnök
újságolja, hogy koffert vett: "Olcsó", mondja, "azt akartam mondani, hogy könnyű". A
két szó az intenzitásskála alsó fokán áll: ’legalacsonyabb ár’ / ’legkisebb súly’. (A német
biliig tágabb jelentésköre megkönnyíthette az elvétést. Egyik evőeszköz helyére lép a
másik: "Kaphatsz egy szebb kanalat (= villát) is ennél." - "Egyet horkoltam (=
gurguláztam) és elmúlt [a torokfájás]." A fiziológiai folyamat analógiája (a lágy íny
periodikus mozgása) és az így képzett hangok hasonlósága alapján érthető az elvétés. 15 Scheglof, E. A., Jefferson, G., Sacks, H. (1977): The preference for self-correction in the organization of
repair in conversation. Language 5 3 ,361-382.
1(1 Burani, C. (1990-1991): The lexical representation of prefixed words: data from production tasks. Acta
Linguistica Hungarica, 40, 95-113.
17 1. Personne qui donne l’hospitalité. - II. Personne qui reçoit l’hospitalité.
18 A magyar nyelv értelmező szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965,4. к., 368.
19 Fano, G., 1973: Origini e natura del linguaggio. Einaudi, Torino, 58. о.
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A ’borotválkozás’ fogalma hol kitágul, hol leszűkül a következő elvétésekben. "Miért
borotváltad ezt le ilyen szépen?", mondja a feleség férjének a tiszta mosogató láttán20.
A ’borotválás’ a szónak ebben a tágabb értelemben minden felület lesimítására,
letisztítására vonatkozhat. Egy másik alkalommal, ellenkezőleg, egy tágabb jelentésű
ige szűkül le a ’borotválkozás’ fogalomkörére: "Már kapartad magad" (= már
borotválkoztál). - Az alaki és funkcionális analógia és az azonos kézmozdulat
tökéletesen indokolja az ajtó és ablak felcserélését: "Becsukjuk az ajtót (= ablakot).”
Kezdetleges építkezési formák közt egybeesik az ablaknyílás az ajtónyílással. (Az ajtó
szó az aj ’bevágás’ szóból ered; ’kerek nyílás’-ra utal az ablak szláv megfelelője.)
A vizuális megfelelés megkönnyíti az azonos fogalomkörhöz tartozó tárgyak
nevének felcserélését: "[Csomagolásnál] Betetted a fogkefét? (= fésűt). Sematikus
gyerekrajz el is moshatná a kettő közötti különbséget. - Metaforának is beillik az a
tévesztés, amikor zenészcsaládból származó fiatalasszony az írógépre nézve mondja:
"Hát nem ott van, a zongorán?" Mindkét szerszámmal kapcsolatban billentyűkről
beszélünk. "Lezongoráznád nekem ezt az oldalt" - mondhatná a főnök a gépírónőnek,
ha jó viszonyban van vele. - Metaforikus sínen siklik el a szó, amikor a férj teázásnál
nem éri el a citromot és azt mondja a feleségének: "Add csak ide a m ustárt!" Mind a
kettő járulékos kellék, intenzív ízesítő. A nyelv jóval merészebben téveszt, amikor a
mustárt ’forró’-nak minősíti (így az angol a hot-szóval) vagy ’erőt’ tulajdonít neki(mint
a magyar).
Az érzéktartományok metaforikus cseréje, a szinesztézia sincs vershez kötve:
Az asszony jön be a fürdőszobából: "Jaj de hideg van. Gyújtsd fel a villanyt! (= Csukd
be az ablakot!)" A hideg és sötét (halotti) világból az életet jelentő világosba és
melegbe kívánkozunk. Ennek inverze: "Megyek leoltani (= Megyek a szobába, hogy
becsukjam az ablakot)." A felgyújtani/kinyitni tagadása a leoltani/becsukni. A tévesztés
ezúttal a negatív jelleg megőrzésén és szemantikai dimenziók felcserélésén alapul.
Perszonifikáció felé hajló tévesztés: "Begombolom (= becsukom) a
balkonajtót." Az elvétés átvezethet a térből az időbe. Egy fiatalasszony láb torna
gyakorlatokat végez, és közben vigyáz, hogy meg ne rúgja a férjét: "Ráérsz", azaz:
’Elférsz’ az idő-térben. A hasonló hangzás megkönnyíti az elvétést. A nyelv ezúttal is
élenjár a tévesztésekben, így amikor ugyanaz a jel utal térbeli és időbeli viszonyokra21*.
Metonimikus az egymással kapcsolatos fogalmak felcserélése. Egy asszonynak
nem jut hirtelen eszébe a radír szó. "Adj csak ide egy nullát!" Az eszköz helyébe az
eszköz használatának célja, eredménye, a letörlés kerül. - Válthatják egymást a
mértékek és mérőeszközök. "Mennyi volt ennek [a húsnak] métere?" "Add csak ide a
hőm érőt... a mérleget!" A kettőt összeköti az eltérést áthidalva a mér ige. - Add ide a
jeget (a tejet a jégszekrényből)!" Vagy: "Nem kapott virágot a belső szoba (vizet a virág
- a szókezdő rím segítségével)." Ezúttal a térbeli kapcsolat dominál.
20 A spontán tévesztés akarva-akaratlanul ironikus. Megfogalmazatlan célzást tartalmaz: a félj túllépte
reszortját. A férfi borotválkozik és nem mosogat.
21 A nyelvekben gyakoribb az idő vagy mód térbeli értelmezése ("'Addig jár a korsó a kútra..."). A tér-, idő- és
módszemlélet nyelvi vetületét elemzi mélyrehatóan Ernst Cassirer (Philosophie der symbolischen Formen, Bd.
1, Die Sprache, 8. fejezet, Bruno Cassirer, Berlin, 1922)

147

Néha alig érthető az elvétés, ha nem veszünk tudomást a tudat szintje alatt
meghúzódó rejtett szemantikai jegyekről. "Milyen meleg (= nedves)!" a törülköző a
szék karfáján. Az elvétés értelmezéséhez messze vissza kell menni az egyéni múltba,
am ikor a jóleső meleg egybeeshetett a jóleső nedvessel. Más ’évjárat’ egy másik,
látszólag analóg, tapintásélménnyel kapcsolatos tévesztés. "Már meleg (= száraz) az
inged." A jól vasalt, még meleg, száraz ing a felnőttnek okoz örömet. - Könnyebb
megérteni a tárgyak tudattalan szimbolikus jelentéséből kiindulva egy asszony
többszörös tévesztését: "Add ide az öngyújtót. Mit mondok a hegyezőt... a
papírvágót!"22
c. A z elszólás gyerekkora. Az antonimák felcserélése tipikus a nyelvtanulás korai
fázisában. Karl Bühler a ’holnap/tegnap’, ’későn/korán’, ’még/már’ típusú tévesztésekre
hoz példákat.23 Jean Piaget szerint az 5-7 éves gyerekek nem vesznek az
ellentmondásokról tudomást2“*. - Lányom és fiam 2-3 éves korukban rendszeresen
tegnap-ot mondtak ’holnap’ helyett, régen-t ’sokára’ helyett, mindig-et ’soha’ helyett.
"Mér’ jöttél ilyen korán?" azaz: "későn?" kérdezi fiam (2;7) az anyját. Nemcsak a
nehezebben megfogható idő-dimenzióban tévesztették el könnyen az irányt. Nem
kevésbé voltak gyakoriak az átcsapások a saját bőrükön tapasztalt élmények esetében:
a meleg szabadon váltakozott a hideg-gel. a melegít a hűt-tel. "Nem túl meleg?" "Majd
megmelegítem" feleli a fiam (2;9). Lányom ellenzi, hogy öccse is lejöhessen vele a
játszótérre: "Majd ha kicsi lesz, akko(r)" (3;1).
Minden egyes esetben feltehető, hogy az elvétésnek specifikus (esetleg
tudattalan) motívuma is volt. így az idézett mondat mögött meghúzódhat a kívánság,
bárcsak egyre kisebb lenne a kisöccs. "Meg akarom piszkolni" mondja a fiú (2;6).
Könnyen elképzelhető, hogy ebbe belejátszott a kézmosással, és általában a
tisztasággal kapcsolatos ambivalencia is. A specifikus indok alkalmi jelleget kölcsönöz
az általános tendenciának. Az alkalmi motiváció nem magyarázza a kontrér
terminusok felcserélésének jellegzetes gyakoriságát, nem pótolja az általános indokot,
a minden esetre egyaránt vonatkozó magyarázatot. Fel kell tenni, hogy a ’hideg’ vagy
’meleg’ döntést megelőzi a ’valamiféle’ + /- hőérzet, a ’tegnap’-ot és ’holnap’-ot a
jelentől való eltérés (jelen), a ’kicsi’-t és ’nagy’-ot az ’eltérő méret ( + / - ) ’ stb. Ez a
magyarázat is alkalmi, rögtönzött; nem ad választ arra, hogy az álomnyelv, a neurotikus
szimptómák tanúsága szerint, miért nem ismeri a tudattalan a tagadást.*25
A teremtésmítoszokon keresztül ismerjük kivetített formában az ellentéteket,
az éjszakát és a nappalt megelőző lelkiállapotot. Ilyen mélyre kellene alászállnunk,
hogy szabadon váltogathassuk a pozitív és negatív kontrér fogalmakat, olyan szintre,
ahol még nem vált el a pozitív a negatívtól, az éjszakától a nappal: a teremtést, a
Nem az egyes elvétés tudattalan motívumáról van szó - ezt mindvégig elkerültem (néha nehezemre esett) hanem egy tipikus elvétés mechanizmusának tudattalan komponenséről.
2-^ Die geistige Entwicklung des Kindes. Fischer, Jena.
2<* "Entre 5 et 7 ans [les enfants] restent insensibles à la contradiction." (Le langage et la pensée chez l ’enfant.
Denoël, Paris, 1923.
25 Freud, S. Die Verneinung [1925]. Gesammelte Werke 14. к. 11-16.
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születést megelőző állapothoz.26 Vállalva a gondolkodási hibát, feltenném, hogy az
osztódást megelőző osztatlan (jelöletlen) állapothoz közelebb esik az osztódást követő
pozitív terminus, mint a negatív. Ez a feltevés érthetőbbé tenne egy ismételten
tapasztalt tényt. Kisgyerekek kevesebb hibát követnek el pozitív terminusokkal (’több’,
’nagyobb’, ’magasabb’) kapcsolatban, mint a negatív megfelelőikkel.27 Tudjuk, hogy a
hosszú/rövid. nagy/kicsi. magas/alacsonv ellentétpár aszimmetrikus: a pozitív
terminusnak megfelelő főnév - hosszúság, magasság - semlegesítheti az ellentétet és
kiterjedhet a teljes skálára.28
Az analógiás - metaforikus, metonimikus - tévesztés és a tévesztést követő
fokozatos nyelvi igazodás a szókincs elsajátításának szerves része. A folyamat központi
helyet foglal el a gyerek nyelvi fejlődéséről szóló irodalomban29. A kisgyerek nem
metaforizál, csak szót téveszt, mert más fogalmakban gondolkozik. Metonimikus
tévesztések: "Lukas lábi", mondja az 1;10 éves magyar kislány apja lyukas zoknijára
nézve. "Est cassé le pied de papa [El van törve a papa lába]", mondja a papa nadrágjára
Grégoire kisfia. "Maman" mutat a mama (üresen álló) autójára egy 1;7 éves francia fiú.
Egy 4 éves fiú rémülten nézi, hogy a kölyökkutya megtámadta a (tőle tisztes távolban)
földön fekvő nadrágját. - Metaforikus tévesztések: "Matáj [madár]" nézi a repülő
legyet egy 1;6 éves kislány. "Ceruzát" mondja, amikor a fogkefét kéri (1;8). "Itt a nap"
mondja az erős fényű lámpára a kisfiú (2;2) "Lámpa" mutat a holdra (1;9). A
cseresznyének "piros szaga van" egy 2;1 éves kislány szerint. "Tedd már le azt a
trombitát", szól rá a papa a fiára. "Mér’? Elfáradt?" (2;9).
2. Elvétések: tettben
a. Inverzió. Gyakran kerül sor ellentétes irány vagy ellentétes előjelű akciók
felcserélésére. - Meglep, hogy ilyen gyorsan múlik az idő. Fordítva néztem az asztalra
kirakott karórát, kilenc helyett fél hármat láttam. Az is előfordul, hogy a kismutatót
tévesztem össze a nagymutatóval, minek következtében kilenckor egy pillanatra azt
hiszem, hogy 3/4 12 van. - Az íróasztal jobb oldali alsó fiókjába nyúlok le az ollóért,
holott tudom, hogy évek óta a bal oldali alsó fiókban van. - Be akarom indítani a
26 Ferenczi Sándor szerint ez az antagonisztikus ösztönök, a libidinózus és az agresszív ösztön, szétválását
(Triebentmischung) megelőző korszak (Das Problem der Unlustbejahung [1926]. In: Bausteine zur
Psychoanalyse, 1, 84-100. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig, 1927.
27 Donaldson, M., Wales, R., 1970: On the acquisition of some relational terms. In: Hayes, J. (ed.), Cognition
and the development o f language. Wiley, New York, 235-268. - Clark, H. H., 1970: The primitive nature of
children’s relational concepts. In: Hayes, J., i. m., 269-278. - Clark, C. C., 1977: Linguistic processes in
deductive reasoning. In: Johnson-Laird, P. N., Wason, P. C. (eds), Thinking. Readings in cognitive science.
Cambridge University Press, Cambridge, 98-113.
28 Sapir, E., 1944: Grading: a study in semantics. Philosophy o f Science, 11. 93-116; Bierwisch, M., 1967:
Some semantic universale of German adjectivals. Foundations o f Language, 3,1-36.
29 Scupin, E. és G., 1907: Bubis erste Kindheit. Grüben, Leipzig. - Stern, Klara és Wilhelm, 1928: Die
Kindersprache. Barth, Leipzig. - Bühler, K., 1929: Die geistige Entwicklung des Kindes. Fischer, Jena. Grégoire, A., 1947: L ’apprentissage du langage. Duculot, Gebloux.
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lemezjátszót. A bal oldali piros kikapcsoló felé nyúlok a jobb oldali fekete indítógomb
helyett. - Bal kézzel csavarom el (kivételesen) a csapot, a hüvelykujjam felé forgatva
(mint jobb kézzel), és így jobban kinyitom, ahelyett hogy elzárnám - Meglepőbb:
Reggeli séta után hazavezetem a macskánkat. Amikor kinyitom a lakásajtót, egy
tizedmásodpercre attól tartok, hogy a macska kiszökik. - Feleségem megjegyzi, hogy
túl meleg a kávé, és hideg tej helyett forró vizet önt hozzá.
b. Téves kiterjesztés. A beszédben gyakori analógiás szótévesztésnek felelnek meg a
fogalmi kör illegális kiterjesztésén, részleges analógián alapuló tévcselekedetek.
Az azonos fogalomkörbe tartozó tárgyak egymás helyére siklanak a közös
nevező sínpárján. Radírt veszek elő korrekcióhoz fedőfesték helyett. Lányom hozzánk
jövet kétszer nyomja meg a liftgombot a csengő helyett (családtagok kétszer
csöngetnek), mintha már az ajtónk előtt állna. - A fürdőszoba helyett egy másik
mellékhelyiségbe, a konyhába megyek. Ott kérésén a fogkrémet, ahol a borotvakrémet
és a fogkefét tartom. Kevés a tej, spórolva öntök vizet a bojlerból. Gyorsan csukom be
a mosogató alatti fehér szekrénykét, ahogyan gyorsan kell becsuknom a szemközti
hűtőszekrény ajtaját. - Rövidzárlat van, s kicsit csodálkozom, hogy a WC-ben
rendesen működik a vízöblítés. Meggyújtom az íróasztali lámpát reggel. Első ötletem:
De mit szól majd ehhez a fűtő, aki már figyelmeztetett, hogy ne szellőztessünk reggel.
Az analógia: valami pazarlás, valami ’illegális’, tiltott cselekedet. Megkönnyíthette az
átcsúszást az antonímia is: a lámpa melegít, az ablaknyitás hűt. Mindez
hozzájárulhatott ahhoz, hogy a hőérzékelés tartományából áttértem a látásra.
Feleségem fülére veszi a fejhallgatót, hogy jobban lássa a képet. Szinesztézia a
tévcselekedetek szintjén.
Ezeket a tévesztéseket, értelmetlenségeket villámszerüség jellemzi. Napok óta
keressük az ollót. Hirtelen megörülök, ahogy meglátom az íróasztalon az ugyancsak
ragacsos papírvágókést: azonosítottam két közös jegy : a vágóképesség és a ragacsosság
alapján a két tárgyat. - Beborul. Bejövök a balkonról, ahol a napon olvastam, és leülök
az íróasztalhoz. Akár le is engedhetem akkor a store-t, gondolom, mielőtt eszembe
ju tott volna, hogy nincs értelme annak, hogy leeresszem, ha egyszer elborult. Gépiesen
felidéztem egy okozati összefüggést, nem véve figyelembe, hogy nem alkalmazható az
adott helyzetre. Kiterjesztettem az okozati összefüggések érvényességi tartományát.
Néha igen meglepő, szinte ijesztő, a tizedmásodpercig felvillanó asszociáció.
Feleségem elutazott. Nem találom sehol a pulóveremet. Megörülök, ahogy felfedezem,
hogy kikészítette nekem egy tartóban az írószerszámokat, radírt, hegyezőt: hátha ott
van a pulóver is - villan fel a groteszk gondolat. - A vakáció idején magára hagyott 2-3
éves fekete kutyát igyekeztünk időnként itallal, étellel ellátni. De napok óta nem
láttuk. Egy pillanatra megörülök, amikor a kapuban (ahová kitettük a tálkát),
meglátok egy 2-3 éves fekete kislányt. Megszemélyesítésen alapul, mesebeli
metamorfózist idéz pillanatnyi téveszme.
Ezúttal is eltekintettem az egyes esetek sajátos, tudatelőttes vagy tudattalan
motivációjától. Fiam telefonját várom. Kattan az emeletünkön a liftajtó. Önkéntelenül
megemelem a telefonkagylót. A telefon mágikus szerszám, megszünteti a földrajzi
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távolságokat ("Úgy hallak, mintha a szomszéd szobából beszélnél"). A kívánság és a
kívánság erejébe vetett mágikus hit megkönnyítette a szórakozott gesztust.
Mindezekben az eseteben a fogalmi hierarchiában feljebb lépünk, helyesebben
azonosítjuk a tágabb fogalmi körbe eső specifikusabb fogalmakat. Evolutív
szemszögből tekintve visszafele lépünk, a fogalmi differenciálódás egy korábbi fázisába
esünk vissza: fogalmi regresszióról beszélhetnénk. A tévcselekedetek is a kisebb
erőkifejtés vonalán haladnak. - Jean Piaget szerint a fogalmi kiterjesztés, az eredetileg
adott határok túllépése, a gondolkodás inherens sajátsága.30 A neurotikus tabuk,
fóbiák, kényszerek jellemzője az elharapódzás, a látszólag szinte alaptalan ragályos
expanzió.31
A szótévesztéseknek megfelelő analógiás tévcselekedetek érthetőbbé válnak,
ha tekintetbe vesszük a cselekedet szimbolikus vonatkozásait. A dugóhúzó helyett a
konzervnyitót veszem elő: mindkettő klasszikus péniszszimbólum, az egyik a palackon,
a másik a konzervdobozon hajtja végre a penetrációt.
A kiterjesztés egy másik tipikus esete a helyzet kiterjesztése. - Egy fiatalasszony
nekimegy a növénynek, "Pardon!", mondja gyorsan. Megvalósít egy megszemélyesítő
metaforát. - Fiam kétéves korában a tárgyra utaló gesztust - itt - akkor is használta,
amikor nem láthattuk a másik szobából. Kétéves unokám a több száz kilométeres
távolságból is, telefonon keresztül, gesztussal indikált. Tudjuk, hogy a felnőttek is
ugyanúgy gesztikulálnak telefon mellől, mintha szemben állnának partnerükkel.32
A mama figyelmezteti a kisfiút, vigyázzon, a villanykörte forró. A kisfiú ráfúj a
körtére, ahogy a meleg kakaóra szokott. A gyerek a meleg étel esetében bevált eljárást
alkalmazza. Néha jóval nehezebb követni a kisgyerek tévesztésének menetét.
Egy 1;8 éves kisfiú szeretné a nagyapjának telefonon eljuttatni a finom kekszet, melyet
éppen most rágcsál. Igyekszik beletömködni a hallgatóba. De mivel hallgatni akarja, mit
mond a nagyapja, visszateszi a kagylót a bal fülére és a jobb fülébe igyekszik beledugni a
kekszet.

A fiú, amint ezt későbbi pályafutása fényesen igazolta, korántsem volt fogyatékos
értelmű. A "távbeszélő" közelhoz, a fizikai távolságot eltünteti a hang jelenléte. A
modern kisgyerek sem halad együtt ilyenkor a civilizációval. A személy ott van, ahol a
hangja van. Alternatív lehetőség: ha a telefon alkalmas a hangátvitelre, miért ne
lehetne süteményátvitelre használni. Nehezebb indokolni a második műveletet.
Metonimikus tévesztés? Mintha a telefonkagyló a fülkagyló része, meghosszabbítása
lenne.

30 "...chaque schème tend à prolonger l’activité assimilatrice qui lui a donné naissance (de même que chaque
idée tend à prolonger les jugements dont elle est issue), et s’applique par conséquent de lui-même à
l’ensemble des situations qui s’y prêtent" (1930, La naissance de l ’intelligence chez l ’enfant. Delachaux &
Niestlé, Neuchâtel, 346. o.).
31 Freud, S. [1915], Das Unbewusste, G. W., 10, 283 k. The unconscious, SE, 14, 184. - Fenichel, O., 1946:
The psychoanalytic theory o f neurosis. Routledge & Kegan, London, 158. о.
32 Ebből egyes szerzők, gondolom, helytelenül, azt a következtetést vonták le, hogy a gesztusnak nincsen
kommunikatív funkciója.
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c. Szórakozottság. A tettekben megnyilvánuló önkéntelen tévesztések mind beleesnek a
szórakozottság körébe. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szóban rejlő információt
sem. Minden szó, melynek eredeti jelentése még nem oldódott fel nyomtalanul,
indokolja önmagát, egy esetleg kifejthető elmélet magját tartalmazza. A szórakozott
szó, a német Zerstreut mintájára a figyelem szórtságára utal: nem összpontosul az
előttünk álló konkrét feladatra, sőt a feladat egy időre (esetleg csak egy másodpercre)
feledésbe merülhet. "Hol jár az eszed?" - halljuk ilyenkor. A német pietista
irodalomban meg is fogalmazódott ez az elmélet. Francke elítéli az operaáriákat, mivel
szétszórják a figyelmet.33 S már korábban, a tizennegyedik században a misztikusok
elítélik a szó szoros értelmében vett szórakozottságot, azaz mindazt, ami "a szívet ideoda szórja az idők folyamán".34 így értelmezi mint janzenista filozófus, Blaise Pascal is
a szórakozást (distraction).35
A mindennapos szórakozottság esetében a figyelmet eltérítő gondolat gyakran
maga sem tudatos. Lényegesebb a cselekvés és az indok elkülönülése, a szándék
elvesztése. Egy adott helyre "kerülünk", ott állunk és nem tudjuk, miért. Virágokat kell
locsolnom a teraszon. Ennek ellenére egyszerre csak a fürdőszobában vagyok. Mit
keresek itt, ahelyett, hogy a teraszon lennék? Eszembe jut, hogy okkal voltam
szórakozott: előbb határoztam el éppen, hogy kiviszem a lavórt a fürdőszobából a
balkonra. Jó helyen jártam, ha nem is tudtam, miért. A szórakozott viselkedés ilyen
esetekben abból adódik, hogy a figyelmünket leköti egy tudatelőttes vagy tudattalan
lelki folyamat, olyan mértékben, hogy céltudatos, praktikus cselekedeteink irányítása
kisiklik a kezünkből. A meglepő kontrolihiány másik, nem kevésbé gyakori és lényeges
oka, hogy a tudatunkból kiesett céltudatos, praktikus tevékenység szorosan összefügg a
tudat számára kényelmetlen gondolatokkal.
A szórakozott magatartásnak egyik tipikus válfaját lássuk el jobb híján az
’automatikus reakciók’ címkével. Megnyomom a 12-es autóbusz végállomásán a ’Ha
leszállni kíván’ gombot, utána jut csak eszembe, hogy erre nem volt szükség. Virágot
öntözök, s ehhez felhasználok egy régi lábast. Mielőtt öntöznék, gondosan kimosom a
földet a lábas fenekéről: mintha főzéshez akarnám használni. Nem gondolva az angol
mondásra, mely szerint "dirt is matter at a wrong place [Piszok olyan anyag, mely nincs
a helyén]"; ezúttal helyénvaló volt a lábas alján maradt földtörmelék. Bemegyek a
fürdőszobába és meggyújtom a villanyt, valójában akaratlanul eloltom, mert valaki, aki
előttem járt ott, égve hagyta. Számozom a füzet lapjait. Elég lesz, ha csak a páros
oldalakra írok számot: 2, 4, 6..., talán elegánsabb is. Ahogy közben másra gondolok,
minden lapot beszámozok: 42, 43, 44. Idősebb szakember a mássalhangzók átlagos
időtartamát kimutató táblázatot készít. A táblázat feltünteti az azonos képzésű hangok
együttesének, a zárhangok, azon belül a zöngések és zöngétlenek átlagos időtartamát.
Azaz (linearizálva a táblázatot):
33 "[weil] sie das Gemüt zerstreuen" írja 1702-ben a Jungfrauenstand der Kinder Gottes c. munkájában.
34 "...wan ir herz hin und her mit der zeit zerströvet ist", írja Seuse 1366-ban. A szó történetét Hans Sperber
elemzi (Deutsche Vierteljahrsschrift, 8. k. [1930], 508. kk.) Friedrich Kluge és Alfred Götze etimológiai
szótára alapján idézem (1934, Etymologische Wörterbuch der deutschen Sprache, de Gruyter, Berlin, 708. o.l.).
35 Pensées. In: J. Chevalier (ed.), Oeuvres complètes. Gallimard, Paris. 1964,1137 és к.
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’Zöngétlen zárhangok (p,t,k) összesen; zöngés zárhangok (b,d,g), összesen; zárhangok,
összesen... Utána ugyanúgy odaírja az összesent a nem csoportosított egyes hangok, az r,
az 1alá.

Egy franciául jól tudó asszony magyarra fordítja nővére számára a francia film
dialógusait, ami nem könnyű feladat. Célja, hogy a cselekmény szempontjából lényeges
mondatokat megértse a nővére. Igyekezetében túllő a célon, amikor gépiesen lefordítja
a nyelvtudást nem igénylő mozzanatokat; "Most beejtette a vízbe a levelet."
Mindegyik esetben egy komplexebb programról térünk vissza egy egyszerűbb
programhoz, mely kevesebb döntést (választást) igényel. (Az információelmélet
terminológiája szerint csökkentjük tevékenységünk hírértékét.) Szellemi energiát
takarítunk meg akaratlanul, leszállítjuk igényeinket, visszatérünk az intellektuális
fejlődés egy korábbi fázisához.36
Más szemszögből; kitartunk egy elemibb, koraibb megoldás mellett; tapadunk
egy eredeti sémához. ’Megnézem’ csuklómon, az előzőleg (vízbemenés előtt) levetett
karórámat, nem véve tudomást a szokott helyzet módosulásáról. Eszembe jut már a
sarkon, hogy nem hoztam magammal a kapukulcsot. A kapuhoz érve mégis benyúlok a
zsebembe. Átmegyek sötétben a kislányom szobáján, halkan, hogy fel ne keltsem.
Holott tudom, hogy a fürdőkádban ül. Előveszem fordításhoz az Akadémia Helyesírási
szabályzatát, hogy megnézzem, tényleg két r-rel írják-e a barikád-ot. Közben
módosítottam a fordítás szövegét, eltorlaszolta az ajtót. írtam elbarikádozta helyett.
Ennek ellenére tovább keresgélek a szótárban. Lányom hibásan tárcsázott. Egy idegen
úr jelentkezik. Miután tisztázták, hogy tévedésről van szó, az úr nem hagyja el a
szokásos, immár céltalan "Kit tetszik keresni?" mondatot.
Tapasztalataim szerint gyakori jelenség, hogy megfelejtkezünk a feladat
elvégzéséről, és mint teendő merül fel hirtelen; mintha a megoldás nem oltaná ki a
’feladat’ figyelmeztetőt: megragadt az emlékezetünkben. Az első ijedtség után
hamarosan eszünkbe jut, hogy a feladatot valójában elvégeztük, csak nem tartottuk
számon az elvégzést.37
Lélektani kísérletek tanúsága szerint az alanyok hajlamosak arra, hogy
megmaradjanak az egyszer bevált feltevésnél vagy módszernél, akkor is, ha a
továbbiakban alkalmatlannak bizonyul. Elhárítják a feltevésnek ellentmondó
tényeket.38 A kísérletek alapján számszerűen meghatározható a tapadási hajlam, a

36 Jean Piaget szerint "a tevékenység (acte) annál értelmesebb (intelligent), minél több és minél diverzebb
sémát foglal egybe” (1930. La naissance de l ’intelligence chez l’enfant. Delachaux & Niestlé, Neuchâtel, 321. о.
37 A felejtés ilyenkor is indokolt. Úgy érezzük, hogy nem végeztük el kielégítő módon a feladatot vagy nem
szívesen foglalkozunk a tárggyal.
38 Mynatt, C. R., Doherty, M. E., Tweney, R. D. 1977: Confirmation bias in a simulated research
environment: an experimental study of scientific inference. In: Johnson-Laird, P. N., Wason, P. C., Thinking.
Readings in cognitive science. Cambridge University Press, Cambridge, 315-325. - Tversky, A., Kahneman, D.,
1977: Judgement under uncertainty: heuristics and biases, uo. 326-337.
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’merevség’ foka.39 Szélső esetben ragaszkodnak a kézzelfogható tényékhez és eleve
elutasítják a megfontoláson alapuló következtetéseket.40
A partner utolsó szavainak kényszerű ismétlése, az echolália a patológia
körébe tartozik. Nem soroljuk oda azt a másik jól ismert ’tapadásos’ kényszert, mely
bizonyos esetekben arra késztet egyeseket, hogy a hallott szavakhoz az ’oda tartozó’
verssort idézzék. "Lement a nap", állapítja meg valaki: "...de csillagok nem jöttének"
folytatja verskényszerének engedve a partnere.
A helyzet által automatikusan kiváltott mondat elérheti a vicc határát. Egy
idős úr megnyugtatja háziorvosát: kitűnő az étvágya, jó az emésztése, kitűnő a
memóriája is. "Hadd kopogjam le gyorsan." Lekopogja. "Szabad!" Egy francia bűnügyi
vígjátékban a rendőr izgatottan jelenti: "Nous venons de trouver une femme la gorge
coupée" [szó szerint: Találtunk egy asszonyt átvágott torokkal]. Mire a felügyelő:
"Laissez tomber. Elle est des nôtres [Hagyja csak. A mi ágensünk]"41. Azaz: szemet kell
hunyni, ha (mint ágens) valamilyen szabálytalanságot, büntetendő cselekményt követ
el, vagy ha valami zűr van vele. A felügyelő füle mellett hagyja elmenni, hogy a
büntetendő cselekmény ezúttal gyilkosság, és nem az ügynök követette el, hanem rajta
követték el. - Henri Bergson szerint a humoros effektust éppen az automatizmus, a
reakció gépiessége, inadekvát volta kelti.42
Az automatikus verbális reakció értelmezése komplexebb a reakciónál.
Csenget a telefon egy idős úr ágya mellett. Az idős úr hirtelen felriad. "Halló!" mondja és keresi a a készüléket, mely nincs a szokott helyén: a földön áll, és nem az
éjjeliszekrényen az ágy mellett. Az öregúr keresi, nem találja, a telefon tovább csenget.
"Ki van kapcsolva" - állapítja meg. Az első, a levegőbe mondott "Halló” helyzethez
kötött reakció: a kapcsolatfelvétel szokványos módja. Ezúttal kicsit elsietett, nem
egészen helyzethez mért. Az ismeretlen telefonáló ugyan jelen van már, tartja a
telefonkagylót, várja a választ; de a válasz csak akkor hatékony, ha a másik fél maga is
füléhez emelte már a kagylót. Bonyolultabb a második reakció, a "Ki van kapcsolva"
értelmezése. A készülék nincs a helyén, nem lehet vele kapcsolatot teremteni, mintha
be se lenne kapcsolva, ha csengetve jelét is adja annak, hogy be van kapcsolva. Az
akusztikai élmény kauzális összefüggésbe állítására nem kerül sor. Ezt megelőzi az
automatikus reakció, a "téves kapcsolás".
Tegyük hozzá, az elsietett "Halló” védelmében, hogy a nyelv maga is gyakran
szórakozott. A köznapi életben gyakoribbak a helyzet által automatikusan kiváltott
39 Rokeach, M , 1960. The open and closed mind. Basic Books, New York.
40 S. Scribner (1974) idéz egy beszédes példát. Megkérdezte egy kpelle férfitől, helyes-e a következtetés,
miszerint:
Minden kpelle rizst termel.
Mr. Smith nem termel rizst.
Lehet-e kpelle?
"Nem ismerem személyesen ezt az embert. így nem tudok a kérdésre felelni." S ettől nem tágított
(Developmental aspects of categorized recall in a West African society. Cognitive Psychology, 6 ,475-494.)
41 'Buffet froid’, Bertrand Blier 1979-ben bemutatott filmje.
42 Le rire. Essai sur la signification du comique [1900]. Alcan, Paris, 1925,136. o.
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mondatok, mint a helyzetre szabott, újonnan alkotott kifejezések. A tipikus társadalmi
helyzetekben csak előregyártott kifejezéseket használunk, mintha forgatókönyvből
puskáznánk. A fordító számára ez olyankor válik nyilvánvalóvá, amikor nem
fordíthatja le a helyzetmondatofö úgy, mint más szöveget: klisét kell váltania. A francia
Ne bougez pas!-t nem fordíthatja Meg ne moccanjon!-nal. A francia mondat udvarias,
elhárítja a felajánlott segítséget (Valaki felajánlja egy hölgynek a helyét). A magyar
mondat inkább bűnügyi filmjelenetet idéz.*44
d. Vizuális gondolkodás. A tévesztések nemegyszer a kommunikáció preverbális fázisát
idézik: a vizuális elem előtérbe kerülhet, háttérbe szorítva a fogalmi-nyelvi elemzést.
Az unoka, iskolából jövet, megkéri a nagyapját, hogy húzza meg a füzetében a
margókat úgy, ahogyan ezt a tanító néni elmagyarázta. A tanító néni azt kívánja, hogy a
margó legyen belül keskeny és kívül széles. Ezt be is rajzolta, óvatosságból, mindegyik
gyerek füzetének első lapjára, a jobb oldali lapra. A nagypapa a rajzot követte, és
eltekintett a szavakban megadott utasítástól: mindegyik lap bal oldalára széles margót
rajzolt, a lap jobb oldalára keskenyet. Ennek következtében a füzet minden páros
lapján kívülre esett a széles margó, belülre a keskeny, ahogyan a tanító néni kívánta.
Minden páratlan lapon, ellenkezőleg, kívülre esett a keskeny és belülre a széles margó.
Magam is tapasztaltam a vizuális értelmezés vonzását. A beszéd- és az
énekhang közötti eltéréssel foglalkoztam. Technikusunk elém tett két ábrát: az egyik
az énekhangot, a másik a beszédhangot ábrázolta. Hosszú másodpercekig (talán
percekig?) megzavart a két felnagyított filmkocka. Mindkettőn egy-egy hegyvonulathoz
hasonló görbe látszott. Nem különböztek lényegesen egymástól. A beszédhang görbéje
gyorsabban ereszkedett. Addigi tapasztalataim szerint az énekhangot a dallamgörbe
szabályossága (nagyobb fokú redundanciája) különbözteti meg. Ezt ezúttal nem
mutatta a két kép. Nem volt csoda. A két hegyvonulat a beszédhang és az énekhang
pillanatnyi hangszínképét mutatta (a frekvenciaeloszlást az intenzitás függvényében)45,
és nem a dallam, az alaphang váltakozását az időben. Megálltam az ábránál, és nem
jutottam el az ábrázolt függvényig.
Jean Piaget és A. Szeminska kísérletei szerint a 4-5 éves gyerekek a
szemüknek hisznek. Saját kezűleg raknak üveggyöngyöket egy keskenyebb, magasabb,
és egy szélesebb, alacsonyabb edénybe, bal kézzel a balba, jobb kézzel a jobba.
Tapasztalatból tudják, hogy mindkét edényben ugyanannyi golyó van. De ha a
kísérletvezető felveti a kérdést, melyik edényben van több, a gyerekek habozás nélkül

45 A helyzetmondatok státuszát, funkcióit, genézisét kíséreltem meg elemezni egy Simádon et signification с.
tanulmányban (Benjamins, Amsterdam, 1982).
44 Nem egyes, kivételes esetekről van szó, hanem a mindennapi élet nyelvének egyik törvényszerűségéről.
Egy kitűnő francia írónő, Nathalie Sarraute színdarabot (Pour un oui ou pour un non) és regényt (Vous les
entendez? - L ’usage de la parole) írt, melyben csak előregyártott "helyzetmondatok" szerepelnek. - Tudjuk,
hogy a kétnyelvű mondattárak jóval előbb keletkeztek, mint a nyelvtanok.
45 A görbe ereszkedése azt mutatta, hogy a magasabb, 2-3 kHz feletti frekvenciák intenzitása kevésbé volt
intenzív, különösen a beszédben, szemben az énekhang ’teltebb’ hangszínképével.
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megállapítják: a szűk nyakú edényben van több gyöngy, hiszen magasabb a golyók
szintje.46
A vizuális szemlélet ugyanakkor meg is könnyítheti logikai feladatok
megoldását. A hármas-sorozatnak (three-term-series) nevezett páros összehasonlítási
feladatokban - xokosabb, mint y, és z okosabb, mint x, tehát z okosabb, mint y - részt
vevők gyakran térbe kivetítve végzik el az összemérést.47
e. Komplex tévesztés. Akadt az "automatikus tévesztések" feliratot viselő borítékomban
nem egy olyan cédula, mely a fenti kategóriák egyikébe sem illett igazán. Kiemelek
egyet ezek közül. Egy koros férfi aláírta mint tanú a meghatalmazást, melyet a menye
állított ki valaki részére. "írd alá, mint második tanú", mondta a menyének, "legalább
látszik, hogy egyezik az írás." Nem könnyű ezúttal kiigazodni a tévesztés útvesztőjében.
Talán abból indult ki a meghatalmazást adó asszony apósa, hogy nemegyszer a
meghatalmazó maga írja oda a tanú nevét, és igyekszik ilyenkor módosítani az írását, a
hitelesség kedvéért. Ha a menye a saját nevét írja oda, akkor az aláírás eredeti. Nincs
hamisítás. Hivatalos iratoknál fontos az aláírás hitelessége, hogy két különböző iraton
szereplő aláírás ugyanattól a kéztől származzon. Az adott esetben mindenki láthatja,
hogy a két aláírás azonos. Erre a ’nyereségre’ összpontosította a figyelmét, teljesen
figyelmen kívül hagyva, hogy ezzel a kétes mellékes nyereséggel elvész a lényeg: az
okirat hitelét veszti. A megbízólevél aláírója nem igazolhatja mint tanú saját
aláírásának hitelességét. Az adott helyzethez igazodó globális (teljes) kognitív helyére
egy klisék alkalmazásán alapuló részleges elemzés lép. Ugyanakkor, az álom
mechanizmusból ismert ’hangsúlyáttételleP (Verschiebung) párosulhat, mint a fenti
esetben, a fragmentáris adatfeldolgozás. Freud az Álomfejtésben mutatta be ezt az
eljárást, mely szerves része a ’másodlagos álommunkának’, melynek során az
álomgondolat valamelyik lényegtelen eleme kerül a manifeszt álomcselekmény
előterébe, míg az álomgondolat lényeges eleme alig, olykor egyáltalán nem szerepel a
manifeszt álomban.48
f. Téves középút. A szórakozott, elhibázott cselekedet olykor két tervezett szándék
kereszteződése, közös eredője. A szakmai anyagot tartalmazó fiókos szekrényhez
megyek. Tudom, hogy nem ezt akartam. Fel akartam tenni Schumann IV. szimfóniáját,
mely két lemeztartó egyikében van. A két lemeztartó a fiókos szekrény bal és jobb
oldalán áll. A fiókos szekrény az arany középút. (Szerepet játszhat a rossz lelkiismeret:
nem a lemezekre kell gondolni, hanem a befejezetlen munkálatokra.) - Kávét akarok
inni. A konyhaszekrény alsó fiókjában keresgélek, ahol semmi sincs, ami a
kávékészítést elősegíthetné. A hasznos holmik ennek két oldalán vannak. A
konyhaszekrény felső polcán van a darált kávé és a neszkávé lent, balra, a
hűtőszekrényben van a tej és a tejszín. - A konyhánál maradva: Feleslegesen kinyitom
46 Piaget, J., 1967: La psychologie de l ’intelligence [1935]. Armand Colin, Paris.
47 Huttenlocher, J., 1977: Constructing spatial images: a strategy in reasoning. In: Johnson-Laird, P. N.;
Wason, P. C. (eds), Thinking. Readings in cognitive science. Cambridge University Press, Cambridge, 89-97.
48 Traumdeutung [1900]. Gesammelte Werke, 2-3. Imago, London, 1942
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a fagyasztó ajtaját. Valójában a fagyasztó tetejéről akartam levenni egy vázát, és a
fagyasztó alatt lévő hűtőszekrénybe kellett visszatennem a maradék ételt. - Ez a téves
struktúra olyan gyakori, hogy nem tekinthetem véletlennek. Annál kevésbé, mert
mások is, tőlem teljesen függetlenül ugyanezt tapasztalták bosszankodva.
Az is előfordul, hogy az eredő bomlik fel két összetevőre. Két levéllel
tartozom, gondolom. Az egyiket Amerikába kell írnom valakinek, a másikat
Olaszországba. Megkönnyebbülve jut eszembe, hogy egy levélről van szó, melyet a
jelenleg Olaszországban nyaraló amerikai unokanővéremnek kell küldenem.
g. Tárgyhasadás. Becsukom kulccsal a lakásajtót és megyek le liften, hogy felhozzam a
postát. De nem tudom, nálam van-e a postaláda kulcsa. A lakáskulcs és a postaláda
kulcsa együtt van a karikán, amit éppen most használtam. Ezúttal még menthet a
felejtés: a két kulcs ugyan egy karikán van, bár más-más zárat nyit. - Percekig keresem
az írószerszámaimat. Itt vannak előttem a fekete alabástrom írószerszámtokban. De a
tok jelenleg éppen nehezékül szolgál, más funkciót lát el. Nem azonos önmagával.
Keresem a kis alumíniumlábast, hogy vizet forraljak a teához. Nem találom: ott van az
asztalon az orrom előtt. Igen, de most tea van benne, teásedény, és nem forraló lábas.
Ismételten keresem, de nem találom a feketés csészémet, miközben csöpög már a kávé
a csészébe, mely rendszeresen erre a célra is szolgál. A presszógép csészéje nem azonos
az én kávéscsészémmel. - Feleségem kiakasztja száradni az inget a balkonajtó
kilincsére. Utána, a balkonon ülve, zavarja, hogy egy ing lóg a kilincsen. - Egy francia
detektívfilmben a két betörő a WC falán át akarja a bank páncélszekrényét átfúrni. Az
egyik betörő abbahagyja a munkát. "WC-re kell mennem."
Mindegyik esetben a két funkció megosztja, megkettőzi a tárgyat. Ugyanez áll
elvontabb, nem kézzelfogható tárgyakra, így az elektromos áramra. Reggel nincs
villany. Bosszankodva felhúzom a redőnyt, és megyek a fürdőszobába, hogy
bekapcsoljam a villanyborotvát. No jó, hát akkor megyek a konyhába, bekapcsolom a
presszógépet.
Kisgyerekek tárgyhasadás mellett személyfelbontásra is képesek. Lent ülünk a
hatéves és négyéves unokámmal a parkban. A kicsi fel akar menni a lakásba. Én még
lent maradok a pádon a nagyobbikkal. A kicsi becsönget: "Nagypapa!" és elindul a
lakásban a keresésemre.
Mindez óhatatlanul felidézi a szkizofrénia szót, és emlékeztet arra, hogy az
egységes tárgy fogalmának kialakulása kései folyamat, mely feltételezi az én és tárgy, a
belső világ és a külvilág elkülönülését.
h. Izolálás. Más esetekben a hiba abban áll, hogy a tévesztő külön tart két összetartozó
dolgot vagy műveletet. A postán valaki fel akar venni 2000 frankot takarékbetétéből és
egyúttal lead egy a nevére szóló 4000 frankos csekket. A tisztviselőnő közli, hogy
mindjárt kiadja a 2000 frankot, de a csekket, sajnos, nem tudja elfogadni, mert ezzel
túllépné az illető 1400 frankkal a 100000 frankos plafont. Csak figyelmeztetésre jut
eszébe, hogy az előző művelet 2000 frankkal csökkenti a betétösszeget. Ezen
megnyugodva készséggel elfogadja a 4000 frankos csekket. - Saját tapasztalatomból is
idézhetnék hasonló eseteket. így például lehúzom a melegcsap gombját tisztítás
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céljából. A tisztításhoz melegvízre lévén szükség, s így használni akarom a
melegcsapot, nem gondolva arra, hogy lehúztam a tisztítandó gombot, mely a tisztítás
tárgya s egyúttal eszköze volt.
Freud ismételten utal arra, hogy kellemetlen felismerések elhárításának egyik
gyakori módja a zavaró összefüggés kikapcsolása, az összefüggő jelenségek gondos
elkülönítése.49 Anna Freud foglalta rendszerbe az én elhárító mechanizmusait, melyek
között lényeges helyet foglal el - az elfojtás, a minimalizálás, az intellektualizálás
mellett - az izolálás.50
Az elhárító mechanizmus kognitív alapja ezúttal a kisebb erőkifejtésre való
törekvés: egyszerűbb az egyes műveleteket sorban elvégezni, nem keresve az egyes
műveletek közötti kapcsolatokat. A funkcionális tárgyhasadás esetében is az történik,
hogy nem teremtünk kapcsolatot a tárggyal végzett két művelet közt, minek
következtében az az érzésünk, hogy két különböző tárggyal van dolgunk.
L A z elmaradt inverzió. A tévcselekedetek és a gondolkodási hibák határán képzelhető
el a tévesztéseknek egy specifikus csoportja, mely a kötelező inverzió elhagyásában áll.
Az öt-hat éves gyerekek, amikor engedélyt kapnak arra, hogy írógépen írhatnak
féloldalt üres lapokra, a lapot úgy teszik be, hogy feléjük essen a fehér oldal, minek
következtében a gépen az írott lapot kapják. Ahhoz, hogy a fehéret kapják, meg kellett
volna a lapot fordítani, úgyhogy az írott oldalt lássák.
Jóval túl az öt-hat éves koron, először megyek új fogorvosomhoz.
Megjegyzem, mikor fordultam jobbra és balra. A kapuból kilépve, önkéntelenül
ugyanabban a sorrendben akarok balra, jobbra menni. Azaz ellenkező irányban
indulok el: elmulasztottam megfordítani a sorrendet. - Miután lefutott a szalag,
megfordítottam a magnetofonon a csévéket, s most a piros befutó szalag van az elején
és a zöld befutó van a végén. Hamar megfelejtkezem a megfordításról - azaz
gondolatban már elhagyom az inverziót - és így azt hiszem, hogy a szalag elején
vagyok, amikor már valójában a vége felé járok. - Gyakran előfordul, hogy a metrón az
első kocsira szállók visszafele menet, mert idefele jövet az első kocsihoz esett közel a
kijárat. Nem számolok vele, hogy a kocsi most fordított irányban megy.
Elmulasztottam követni a menetirány inverzióját. - Egy nőrokonom gondosan abban a
sorrendben rakja le a két frottírtörülközőt, ahogy majd használni akarja: elsőnek rakja
le ezért a kéket, ennek tetejébe rakja a fehéret. így persze előbb a fehér esik a keze
ügyébe, azután a kék. Nem gondolt az inverzióra.
Bizonyos esetekben kettős megfordításra van szükség és kétszeres a tévedési
lehetőség. Az RER-en (a kültelki metrón) Párizs fele menet nyáron, nagy melegben, a
bal oldali ablakhoz kell ülni, a jobb oldali a napos ablak. Visszafele menet fordítva áll a
dolog, most a jobb oldali ablak felel meg a bal oldalinak. Ehhez kell ülni. De ha
közben elmúlt néhány óra, a nap már a másik oldal felől süt, és így, kétszeres
49 Hemmung, Symptom und Angst [1926]. In: Gesammelte Werke 14. k. Imago, London, 1948, 111-205, 196
és к.
50 Anna Freud tíz elhárító mechanizmust különböztet meg (Das Ich und die Abwehrmechanismen. Lund
Humphries, London, 1946, 52. o.
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inverzióval, Párizsból hazafelé, a déli banlieue felé utazva ilyenkor mégis csak a bal
oldali ablakhoz kell ülni.
Az inverzió elhagyása dinamikus megfelelője a tagadójel elhanyagolásának, az
ellentétek azonosításának a szavak szintjén. A figyelem ellazulásával a tagadást és
ellentmondást nem ismerő archaikus primer mechanizmus érvényesül - percekig az
álom szintjére süllyedünk. ("Ne álmodozz!" - mondják ilyenkor joggal.)
j. Futottak még... A felsorolásból kimaradt nem egy tipikus tévesztés. Szóba került a
térbeli és időbeni kapcsolatok összetévesztése, de hoztam példát kronologikus és
kauzális kapcsolatok azonosítására, a klasszikus "post hoc ergo propter hoc [Utána,
tehát miatta]" érvelésre. A tárgy és a tárgyat jelölő szó azonosítása egy korai kognitív
fázis jellemzője.51 Bőven ad lehetőséget téves ítéletekre a tárgyi és a nyelvi szint
világos elhatárolásának elmulasztása. Lélektani kísérletek szerint a 6-10 éves gyerekek
helyesen ítélik meg az események sorrendjét, ha a szavak rendje követi az
eseményekét. Ha eltér a sorrend a két szinten, a gyerek a szavak rendjét követi, amikor
az események kronológiai sorrendjét kell meghatároznia.52 A gyerekek nehezen
fogadják el a ’demotivációt’: ragaszkodnak az átvitt értelmű (idiomatikus) kifejezések
eredeti "konkrét" értelméhez. A viccek gyakran követik ezt a gyerekes stratégiát.53 A
hétköznapi valóságban gyakoriak a korai kognitív feldolgozáson alapuló tévedések. A
példák hiánya emlékeztet arra, hogy a féreértések egyáltalán nem kerültek szóba. Ezzel
kiesett a tévesztések egyik lényeges dimenziója.

C. Téves műveletek
a. Téves kategorizálás. A tudományos folyóirat technikai szerkesztője megbízza a
gépírónőt, hogy válassza ki a folyóirat levéltárából azokat a leveleket, melyekben a
szerkesztőség egy szerzőt cikk vagy könyvismertetés írására szólít fel. A gépírónő
lelkiismeretesen elvégzi a rábízott feladatot. Többnyire az utasításnak megfelelően járt
el. Néhány esetben azonban tévedett: olyan leveleket is kiszedett a levéltárból, melyek
nem tartoztak a fent meghatározott kategóriába. így odasorolta azt a levelet: (a)
melyben a szerkesztő felkéri a szerzőt, hogy cikkét a mellékelt lektori vélemény alapján
átalakítani szíveskedjék; (b) melyben arra kér fel egy kollégát, hogy írja meg
véleményét a csatolt dolgozatról; (c) melyben a szerkesztő megküldi a szerzőnek a kért
kivonatokat; (d) melyben a szerkesztő felkér valakit, hogy fordítsa le oroszra a
megküldött kivonatot.
51 Számos példát hozok és utalok a kérdés irodalmára egy korábbi cikkemben: He is only joking. Joke
metaphor and language development. In: Kiefer Ferenc (ed.), Hungarian general linguistics, 31-108.
52 A gyerekek gyorsabban értették meg a (10a) mondatot, mint a (1 lb)-t:
(10a) The boy came in before the girl did.
(11a) The girls came in after the boy did.
Clark, H. H., Clark, E. V., 1977: Psychology and language. Harcourt & Brace, New York, 507. o.
53 L. 58. jegyzet.
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A felsorolt esetek egyikében sem kér fel a szerkesztő valakit egy cikk vagy
ismertetés megírására. A gépírónő nem veszi tekintetbe a kitűzött célt. Nem tesz
különbséget cikkek kérése és a már beérkezett cikkek szerkesztése (feldolgozása) közt.
Beéri azzal, hogy a levélben szerepel a kapott utasítás egyik vagy másik eleme (így az
ismertetés szó vagy az azzal rokon bírálat vagy vélemény, vagy az ismertetéssel
rokonítható kivonat. Egyszerűbb, gépiesebb (kevesebb utasításból álló) program
alapján igyekszik megoldani a feladatot.
Leegyszerűsített programon alapulnak a nyelvészeti cikkeket szakozó
könyvtárosnő hibás katalóguscédulái. A "Dán zárhangok eszközfonetikai vizsgálatáét
nem a ’dán hangtan’-hoz és a ’zárhangok’-hoz sorolja, hanem az ’eszközök, módszerek’
kategóriába, mondván, hogy "ez áll a címben". Az ’olvasás’ szakba kerül a
"Laringalizáció az olvasott beszédben" [Laryngalization in read speech], "hiszen ott áll
az olvasott [read] szó". Megmarad a kifejezések szintjén, és nem jut el a kifejezett
lényeghez. A tévesztéseket ezúttal is megkönnyíti a hamis ’beállás’. A gépírónő nem
próbálta "beleélni magát" a szerkesztőség helyzetébe; a könyvtárosnő sem gondol a
katalógus használóira, azokra, akik a dán zárhangokról vagy a laringalizációról szóló
irodalmat keresik majd. Eljárásuk eleve hibás pragmatikai szempontból; a logikai hiba
mindkét esetben összefügg a helytelen "beállással".
A helytelen kategorizálás végső soron hibás ítéletalkotáson alapul. A
könyvtárosnő valószínűleg így okoskodik: "Ha olvasásról szól a cikk, akkor minden
bizonnyal szerepel a címében az olvasás szó. A szakozandó cikk címében szerepel az
olvasás szó, s így minden bizonnyal olvasásról szól". Ez a téves következtetések egyik
klasszikus formája: "Ha a igaz, akkor b igaz; b igaz, tehát a is igaz." A könyvtárosnő egy
esetben hivatkozott is erre a hibás szillogizmusra téves szakozásának igazolására. Azok
a munkák, melyekben a szerző miogramok, palatogramok vagy hangosfilm segítségével
vizsgálta a mássalhangzók képzését, az ’akusztiká’-ba kerültek a következő indoklással:
"az akusztikai elemzésekben mindig mérőeszközöket használnak. Ha a cikkben
mérőeszközökről van szó, akkor beteszem az ’akusztikába’.
Ha megkérnénk a könyvtárosnőt arra, hogy levehessünk a polcról egy bőrbe
kötött 18. századi francia grammatikát, könnyen találhatnánk beszédes példákat a
helytelen katalogizálásra (nem is kellene a 18. századig visszanyúlni). Ilyen klasszikus
eset a ’betű’ és a ’hang’ (fonéma) kategóriájának gyakori egybeesése54 vagy az akcentus
kategóriájának zavaró kitágítása.55

54 Régnier, amikor a szóvégi mássalhangzókról ír, hol a hangot hallja, így amikor a voir szó ^r-jéről ír, hol a
betűt tartja szem előtt, amikor a voit, doigt szót idézi, és nem gondol arra, hogy ezekben a szavakban csak az
írás őrzi a szóvégi t emlékét, a szó a beszédben magánhangzóra végződik: vwa. dwa (pontosabban: vwe, dweí.
- Jakob Grimm a német s hangot hármashangnak, triftongusnak tekinti az sçh írásjel alapján.
55 Az accent szó 17-18. századi francia és angol grammatikusai számára hol a hangsúlyt (nyomatékot), hol a
hanglejtést, hol az időtartamot, hol az ejtésmódot jelöli. Grimarest a Traité du récitatif ’Accent’ fejezetében a
ç-t, a ’cédille’-t is tárgyalja, mivel ez is a kiejtéshez tartozik. A következetlen használat alapjául az össze nem
tartozó hangjelenségeket egybekeverő ’akcentus’ fogalom szolgál. Ez a zavaros fogalom újraéledt a jelenkori
fonetikában.
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Szabó Dezső a második világháborút megelőző korszak hivatalos
irodalomtörténészét (és irodalomtudományát) karikírozva írja, hogy Pintér Jenő az
írókat két csoportra osztja: (a) akik a Keleti pályaudvarra érkeznek, (b) akik a Nyugati
pályaudvarra érkeznek. A kategorizálást a tárgy szempontjából irreleváns tényezőre
alapítja.
b. Viszonyítás hiánya. A logikai hibák legtisztább és legszórakoztatóbb példáit
kisgyerekek szolgáltatják. Egyik tipikus tévesztés a viszonyfogalom ’fiiggetlenítése’,
független minőségfogalomként való kezelése. Világosan mutatja ezt a viszonyítószók
használata: a több az ’sok’, a kevesebb ’kevés’, ugyanúgy minőséget és nem viszonyt
jelölő a naevobb és a kisebb, a jobb, a rosszabb.56 Gyerekeink 3-5 éves korukban arra a
kérdésre, melyik sütit vagy követ szeretik jobban, többnyire azt felelték, hogy "Mind a
kettőt jobban szeretem." - Az anya egyszerűen anya, és nem valakinek az anyja.
"Amikor én még egész egész pici voltam, te még nem éltél, csak Apuka," - mondta az
anyjának egy négyéves kisfiú, aki hároméves kora óta tisztában volt a nemzés és a
szülés mechanizmusával. "Ki lesz az én testvérem anyukája? - kérdezi egy hároméves
kislány. A matematikai logika formanyelvén, A gyerek a kétváltozós ítéletfüggvényt,
(x.v) f (x.v). egyváltozóssá alakítja át: (x) f ix!.57
Ilyen illegális logikai transzformációkkal olykor felnőtt szerzők is élnek. A
’sötét’ hangzók azért hangzanak ’sötéten’, érvel cikkében egy nyelvpszichológus, mert
nehezebb őket identifikálni, mint a ’világosakat’. Mind a világosokat, mind a sötéteket
csak egymással egybevetve lehet "identifikálni", azaz megkülönböztetni. Karinthy
vetette fel (nem emlékszem, melyik krokijában) a kérdést: "Kik csókolódznak többet, a
nők vagy a férfiak", hogy utána figyelmeztesse az olvasót, hogy kétváltozós függvénnyel
van dolga, senki sem csókolódzhat magában.
Az okozati összefüggések is bőven adnak hibás műveletekre lehetőséget. 4-6
éves gyerekek gyakran cserélik fel az okot és okozatot. Miért van szél? - kérdezi
hétéves francia alanyától Henri Wallon. "Azért, mert széttárulnak az ágak" - feleli a
kisfiú. Honnan jön a szél? "A fáktól" - feleli egy másik, hatéves fiú.58 Ugyanezt a
magyarázatot hallottam egy hároméves magyar kislánytól. Hasonló logikai inverzióra
hoz számos példát Jean Piaget, de hozzáteszi, hogy az okozati viszony felcserélése, vagy
inkább ennek látszata abból következik, hogy a gyerekek nem látják világosan az*5

56 Gyermeknyelwel foglalkozó szerzők azt tapasztalják, hogy a viszonyfogalmak csak lassan, fokozatosan,
aránylag későn alakulnak ki (Donaldson, M., Wales, R., 1970: Relational terms. In: Heys, J. R. (ed.),
Cognition and the development o f language. Wiley, New York, 235-268)
5^ Egyes nyelvek nem ismerik a viszonyító fokozást. A bibliafordító, írja Eugene Nida, ha Zacapoastla
aztékra fordítja a János-evangéliumot, "...elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam" (14:28),
kénytelen a hasonlítástól eltekinteni: "az Atya nagyon nagy, én nem vagyok nagyon nagy". (Toward a science
o f translating. Brill, Leiden, 1964, 208. о.)
СО
Porquoi il y a du vent? "C’est parce qu’il y a des arbres qui couvent... C’est parce que les branches
s’écartent" (Les origines de la pensée chez l ’enfant. Presses Universitaires de France, Paris, 234. o.
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okozati összefüggést, hanem valami homályos, kevésbé differenciált kapcsolatot
sejtenek, melyet ’egymás mellé rendelés’-nek nevezhetnénk.59
c. Okiokozat tévesztés. Az okozati összefüggés inverziójával olykor-olykor a
tudományos irodalomban is találkozunk, különösen viták során. Egy hangtani
disszertáció vitáján vagyunk. A kandidátus, H. L. válaszában kiemeli, hogy a
hozzászólók lényeges kérdésekben ellentétes álláspontot képviselnek. B. L. szerint a
hangsúly hatására megnyúlnak a magánhangzók, F. I. szerint megrövidülnek.
Valójában F. I. cikkében nem az áll, hogy a hangsúlyos magánhangzók rövidebbek,
hanem hogy a rövid, nyílt magánhangzók hangzósabbak.
Gyakran leplezettebb, bonyolultabb a hibás következtetés a tudományos
értekezésekben, helyet hagyva a kételynek, valóban hibás műveletről van-e szó.
Goldzieher Ignác az Oedipus-mítoszt napmítoszból vezeti le.60 Otto Rank61, azt
hiszem, joggal, lát ebben inverziót. "Kétségtelen, hogy a monda az anyával elkövetett
incesztus és az atya megölését a társadalmi életből vonta el, és hogy ezt az emberi
formát öltött mítoszt nem lehet az égből lehozni... Míg ezek a kutatók [= az asztrális
eredet hívei] az incesztusban és kasztrációban - melynek még nagyobb teret adnak,
mint mi, analitikusok - , a mennyei viszonyok kivetülését látják; mi, pszichoanalitikus
meggondolások alapján egyetemes emberi viszonyok kifejeződésének tekintjük őket;
ezeket [a valóságos társadalmi cselekedeteket] később lélektani okokból, védekezésül
és önigazolásul az emberek kivetítették az égre, ahonnan most mítoszmagyarázóink
visszahozzák a földre emberi viszonylatok értelmezésére."
Az inverziónál ritkább gyerekeknél az előjelcsere az okozati összefüggések
értékelésénél.
- Elhiszed, Anti" - mondja egy hat éves kislány az öccsének -, hogy azért gyengébb a
hangod, mert kiszedték a manduládat? A mandula ott van a torokban és sok hangot
felfog. Azért gyengébb most.

A kislányt nem zavarja, hogy saját elmélete szerint a mandula kivételével erősödnie
kellene a hangnak. Hallgatólagosan felcseréli az előjeleket, amikor a konkrét esetre
alkalmazza az elméletét. Ezúttal is a primer mechanizmus foglalja el illetéktelenül a
racionális szekunder mechanizmus helyét. Leplezi az ellentmondást, és alátámasztja a
hamis következtetést, hogy a tudattalan szintjén a mandula kivétele kasztrációval
egyenértékű, s a mandula kivétele persze gyengíti a kisfiú ’hangját’. A kislány ’elmélete’
tudattalan kasztrációs fenyegetés.
Szubjektiven indokolt az előjeltévesztés egy nagyapa érvelésében is. A
nagypapa szeretne átlátogatni a szomszédba, de a fia kéri, hogy tekintsen most el ettől,
mivel neki el kell mennie, és a gyerekek közben hazajöhetnek az iskolából, mielőtt
59 "Ces renversements apparents de la cause et de l’effet sont donc dus...au fait que le ’parce que’ ne marque
pas encore une liaison univoque de cause à effet, mais une liaison plus vague, indifférenciée, que nous
pouvons appeler ’liaison de juxtaposition’..." (1984, Le langage et la pensée chez l ’enfant [1923]. Denoël, Paris,
166. o.)
66 1876.DerMythus bei den Hebräern. Leipzig.
61 1912. Das Inzest-Motiv in Dichtung und Sage. Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Wien, 278. o.
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még az anyjuk megjön a munkából. A nagypapa nem ért ezzel egyet, szerinte a
gyerekek később érkeznének. A helyzet szerencsésen alakul. Már hallani az utcáról a
hazatérő mama füttyjelét.
- Hát akkor mehetsz, Nagypapa - mondja a fia.
- Miért? Jönnek már [a gyerekek]?

A nagypapa megtartja a gyerekek jövetele és az elmenés közötti kauzális kapcsolatot,
de törli az "akkor nem mehetsz еГ'-ből a nemet a primer eljárás felülkerekedésével: "Ha
hazajönnek a gyerekek, akkor elmehetsz."
A gyerek nem tudja a szót a szóval jelölt tárgytól, a kifejezést a kifejezett
tartalomtól élesen elhatárolni. A kettő azonosítása is része a primer eljárásnak. A
primer eljáráshoz való visszahajlásként értelmezhető, hogy könnyebben, gyorsabban
ismerjük fel az igaz kijelentést tartalmazó állító mondatot, a hamis kijelentést
tartalmazó tagadó mondatot, mint az igaz kijelentést tartalmazó tagadó és a hamis
kijelentést tartalmazó állító mondatot.62
d. Kauzalitáskényszer. A gyerekek önkényes, ’pszeudo-logikus’ kauzális érvelésével
kapcsolatban Jean Piaget arra a következtetésre jut, hogy "a gyerek gondolkodását, és
az egocentrikus gondolkodást általában, a "mindent indokolni kell" kényszere jellemzi.
Nincs hely a véletlen számára a gyerekek gondolkodásában... "Minden mindennel
összefügg, és semmi se indokolatlan."63 Emlékeztet ez a gondolkodásmód a törzsi
társadalmak világképére. Nincsen ’véletlen’, spontán baleset, betegség vagy haláleset.
A balesetet, a betegséget varázslat okozta, a beteg rontás áldozata, a halottat mágikus
eszközökkel ölték meg. A szárazság, a sáskajárás, a rossz termés, a sikeres vagy
sikertelen vadászat, a győztes vagy vesztett háború mind beletartoznak a mágikus
kauzalitás körébe. A fiktív okokat a közösség egyetértése szentesíti.64 Azokban a
közösségekben, ahol a mágikus gondolkodás nem államvallás, a jelenségek közötti
kapcsolatok babonás pszeudo-kauzális értelmezése (lélektanilag alaposan indokolt)
perzisztens gondolkodási hiba (téveszme).
Felmerül a kérdés: miért "tudományosabb" a gyerekek és a törzsi társadalmak
világnézete, mint a fejlettebb társadalmakban élő felnőtteké, miért nagyobb a
gyermekek és a ’primitívek’ kauzalitás igénye? Úgy látszik, hogy a véletlen kései
felfedezés, alapos kutatómunka eredménye. Feltételezi az én megszilárdulását, a lelki
és a tárgyi valóság világos elkülönülését, a tett és a gondolat elválasztását, a
gondolatok mindenhatóságáról való lemondást, a mágikus világnézet elvetését,
melynek keretében a véletlennek tűnő eseményeket mindenható, de legalábbis nálunk
62 Wason, P. C., Jones, S., 1963: Negatives: denotion and connotation. British Journal o f Psychology, 54, 299307. - Gough, P. B., 1965: Grammatical transformations and speed of understanding. Journal o f Verbal
Learning and Verbal Behavior, 5 , 107-111.
63 1984. Le langage et la pensée chez l ’enfant [1923]. Denoël, Paris, 194. o. - Az oknyomozást elindító
alapkérdés: honnan és hogyan jöttem? A gyerek a testvérke születése után szokta szüleit felesleges
kérdésekkel elárasztani.
64 Az etnográfiai irodalom klasszikus szintézisét nyújtják Lucien Lévy-Bruhl monográfiái, így a La mentalité
primitive [1921]. Presses Universitaires de France, Paris, 1960,22-37.
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hatalmasabb, szellemek irányítják. Félelmetes olyan világban élni, melyben - kisebbnagyobb mértékben - az eleve megismerhetetlen véletlentől függ az ember. A nyitott
kérdés mindig nyugtalanít. Nem lehet tudni, milyen ismeretlen veszélyt rejt. A gyerek
siet a kérdéseket lezárni, a bizonytalant lekötni. Ha maga talál választ a miért-re, ez azt
m utatja, hogy a helyzet ura maradt, nem vész el a káoszban. Feltehető, hogy a
"mindenáron indokolni akarás" (justification à tout prix) végső soron a
létbizonytalanságból ered, a megsemmisüléstől való félelemből.
Az "indokolni bármi áron" attitűdjével idős férfiaknál is találkoztam. A
háziorvos a szokottnál magasabb vérnyomást mért egy idős úrnál. Amikor az orvos már
elment, az öregúr egymás után rögtönözte a lehetséges indokokat. Ugyanolyan
pszeudo-logikus okhatározó mondatokat produkált, mint Jean Piaget gyerekei.
"Izgultam, mert M. nem telefonált..." és itt következtek az okként elfogadhatatlan
asszociációk. "Miért izgult volna ezen, Nagypapa?" "Nem tudom, csak keresem az okát,
valami oka csak van." A háttérben ott állt láthatatlanul az egyes, aktuális indokoknál
mélyebben fekvő fatális ok. Erre vetettek fátylat a találomra felsorolt pszeudo-logikus
okhatározó mondatok.
Kevésbé problematikus két egymástól teljesen független kijelentést önkényes
kauzális kapcsolatban hozni a politikai életben. "Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit
jelent Pártunk II. kongresszusa, be kell tartanunk azt, amit felajánlottunk."
e. Hibás szillogizmus. A hétköznapi társalgás során és a tudományos irodalomban a
hamis szillogizmusok közül a leggyakoribb talán a következő típus: "ha nagy a tűzkár,
sok tűzoltó jön", tehát "ha sok a tűzoltó, akkor nagy lesz a tűzkár." Betűjelekkel:
(a - b) « (b - a-)65. Ezt az alapképletet gondosan szem előtt kell tartani, mert a konkrét
esetek ritkán olyan áttetszők, mint ez a képlet. íme egy nem túlságosan bonyolult hibás
következtetés.
Egy középkorú mérnök örömmel újságolja, hogy R.-nek, úgy látszik, sikerült eladnia a
lakást, mert ma kevesebben jelentkeztek a hirdetésre.

Azt elismeri, hogy a hirdetés szövege, amíg vissza nem vonják, nem változik meg attól,
hogy R. eladta a lakást. Abból, hogy kevesebben jelentkeztek, nem következik tehát,
hogy R eladta a lakást. A mérnök így érvelt: az emberek csak akkor jelentkeznek, ha
leadják a hirdetést, mivel ma még kevesen jelentkeztek, úgy látszik nem adott le
hirdetést, tehát eladta a lakást. Leegyszerűsítve az érvelést eljutunk a hamis
alapképlethez:
"Ha valaki nem adja le a lakáshirdetést, akkor nem jelentkeznek érdeklődők.
Nem jelentkeztek érdeklődők (pontosabban: kevés érdeklődő jelentkezett); tehát nem
adta le a hirdetést (mert közben eladta a lakását)." A téves következtetés ösztönzője az
a kívánság, hogy R.-nek sikerüljön a lakást minél előbb eladni.
^ Ennek egy leplezettebb változata "az előzmény tagadása" (denying the antecedent):
На р, akkor g.
Nem g,
tehát: nem g
Ez a téves következtetés is azon a feltevésen alapul, hogy "ha g, akkor p".
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Tudjuk, hogy még tesztedzett amerikai és brit egyetemi hallgatók is bőven
követnek el logikai hibákat.66
f. Szinttévesztés. Kevésbé látványos, de annál gyakoribb a hierarchikus szinttévesztés: egy
halmazelméleti szempontból helytelen lépés. A kutató a részhalmaz sajátságait a
részhalmazt tartalmazó halmaz tulajdonságaival veti egybe. így például egy hanglejtésmonográfia a hanglejtés funkcióit egybeveti a nyelv funkcióival. A hanglejtés a nyelv
szerves része: a hanglejtés funkciói nyelvi funkciók. Hasonló félrefogással egy másik
szerző a kérdő-felkiáltó hanglejtést a felkiáltó hanglejtéssel hasonlítja össze. A
kategóriák hierarchikus viszonyát figyelmen kívül hagyva jut meglepő eredményre egy
prozódiai tanulmány. A szerző szintetizált dallamváltozatokat mutat be 20 kísérleti
alanynak, akik a hallott változatokat a javasolt rubrikák egyikébe kell hogy helyezzék.
A javasolt rubrikák azonban nincsenek azonos szinten. Egymás mellett szerepel: a
kategorikus kijelentés, az éles megjegyzés (affirmation sèche), a kérdés, a csodálkozás,
a kétely, a határozatlanság, a türelmetlenség. Talán nemcsak nyelvészek számára
nyilvánvaló, hogy a kijelentés és kérdés nem állnak egy szinten a kijelentésnek vagy
kérdésnek sajátos színt kölcsönző attitűddel (a határozatlansággal, kétellyel,
türelmetlenséggel, élességgel). Az alanyok nem tudhatják, hogy a határozatlan vagy
csodálkozó kérdést a csodálkozás vagy a kérdés rovatába írják-e. A szerző ebből arra
következtet, hogy a (francia) hallgatók nem ismerik fel a kérdő hanglejtést.67

A múlt vonzása
A szóban, tettben, gondolatban elkövetett hibákat igyekeztem a tudatos vagy
tudatelőttes struktúrákból kiindulva és ezek keretén belül kognitív szempontból
elemezni. Freud sem hanyagolja el a kognitív aspektust a Mindennapi élet
pszichopatológiájában, de nem szűkíti le erre az elemzését. Ennek köszönheti a mű
korszakalkotó jelentőségét. Nem akad egy sem a fent elemzett esetek közt, melyben az
elvétésnek ne lett volna dinamikus háttere. Leo Spitzer Racine stílusát elemezve
kiemeli a csillapítás, a hangfogó jelentőségét. Spitzer cikkére hivatkozva, ismételten
nem jutott eszembe a szordínó szó, és annak francia eredetije, a sourdine. így vettem
észre, hogy romlott a hallásom, ha nem is akartam ezt tudomásul venni (sourd ’süket’).
Amikor olvasólámpám gombját el akarom oltani felgyújtáskor, és felgyújtanám
leoltásnál, ez jól illusztrája az antitetikus szóhasználat cselekvés-ekvivalensét.
Ugyanakkor minden esetben volt valami szubjektív oka is a tévesztésnek: fáradt voltam
az olvasáshoz, vagy ellenkezőleg, késő éjjel szívesen tovább olvastam volna, ha tudtam
is, hogy ez nem okos dolog a reggeli munka szempontjából.

66 Henle, M., 1962: On the relation between logic and thinking. Psychological Review, 69, 366-378. - Wason,
P. C , Johnson-Laird, P. N., 1972: Psychology o f reasoning: structure and content. Batford, London.
67 Mettas, O., 1966: Les facteurs ecto-sémantiques du discours et leur caractérisation par la synthèse. In:
Moles, A., Vallancien, B., eds, Phonétique et phonation. Masson, Paris, 177-188.
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Az egyéni, alkalmi szubjektív motiváción kívül vannak olyan szubjektív
tényezők, melyek az egyes jelenségcsoportok egészére kiterjednek. Jean Piaget joggal
vezeti vissza a gyerek gondolatmenetét elhomályosító, néha érthetetlenné tevő,
elliptikus beszédmódot a gyerek egocentrizmusára: nem mond semmi olyat, amit
evidensnek tekint, ami számára tudott.68 A felnőtt automatikus reakciója gyakran
alapul ezen a gyermeki szemléleten. Gondoljunk a francia filmet fordító
fiatalasszonyra, aki a néma jeleneteket is lefordította, hiszen számára minden jelenet
egyaránt érthető volt. Nem nézte a filmet a franciául nem tudó, de legkevésbé sem
fogyatékos értelmű nővére szemszögéből.
A Balaton felé utaztunk. Nyolcéves kisfiam, ahogy állomáshoz értünk, azt
javasolta, hogy "üljünk össze jó szorosan, hogy lássák, hogy négyen vagyunk." Ez a
felszállók felől tekintve nem látszott célszerűnek, hiszen minél szorosabban ülünk,
annál több lesz a szabad hely. A gyerek úgy érezte, hogyha szorongva ülünk, más is érzi,
hogy itt kevés a hely. Az okozati viszony felcserélésével kapcsolatos hibás szillogizmust
is illusztrálja a javaslat: "Ha kevés hely van, szorongva ülünk, ha szorongva ülünk,
kevés a hely."
A szubjektív élmény és a valóság között nincs még éles határ:
- Olvasd, fiam, a könyvedet, akkor gyorsabban múlik az idő.
- Apuka azt mondta, hogyha olvasunk, akkor hamarabb megérkezik a mama.

Nem mindig éles ez a határ idősebb ember számára sem. Hetvenes férfi felhívja menye
kérésére a család barátnőjét, Mártát, akit bizalmasan vezetéknevén szólít a család,
unokáktól nagyapáig. Rédner Márta anyja jelentkezik: - Kérem a Rédnert, mondja a
nagypapa. Abból indul ki önkéntelenül, hogy ha neki, nekünk ’Rédner’ a Rédner
M árta, akkor a hozzá még közelebb állók számára még inkább az. Nem vesz tudomást
a másik fél, a mama szempontjáról, aki számára a lánya semmikép sem ’a Rédner’.
Szillogisztikus szemantikai teszteknél gyakran fordul elő, hogy a kísérletben
részt vevő egyetemi hallgatók intuitív, globális felfogásuk alapjan alkotnak ítéletet, és
nem a logikus következtetés alapján.69
A tévcselekedet nemegyszer tettnyelven fejez ki egy még megfogalmazatlan
kijelentést. Amikor be akarom kapcsolni a már működő zenei adót, ezzel azt jelzem,
hogy "nekem ez nem zene, inkább még egyszer bekapcsolom, hátha akkor majd igazi
zenét játszik".
A tapadás szóval jelöltem az automatikus reakciók egy csoportját, melyek
közös jellemzője egy előző helyzet mellett való indokolatlan kitartás, elsősorban a
pszichoanalitikus ösztönelméletre gondoltam, a Styx-ből táplákozó ismétlési
kényszerre.70 "Tapadunk" a meglévőhöz, a megelőzőhöz, hogy az újat, az ismeretlent
elkerüljük. Freud írásaiban ismételten "tapadásról" (klebrig), azaz kevéssé mozgékony
libidóról beszél olyanok esetében, akik nehezen tudnak személyektől, tárgyaktól

68 Le langage et la pensée chez l ’enfant [1923]. Denoël, Paris, 164.1. és kk.
69 Wason, P. C , 1977: Self-contradictions. In: Johnson-Laird, P. N., Wason, P. C. Thinking. Readings in
cognitive science. Cambridge University Press, Cambridge, 114-128.
Jenseits des Lustprinzips [1920]. Gesammelte Werke,_1Ъ, 38-45.
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elszakadni.71* Jól értelmezhető (kézzelfogható) ez a kognitív fogyatékosság a
kapaszkodást ösztönből12 kiindulva: nem engedjük ki kezünkből, amit már egyszer
megragadtunk fogalmi, verbális eszközökkel.
Nemegyszer nagy figyelemre van szükség ahhoz, hogy felismerjük, leleplezzük
archaikus reakcióinkat. Csak felnőtteknek szóló filmet jelent be a televízió. Feleségem
első gondolata: Zebit le kellene fektetni. Zebi felnőtt, de néha gyereknek képzelt
macska. Egy tizedmásodpercre arra gondolok, hogy a Zebi macska behozhatná
feleségem táskáját. Más alkalommal feleségemnek villan át hasonló gondolat a fején: a
macska segíthetne a lepedő összehajtogatásánál. (Ironikus asszociáció lehetett: a
macska jelenlétében szinte lehetetlen összehajtogatni egy lepedőt. - Az asztalon
szétterítve fekszik a kézirat. "A macska felugorhatna és bepiszkíthatná" - gondolom. A
macska ekkor már nem élt. Egy másik, ugyancsak a múlthoz tapadó, felvillanó ötlet:
Freud válogatott műveinek ötödik kötetében kapaszkodásról ír (Sich anklammern').
Meg kell írnom Hermannak. Hermann Imre ekkor már egy éve halott volt.
A kisgyerek saját tudatának kivetítésével, projekció segítségével ismerkedik a
környező világgal. így fogalmazta ezt meg Ferenczi Sándor, aki elsőként vizsgálta
pszichoanalitikus szempontból a kisgyerek kognitív tevékenységének alakulását.73
S így emlékszik vissza költői kutatásainak előzményeire Szabó Lőrinc:
...Mint gyerek
éreztem már, hogy minden lehetek,
hogy a másik, hogy a kettő legyek,
én meg a tárgyak, én meg az, ami
foglalkoztat.
(A régi játék)

Ezzel a módszerrel élünk, amikor, egy-egy másodpercre, megelevenítjük a tárgyakat
vagy megszemélyesítjük az állatokat. A gyerekek fogyatékos oknyomozó készségével,
pontosabban az ok/okozat viszony inverziójával kapcsolatban szóba került a fa mint
szélforrás. A fa megszemélyesítése is szerepet játszhatott a téves elképzelés
kialakításában. A megszemélyesítés nyilvánvalóbb, amikor felveti a gyerek: "Mit csinál
a szél, amikor nem fúj?"74
Egyes esetekkel kapcsolatban futólag utaltam arra, hogy a logikai hibák, és
általában a kognitív szempontból helytelen műveletek részben vagy egészben a
szellemi fejlődés igen korai fázisára jellemző primer eljáráson alapulnak, melyek döntő
szerepet játszanak az álomban és a neurotikus szimptómanyelvben75, a mágikus
világszemléletben és mágikus praxisban. A hasonló vagy egymással kapcsolatos szavak,
tárgyak, jelenségek azonosítása, a tagadás ignorálása és az egymást kizáró kontrér
71 Gesammelte Werke, 11. к., 360 kk., 473 к., 12 к. 151,16 к. 87 f., 17 к. 107 к.
12 Hermann Imre [1943]: A z ember ősi ösztönei Magvető, Budapest, 1984,71-134.
73 Die Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes. In: Bausteine zur Psychoanalyse, 1. k , Internationaler
Psychoanalytischer Verlag, Wien, 62-83.
74 Hermann Imre közlése.
1<' Traumdeutung [1900]. Gesammelte Werke, 2/3. k., 593-614.
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fogalmak békés együttélése az archaikus élményfeldolgozás jellemzői, s ugyanakkor
fellelhetők az elvétések, tévesztések hátterében.
Kihúzom az ágy alól a papucsot. Egy pillanatig úgy érzem, hogy ez az aktus azonos egy
másik rátalálással, s így mintha ezáltal megoldódott volna a tűzhely mögé beesett és
nehezen elókeríthető kulcs ügye.

Amíg ez az illúzió tartott, a mágikus participáció világában éltem. A kívánság mágikus
erejébe vetett hit nyilván belejátszott abba is, hogy a fiam telefonhívását várva a lift
kattanására azt hittem, hogy létrejött a kapcsolat.
Gondolkodási hibák és költői formák
A banális vagy groteszk tévesztések egyike-másika esztétikai értéket produkálhat
irodalmi művekben. A klasszikus retorika kétezer éve felhívta már erre a figyelmet: a
vitium vagy barbarismus. ha bizonyos szintet elér, ha eleget tesz bizonyos (a klasszikus
retorikákban többnyire meg nem határozott) követelményeknek, alakzatnak minősül,
a nyelvi szint szerint hangalakzatnak, szóalakzatnak, mondatalakzatnak, gondolat
alakzatnak76
A tévcselekedetek, logikai hibák és az irodalmi szintet elérő viccek kapcsolatát
Freud behatóan elemezte.77 A gondolkodási hibák, a trópusok és gondolatalakzatok
néhány összefüggésére szeretnék itt utalni, kiemelve egyúttal a költői hang- és szójáték
sajátosságát.
Az említett szótévesztéseknél a szó hangzása játszott nemegyszer megtévesztő
szerepet. A költői nyelvhasználattal való összefüggés ezúttal nem szorul indoklásra
vagy illusztrálásra. Az orosz és a prágai strukturalista nyelvészek a költői nyelv
lényegét a hangos kifejezés előtérbe kerülésében látják. Roman Jakobson az
üzenetnek (message) önmaga felé fordulását tekinti éppen költői funkciónak: a forma
önmagáért jelentős.78 Valójában a forma azért vonja magára a figyelmet a költői
közlésben, mert a szó szoros értelmében jelentős: a szöveget kiegésztő üzenet
hordozója.

Quintilianus, Institutio oratorio, 1, 5, 3 - 1, 5, 10. - Consentius, Ars de barbarismis et metaplasmis. Ed.
Niedermann; cit. Lausberg, H., 1960, Handbuch der literarischen Rhetorik. Hueber Verlag, München, 248455.
77 Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten [1905]. Gesammelte Werke, 6. k , Imago. London, 1940. A rthur Koestler kitágítja a keretet és kiterjeszti a vizsgálatot más esztétikai tartományokra: The act o f
creation. Hutchinson, London, 1964. - Igyekeztem nyelvi, logikai, pragmatikai és ontogenetikus szempontból
elemezni a vicc-mechanizmust: H e is only joking. In: Kiefer, F. ed., Hungarian general linguistics. Benjamins,
Amsterdam, 31-108.
78 "The set (Einstellung) toward the message as such, focus on the message for its own sake, is the POETIC
function of language", írja a stílust elemző nemzetközi konferencia elnöki zárszavában. (In: Sebeok, Th. A ,
ed., Style in language. M. I. T. Press, New York, 350-377)
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A jelentés hasonlóságán alapuló verbális félresiklások, és nemegyszer a
tévcselekedetek is, vagy metonimikusak vagy metaforikusok79: önkéntelenül követik a
költői nyelv két alapvető szemantikai eljárását. Miért merőben eltérő a hatásuk? A
gyerek ’metaforája’, amikor ’madár’-nak nevezi a legyet, tökéletlen nyelvtudáson és
hiányos biológiai ismereteken alapul. A felnőtt, amikor eltéveszti a szót, a tudatos
irányítás kihagyása következtében egy másodpercre visszaesik a gyermeki szintre, de
utána azonnal kiigazítja a hibát. Az elvétés nem zavaró, de nem kelt örömet sem
(legfeljebb enyhe kárörömet). A metaforizáló költő nem téved, tudatosan száll le a
gyermeki szintre, hogy a gyerek szemével újra felfedezze a tárgyat és felnőtt ismereteit
maradéktalanul megőrizve, de a nyelv által felkínált szemléletmódot félretolva, saját
szemével lássa és a maga primitív érintetlenségében ragadja meg a jelenséget. Enged a
múlt csábításának, minket is részleltet a regresszió öröméből, de ez nemcsak veszteség
nélkül történik, hanem tekintélyes nyereséggel (hírértéktöbblettel) zárul.80
Talán nem érdektelen, hogy mindezen mit sem változtat, ha a tévcselekvő nem
szóban vét: cselekszik, valóságosan elköveti a metaforikus (metonimikus) vétséget.81*
Hiányzik a rizikó, az alászállás, a mélységből felhozott tilos gondolatok tudatos
vállalása: a költői tett.
Ez különbözteti meg a tévesztések bármely formáját és módját a megfelelő
költői eljárástól. Csak emlékeztetek a megfordítás, az antonimák összetévesztésének,
az állítás és tagadás felcserélésének meglepően sokféle költői változatára: antiszimmetria, metatézis, inverzió, antitézis, paradoxon, irónia, chiazmusPA szórakozottság nagyobb fokú redundanciával jár. Ha szórakozottan
viselkedünk, redukált kognitív programmal dolgozunk. Ez legkevésbé sem áll a költői
alkotásra. Tudjuk ugyanakkor, hogy a redundanciának a költői mű nagyobb teret enged
egyes szinteken: a beszédhangok szabályosabb eloszlása az eufónia lényege. A
nyomatékos szótagok eloszlása a szabad versben is egyenletesebb, mint a hétköznapi
beszélgetésekben83, nem is szólva a metrikus versek hangsúly- vagy időtartam
79 Jakobsont (Two aspects of language and two types of aphasie disturbances [1956]. In: Selected Writings 2.
k., 239-259), és egy korábbi francia retorikai hagyományt követve, a szünekdochét, az egyszerűség (a
dichotómia) kedvéért nem különböztetem meg a metonfmiától.
80 A kérdés könyvtárnyi irodalmát igyekszik összefoglalni a Világirodalmi Lexikon 8. kötetének metafora
címszava.
81 Keresem a szemüvegtokhoz a tokot, mintha a szemüvegtok lenne a szemüveg, melyet még nem tettem
vissza tokjába. Bármilyen gazdag is metonímiában, szünekdochéban a tévcselekedet, nem is szólva lehetséges
tudattalan szimbolikus hátteréről: nem kelt esztétikai élményt. Komikus, szánalmas. Hogy ne maradjak
egyedül ezzel a tettleges metonímiával: feleségem kiveszi a kislábasból a főtt tojást, és a lábas tetejét akatja
késsel levágni.
8^ Utalok a Világirodalmi Lexikon címszavaira. - Ezúttal sem kelti a legcsekélyebb esztétikai hatást sem a
tökéletes tettleges chiazmus: Forró vizet akarok önteni a vizes tartályból a csészébe a neszkávéra; ehelyett
kávét töltök a vizes tartályba. Feleségem a kispárnát rakja fel a könyvpolcra és a könyvet teszi a székre.
83 így például Juhász Ferenc Eltékozolt ország-ában a nyomatékos szótagok eloszlása lényegesen
szabályosabb, redundánsabb (a hírérték 4079 bit), mint egy magyar bulevár-darabban (az eloszlás hírértéke
5293 bit). A szabad versben például az egymást követő 2-2, 2-3,3-2, 2-3,3-3 szótagú ütemek 53%-át teszik ki;
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eloszlásáról. Az egyes hangalakzatok, az alliteráció, a rím lényege a redundancia.
Ugyanez áll a szóalakzatokra, a refrénre, a szakaszt vagy a költeményt bekeretező
sorokra. A paralelizmus (gondolatritmus) a mondatok tartalmát ismétli a kifejezés
módosításával. A felsorolás, a halmozás a szófaji keretet rögzíti. - De szabályosabb,
strukturáltabb, és így a szó technikai értelmében redundánsabb a lírai, a drámai, az
epikus művek szerkezete (belső formája) is a köznapi próza, a banális társalgás
szerkezetéhez képest.
A költői műben a redundancia konkrét formáinak megválasztása maga is
informatív a szónak technikai és mindennapi értelmében. Nem mindegy, hogy a
versben az i, é vagy az u, о hangok, az 1 és m vagy, ellenkezőleg, a t, k, r hangok
ismétlődése hívja fel a vers szabályosságára a figyelmet. Még változatosabbak a
redundancia eloszlás-formái. Az ismétlődő szavak közvetlenül követhetik egymást
(gemináció) a sor elején vagy végén; ismétlődhetnek a szavak a sorok elején (anafora)
vagy végén {epifora), a sor végén álló szót visszhangozhatja a következő sor eleje
(ekhó); az ismétlődő szavak bekeretezhetik a verssort. Az ismétlődés rendjét
meghatározhatja egy két- vagy többváltozós képlet (a szavakat betűkkel jelölve):_a b, a
b vagy a....b. a... b. szintjén. Az epanodosz képlete: a b ...n n ... b a. A gradáció
láncszerűen fűzi egybe a szavakat: a b b с c d... A reddíció képletét követve a
verskezdő szó (vagy szószerkezet) visszatér a költemény végén, és ezzel a költemény
visszakanyarodik a kezdethez, mintegy végteleníti a verset. Megsokszorozódik a
szóalakzatok száma, ha tekintetbe vesszük a szavak jelentését (homonímia, szinonímia,
antonímia). A szavak grammatikai státuszát cseréli fel a chiazmus. Klasszikus példája
Szent Ágoston egy mondata: "Nem tudom, halálos életnek nevezzem-e avagy életes
halálnak" - írja az ember földi sorsáról szólva.84
Ugyanez áll a tartalom szervezettségére. Nem közömbös a mű zenei,
hangulati, eszmei mondanivalója szempontjából, hogy milyen zenei struktúrát választ a
költő, vagy .hogy a mű melyik gondolatalakzatot követi, a chiazmust, a gradációt, a
reddíciót, vagy a színdarabba színdarabot, az elbeszélésbe elbeszélést ékelő egyszerű
vagy többszörös hiperbatont. így a tartalom formája maga is tartalmas. A tartalom
struktúráját meghatározó zenei formák és gondolatalakzatok szavakban nehezen
meghatározható eszmei tartalmakat juttatnak kifejezésre. így a chiazmus a szerepek, a
sorsok felcserélésére utal ’zenei’ eszközökkel. Ezért érezzük különösen kifejezőnek az
olyan chiazmust, ahol ez az eszmei tartalom szavakban is megfogalmazódik: "s ímé
utolsók most, akik elsők lesznek, és elsők, akik utolsók lésznek" (Lukács-evangélium,
XIV, 30).
A szórakozottság alapjául szolgáló automatizmus, a redundancia költői
formáitól eltérően, nem áll a kifejezés szolgálatában. Legfeljebb a pszichoanalitikus
vagy pszichiáter számára van mondanivalója.) Ennek ellenére többnyire az egyik vagy
másik gondolatalakzathoz (többnyire az inverzióhoz és a chiazmushoz) igazodik.
a színdarabban is ezek a leggyakoribb ütempárok, de az ütempároknak csak 33%-át képezik (Der Ausdruck
als Inhalt. In: Kreuzer, H.: Gunzenhuser, R., eds., Mathematik und Dichtung, 243-274).
84 "Qui enim est quod volo dicere, Domine Deus meus, nisi quia nescio unde venerim hunc? in istum dico
vitám mortalem, an mortem vitalem, nescio" (Confessiones, 6. tej., 4-5. sor)
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Látszólag a chiazmatikus aa bb « a*5 ba képlethez igazodott az a háziasszony, aki
feltette a lábast a tűzhely jobb hátsó lángja helyére, kinyitotta a gázcsapot, de a bal
elülső gázlángot próbálta a szikrázó gázgyújtóval működtetni. Elszólásoknál is gyakori
a chiazmatikus felcserélés. így az egyes szám és a többes szám cserél helyet: "Este
lementem sétálni, és másnap elutaztunk", mondja egy asszony ahelyett, hogy: "Este
lementünk sétálni, és másnap elutaztam."85
A tárgyhasadásnak is vannak költői formái, ha a megfelelések ezúttal kevésbé
nyilvánvalóak is. Ilyen szempontból is idézhetnénk a paralelizmust: a kijelentés
megkettőzését. A valóság és a látszat kettősségén alapuló a kelta kenning, a japán
haiku, az óind szmarana. és általában a világot megkettőző hasonlat és metafora. H.
Fránkel meggyőzően mutatja meg, hogyan osztják két egymástól független, de
egymással interferáló szintre a homéroszi eposzt a hasonlatok.86*
Az objektív kritériumok elhanyagolása, a szubjektív szemlélet előtérbe
kerülése a tévesztések egyik fő forrása. A szubjektivitás közelebb áll a költői
alapálláshoz is, mint a tárgyilagosság. A líra énköltészet. A metafora nem az
önmagáért valót keresi, hanem az önmagunkért valót. A pillanatnyi élmény konkrét
megragadása minden költői eljárás közös célja. A gyerek szubjektív, egocentrikus
attitűdjére - "Ha én tudom, a másik is tudja. Minek mondani?" - utal az ellipszis, és az
élmények rendjét követő költői szórend is. A költő privilégiuma, hogy megalkossa
saját univerzumát. (Az angol fiction szó a szépirodalmat a valósággal és a valóságot
pontosan tükrözni hivatott tudományos irodalommal állítja szembe.)
A tévesztés egyik sajátos formája, a (rövid életű) megelevenítés és
megszemélyesítés. A tárgyak megelevenítése, a növények és állatok megszemélyesítése a
metafora egyik fő feladata. Az allegória még messzebb megy ezen az úton: a
fogalmaknak kölcsönöz emberi formát.

Téves ítéletek és gondolatalakzatok
A tudományos érvelésben gyakori petitio principii81', vagy argumentum ad hominem88,
és a mindennapi életben gyakori önellentmondó tévesztések a kezdethez visszahajló
gradáció alakzatát követik. - Freud tanulságos példát hoz az öncáfolatra.

oc

A személyes indok ezúttal sem hiányzott. A kijelentés a tények helyett a kívánalmakhoz igazodott. - Freud
példái között is akad chiasztikus helycsere, így az első és második személyé: "Du puderst mich wieder mit
deiner Quaste [Megint a pamacsoddal púderezel engem"] ahelyett, hogy: "Du puderst dich wieder mit meiner
Quaste [Megint az én pamacsommal púderezed magad]" Zur Psychopathologie des Alltagslebens [1901].
Gesammelte Werke, 4 ,87. o.
86 Frankel, H. [1921]: Die homerischen Gleichnisse. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen, 1977.
0 7
Azzal bizonyítani, ami maga is bizonyításra szorul.
OO

00 Az ellenfél saját állítására hivatkozva érvelni saját, az ellenfél által kétségbe vont igazunk védelmében.
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"Sajátos jelenség, hogy azok, akik kétségbe vonják a gyermekkori szexualitást, éppen ők
üldözik a legádázabban a gyerek állításuk szerint nem létező szexuális meg
nyilvánulásait, melyeket ’gyermeki illetlenkedésnek’ (Unart) címeznek."®9

Az öncáfoló kijeléntések igen gyakoriak a köznapi beszélgetésekben. Gyakran
idiomatikusak (olykor ironikusak): "Nem akarlak megsérteni, de..." és most jöhet az
előre mentesített (vagy mentegetett) sértő kifejezés. "Nem szeretek/akarok magamról
beszélni, de..." és ezek után lehet akármeddig beszélni erről a kedvenc tárgyról.
Ezekben az esetekben nem a kijelentés ellentmondó: a kinyilvánított (szavakban
kifejezésre juttatott) magatartásra cáfol rá a közlés. Karinthy egyik krokija mutatja be
görbe tükörben felnagyítva az öncáfoló magatartás mechanizmusát.*90
Az okozati viszony inverziója gyakori a gyermekeknél, nem ritka jelenség
felnőttek érvelésében sem, amint erre utaltam. Egyik esetben sem kelt esztétikai
élményt, ellentétben a költői inverzióval. A hétköznapi valóságban a seb okozat,
melynek oka, okozója az ókorban többnyire kard vagy lándzsa. Az Aeneis 10. énekének
egyik sorában az okozat leválik az okról, a fegyverről nem esik szó, a seb úgy
viselkedik, mint önálló baj okozó, melyet csak az ellenség felé kell vetni (volnera
derigere).91
Az óind poétikában a téves ítélet a hangfestéssel, célzással, metaforával
egyenértékű alakzat, ítéletalakzat Gero Jenner terminusa szerint.92 A vibhavána
tagadja a reális (banális) okot.
Elragadóan szép volt a világ megrészegült
kacsáival, melyek [részegítő] italt nem ízleltek.
(Mammata példái)

A vjádzsokti az okozatot fiktív okra vezeti vissza:
A lótuszok eltűnését nem vízszint emelkedése okozta,
hanem a hattyűk távozása
A hold elsüllyedt [szégyenében], mert a szépszemű lány
ragyogó fehér ruhájában sétálva elvonult.
(Mammata példái)

®9 "Merkwürdig genug, dass die Leugner der kindlichen Sexualität darum in der Erziehung nicht nachlassen,
sondern gerade die Äusserungen des Verleugneten unter dem Titel der ’kindlichen Unarten’ aufs strengste
verfolgen." Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 20. fej. In: Gesammelte Werke, 11. k. 323. o.
Imago, London, 1940.
90 Fő a diszkréció elvének ismételt és variált hangoztatása mellett meséli el a kávéházi asztal mellett egy
idegennek, teljes részleteséggel, hogyan folytat viszonyt a hülye félj háta mögött egy asszonnyal. A csattanó
kedvéért az idegen történetesen a ’hülye férj’.
91
Te quoque magnanimae vederunt, Ismare, gentes
uolnera derigere et calamos armare ueneno (v.139-140).
[Ismarus, téged is láttak a nagyszerű népek
mint lövellsz sebeket mérgezett nyilaiddal.]
92 Die poetischen Figuren der Inder von Bhämaha bis Mammata. Appel, Hamburg, 1968. - L. még Gerow, E.,
1971: A glossary o f Indian figures o f speech. Mouton, The Hague.
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A viseszokti tagadja az okot:
Jóllehet Kama elégett, elillant, mint a kámfor,
saktija (energiája) épen megmaradt
(Mammata példái)

A kávjalinga meglepő, szinte hihetetlen okra vezeti vissza a jelenséget: a keletkezést a
megszűnésre (Dandin). Az arthéntaranjásza nyilvánvalóan abszurd (gyerekes)
indoklás:
Mivel a lótusz levelei sárgák, s így hasonlatosak
a lángnyelvekhez, alapos a feltevés, mely szerint
mindent lángra lobbantanak.
(Dandin példája)

Az anumána megfordítja az okozati összefüggést: az okozat maga az ok, míg az ok
valójában csak okozat. Az anyona két feltételezett okozati összefüggésből indul ki: A,
mert a, és B, mert b; azonban felcseréli az okokat: A, mert b, B, mert a.
A visésza önálló jelenségként, tárgyként szerepeltet egy tulajdonságot, mely
csak része egy tárgynak vagy jelenségnek (Rudrata). A visésza pontosan megfelelel a
hiposztázisnak az európai retorikai és grammatikai terminológia szerint. Gyerekeink
lépten-nyomon gyártanak visészát: - Van benn egy fiúnak a hangja a Cica-szobában mondja egy 2;6 éves kisfiú.
Mint a klasszikus retorika gondolatalakzatai, az óind ítéletalakzatok is
kiválnak az egyszerű (puszta) tévesztések közül: tudatosan, kifejező szándékkal térnek
el az érvényes ítéletektől. Dinamikus struktúrájuk a metaforáéval azonos. A
disszonancia az olvasót keresésre készteti. A látszólagos gondolkodási hibából
kiindulva kutatjuk a szándékos tévesztés értelmét, a rejtett üzenetet. Az idézett
vjádzsoktiban a metaforikus tévesztés azt sugallhatja, hogy a lótuszok emberi módon
érző lények, akik a hattyúk távozása feletti bánatukban merülnek el a vízben, melyben
keletkeztek. A fiktív ok az olvasó tudatában hasonlattá alakul át: "A lány szeme úgy
ragyog, mint a hold, sőt: a hold elhalványul mellette."
A hibás ítélettel játszó költői kijelentések szép számmal akadnak az európai
költészetben is.
Éltem - és ebbe más is belehalt már.
(József Attila, Kész a leltár)

Az élet mint a halál oka (és nem előzménye és előfeltétele) szerepel. Kielégíti Dandin
meghatározása szerint a kávjalingát.
A gondolatalakzatok, mint a költői alakzatok és eljárások általában,
önmagukban élvezetesek. Az óind ítéletalakzatok sem alapulnak minden esetben
tévesztésen. Az anyonában a felcserélés játéka az örömforrás, mint a chiazmusban.
Rudrata ékavalifi struktúrája szerint a gradációnak felel meg. Az eseményeket
egymásból vezeti le, végtelen lánc (catena) formájában érzékelteti. Az ékavali az
okozati összefüggéseket emeli ki. Szépségélményünk ezen a struktúrán, és a
struktúrában rejlő eszmei tartalmon alapul. Megkíséreltem előző publikációkban
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kifejteni a gondolatalakzatok lélektani alapjait, ’eszmei tartalmát’.93 Számunkra az a
lényeges, hogy a gondolatalakzatok esztétikai értéke független attól, hogy sikeresen
alkalmazhatók-e a valóságra vagy sem. A gondolkodási formáknak viszont ez primer,
látszólag egyetlen funkciójuk. Valójában a képlet érvényessége semmit se von le a
művelet esztétikai értékéből, amint ezt kitűnő matematikusok hangsúlyozták94, és
ahogy ezt mindnyájan tapasztaljuk.
A veszély éppen abban rejlik, hogy a gondolkodási formák nagyon is közeli
rokonai a gondolatalakzatoknak. Idéztem az (a « b) « (b « a) képletet követő téves
következtetésre példát. Iskolapéldái a hibás szillogizmusnak. A képlet ugyanakkor
tökéletes chiazmus. Azt hiszem, mindenkit meglep a hármas felosztás gyakorisága
tudományos értekezésekben, azaz messze kívül a népmesék körén. Tudjuk, legalábbis
tudni véljük, hogy a hármas szám népszerűsége sokszorosan indokolt. Az indokok
szubjektivek, lelki mechanizmusunk természetéből folynak, nem utolsósorban
szexuális természetűek.95 Ez az oka annak, hogy olyan esetekben is hármas felosztást
alkalmazunk, amikor ez a tények elrendezését, helyes értékelését nem könnyíti meg,
sőt, tévedések forrása. A 3 szám varázsa, és azon túl, a gondolatalakzatok szépsége a
legfegyelmezettebb gondolkodókat, a legkitűnőbb szakembereket is elcsábíthatja.96

Felejtés, felidézés, költészet
A tévesztések és költői eljárások közötti kapcsolatok nem korlátozódnak a
gondolatalakzatokra. A felejtést követő állapot, amikor az emlékből a veszteség tudata
marad, azt hiszem, az ihlet távoli rokona. Talán nem is olyan távoli a rokonság, ezt
sejtetik Paul Valéry sokszor idézett sorai szerint: A ’felejtés’, pontosabban a ’talál’ szó
hiánya tényleges.
az Ur s a tiszta Esemény között,
várom sötét, keserű, büszke szóját,
nagyságos Énem felzengő ekhóját,
(Tengerparti temető, Kosztolányi ford.)

Egy keresett, még nem volt, de valamilyen formában már sejtett tudattartalom lép az
elveszett, talán már fel sem idézhető emlék helyébe. A mindennapos emlékkeresés
folyamata is sok hasonlóságot mutat a költemény születésével. Messze vagyunk az
élmény megragadásától, megfogalmazásától. Homályos körvonalakat látunk, vizuális
vagy zenei - melodikus, ritmikus - struktúrát, és érezzük a láthatatlan központból
érkező emléksugarakat, a keresett élmény hangulati tartalmát. A hangulat kifejező szó.
93 Forma. In: Világirodalmi Lexikon, 3, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975, 258-269; Költői nyelv. In:
Világirodalmi Lexikon, 6, 430-459; La repetizione crcativa, Dedalo, Bari, 1982.
94 Péter Rózsa egyik felolvasásának a Die Mathematik ist schön címet adta. Ezt a tézist fényesen igazolja a
Játék a végtelennel c. munkája (Tankönyvkiadó, Budapest, 1969) minden sora.
95 Igyekeztem ezt egy előző cikkben bemutatni (Holmi, 1994,1784-1808).
96 A strukturalista nyelvtudomány magyar úttörőjének, Laziczius Gyulának egyik klasszikus cikkét idéztem
szakfolyóiratban (Le statut de la phonostylistique, Phonetica, 3 4 ,1977:1-18.
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A hang még messze van a szótól, de a hangulatot kitevő hangok összessége fogalom
előtti szinten a keresett élményt tükrözi. Az elveszett, akárcsak az alakulóban lévő, a
tudaton kívül esik, tudatelőttes és tudattalan képzetek sejtelmes szövevénye. Az
elveszett álomcselekmény felbomlik és felszínre kerülnek az álomcselekményt
kialakító tudattalan tényezők.
A köznapi emlékidéző nagyon is közelinek, a helyzetére is vonatkoztathatónak érzi, amit Weöres Sándor a vers születéséről ír.
"Hirtelen támadt bizonytalan téma-sejtelemre vagy csak a hangulatunkra építve
elkezdjük írni a verset, nem is sejtve, hogy mi lesz belőle... Olyasféle hangulatom
támadt, amilyen Debussy kis zongora-opusaiban érezhető; sejtettem, hogy vers lesz a
hangulatomból, de fogalmam sem volt, hogy miről szóljon. Egy jambikus versforma
97
dongott a fejemben..."

Az emlékkereső igyekszik grafikus képletekkel, nem tudni, honnan eredő
asszociációkkal befogni az élményt. A költő lényegesen előnyösebb helyzetben van. A
költői nyelv jellegzetes eszközei - a ritmus, a versdallam, az íráskép, kalligramok, a
metafora, a gondolatalakzatok, a mű struktúrája, belső formája - eleve a még
tudatosan meg nem formált, a fogalmi szintet talán el sem érő tartalmak
megragadására szolgálnak.
A metafora modellje lehetne mind az emlékkeresésnek, mind a költői
alkotásnak. A tudatos gondolkodás minden oldalról igyekszik megközelíteni a tárgyat
- a kör központja felé irányuló nyilakkal ábrázolhatnánk {l.a ábra). A metafora egy
láthatatlan pontból szétsugárzik - a centrumból sugarasan kifelé irányuló nyilakkal
képezhető le {l.b ábra).*989A költői metafora esetében a felejtés tettetett. Félretoljuk a
nyelv által készenlétben tartott terminust, hogy közelebb kerüljünk az egyéni, egyszeri
élm ényhez."

<b)

(0)
1. ábra

" Л vers születése [1964]. In: Egybegyüjtött írások, 1. k. Magvető, Budapest, 1970, 205-248.
98 Az ábrákat és a hozzá fűzött kommentárokat egy megelőző tanulmányból kölcsönzőm: La métaphore en
phonétique. Didier, Ottawa, 1980.
99 A kétféle metaforára vonatkozó könyvtárnyi irodalom egy részére utal a Világirodalmi Lexikon 8.
kötetének metafora cikke.
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A gondolatalakzatok a tartalom strukturális sajátságait emelik ki és eszmei
mondanivalóját tolmácsolják. A szórakozott ember kénytelen az elsüllyedt emlék
felidézéséhez hasonló eszközökhöz folyamodni.

Kollektív tévesztések a nyelvben
Nem hagyhatjuk teljesen említetlenül a nyelv felelősségét. Helyenként megemlítettem,
és most is be kell érnem egy-két utalással.
A metaforikus és metonimikus tévesztések szinte minden kijelentésünkben
kimutathatók, ha tudomást veszünk a szavak eredeti jelentéséről. Here you are, nyújtja
a kért tárgyat angol partnerünk, azonosítva minket az általunk kért tárggyal. A
metaforák egy fajtájával kapcsolatban túlzás nélkül írhatta Giambattista Vico a
Scienza nuovában, hogy az élettelen tárgyakat előszeretettel humanizáljuk és az emberi
test részeit fedezzük fel bennük (a hegy lába, a folyó torkolata). Találomra
felnyithatjuk a magyar nyelv értelmező szótárát. Meglepetéssel tapasztaljuk, hogy
leggyakoribb szavaink híven rögzítik a múltban elkövetett kollektív paleologikus
tévesztéseinket. A fut szó alapjelentése emberi vagy állati tevékenységre utal, mely a
lábak szapora váltogatásában áll. De látjuk egyúttal, hogy ugyanez az ige vonatkozik
élettelen testek helyváltoztatására is (gyorsan fut a patak, a felhők futnak az égen),
kiterjed események lefolyására, következésére (futnak az évek) vagy puszta
(jelen)létére (most ez a darab fut).
A nyelv a birtoklás fogalmát "összetéveszti" a birtoklással látszólag semmi
kapcsolatban nem lévő viszonylatokkal: rokoni kapcsolattal (fia, felesége), tárgy része
(könyv háta), állati termék (tyúk tojása), emberi mű (Goethe ’Faust’-ja),
helymegjelölés (Napóleon sírja), körülmény (A Hold udvara, a fa árnyéka),
tulajdonság (arcának hamva), kauzális kapcsolat (a dörgés visszhangja) stb.100 A
’tévesztések’ rendszeresek. A birtokos szerkezetek jelentése komplex egységet képez,
ha szabadon váltjuk az interpretáció szintjét, ha követjük a nyelv regresszióját.
Patriarchális viszonyok közt szorosabb volt a családi kapcsolat és a dominancia, a
birtoklás közötti kapcsolat. Az élőlény terméke az élmény levált részeként van
elkönyvelve. A fa által vetett árnyék a fa része, amint a Hold udvara is része, tulajdona
a Holdnak; kiterjed ez a szemlélet a dörgés és a visszhang viszonyára is.101
A "hangja a kisfiúnak"-ot létrehozó hiposztázis alapvető nyelvi eljárás. Az
udvariasság arra késztet, hogy a tisztelt személy pozitív sajátságaihoz forduljunk
(Nagyságod, Kegyelmed), ezzel elkerüljük a túlságosan intim közvetlen megszólítást,
hogy személyét magát szóval illessük. Hiposztázissal hozzuk létre érzékelhető vagy
virtuális tulajdonságok alapján ezek elvont fogalmát: a szépséget, rosszaságot,
gyorsaságot; meg nem lévő tulajdonságokból, cselekvésekből, folyamatokból kiindulva

Ю0 E rről részletesebben: Nyelvek a nyelvben. In: Általános nyelvészeti tanulmányok, 14. k., 1978, 61-105.
A familia szó egyaránt jelölte a rabszolgákat (famuli) és a családtagokat: a ház népét.
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az olyan negatív fogalmakat, mint a szeretetlenség, a távoliét, a hiány. A nyelv
szüntelenül és szükségszerűen allegorizál.102
A kollektív nyelvi tévesztés lényegesen, lényegében tér el az alkalmi, egyéni
tévesztésektől. A nyelv semlegesíti, hatálytalanítja, ’demagizálja’ saját tévedését. Ez
explicit formában történik az (olyan-), mint kötelem segítségével a hasonlat esetében.
Más esetekben a szövegösszefüggés, a helyzet nem hagy kétséget afelől, hogy
csak ’kifejezésmódról’ (façon de parler-ről) van szó, melyet nem szabad tényleges
kijelentésként értelmeznünk. A nyelv a tévedést, a téves eszmét (téveszmét) átviszi a
tartalom szintjéről a nyelvi forma szintjére: a téves tartalom hasznos
(nélkülözhetetlen) kifejezési formává alakul át.
*
A köznapi szórakozott elvétések, tévedések érthetőbbé és értékesebbé válnak, ha a
tévesztések tágabb univerzumán belül - a gyermeki, a pszichotikus, a költői, a nyelvi
tévesztésekkel egybevetve - értékeljük őket.
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. július 15.

SUMMARY

Cognitive errors and poetic figures o f thought
Fónagy, Iván
This is an evolutive approach at interpreting types of cognitive dysfunctioning current
in every-day life. An attempt is made to reveal some basic traits common to both
cognitive errors and poetic figures of thought.1

1ЛЛ

Elég a tőneveket nagybetűvel írni, hogy köznapi mondatokat allegorikus moralitássá alakítsunk át: Az
Értelem, az Akarat, a Szellem gyakran nem képes megvédeni a Lelket attól, hogy a Világi örömök karjába ne
vesse magát - ezzel egy mondatba foglaltuk Prudentius Psychomachiájál.
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EGYETEMKÖZI PSZICHOANALITIKUS FÓRUM
(Interuniversity Forum of Psychoanalitic Studies)

A Ferenc/i Egyesület keretében megalakulóban van az Egyetemközi
Pszichoanalitikus Fórum, melynek célja, hogy szorosabb kapcsolatot teremtsen a
pszichoanalízis oktatói, szakemberei között. A Fórum nem elsősorban a klinikum
problémáival, hanem főként a pszichoanalitikus elmélet új fejleményeivel, a
pszichoanalízis és a társtudományok kapcsolatával foglalkozik.
Országos adatbázist szeretnénk létrehozni a különböző intézményekben
folyó pszichoanalitikus kurzusokról, ezek tematikájáról. Fel kívánjuk mérni a
pszichoanalízis iránti érdeklődést a humán tudományok területén dolgozó
szakemberek, valamint egyetemi és főiskolai hallgatók körében, és a későbbiekben
előadásokat, szemináriumokat szerveznénk számukra.
Az MTA Pszichológiai Intézetében már megkezdtük a Budapesti
Pszichoanalitikus Archívum kialakítását. Az Archívum nemcsak a magyarországi
pszichoanalízissel kapcsolatos történeti dokumentumokat gyűjti, hanem mai
magyar és külföldi szerzők publikációit, könyveket és folyóiratokat is. Az Archívum
anyagának gazdagítása és a naprakész tájékoztatás érdekében több külföldi
szervezettel kapcsolatba léptünk; így az angliai Universities Association for
Psychoanalytic Studies társszervezeteként kívánunk működni.
A közeljövőben rendszeres newslettert kívánunk kiadni a magyarországi
pszichoanalitikus oktatómunkáról, az Archívumban elérhető anyagokról, a
pszichoanalízissel kapcsolatos külföldi eredményekről, eseményekről. Az Egyesület
lapja, a Thalassa egyben a Fórum folyóirataként működne, és új rovatokat kíván
nyitni a pszichoanalízishez kapcsolódó szakmai műhelyek hírei, eredményei
számára.
Köszönettel fogadunk saját publikációt, valamint könyvet, folyóiratot, a
magyarországi pszichoanalízissel kapcsolatos történeti dokumentumot, melyeket az
adományozó nevét feltüntetve fogunk leltárba venni.
Tagjaink közé minden érdeklődőt szeretettel várunk. További
tájékoztatásért kérjük forduljanak a szervezőkhöz:
Ehmann Bea
ELTE Személyiség- és
Minikai Pszichológiai Tanszék
Telefon: 122-1747
E-Mail: EHMANN@Izabell.elte.hu

Dr. Erős Ferenc
MTA Pszichológiai Intézet
1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Telefon: 322-0425
Fax: 342-0514
E-Mail: h240ero@huella.bitnet
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TÉMÁK ÉS KÖLTŐI ESZKÖZÖK
PSZICHOTIKUSOK VERSEIBEN*
NICHOLAS RHODES1, ANN DOWKER2, GORDON CLARIDGE3
!St Anne’s College, Oxford, 2University of Oxford, 3Magdalen College, Oxford

Régi feltételezés, hogy a pszichózisok és a kreativitás között kapcsolat van. E tanulmány
célja a kapcsolat vizsgálata pszichotikusok és normál személyek költői műveinek
összehasonlításával abból a gondolatból kiindulva, hogy amennyiben különbséget
találunk a két csoport között a művek tárgyában és nyelvi jellemzőiben, akkor a
kreativitás és a pszichózis közötti azonosság megkérdőjelezését komolyan fontolóra kell
venni. Nyolcvan ma élő, nem hivatásos alkotó (40 pszichotikus és 40 normál személy)
költeményét elemeztük 11 különböző dimenzió mentén. A költemények két vizsgálati
mintája a legtöbb elemzett dimenzióban közel azonosnak bizonyult. A fő különbségek
az önelemzés mint téma előfordulásában, személynevekre és speciális helyekre való
utalásban, valamint a ’pszichológiai/fizikai’ metaforák kategóriájának előfordulási
arányában mutatkozott. A két utóbbi különbség lényegében az elsőből adódott. Arra a
következtetésre jutottunk, hogy - bár a ’normál’ és a ’pszichotikus’ költői tevékenység
nem azonos -, jelentős hasonlóság van közöttük. Ennek vagy az az oka, hogy az általános
költői kreativitásban pszichotikus jellemzők rejlenek, vagy az, hogy a nyelv költői
funkciója - legalábbis az általunk vizsgált pszichotikusok esetében - viszonylag ép
maradt.

Bevezetés
Köztudott (1. pl. Cutting, 1985; Frith, 1992), hogy pszichotikusok esetében a nyelvi
funkció súlyosan károsodhat. Az effajta nyelvi defektusokat egyesek egyszerűen a
gondolkodászavar következményének tekintik (pl. Brown, 1973); mások úgy vélik,
hogy az odaillő válaszok kiválasztásának nehézségéről van szó a lehetséges nyelvi
változatok közül (pl. Chapman és Miller, 1977); megint mások szerint maga a nyelvi
funkció károsodott (pl. Anand és mtsai, 1994; Chanka, 1974).
Másfelől viszont az is nyilvánvaló, hogy egyes pszichotikus személyek
elismerten kivételes minőségű irodalmi alkotásokat hoztak létre. (Erre példa

* Rhodes, N., Dowker, A., and Claridge, G. (1995). Subject matter and poetic devices in psychotics’ poetry.
British Journal o f Medical Psychology. A tanulmányt a kiadó és a szerzők engedélyével közöljük. Fordította:
Kulcsár Zsuzsanna

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 3-4. 179-193.

századunkban Sylvia Plath, a költő, vagy Virginia Woolf, az író munkássága. E
művészek pszichoticizmusának kérdését Claridge, Pryor és Watkins, 1990, tárgyalja).
Andreasen (1987) egy sor kevésbé kiemelkedő írót elemzett (az Egyetemi írók
műhelyének tagjait), és azt találta, hogy e csoportban szokatlanul magas arányban
fordultak elő pszichiátriai (főként affektiv) zavarok és szuicídium. Tény, hogy már
legalább Platón óta sokan feltételezik, hogy kapcsolat lehet a pszichózis és a kreativitás
között (Jacobson, 1926; Andreasen, 1978; Jamison, 1993). Ezt a nézetet azonban nem
osztják egyértelműen. Ellentétes álláspontra helyezkedik pl. Slater (1984) vagy
újabban Post (1994), aki 291 világhírű személy mentális állapotának feltérképezése
alapján arról számolt be, hogy a kreativitás és a szkizofrénia között nincs kapcsolat,
ehelyett a kreativitás neurotikus és személyiségzavarokkal van szoros összefüggésben.
Egyes szélsőséges állításokkal ellentétben, amelyek szerint a kreatív személyek
eleve ’degeneráltak’ (Lombroso, 1891) vagy a pszichotikus állapot beállta voltaképpen
az egészséges kreativitás megnyilvánulása (Cooper, 1978), az tűnik valószínűnek, hogy
ha van kapcsolat a kreativitás és a pszichózis között, az bizonyos, hogy mindkettőre
együttesen vonatkozó jellemzőkre vezethető vissza, nem pedig arra, hogy a
pszichotikus zavar maga segítené elő a kreativitást: ellenkezőleg, az akut mentális
zavar minden bizonnyal összeegyeztethetetlen a kreatív teljesítménnyel.
Ha a kreatív és pszichotikus gondolkodásmódok között - akár közös
prediszponáló tényezők folytán - kapcsolat van, akkor feltehető, hogy minden kreatív
aktivitás (pl. festészet, költészet) bizonyos értelemben ’pszichotikus’ vagy ’szkizotip’
jellegű. Felvetődik a kérdés, ha pszichotikusok költői teljesítményeit elemezzük, és
ezeket több szempontból összevetjük más költői alkotásokkal, mutatkoznak-e
közöttük eltérések.
A tanulmány célja az volt, hogy ilyen összehasonlítást végezzünk, mégpedig a
tárgyi tartalom és a nyelvezet terén olyan szempontok mentén, amelyeket a
pszichotikusok nyelvi megnyilvánulásainak és általánosabb értelemben vett
élményeinek ismert zavarai alapján alakítottunk ki. Ha nem találunk különbségeket,
azt az álláspontot erősítjük meg, amely szerint a versírásban megjelenő kreatív
folyamatok hasonlóak a pszichózisra jellemző mentális folyamatokhoz. Ha
különbségek mutatkoznak, az viszont arra utal, hogy a versírás folyamata nem azonos a
pszichotikus folyamattal, hanem a pszichotikus versek szerkezete és tartalma
egyszerűen a pszichotikus és normál tapasztalat bejósolható különbségeit tükrözi.
A pszichózis és kreativitás lehetséges kapcsolatairól szóló kutatások olykor a
szkizofréniára, máskor az affektiv pszichózisokra összpontosítottak. Ez a tény maga is
vitákat vet fel, amelyek részben arról szólnak, hogy mi is az, ami a pszichózist
specifikusan a kreativitáshoz kapcsolja. Egyes szerzők (pl. Andreasen, 1987; Jamison,
1993) úgy érvelnek, hogy a mániako-depresszívek emocionális energiája az a tényező,
amely elősegíti a kreatív tevékenységet, ezzel az affektiv pszichózissal való kizárólagos
kapcsolat mellett törve lándzsát. Mások (pl. Prentky, 1980; Claridge és mtsai, id. mű)
azt feltételezik, hogy az összekötő elem a kognitív stílus olyan minősége, amely - ha
egyáltalán létezik - gyakrabban fordul elő szkizofréniában. A vita itt igen bonyolulttá
válik - ki fog derülni, hogy többszörösen is - egy további vitapont által: felmerül
ugyanis a kérdés, hogy vajon a szkizofrénia és az affektiv pszichózisok egymástól
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független betegségentitások-e egyáltalán. Egyes szerzők (pl. LaPierre, 1994) arra
következtetnek, hogy igen, míg mások (pl. Taylor, 1992) úgy vélik, hogy nem, és
manapság mind az Einheitpsychose, mind a kraepelini modellek érvényben vannak. E
kettősség hátterén ésszerűnek tűnik az a megoldás, ha nem fektetünk túlzott hangsúlyt
a vizsgált személyek pontos diagnosztikus státuszára, ehelyett a ’pszichózis’ és a
’pszichotikus’ általános terminusokat a jelen összefüggésben egyenlő jelentéssel
alkalmazzuk és ezekkel utalunk klinikai mintánkra.
Feltehető volt, hogy a pszichotikusok költészetének tárgya számos szempont
mentén el fog térni a normál személyekétől. Claridge és munkatársai (i. m.) úgy vélik,
hogy a könyvükben tárgyalt minden íróra ’az énnel való intenzív foglalkozás’ jellemző.
Ezzel szemben Gottesman (1990) általánosabb megfogalmazásban azt sugalmazza,
hogy ’a (szkizofrén) betegnél feltűnő módon hiányzik az emocionális empátia, és ez a
hiányosság egyetlen nyilvánvaló ténnyel sem magyarázható’. E tanulmány egyik célja
éppen ezért annak vizsgálata volt, hogy vajon a pszichotikus költészetben milyen
mértékű az önanalizálás mások elemzéséhez viszonyítva, a normál költészettel való
összevetésben.
A tanulmány kiterjedt a költői eszközök alkalmazására is. A metaforát
különlegesen fontos szempontnak tekintettük, mégpedig azon megfigyelés alapján,
hogy a szkizofrén nyelv gyakran rendkívül metaforikus, és ezért a szkizofrének
beszédét ’költőinek’ is szokták nevezni (Arieti, 1974). Az, hogy a metafora-használatot
’költőinek’ mondják, arra a feltevésre vezetett, hogy a normál személyek költészetében
is gyakori a metaforák előfordulása, és talán éppen ez a ’költői’ és a ’pszichotikus’
közötti hasonlóság egyik példája.
Miközben a pszichotikusok metafora-használatát vizsgáljuk, célszerű szem
előtt tartanunk Storch (1924) megfigyelését, aki szerint, miközben a legtöbb metaforaalkalmazó számára ’nincs szükség arra, hogy a megfelelő konkrét képek is
felmerüljenek’, szkizofréniában a szenzoros kép ’áll a tudat középpontjában’, és a
beteg esetleg nincs is tudatában e behelyettesítésnek. Más szóval a szkizofrén személy
látszólagos metafora-használata valójában szó szerinti leírása annak a (sajátos)
világnak, amelyet megél. Arieti (1974) egyik páciense pl. nemcsak úgy beszélt az
emberekről, mintha férgek volnának, hanem azt állította, hogy valóban azok. Mivel a
jelen tanulmányban elemzett legtöbb költeményt feltehetően nem akut pszichotikus
epizódban írták, nem várjuk el, hogy komoly módszertani problémát fog okozni a
metaforikus és a kóros közötti különbségtétel. Lehetséges azonban, hogy azok a
személyek, akik súlyos perceptuális zavarokat éltek meg, több vagy másfajta
metaforákat fognak használni azokhoz viszonyítva, akiknek valóságészlelése
szokványosabb és bejósolhatóbb.
A tanulmányban más költői eszközöket is elemeztünk, különösen a rímeket,
amelyek az angol költészetre leginkább jellemző fonológiai vonások. Egy szkizofrén
beteg személyes beszámolójában (idézi Gottesman, 1990) megemlíti, hogy vannak
időszakai, amikor ’mondatok helyett csak értelmetlen rímeket képes írni’. Winner
(1982) egyenesen azt állítja, hogy ’a szkizofrén írásmű a költészet nyersanyagának
csupán egyetlen elemét tartalmazza - a hangzó-effektusokat’. Winner egy, eredetileg
Arieti (1974) által idézett szkizofrén költeményre utal, amely nem tartalmaz mást,
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mint minden értelem nélküli rím- és asszonancia-játékot. Aligha kell azonban
kiemelnünk, hogy az olyan költők művészetére, mint Sylvia Plath, egyáltalán nem illik
ez a leírás, éppen ezért fontosnak tűnt az a kérdés, hogy az általunk vizsgált
pszichotikus mintában milyen mértékű a rímek szerepe.

Módszer
A vizsgált versek
Negyven, pszichotikusok által írott és ugyanannyi egyéb verset elemeztünk. A
pszichotikusok versei közül 38 két forrásból származik: Bark 1 (Spring, 1992) és Bark 2
(Summer, 1992), amelyeket a Nemzeti Szkizofrénia Egyesülethez kapcsolódó
írócsoport, a Nothern Ireland Voices Forum adott ki. Bár az írók pontos diagnózisával
kapcsolatos információ nem hozzáférhető, Jackson és Claridge (1992) elemzése
fényében, amelyet az előbbivel ekvivalens London Voices Forum tagjainak
diagnosztikájára nézve végeztek, joggal tételezzük fel, hogy szkizofrénekről van szó. A
fennmaradó két mű közül az egyik szerzőjét egyértelműen szkizofrénként
diagnosztizálták (ez a beteg a tanulmány egyik szerzőjének személyes ismerőse); a
másik vers a "Rainbows in the Ice" (Szivárványok a jégen) című versgyűjteményből
származik, amelyet különböző kórképekben szenvedő betegek állítottak össze. E kötet
bibliográfiájában megadott információ szerint az érintett költő szkizofréniában
szenved.
A negyven feltehetően nem pszichotikus személytől származó költeményt öt
forrásból állítottuk össze, mindegyik olyan kötet, amelyet ma élő, nem hivatásos költők
adtak ki. Ezek a következők voltak: Corrugated Ironworks, a bristoli Southmead
Housing Estate ’Hut Writers’ nevű csoportjának kiadásában; a The Nagging Heads, a
londoni Islington Poetry Workshop kiadásában; a Myriad, az East Durham Writers’s
Workshop kiadásában; a The Orbiting Marmalade Hat című gyűjtemény, amelyet egy
Prescot és Whiston Writers nevű Merseyside-i csoport adott ki, valamint egy Poems by
children and people o f Bracknell című füzet, a South Hill Park Arts Centre, Bracknell
kiadásában. Feltételezhető volt, hogy ezek a gyűjtemények minőségüket tekintve a
szkizofrén versekkel egyenértékűek, mivel mindegyiket a költészet iránt érdeklődő, de
nem elismert költők írták. Természetesen nem lehetünk biztosak abban, hogy (az
utóbbi) költők egyike sem volt pszichotikus, de úgy véljük, hogy nincs okunk
feltételezni a pszichózis olyan mérvű előfordulását a második csoportban, ami
eredményeinket befolyásolná.
A versek kiválasztása az adott forrásokból kvázi random módon történt, úgy,
hogy mind a pszichotikus, mind a normál csoport esetében 20 verset választottunk női
és húszat férfi szerzőktől a nemek közötti különbségek hatásának kiküszöbölése
céljából.
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Eljárás és mutatók

Mind a 80 verset egy sor mutató mentén értékeltük, amelyeket alább utalásszerűén,
részletesebben pedig a Mellékletben mutatunk be.
A témák vonatkozásában (1) az önanalízist; (2) mások leírását; (3) személynevekre és
speciális helyekre való utalást; és (4) természeti és tájképek leírását pontoztuk.
Minden verset pozitívnak vagy negatívnak minősítettünk aszerint, hogy tartalmazta-e
az illető szempontot, majd az egyes tételekre vonatkozóan meghatároztuk a pozitív és
negatív versek számát.
A költői eszközöket illetően a metaforák és az analógiák számát és típusát
vizsgáltuk. Ebben a munkában Dowker (1986) metafora-osztályozási sémáját vettük
alapul, amely Winner, Rosenstiel és Gardner (1976) rendszerének módosított
változatát tartalmazza. A metaforákat három csoportra osztottuk: pszichológiai/fizikai
(ahol a pszichológiai állapotot valamely fizikai entitással kapcsolnak össze);
perceptuális (amely két szenzoros tapasztalatot vet egybe); és viselkedéses/funkcionális
(amelyben az emberi vagy állati viselkedést élettelen működéshez hasonlítják).
Meghatároztuk a személy/állat és a személy/tárgy analógiák számát is, emellett
kiszámoltuk az egy egységben szereplő többszörös metaforikus analógok előfordulását.
\ Mivel az egyes versek több metaforát és analógiát is tartalmazhattak, az egyes típusok
példáinak összegét alkalmaztuk mutatóként az azokat tartalmazó versek száma helyett.
’Élettelen’ metaforákat (Fraser, 1979), illetve olyanokat, amelyek kliséknek
tekinthetők, mivel már elvesztették metaforikus tartalmukat, nem vettünk tekintetbe.
Végül a verseket elemeztük a rímek alapján is a Függelékben leírt három
szempontos osztályozás alapján: az egyes kategóriákba tartozó versek számát
határoztuk meg.
Mivel a fenti pontozást a szerzők egyike végezte, aki nem volt ’vak’ a
kategóriát illetően, amelyből a vers származott, egy független bíráló 5, kvázi random
kiválasztott költeményt értékelt minden csoportból, kizárva azonban azokat, amelyek
tartalma egyértelműen pszichózisra utalt. Az utóbbi személyt arra kérték, hogy a
verseket az eredeti szempontok szerint pontozza, azonban csupán azt az információt
kapta, hogy a versek némelyike pszichotikusok írása, némelyike normál személyeké.
Azt nem közölték, hogy melyik vers melyik csoporttól ered, és azt sem tudatták, hogy a
két csoportban egyenlő számú vers szerepel. Nem ismertették a feltevéseket sem.
Amikor e második bíráló befejezte a munkáját, felkérték arra, hogy próbálja eldönteni,
melyik vers származott pszichotikus, és melyik normál személytől.
Hipotézisek
A következő hipotéziseket vizsgáltuk:
Téma. Feltételeztük, hogy a normál személyekhez viszonyítva a pszicho
tikusok versei (a) több önanalízist; (b) kevesebb más személyekről szóló leírást (kivéve
más személyeknek a versíróhoz való viszonyáról szóló leírást); (c) kevesebb
személynevet és speciális helyre történő utalást; (d) kevesebb táj- és természetleírást
tartalmaznak. A legutolsó feltevést kevésbé tartottuk erősnek, mint a többit. Bár a
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természet- és a táj leírás kétségkívül a külvilág része, nem tartalmaz olyan
szempontokat, amelyek terén a pszichotikusok speciális zavart mutatnának, amilyen
pl. a szociális kogníció vagy az interakció. Egyes jól ismert pszichotikus költők, pl.
John Clare, verseikben kiterjedten alkalmaznak természeti témákat.
Metafora és analógia. (1) Mivel a pszichotikusok konkretizációra hajlanak,
feltehető volt, hogy több pszichológiai/fizikai metaforával élnek, mivel viszont
emocionális empátiájuk gyenge, (a) feltehetően több személy/tárgy és (b) több
ember/állat analógiát alkalmaznak. (2) A pszichotikus költeményekről feltételeztük,
hogy azokban több többszörös metaforikus analógia szerepel egyetlen tételen belül,
ami a pszichotikus nyelvhasználatban gyakran előforduló elkanyarodó és érintőleges
jelleget tükrözheti. (3) A csoportok feltevésünk szerint nem különböznek (a) a
perceptuális vagy (b) a viselkedéses/funkcionális metaforák arányában.
Rímek. Feltételeztük, hogy a rímek alkalmazása terén sem lesz különbség. E
feltevés alapját az képezte, hogy a legtöbb, pszichotikusok által írott vers nem akut
pszichotikus epizód alatt íródott.

Eredmények
A két verscsoportban előforduló különböző tartalmi témákat és eszközöket, valamint a
statisztikai összehasonlítás eredményeit az első táblázat mutatja be. Chi-négyzet
próbát alkalmaztunk minden olyan esetben, ahol az adatok ezt lehetővé tették.
Ami a költői témákat illeti, a csoportok közötti legfőbb különbség - feltevésünknek
megfelelően - abban mutatkozott, hogy a pszichotikus személyek verseiben
szignifikánsan nagyobb valószínűséggel fordult elő önelemzés, mint a normál
csoportnál. Ugyancsak a feltevésünket erősítette meg, hogy a pszichotikusok
szignifikánsan ritkábban utaltak tulajdonnevekre és specifikus helyszínekre. Két
hipotézisünk azonban nem igazolódott: nem találtunk különbségeket a két csoport
között más személyek és természeti képek leírása terén.
A költői eszközöket illetően azt vártuk el és azt találtuk, hogy a rímek
használatában a csoportok között nincs különbség. Feltevésünkkel ellentétben a
pszichotikusok nem használtak több többszörös metaforát és több személy/tárgy,
illetve személy/állat analógiát. Ezzel szemben komoly megerősítést nyert az a
hipotézisünk, hogy a pszichotikusok versei nagyobb gyakorisággal tartalmaznak
pszichológiai/fizikai metaforákat. Úgy véltük, érdemes külön elemezni, hogy e
metaforák alkalmazása összefügg-e az önelemző költői tartalommal, azaz hogy vajon
két egymástól független változóforrásról van-e szó, vagy az önelemző versek
tartalmaznak nagyobb valószínűséggel pszichológiai/fizikai metaforákat.
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1. táblázat. Témák és költői eszközök a két csoportban

Pszichotikus

Normál

Chi-négyzet (df)
vagy más teszt

p

Téma (versek száma)
Önanalízis
Mások leírása
Tulajdonnevek, speciális helyek
Tájképek, természetleírások

18
5
10
3

8
10
19
7

5.70 (1)
2.05 (1)
4.38(1)
1.83 (1)

0.05
NS
0.05
NS

64
37
0
15
22
8

28
92
11
33
48
15

37.54 (1)

0.01

3

3

Poisson
Poisson

NS
NS

2

2

Fischer

NS

13
10
17

0.88

NS

Költői eszköz (előfordulása a 40 versben)
Pszichológiai/fizikai metaforák
Ossz nem pszichológiai/fizikai metaforák
Viselkedéses/funkcionális metaforák
Perceptuális metaforák
Más metaforák
Személy/tárgy analógiák
Személy/állat analógiák
A z eszközt tartalmazó versek száma
Többszörös metaforák 1 tételen belül

Ritmuskategória alkalmazása (a versek száma a kategóriában)
17
9
14

+
++

4.98 (2)

NS

A 26 önanalitikus költemény közül (18 pszichotikus, 8 egyéb) 14-ben fordult elő
pszichológiai/fizikai metafora (10 pszichotikus versében és 4 egyéb versben). Az 56
nem önanalitikus versből (19 pszichotikus, 36 egyéb) 14 tartalmazott
pszichológiai/fizikai metaforát (5 pszichotikus, 9 egyéb). A Chi-négyzet próbák a
következőket mutatták:
(1) Az önanalitikus versek általában szignifikánsan gyakrabban tartalmaztak
pszichológiai/fizikai metaforákat, mint a nem önanalitikus versek (Chi-négyzet = 9,54,
df = 1; p < 0,01).
(2) A pszichotikusok önanalitikus versei nem különböztek szignifikánsan más
önanalitikus versektől a pszichológiai/fizikai metaforák alkalmazásának gyakorisága
terén (Chi-négyzet = 0,34; df = 1).
(3) A nem önelemző versek pszichotikusok esetében nem különböztek
szignifikánsan más nem önelemző versektől a pszichológiai/fizikai metaforák
alkalmazásában (Chi-négyzet = 0,40; df = 1).
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P ontozók közötti megegyezés

A ’vak’ pontozó összesen 10 verset értékelt. Következésképpen a négy tartalmi elem
esetében 40-szer kellett döntenie arról, hogy a tétel jelen van-e vagy nincs. E döntések
közül 36 (90%) megfelelt az első pontozó döntésének. A négy eltérő döntés három
tartalm i (téma-) dimenzióban oszlott meg, két pszichotikus és két normál vers
esetében. Eszerint szisztematikus hibára vonatkozó bizonyítékot nem nyertünk. Nem
volt eltérés a bírálók között a rímek alkalmazásának megítélésében: a két pontozó
mind a 10 költeményt azonosan ítélte meg. A metaforák és analógiák bírálónkénti
osztályozásának és előfordulásának összevetésére Poisson-tesztet végeztünk, amely a
két bíráló által számlált metaforákat hasonlítja össze kategóriánként és versenként
külön a normál és a pszichotikus versek esetén. Egyik esetben sem kaptunk
szignifikáns eltéréseket a két bíráló között. A pszichiátriai státuszt (normál vagy
pszichotikus) a független bíráló a 10 vers közül 8 esetben pontosan ítélte meg.

Megvitatás
Pszichotikus és normál személyek költészetében három fő területen találtunk
eltéréseket. A pszichotikusok versei (a) több önanalízist tartalmaztak és (b) kevesebb
tulajdonnévre és speciális helyszínre vonatkozó utalással éltek. Emellett (c) metaforáik
jelentősen gyakrabban kerültek a pszichológiai/fizikai kategóriába. Úgy tűnik, hogy
valójában a döntő eltérés (a)-ban mutatkozik a két csoport között. Ha egy vers
alapvetően önanalitikus, kevesebb szükség van tulajdonnevek alkalmazására (ehelyett
egyes szám első személy használatos), mint abban az esetben, ha a vers külső tárgyra
irányul. Bár a legnagyobb eltérés a pszichológiai/fizikai metaforák használatában volt
jelen, ez (is) a pszichotikus költők által nagyobb arányban alkalmazott önanalízis
függvényének tűnik. Az önanalitikus versekben több a pszichológiai/fizikai metafora:
ha az önanalitikus és a nem önanalitikus verseket külön elemezzük, a pszicholó
giai/fizikai metaforák terén mutatkozó különbség eltűnik.
Vajon mi lehet az oka annak, hogy a pszichotikus versekben olyan sok
önanalízis fordult elő? Ezt az eredményt számos tényező indokolhatja:
(1) Az önabszorpció a pszichotikus zavar lényegi vonása lehet, mivel a
külvilággal való kognitív és érzelmi kapcsolat károsult.
(2) A pszichotikus kórfolyamat objektív módon is fokozott izolációt
eredményez: a betegeket gyakran elkerülik vagy elutasítják, kevésbé képesek szociális
tevékenységekre, munkaképességük csökkent, ami anyagi következményei folytán még
fokozottabban beszűkíti a szociális aktivitást.
(3) Egyes pszichotikusok szándékosan ’terápiás’ céllal írnak verseket,
amelyekben személyes problémáikat fejtik ki, így a versek nagy valószínűséggel
tartalmaznak önelemzést.
A háromféle értelmezés elkülönítése céljából hasznos volna pszichotikusok és
más okból izolált és/vagy terápiás önkifejezésre vonatkozó szokatlan mérvű késztetést
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érző személyek verseinek összevetését is elvégezni. Ilyen csoportokat képezhetnénk
krónikus betegség, fizikai korlátozottság, tanulási nehézségek vagy külső feltételek
(börtönbüntetés, háztartási munka vagy olyan munkakör, amely magányos
elfoglaltságot kíván hosszú időn át) miatt kevesebb házon kívüli aktivitást folytató
személyekből. Olyan személyek verseit is bevonhatnánk, akik ismert neurotikus
zavaraik miatt érezhetnek indítást ’terapeutikus’ írásra anélkül, hogy elveszítenék
kognitív kapcsolatukat a valósággal.
Más szempontok szerint egyébként kevés nyilvánvaló különbség volt a két
költői minta között. Az önelemzés nagyobb mértéke ellenére a pszichotikusok
költeményei nem tartalmaztak szignifikánsan kevesebb leírást másokról, mint a nem
pszichotikusok versei. A két minta nem mutatott nyilvánvaló különbségeket sem a
költői eszközök alkalmazásának gyakoriságában, sem fonológiai (rím vagy alliteráció),
sem szintaktikus (módosított ismétlések), sem szemantikus (metaforák, többszörös
metaforák, személy/állat vagy személy/tárgy analógiák alkalmazása) vonatkozásban.
Egyes, a pszichotikusok nyelvére vonatkozó korábbi állítások fényében (pl.
Winner, 1982) különösen figyelemreméltó, hogy a rímek előfordulása a két csoportban
meglepően azonosnak bizonyult. Ez azt jelzi, hogy a rím, amely a 80 vers közül 40
esetében vagy az egész versen, vagy legalábbis annak egy részén végigvonul, nem más,
mint a versírásról sokakban kialakult felfogás integráns eleme. A tanulmány
bevezetőjében említett feltevést illetően, amely szerint a pszichotikus költészet ’a
költészetnek csak a nyersanyagát, a hangeffektusokat tartalmazza’ (Winner, 1982),
álláspontunk eltérő, hiszen semmi olyan jellemzőt nem találtunk, ami a pszichotikusok
által alkalmazott fonológiai eszközöket megkülönböztetné a normál személyek
fonológiai eszközeitől. Megemlítjük még, hogy a szkizofrén nyelv olyan jegyei, mint a
neologizmák vagy hang- (clang) asszociációk egyetlen alkalommal sem fordultak elő.
Hasonlóképpen érdekes eredmény, hogy a pszichotikus csoport versei nem voltak
általában ’metaforikusabbak’, mint a nem pszichotikus csoport versei, ami eredeti
felfogásunkat cáfolja.
Semmi esetre sem állíthatjuk azonban, hogy vizsgálatunkkal kimerítettük
volna a pszichotikusok és a normális személyek versei közötti lehetséges különbségek
teljes tartományát. A két csoport versei számos további dimenzió mentén is
összehasonlíthatók volnának. A kreativitás és a pszichózis között gyakran feltételezett
kapcsolat fényében mind a hasonlóságok, mind a különbségek jelentős érdeklődésre
tarthatnak számot. A hasonlóságok egyes aspektusaira vonatkozóan felmerül, hogy
egyszerűen arról van szó (amint az a költészet jellemzőire nézve általában állítható): az
általunk vizsgált minta mérete nem elégséges ahhoz, hogy különbségeket tárhassunk
fel. Az a tény, hogy pszichotikusok és nem pszichotikusok között egyáltalán
mutatkoztak szignifikáns különbségek, megkérdőjelezi azt az ’erős’ hipotézist, amely
szerint a pszichózis és a kreativitás között kapcsolat van, nevezetesen azt, hogy a
költészet mint olyan ’pszichotikus’ vagy ’szkizotip’. Másfelől azonban a két minta
között nem voltak túl nagy különbségek, illetve azok lényegében inkább a tartalomra,
mint a nyelvezetre vonatkoztak. Az a tény, hogy a független bírálók bizonyos fokig
képesek voltak a két mintától származó verseket elkülöníteni, viszont ítéletükben nem
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voltak teljesen biztosak, azt az általános következtetést erősíti meg, amely szerint a két
csoportot bizonyos különbségek mellett alapvetően a hasonlóságok jellemezték.
A csoportok alapvető azonosságát kétféleképpen értelmezhetjük. Az egyik
lehetőség szerint a ’normális’ költészetben erőteljes ’pszichotikus’ vonások
érvényesülnek. Jóllehet elvetettük azt az ’erős’ hipotézist, amely azt vallja, hogy
minden költészet egyenlő mértékben ’pszichotikus’, a bizonyítékok jól összeegyeztethetőek egy gyengébb hipotézissel, amely azt állítja, hogy a költészet nyelve és
tárgya sok közös vonást mutat a szkizotip gondolkodás nyelvével és tárgyával. Az
eredmények másik értelmezése szerint a pszichotikusok költészete alapvetően
’normális’. Ez az értelmezés a különböző nyelvi funkciók modularitásának
feltételezésével egyenértékű. Jakobsen (1960) vetette fel, hogy a nyelvnek van egy
lingvisztikailag elkülöníthető poétikus funkciója, amely a textus formai elemeit
hangsúlyozza, és elkülönül az inkább kognitív (metalingvisztikus és referenciális),
illetve a szociális (érzelmi, expresszív és konatív) nyelvi funkcióktól. Lehetséges, hogy
- legalábbis egyes pszichotikusok esetében - a nyelvi funkciók közül a poétikus
kevésbé károsodott, mint a többi. Ha ez így volna, arra kellene következtetnünk, hogy
az elkülönülő poétikus funkció mind pszichopatológiai, mind nyelvi realitás.
Emellett megjegyzendő azonban, hogy az általunk vizsgált pszichotikusok
nagy része a versek írásakor nem volt eléggé patológiás ahhoz, hogy bármely jelentős
nyelvi abnormitást m utatott volna. Pszichotikus íróinkról mindössze azt feltételeztük,
hogy diagnosztizált pszichotikusok voltak, azonban nem alakítottunk ki feltevést a
versek írásakor fennálló állapotukra nézve. Különösen érdekes volna egyetlen beteg
költői termésének tanulmányozása, az egyes jegyek, pl. a rímek összehasonlítása akut
pszichotikus epizódok alatt és után.
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Függelék
A mutatók meghatározásai és példái1

Téma
1. Önanalízis
A tanulmány céljára az ’önanalízist’ úgy tekintettük, mint amelyben a költemény a
költő lelkiállapotát tárgyalja. Ahhoz, hogy egy verset az önelemzés példájának
tekintsünk, az utóbbinak a vers témájának kell lennie, nem elegendő a puszta utalás.
Az alábbi sort
’It is fear or pity which I feel for him, the hunted’
(’Együtt félek vagy szánalmat érzek vele, akit nyomban elérnek’)

olyan versben, amely egy szökött fegyencről szól, a fenti kritérium szerint nem
tekintjük önelemzésnek. Hasonlóképpen nem kerülnek ebbe a kategóriába a pusztán
külső eseményekre vonatkozó autobiografikus állítások vagy narratívumok, pl.
’All my possessions were taken away
Like a funny kind of joke
I even had to ask for permission to smoke’
(’Mindenemet elvették,
s furcsa tréfaképpen,
hogy rágyújtsak is, külön kellett kérnem’)

Az alábbiakban olyan versből mutatunk be részletet, amelyet az önanalízis példái közé
soroltunk:
'Twilight enfolds my darkest thoughts
And when a weariness I feel
It is as though life were an endless groan
And 1were hurting God’
(’Elmémet alkony mélye fonja át,
S mikor erőm is elhágy
Az életem mint végtelen panasz-szó,
Érzem, már Istent sérti’)

2. Más személyek leírása az énnel való kapcsolattól függetlenül
A verset akkor tekintettük pozitívnak e szempont szerint, ha más személyre történő
utalást tartalmazott (amely több volt mellékes megjegyzésnél), kivéve, ha a leírás fő
tárgyát a költőnek a másik személlyel való kapcsolata vagy az iránta megnyilvánuló
érzései képezték.
1 A példák magyar változatát a fordító nyelvi játéknak szánja, a műgond igénye nélkül.
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3. Tulajdonnevek és specifikus helyszínek

E kategória példái személyek vagy városok nevei, emellett speciális helyszínek,
amelyeket adott esetben a vers nem nevez meg. Például:
’The field through my window
Lies empty of harvest...
No words or homes upon it.’
(’A mező, amelyet ablakomból látok,
Pusztaság, aratás után ...
Szavak, otthonok nélkül’)

Olyan helyszínről van szó, amelyet a költő ismer, ezért specifikus helyszínnek
tekinthető.
4. Táj/természeti leírás
Megint csak akkor jelöljük, ha a vers témájának lényegéhez kapcsolódik, vagyis ha nem
csupán mellékes utalás, pléldául:
’The blue of the sky
The white of snow and clouds’
(’Az ég kékje,
A hó és a fellegek fehérje’)

nem meríti ki a természetleírás kritériumát.

Metafora és analógia
1. Pszichológiai/ftzikai metafora
Winner és munkatársai (1976) definíciója szerint olyan metaforáról van szó, ’amely a
pszichológiai élményt a fizikai világból vett eseményre vonatkoztatva világítja meg.’ Pl.
’Vasból van’, vagy ’A szereteted olyan, mint a meleg fürdő’.
2. Perceptuális metafora
Erre a kategóriára Winner és munkatársai (1976) mint kereszt-szenzoros metaforára
utalnak, ’amely az egyik szenzoros modalitásban megélt élményt egy másik modalitásra
utalva világítja meg’. Pl. ’A nyakkendője olyan volt, mint egy visító szoprán’. Ebbe a
kategóriába a magunk részéről azokat a metaforákat is bevettük, amelyekben egy
modalitásba tartozó két szenzoros metafora kapcsolódott össze. Pl. ’A macska szőre
finom selyem volt’.
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3. Viselkedéses/funkcionális metafora
Ez a metafora az emberi vagy állati viselkedést élettelen tárgy működéséhez kapcsolja.
Pl. ’A tömeg úgy tört ki, mint a vulkán’.
4. Személy/tárgy analógia
Például: ’Hátborzongató szobor volt’ vagy ’A bátyám csak lábtörlő nálunk a házban’
5. Személylállat analógia
Pl. ’Nyulat kergető vadászkutya voltam’; vagy ’Úgy esett neki az ételnek, mint egy
dögkeselyű’.
6. Egy tételre vonatkozó többszörös metafora
Példaképpen Plath Daddy című verse állhat, amelyben a költő az apját számos tárgyhoz
hasonlítja, többek között cipőhöz, a sátánhoz (sic!), szoborhoz, stb. Többszörösön
legalább kettő értendő.
7. M ás metaforák
Vegyes formák, amelyek nem illenek a fenti kategóriákba.
8. ’H alott’metaforák (ezeket nem számoltuk)
Olyan példák tartoznak ide, mint a ’derült égből villámcsapásként’, ’falnak megy’,
valamint ’My heart in my boots’, ’Footprints showing in the snow’, ’Telling tales of
animals...’ (lefordíthatatlan szófordulatok - a ford.).

Rímelés
A vers + + jelzést kapott, ha szabályos rímképletet alkalmazott vagy a rímelés a versen
végigvonult, + jelzést, ha legalább egy rím szerepelt, de a vers nagyobbik része nem
tartalmazott rímeket, - jelet, ha egyáltalán nem volt rím a versben.
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SU M M A R Y

Subject matter and poetic devices in psychotics’ poetry
Rhodes, Nicholas; Dowker, Ann; Claridge, Gordon

It has long been supposed that there is a connection between the mental processes of
psychosis and those of creativity. The present study aimed to investigate this idea by
means of a comparison between the poetic output of psychotics and that of normals,
taking as its starting-point the notion that if there are observable differences between
these two groups in terms of subject matter and linguistic features, this would suggest
that creativity and psychosis are not to be identified with each other. Eighty poems by
contemporary, non-professional poets (40 by psychotics and 40 by normals) were
analysed on 11 different dimensions. The two samples of poems were highly similar on
most of the dimensions investigated. The main differences found were in the incidence
of self-analysis as a theme, reference to proper names and specific locations, and in the
proportion of metaphors which fell into the category ’psychological/physical’. The two
latter differences appeared to be largely a product of the first. It was concluded that
although ’normal’ and ’psychotic’ poetic activities are not identical, they are closely
related. This may be either because general poetic creativity does have psychotic
features, or because the poetic function of language was relatively spared in at least
this sample of psychotics.
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A BESZÉDKÉSZSÉG ÓVODÁSKORI FEJLŐDÉSÉNEK
SZEREPE A SZOCIALIZÁCIÓBAN
KÜLÖNBÖZŐ SZOCIÁLIS FELTÉTELEK KÖZÖTT
SUGÁRNÉ KÁDÁR JÚLIA
MTA Pszichológiai Intézet

A tanulmányban felvázoljuk a preverbális kommunikáció és a beszédfejlődés
szocializációs szerepét vizsgáló longitudinális kutatásunk koncepcióját és kísérleti
megközelítéseink egyikének eredményeit foglaljuk össze. Összehasonlító vizsgálatokat
végeztünk óvodáskorú gyerekekkel, akik különböző szociális feltételek közötti
családban (szocio-kulturális különbségek, ép, illetve felbomlott család, korai
intézményes nevelés), illetve akik állami gondozásban élnek. Kimutattunk néhány olyan
összefüggést a nyelvi kommunikáció és a szocio-kognitív fejlődés között, amelyekben a
korai szülő-gyerek kommunikációban gyűjtött sajátos tapasztalatok tükröződnek.
Ugyanakkor ki lehetett mutatni a nyelvi kommunikáció, illetve a szocializáció olyan
jellemzőit is, amelyek a fenti, intim interperszonális tapasztalatok hiányából fakadnak, s
amelyek a beszéd eltérő szerepét eredményezik a korai szocializációban (pl.
alacsonyabb verbál-kognitív szint és a beszéd korábbi szerepe a kortárs csoportban).

Két évtizede folytatott kutatásunk célja az, hogy azonosítsuk azokat a nyelvi
kommunikációs- és a szociokognitív fejlődéssel kapcsolatos összefüggéseket,
amelyeket a bensőséges szülő-gyerek kapcsolatból eredő tapasztalatok leginkább
befolyásolnak. Ezért összehasonlító vizsgálatokat végeztünk különböző családi
szocializációs hátterű gyermekcsoportokkal.
A születéstől hatéves korig folytatott longitudinális - és az 5-6 éves kori
keresztmetszeti vizsgálatok alapfeltevése az, hogy a gyerek nyelvi kommunikációs
készségének fejlődése - szoros összefüggésben a szocializációjával - a korai
vokális/verbális interakciós tapasztalataira épül. A korai csecsemő-szülő párok
kölcsönös viszonyában, az interakciós helyzetek kontextusában alakulnak ki az
elsődleges személyközi kapcsolatok formái. E kapcsolatok fejlődése függ a gyermek
érzékenységétől és aktivitásától, pszichikus érettségi fokától és más oldalról, a pár
felnőtt tagjának érzékenységétől, empatikus képességétől, válaszkészségétől és sajátos
kommunikatív attitűdjétől (vö. Ainsworth és Bell, 1974; Berko-Gleason, 1979; Bruner,
1978; Camaioni, 1979; Rondái, 1980; Trevarthen, 1989).
Elméleti kiindulópontunk Cazden (1974) egy, a 70-es évek tudományos
eredményeit tükröző gondolatmenetében rejlik: az általános nyelvi modell alapján e
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kommunikációs tapasztalat vezeti el a már beszélő gyermeket a felnőtt környezet
verbális normáihoz. Az interakciós folyamatban a gyermek megtanulja kiválasztani azt
a kifejezési formát, amely a legjobban illik az adott beszédszituációhoz. Ebből az
következik, hogy a gyermeki beszédet különböző kommunikációs kapcsolatokban és
különböző beszédkontextusokban kell vizsgálni ahhoz, hogy valóságos képet nyerjünk
nyelvi kommunikációs készségének szintjéről (vö. Ainsworth, 1974; Tizard, 1974;
Bruner, 1978 stb.)
Az utolsó 20 évben számos tanulmány elemzi az életkor, a nem, a szociális
helyzet és a tanítási stratégiák hatását a beszédfejlődésre. A széles körű szakirodalom
rendszerező áttekintése helyett (vö. pl. Lengyel, 1981; Büky, Egyed, Pléh, 1984 stb.) az
alábbiakban azokat a legfontosabb eredményeket tekintjük át röviden, amelyek
szerepet játszanak saját vizsgálataink módszertani szempontjainak kiválasztásánál és
tapasztalataink elemzésében.
Megfigyelési adatok vannak arra vonatkozóan, hogy a gyerek már egészen
korai életkorban képes finom megkülönböztetést tenni "beszélgetőpartnere" kora és
státusza szerint.
Berko-Gleason (1975, id. Giles-Powesland, 1975) például már a kiválasztó
viszony kialakulásának periódusában is észlelte a fenti jelenséget. Magunk is hasonló
tapasztalatokat gyűjtöttünk az anya-, illetve apa-gyermek korai kommunikációt,
továbbá a tárgyi interakciót kísérő csecsemő-vokalizációk időbeli és artikulációs
különbségeiben az 5. élethónapot követően (Sugárné Kádár, 1977,1982).
Mualler közlése szerint (1972, id. Camaioni, 1979) és Camaioni (1979) a 3-5
éves gyerekeknél a verbalitás már hangsúlyos szerepét figyelték meg mind a kortárs
párkapcsolatban zajló játékban, mind pedig az anya-gyermek kommunikációban - az
aktuális esemény és az elképzelt cselekvés leírásában.
A felnőtt-gyermek kommunikációra vonatkozó empirikus kutatások
eredményei a felnőtt kommunikációs aktivitás szempontjából bizonyítják, hogy az anya
és az apa érzékenysége és válaszkészsége hasonló a gyerek korai jelzéseire
vonatkozóan (persze jellegük függ bizonyos személyiségjegyektől). Viszont a szülők
kommunikatív viselkedésének eltérései különböző módon befolyásolják az adott
interaktív helyzetet. Több kutató megállapította, hogy a szülők komplementer szerepet
töltenek be a kommunikatív stratégia megválasztásában. Eltérő a játékattitűdjük is
(Rondái, 1980; Wiesenfeld, 1981; Kreppner, 1989; Sugárné Kádár, 1991).
Differencia mutatkozik az anyai és az apai verbál-kommunikatív
viselkedésben a tradicionális családi szociális és nemi szerep vonatkozásában is (New
és Benigni, 1986). Ilyen különbség például az anya fizikai közelségének és
érzelemkifejezésének (metakommunikáció) hatása a csecsemő aktivitására és
viselkedésére, míg az apai kommunikáció elsősorban az adott interakcióban lefolyó
tevékenységre összpontosul (New és Benigni, 1986; Sugár Kádár és Benigni, 1988).
Megfigyeltük (Sugárné Kádár, 1991), hogy az apák motiváltabban kommunikálnak egy
meghatározott tevékenységre kialakított (strukturált) helyzetben, mint kötetlen
játékban, és nevelési stratégiájukat a gyermek aktuális aktivitására vonatkozó
fejlesztésre összpontosítják.
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D’Odorico és Franco (1984) megfigyelései szerint az anya több felszólító
mondatot használ a folyamatban lévő cselekvéssel kapcsolatban, ugyanakkor
gyakoribbak a tulajdonságok és a tárgy helyének megjelölését célzó közlések. BerkoGleason (1979) szerint az apa több kérdő mondatot használ.
A következő szempont, amelynek kiemelkedő jelentősége van számunkra a
szakirodalomban, a szociokulturális háttér hatása a gyerek beszédfejlődésére. Turner,
Pickvance és Robinson, (id. Büky, Egyed, Pléh, 1984;, Dale, 1972 stb.) megfigyelték,
hogy az alacsony képzettségű szülők gyermekeinek beszéde töredékesebb és
szituatívabb.
A magasabb képzettségű szülők gyermekei több jelzőt használnak a
képleírásban. Nagyobb számban fogalmazzák meg kérdéseiket, véleményüket az adott
vizuális élménnyel kapcsolatban. Továbbá megállapították, hogy a magasabb nyelvi
készség együtt jár a cselekvés körülményeit megjelölő határozók gyakoribb
használatával (Brandis-Henderson, 1971). Itt meg kell jegyeznünk, hogy a magyar
nyelvben a határozóragos főnevek gyakorisága jelzi a mondat állítmányi szakaszának
színvonalasabb kidolgozottságát. A határozószavak (pl. itt, lent stb.) gyakorisága
viszont a beszéd szituativitását mutatja.
Széles körű tudományos tapasztalat igazolta, hogy ezek a differenciák nem
eleve elrendeltek, nem megváltoztathatatlanok (Lawton, 1974), ugyanakkor azonban
azt is tudjuk, hogy a szociális körülmények, különösen a családi feltételek, a nevelés
(attitűdök, stratégiák, motivációk) pozitív, illetve negatív irányban befolyásolják a
beszédfejlődést.
A következő kérdés a családi struktúra, illetve a család hiányának hatása
(felbomlott-, illetve egyszülős család, család nélkül, állami gondozásban nevelkedés).
Az erre vonatkozó irodalom szerint (Kozma, 1975; Kimball és mtsai, 1980
stb.) a felbomlott családban élő gyermek beszéde néhány szempontból színvonalasabb,
mint a teljes családban élőké. A szerzők feltételezése szerint ennek oka a szülő-gyerek
gyakoribb diádikus helyzete, és mindkét fél felfokozott szükséglete a szemtől szembe
bensőséges beszélgetésre.
Mugny és munkatársai (1984) teóriája szerint a szociálkognitív fejlődést a
szociálkognitív konfliktusok és ezeknek a szociális összehasonlításon, utánzáson
alapuló megoldási módja határozza meg. A szociálkognitív konfliktusok megoldásai a
fizikai és szociális környezet új percepciójaként interiorizálódnak. Hiányuk csökkenti a
szociális élmények reprezentációjának lehetőségét a kognitív folyamatokban. Ennek az
interiorizációs folyamatnak egy speciális esetével találkozunk azoknál a gyerekeknél,
akik állami gondozásban - gyermekotthonban - kortárscsoportban élnek és általában
nélkülözik a bensőséges felnőtt-gyermek kapcsolatot és helyzeteket. Ez a teória
egyfajta magyarázatot ad a Spitz (1965, in: Spitz, 1977) által leírt "hospitalizáció" jól
ismert tünetegyüttesére is.
Hasonló következtetésekhez vezettek azok a hazai kutatások is, amelyek az
állami gondozásban élő gyerekek perceptuomotoros fejlődésének, énfejlődésének és
szocializációjának összefüggéseivel foglalkoztak (Barkóczi, 1964; Tardos, 1964;
Kabainé Huszka, 1966, 1968; Hermann Alice, 1967; Lőrik, 1978; Kálló, 1985).
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A fenti kísérleti eredményekkel és teóriákkal körülhatárolt és megalapozott
területen kezdtük el vizsgálatainkat. Ennek legutóbbi szakasza az OTKA-val
támogatott (1991-94) vizsgálatsorozat volt, amelyben annak feltárására törekedtünk,
hogy a családtól részben vagy teljesen elszakadt, hetes óvodában, óvodásotthonban,
illetve gyermekvárosban élő gyerekek beszédfejlődése mennyiben tér el a családban élő
társaikétól és ez mennyiben befolyásolja szociális beilleszkedésüket. Munkánk során
összehasonlítottuk a szeparáció hatását a különnemű gyerekekre és megvizsgáltuk a
szeparációs életkor hatásának szempontjából is a beszédfejlődést (Sugárné Kádár,
1993).
Jelen tanulmányban - a longitudinális kutatásunk céljához illeszkedő - két
óvodáskori, keresztmetszeti vizsgálatunk (Sugárné Kádár, 1986, 1993) összefoglaló,
összehasonlító elemzését kívánjuk elvégezni, feltárva a családi szocializáció, s ezen
belül a kommunikatív tapasztalatok hiányosságaiból fakadó beszédfejlődési
jellemzőket.

Kísérleti személyek
Országosan gyűjtött minta alapján, arányos nemi megoszlásban (50,5% fiú) az alábbi
gyermekcsoportok vettek részt a vizsgálatban:
Az 1. csoportba tartoznak, akik átlagos szociokulturális körülmények között,
közép-, illetve felsőfokú végzettségű kétszülős családban élnek (n = 297, átlag életkor
5;7, szórása: 1,21).
A 2. csoportba tartoznak, akik hátrányos szociokulturális körülmények között
(maximum általános iskolai végzettségű) kétszülős családokban élnek (n = 73, átlag
életkor 5;6, szórása: 2,61).
A 3. csoportba tartoznak, akik kétszülős, 80%-ban átlagos szociális helyzetű
családban élnek, de óvodáskoruk előtt már gyermekintézménybe, bölcsődébe járnak
(n = 122, átlag életkor 5;5, szórása: 2,15).
A 4. csoportba tartoznak, akik csak az édesanyjukkal élnek, felbomlott
családokban (n = 66, átlag életkor 5;6, szórása: 2,15).
Az 5. csoportba tartoznak, akik szülő nélkül, állami gondozásban,
gyermekotthonban élnek (n = 127, átlag életkor 5;7, szórása: 1,94).
6. A fenti csoporton belül további bontást is végeztünk aszerint, hogy mely
életkorban következett be a szeparáció (6-12 hónapos korban, n = 10, szórás: 0,25,
illetve 2-6 év között, n = 37, szórás: n = 3,59).
Az 1-4. pontban jelzett csoportok tagjai azonosak a korábbi, családban élő
mintával (vö. Sugárné Kádár, 1986), az 5-6. pontban jelzett csoportok tagjai azonosak
a legutóbbi vizsgálatban részt vevőkkel (Sugárné Kádár, 1993).
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M ód szerek

A vizsgálat módszereivel - a fenti célkitűzésnek megfelelően - annak feltárására
törekedtünk, hogy az iskolába lépés előtt álló gyerekek családban és az intézményes
nevelés során gyűjtött kommunikációs tapasztalatai hogyan jelennek meg a különböző
beszédhelyzetek megoldásában: a kommunikációs helyzetek felfogásában, a beszédnek
a feladathoz alkalmazkodó célszerűségében, kifejtettségében és kifejező erejében.
A jelen vizsgálatban alkalmazott módszerek azonosak a korábban már
publikált eljárásokkal (vö. Sugárné Kádár, 1985,195-196 o.; 1986. 27-32. o.).
Az alkalmazott Anamnézis-lap 42 kérdés nyomán gyűjtött adatokat a
gyermekek korai pszichofiziológiai érésének jellegéről és üteméről (pl. születési
körülmények, nagymozgások, első szavak megjelenésének időpontja stb.). Adatokat
kaptunk a család különböző szempontú jellemzőiről is: a szülők életkoráról, a család
szerkezetéről (kétszülős, egyszülős, felbomlott család, testvérek száma), a szülők
iskolázottságáról, jövedelméről és lakáskörülményeiről, a család lakóhelyéről (falu,
város, főváros), a szülőknek a gyermekekkel töltött idejéről (időszak, időtartam), végül
a gyermekintézménybe kerülés időpontjáról és a közösségbe, kortárs csoportba kerülés
hatásáról (hangulat, aktivitás, beszédkészség változása a szülők véleménye alapján).
A Beszédszintfelmérő lap tartalmazza a magnetofonon rögzített, a beszéd
különböző szintjeit és a nyelvi kommunikáció különböző helyzeteit imitáló
beszédfeladatok megoldásait.
A feladatok első csoportja a beszédhang ejtésének tisztaságát, a beszédritmus
és a mondathangsúly észlelését és reprodukálását vizsgálja.
Az asszociációs feladat a gyerekek által jól ismert, gyakori szavak jelentésének
és kiterjedésének szerkezetét vizsgálja a kategorizációs folyamat tükrében.
A harmadik feladatsor a szövegértést vizsgálja egy meghallgatott, a vizsgálat
céljára írt mese feldolgozása és reprodukálása alapján. A mese szövege beleillik a
gyerekek meseismereti gyakorlatába, állatok barátságáról, segítségnyújtásáról szól. A
feldolgozás a mese szereplőire, eseményeire, az események összefüggéseire vonatkozó
kérdésekre (ki, milyen, mit csinál, hogyan, miért) válaszok alapján történik.
A negyedik és ötödik feladatcsoport a különböző kommunikációs
helyzetekben születő beszéd hasonlóságait és különbségeit vizsgálja.
Az összefüggő beszédet igénylő kommunikációs helyzetek:
1. képleírás (a kép témája: két óvodáskorú, különnemű gyerek együttműködő,
építő játéka);
2. történetfolytatás, amelynek témája hétköznapi óvodai eseménnyel kezdődő
szöveg: a csoport sétálni indul, befordulnak a sarkon és meglátják, hogy...
3. mesereprodukció: az exponált szöveg megegyezik a fent említett
állatmesével.
A párbeszédet előhívó helyzetben különnemű párok egy babával és két
játéktelefonnal spontánul kialakult játékát rögzítettük.
Jelen tanulmányban csak a két utóbbi feladatcsoportban (összefüggő, illetve
párbeszédet igénylő helyzetek) nyújtott nyelvi megoldások összehasonlításával
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foglalkozunk. Ezért most csak az e vizsgálatokban rögzített beszédanyag elemzéséhez
felhasznált változókat közöljük:
Az alkalmazott egyes szófajták és az összes felhasznált szó aránya (típus/jel
arány). Ez a változó a beszéd tömörségének, célszerűségének mértékét, illetve
lazaságának, célszerűtlenségének - redundanciájának - fokát fejezi ki. Ez utóbbi
esetben például a szóismétlések, a fölösleges töltelékszavak növelik a két érték közötti
távolságot. Vagyis a hányados értéke kisebb lesz (távolabb kerül az arányos
szóhasználatot jelentő 1 értéktől).
A szövegeket mondatgrammatikai elemzésnek vetjük alá.
Változóként használjuk a mondatok megszerkesztettségét, illetve töredékes
ségét.
A párbeszédben a hagyományos fordulatok, sémák, pl. köszönés, megszólítás,
udvariassági fordulatok használatának gyakoriságát is figyelembe vesszük, de ugyanúgy
elvégezzük a párbeszédes anyagon is a mondatgrammatikai elemzést.
A csoportok tagjainak szociális beilleszkedését szociometriái vizsgálattal
tártuk fel.
Az összehasonlítás céljából a fenti változókkal nyert adatokon matematikai
statisztikai próbákat (Л^2, t-próba, varianciaanalízis, korrelációszámítás) végzünk.

Eredmények
1. A kétszülős átlagos, illetve hátrányos helyzetű gyerekek nyelvi kommunikációs
különbségei (1. táblázat). A hátrányos helyzetű csoport beszéde lazább, redundánsabb.
Mondataik között gyakoribb a töredékes, kevésbé strukturált szövegrész. A mondatok
állítmányi szakaszában ritkábban jelzik a cselekvés körülményeit (határozóragos
főnevek). A mondatok alanyi szakaszában kevesebb minőségjelzőt, de több birtokos
szerkezetet használnak. A párbeszédben több, inadekvát leíró mondatot alkalmaznak,
mint párbeszédfordulatot.
Az idevonatkozó szakirodalomnak megfelelően tehát mi is lassabb
beszédfejlődést tapasztaltunk a szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyerekeknél.
Azzal az információval nyertünk többet elemzésünk nyomán, hogy ez a különbség
akkor is fennáll, ha ép (kétszülős) családokban élő gyerekekről van szó. Vagyis
beszédfejlődési hátrányuk elsősorban a szociokulturális háttérrel kapcsolatos. Mégis,
mint később látni fogjuk, vannak olyan beszédjellemzőik, amelyek hasonlóan jelzik a
szocializációs nehézségeket, mint a családi kapcsolatok hiányosságait tükröző
beszédjellemzők más vizsgált csoportokban (vö. később, 6. táblázat).
2. A beszédfejlődés különbségei a 3 éves korukig otthon (anyával) nevelkedő gyerekek,
illetve a bölcsődéből óvodába kerülő gyerekek között (2. táblázat). Az óvodáskor előtt
bölcsődébe is járt gyerekek párbeszédkészsége jobb. Több párbeszédfordulatot
használnak és ezek a mondatok jobban kidolgozottak (több a minőségjelző és a
határozóragos főnév) és beszédük töredékesebb, redundánsabb. Több birtokos
szerkezetet használnak.
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1. táblázat. A beszéd jelentős elemeinek különbsége a szociokulturális szempontból különböző
csoportokban ^^
Átlagos helyzetű
csoport
n = 297
átlag
A mondatok alanyi részének kidolgozottsága
Megnevezés
Minőségjelző
Birtokos szerkezet

Hátrányos helyzetű
csoport
n = 73
átlag

2.84

<

2.36
0.54

>
<

A mondatok állítmányi részének kidolgozottsága
Cselekvő állítmány
11.29
H atározó (határozóragos főnév)
5.86
Dialogikus mondatok
4.96
Töredékes mondatok
4.98
Redundancia (típusjel)
0.775

>
>
<
<
>

Л ^-próba

6.33
2.24

26.66+
23.11 +

0.63

13.93+

10.07

43.31 +

3.95
5.38
7.11
0.762

16.80+
25.14+
34.29++
t-próba 12.21 +

p < .05 +; p < .01 + +
2 táblázat. A beszéd jelentős elemeinek különbsége az anyával nevelkedő, illetve a bölcsődés csoportban
Anyás csoport
n = 248
átlag
A mondatok alanyi részének kidolgozottsága
Megnevezés
Minőségjelző

Bölcsődés csoport
n = 122
átlag

2^-próba

5.60
2.60

>
>

5.32
2.37

26.18+
n. s.

0.52
A mondatok állítmányi részének kidolgozottsága

<

0.56

12.93++

Cselekvő állítmány
Határozó
(határozóragos főnév)
Dialogikus mondatok
Töredékes mondatok
Redundancia (típus/jel)

>

10.50

Birtokos szerkezet

10.94
11.70

>

3.49
3.70
0.769

<
<
>

5.83
4.78
5.78
0.751

n.s.
23.15 +
17.92+
20.7850++
t-próba 11.65 +

p < .05 +; p < .01 + +
105 Az alábbi 1-5. számú táblázat adatait részben korábbi közleményeinkből emeltük ki: Sugámé Kádár
1986,1993.
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3. A kétszülős, illetve felbomlott családban élő gyerekek beszédének eltérései (3. táblázat).
Megfigyeléseink szerint azoknak a gyerekeknek, akik felbomlott családban élnek,
szignifikánsan jobb a párbeszédkészsége (feltételezhetően a bensőséges felnőtt-gyerek
kommunikatív helyzetek gyakoribb lehetősége következtében), amely egyúttal
szituatívabbá is teszi beszédüket (határozószavak gyakorisága). Mondataik
töredékesebbek és redundánsabbak. A fenti jellemzők azt mutatják, hogy a felbomlott
családok gyerekeinek beszédében - a szakirodalom adatainak megfelelően különösen hangsúlyos motívum a szemtől szemben kommunikáció mind további
fenntartása.
3. táblázat. A beszéd jelentős elemeinek különbsége a kétszülős, illetve a felbomlott családban, anyával
nevelkedő csoportokban

Teljes család
n = 304
átlag
A mondatok alanyi részének kidolgozottsága
Megnevezés

5.64

Minőségjelző
Birtokos szerkezet

2.56
0.54

A mondatok állítmányi részének kidolgozottsága
11.07
Cselekvő állítmány
Határozó (határozóragos főnév)
5.19
Dialogikus mondatok
0.34
Töredékes mondatok
4.22
0.778
Redundancia (típus/jel)

Felbomlott család
n —66
átlag

>
>
<

5.02

>

9.49
4.69
1.68
5.53
0.727

>
<
<
>

2.19
0.58

2^-próba

31.33+
n. s.
n. s.

n.s.
27.72+
12.15 + +
25.70+
(t-próba) 18.23++

p < .05 +; p < .01 + +

4. A kétszülős hátrányos szociokulturális helyzetű családban, illetve család nélkül
gyermekotthonban élő gyerekek beszédének összehasonlítása (4. táblázat). A
gyermekotthonban élő gyerekek beszéde redundánsabb (alacsonyabb a típus/jel arány
hányadosa) és kevésbé kidolgozott. Mondataik alanyi szakaszában kevesebb jelzőt és
több birtokos szerkezetet használnak, ugyanakkor a mondatok állítmányi szakaszában
kevesebb határozót (határozóragos főnevet) használnak a cselekvés körülményeinek
leírására. Azonban dialogikus mondataik gyakoribbak és jobban kidolgozottak.
Ezek a jellemzők a nyelvi kommunikatív fejlődés pragmatikus összetevőjére
mutatnak rá. Ebben a sajátos szociális helyzetben a kevesebb és szegényesebb felnőtt
gyerek szemtől szembe kapcsolatban a beszédnek igen kifejezőnek, félreérthetetlennek
kell lennie és erősebb kommunikatív törekvést kell kifejteni a kommunikációs cél
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elérése érdekében. Ezt a magyarázatunkat támasztja alá az a jelentős különbség is,
amely a kortárs csoportba való beilleszkedés, a kortárs kapcsolatok kialakítása és a
beszédkészség összefüggésében a családi kommunikációs bázissal rendelkező, illetve
azt nélkülöző csoport között kimutatható. A családban élő, óvodáskorú gyerekek
beszédének jellemzői csak kismértékben és ritkán kapcsolódnak a kortárskapcsolatokban kialakuló pár- vagy csoportpozíciój ükhöz. Az állami gondozott
gyerekek beszéde viszont erős korrelációt mutat a mért szociometriái pozíciójukkal és
nemcsak a vizsgált életkorban már gyakori párkapcsolattal (átpártolás jelensége),
hanem a csoportpozíciókkal kapcsolatban is ("fontos", illetve "népszerű" szerep) (4.
táblázat). Vagyis sajátos helyzetük felgyorsítja verbális készségük szociális szerepét a
kortárs csoportban.

Gyermekotthoni csoport
n = 127
átlag

3

Családi csoport
II

4. táblázat. A beszéd jelentős elemeinek eltérése a kétszülős, illetve állami gondozottak otthonában élő
csoportokban

átlag

t-próba

A mondatok alanyi részének kidolgozottsága
Megnevezés
Minőségjelző

8.19
5.5

>

5.25

2.44 +

>

2.16

Birtokos szerkezet

0.59

<

1.33

4.81 + + +
1.58+ +

<
>

10.51
2.86
19.9

A mondatok állítmányi részének kidolgozottsága
Cselekvő állítmány
10.31
Határozó (határozóragos főnév)
6.84
Dialogikus mondatok
4.5
Töredékes mondatok
19.16
Redundancia (típus/jel)
0.779

<
>
>

16.76
0.714

A beszéd és a szociometriái pozíció összefüggése
Párkapcsolat

r■
= 0.4965++ r = 0.3432+ +

Népszerűség a kortárscsoportban

n.s.

Fontos szerep a kortárscsoportban

n.s.

r

=

г ==

p < .01 + + ; p < .001 + + +
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0.2565 +
0.4198+ +

+

n.s.
4.98+ + +
6.15 + + +
4.56+ + +
23.18+ + +

5. A szeparáció életkori szakaszának hatása az állami gondozásban élő gyerekek
beszédére (5. táblázat). Az első életév második fele, mint ismeretes, a kialakuló
interperszonális érzékenység, a dependencia és a szeparációs félelem összefüggő
jelenségkörének kritikus fejlődéslélektani periódusa. A családtól ezen időszakban
bekövetkező szeparáció még az óvodás életkorban is megmutatkozó igen erőteljes
kommunikációs törekvést vált ki: ezeknek a gyerekeknek a beszéde a legredundánsabb
(a 2-3, illetve 3-6 év között állami gondozásba került gyerekekkel összehasonlítva).
5. táblázat. A dialőguskészség különbsége a családtól a 6-2. hónapban, illetve az óvódás korban állami
gondozásba került csoportokban

Korai szeparációjú
csoport
n=10
átlag
Dialogikus mondatok

Későbbi szeparációjú
csoport
n=37
átlag

ANOVA
F

30.56

>

15.50

6.671+ +

13.56
5.89
7.00

>

10.15

>
>

1.80
2.98

5.945 +
4.884 + +
2.785 +

>
>

27.88

A dialogikus mondatok kidolgozottsága
Megnevezés
Minőségjelző
Birtokos szerkezet

A mondatok állítmányi részének kidolgozottsága
50.33
Cselekvő állítmány
Határozó (határozóragos főnév)
Redundancia (típus/jel)

5.33
0.398

<

3.42
0.592

6.824+ +
6.661 + + +
(t-próba) 23.65 + + +

p < 0.05 +; 0.01 + + ; p < 0.001 + + +

Dialógusaikat erős dinamizmus jellemzi (cselekvő állítmányok magas száma) és
mondataik jobban kidolgozottak. Jelentősen több birtokos szerkezetet használnak.

Összefoglalás és következtetések (6. táblázat)
Azoknak az óvodáskorú gyerekeknek, akiknek a mindennapos bensőséges
interakciókban hiányosak vagy teljesen hiányoznak a szülőkkel folytatott
kommunikációs tapasztalataik (kétszülős, szociokulturálisan hátrányos helyzetűek,
bölcsődések, felbomlott családban élők, illetve az állami gondozottak, különösen a
korán szeparált gyerekek), különbség mutatkozik az összefüggő elbeszélő-, leíró-,
illetve párbeszédkészsége között.
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6. táblázat. A beszéd jelentős elemeinek hasonlóságai a különböző szempontból szociálisan hátrányos
helyzetű csoportokban (Nagyobb gyakoriság, illetve mérték, összehasonlítva a szociális csoportpárokkal)

Csoportok

Kétszülős,
szociokulturálisan hátrányos

Összefüggő
beszéd

Kétszülős,
bölcsődés

Felbomlott
család

Állami
gondozott

Korán

birtokos
szerkezet

birtokos
szerkezet

szeparált

birtokos
szerkezet

birtokos
szerkezet

töredékes
mondat

töredékes
mondat

töredékes
mondat

jól szerkesztett
mondat

dialogikus
mondat

dialogikus
mondat

dialogikus
mondat

dialogikus
mondat

határozó
(a cselekvés
körülményei)

határozó
(a cselekvés
helye)

határozó
(a cselekvés
körülményei)

határozó
(a cselekvés
körülményei)

redundancia

redundancia

redundancia

redundancia

Dialógus

redundancia

Összefüggő beszédük (képleírás, mesereprodukció, történetfolytatás) redundánsabb,
töredékesebb, szegényesebben kidolgozott. Vagyis az a beszédforma, amely tükrözi a
percepciót, élményeik feldolgozását, gondolkodásuk szintjét, képzeletük irányát,
kevésbé tartalmas, kevésbé kifejező és kisebb hatásfokú.
Dialógusaik viszont kidolgozottabbak és a nagyobb számú, megfelelően
használt dialogikus mondat és fordulat következtében kifejezőbb - így kommunikációs
értéke nyilván nagyobb. Ugyanakkor dialógusaikat szintén nagyfokú redundancia
jellemzi.
A fenti eredmények bizonyítják, hogy azok a gyerekek, akik különböző
mértékben hiányt szenvednek a bensőséges interperszonális viszonylatokban, nagyobb
erőfeszítést tesznek a szemtől szemben helyzetek kialakítására, s ez a dialógus
készségüket gyorsabban fejleszti.
Az interperszonális egyensúlyra törekvés jeleként, hasonlóan működhet ez a
folyamat itt is, mint a korai anya-gyerek interakciókban, amelyekben a
figyelemfelkeltés, illetve figyelemkövetés, a szülői kapcsolatteremtő kezdeményezés,
illetve válaszadás és a csecsemő szenzitivitása mindkét fél kölcsönös aktivitását
szabályozó folyamatot hoz létre (Ainsworth, 1974; Brazelton és mtsai, 1974; Sugárné
Kádár, 1982,1989).
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Tudjuk, hogy a kommunikatív helyzetek kialakítása, tartóssága, a
valaminek/valakinek birtoklása fontos tényező a szülői szeretetet, jelenlétet hiányoló
gyerekek kommunikációs törekvéseiben (leválási nehézségek, erős ragaszkodás,
"tapadás"). A beszéd nagyfokú redundanciaszintje, dinamizmusa és a birtokos
szerkezetek jelentős száma erősíti ezt a törekvést. Hasonló hazai adatok alapján,
közelálló következtetésekre jutott Kálló Éva (1985). Másrészről a szociometriái
csoportpozíció korai hangsúlya és ennek jelentős kapcsolata a beszéddel, szintén
igazolja adataink fenti értelmezését.
Fenti eredményeinket pedagógiai szempontból átgondolva azt javasoljuk,
hogy ezeknél a szociálisan hátrányos, kisebb-nagyobb mértékben szociálisan sérült
gyerekeknél, az intézményes nevelés során főleg a szóbeli kapcsolatra való
törekvésükre építve kell segítenünk: a gazdagabb szocioemotív és szociokognitív
tartalommal megtöltve a dialogikus helyzeteket, lehetőséget teremtve a valódi
interperszonális kapcsolatok kialakítására. Ez általános óvodapedagógiai
törekvésünkkel is megegyezik: kutatási tapasztalataink alapján javasoltuk a
kommunikációs elvű anyanyelvi nevelés érvényesítését a közoktatásban. Ez a
javaslatunk fogalmazódott meg a már többször jelzett tanulmányunkban (Sugárné
Kádár, 1986) az Óvodai Nevelési Program anyanyelvi fejezetében, (1989), és a korszerű
integrált óvodai nevelési elvhez kapcsolódó írásokban (Sugárné Kádár, 1990; 1993;
1994.)
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1994. szeptember 21.
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SU M M A R Y

The role of the development of verbal skill in the socialization in
kindergarden age depending on different social conditions
Sugár Kádár, Júlia
What is summarised in the paper is the conception of our longitudinal study on the
development of preverbal communication and verbalization in relation to early
socialization.
The present paper focuses on one of our experimental approaches of the
above mentioned topic. It is a comparative research on speech development and its
effect on socialization in children reared in different types of families (SES differences,
broken families, early institutional education in nursery) compared to a group of
children reared in state care.
In the study some relations of the early verbal communication and socio
cognitive development have been identified. These proved to be grately effected by the
communicative experiences gained in the early parent-infant interactions. At the same
time, certain characteristics of verbal communication are pointed out having found the
results, as we suppose, of the absence of the experiences of intimate interpersonal
situations. This deficiency results in different courses of the role of speech
development within the early socialization (e.g. the lower cognitive level of the speech,
but earlier formation of the role of speech in the peer-group).
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AZ A-TIPUSU VISELKEDÉS ES
A STRESSZEL VALÓ MEGKÜZDÉS*
B. KAKAS GIZELLA, ITTZÉS LILLA1, GARA IM RE1
ELTE, Általános Pszichológiai Tanszék,
E rzsébet Kórház

A dolgozat az A típusú viselkedés és a stressz kapcsolatát ismerteti; a vizsgálat az A
típusú viselkedés dinamikájának megértéséhez a viselkedés és a megküzdés kapcsolatát
keresi. A feltételezés szerint az A típusú viselkedés egyes komponensei sajátos coping
stílus szerepét tölthetik be. Az A típusú viselkedést a JAS módszerével, a copingokat
Oláh kérdőívével, a szorongást a Spielberger-féle állapotszorongást mérő kérdőívvel, az
ellenségeskedést a Cook-Medley kérdőívvel mértük. A beteg személyek A típusosságát
a video strukturált interjú módszerével is vizsgáltuk. A copingok összevonásával három
coping stílust alakítottunk ki: "aktív coping", "passzív coping" és "érzelmi coping". 208
egészséges és 45 szívinfarktust szenvedett személyt vizsgáltunk. Az A típusú viselkedés
egyes komponensei (a globális A, a munkában való involválódás, a kemény munka)
kapcsolatosak voltak az elvárásnak megfelelő coping stílusokkal: az aktív copinggal
negatív, a passzív copinggal pozitív együttjárást mutattak, elsősorban az egészséges
személyek körében. A sebesség és türelmetlenség, valamint az ellenségeskedés
növekedése, a passzív és az érzelmi copinghoz hasonlóan a szorongás magasabb
szintjével kapcsolatos. Kizárólag a munkával való azonosulás növekedésével csökkent a
szorongás. A betegek vizsgálata kevesebb szignifikáns együttjárást eredményezett, de
azok az előbbiekkel nem ellentmondóak. Amennyiben az A típusú viselkedés coping
stílusnak tekinthető, a munkában való involválódás "jó megküzdés", a sürgetettség és az
ellenségeskedés nem hasznos a stresszel való megküzdés szempontjából.

Rosenman és munkatársai (1988) szerint az А-típusú viselkedés, amely a koronária
megbetegedés pszichológiai rizikótényezője, nem szinonimája a stresszre adott
válasznak. Az А-típusú viselkedés szituációfüggése - leginkább a stresszhelyzetekben
jelentkezik - , a különböző vizsgálatok eredményeinek értelmezése és a viselkedés
kialakulásának és perzisztálásának elméleti keretei azonban arra utalnak, hogy az Atípusú viselkedés sajátos coping-stílusként is értelmezhető.

* A vizsgálatot a 2095. sz. téma keretében az OTKA támogatta.

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 3-4. 209-226.

A stresszel való pszichés megküzdés vizsgálata eléggé elhanyagolt területe az
А -típusú viselkedés kutatásának.
Thoresen és Patillo (1988) a gyermekek А-típusosságának vizsgálatáról szóló
összefoglaló tanulmányukban felhívják a figyelmet arra, hogy az А-típusosság és a
coping együttes vizsgálata fontos lenne, ám ilyen vizsgálatról nem tudnak beszámolni.
Mindössze a kilencvenes évek óta történt néhány próbálkozás e téren. Lee és
munkatársai (1993) azt találták, hogy az irritabilitás - mint az А-típusú viselkedés
egyik összetevője - negatív korrelációban van a problémafókuszú megküzdéssel.
Edwards és munkatársai (1990) pedig kísérletet tettek arra nézve, hogy a stressz, a
személyiség (az А-típust tekintették személyiségjegynek), a coping-stílus és a
pszichológiai, illetve fizikai szimptómák közötti kapcsolatok alapján egységes
rendezőelvet találjanak. Megállapításuk szerint az összefüggések csak részben
lineárisak, s a kapcsolatok három modellt feltételeznek. Eredményeik és hipotéziseik
megerősítésre szorulnak.
Locke és munkatársai (1984) kimutatták, hogy a nagy stresszel járó szorongás
és depresszió, a stresszel való megküzdés (coping) képességének hiánya, illetve
elégtelen működése miatt következik be. Az А-típusú viselkedésű személyekről
kimutatták, hogy kevéssé szoronganak és nem jellemzi őket a depresszió (Smith és
mtsai, 1983; Spielberger és mtsai, 1970).
A coping "feladata", hogy a nehéz helyzetekben is fenntartsa, illetve
visszaállítsa a jó közérzetet. Annak az А-típusú viselkedésű személynek, aki a
helyzeteket gyakran értelmezi kihívásként, keresi is a kihívásokat; állandóan
veszélyben van, mert a magára vállalt nagyon szűkre szabott határidők szorításában él;
m ert életeleme a versengés és soha, senkivel szemben, semmiben nem tud veszíteni;
akit kiélezett perceptuális készenlét jellemez minden sérelemre; szükségképpen jó,
rugalmas és adekvát módon alkalmazott coping repertoárral kell rendelkeznie
egyensúlya megtartása érdekében.
Ennek viszont ellentmond Vickers és munkatársainak (1981) eredménye, akik
kimutatták, hogy az А -típusú viselkedés gyenge megküzdőképességgel jár együtt.
A stresszhelyzetek akkor váltanak ki szorongást, ha a személy tehetetlen
(megküzdőképessége rossz); az А-típusú személy a stresszhelyzetben nem tehetetlen,
van stratégiája. Feltehető, hogy ez a stratégia az А-típusú viselkedés jellemzőivel
azonosítható, azaz a copinggal azonos funkciót tölthet be.
Meg kell jegyeznünk, hogy amennyiben az А-típusú viselkedést coping jellegű
konstruktumnak tekintjük, akkor az А-típusú viselkedést mint "viselkedést"
leszűkítettük. Ugyanis a coping leginkább "szokás" jellegű konstrukció, szokás
repertoár, amellyel a nehézségekkel megküzdünk (Oláh A.: személyes közlés). Az Atípusú viselkedés azonban összetettebb struktúra, mintsem szokásnak lenne
tekinthető. Ezért vizsgálatunkban arra keresünk választ, hogy coping-stílusként
értelmezhetjük-e az А-típusú viselkedést. A coping értelmezését illetően Folkman,
Lazarus és Oláh munkáira támaszkodunk.
A következőkben kísérletet teszünk arra, hogy a felvetett problémakör - az Atípusnak a stresszel kapcsolatos - kérdéseit áttekintsük.
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A stresszh elyzetek , a stresszre adott válaszok és az А-típusú viselk ed és

A stresszt okozó helyzetek szempontjából Lazarus és Folkman 3 kategóriát
különítettek el: a veszteség, a veszély és a kihívás helyzeteit. Cohen (1980) a
stresszhelyzeteknek azokat a helyzeteket tekintette, amikor a személy úgy érzi elővételezi - , hogy nincs a helyzet felett kontrollja. A coheni "nem kontrollálható"
helyzet megfeleltethető a Folkmann- és Lazarus-féle veszélyhelyzetnek.
Az А-típusú viselkedést többen vizsgálták a nem kontrollálható helyzetekben.
Glass (1978) összefoglalása szerint az A-típusú személyek a kontrollvesztés veszélye
esetén kezdetben nagyobb erőfeszítést fejtenek ki a kontroll visszaszerzésére, mint a Btípusúak, ám a kezdeti hiperválaszkészséget a prolongált stressz esetén csökkent
válaszkészség követi.
Más vizsgálatokban azokat a válaszokat elemezték, amelyek kiváltó szituációi
aritmetikai vagy vigilanciafeladatok voltak (Williams, 1982). A számolási feladatban
vagy a nagy figyelmet igénylő helyzetben feltételezhető, hogy a személy értékelésétől is
függ, hogy érdemesnek látja-e energiaforrásait a szokottnál jobban mozgósítani.
Williams és munkacsoportjának az aritmetikai feladatok és a
vigilanciafeladatok átal kiváltott neuroendokrin-rendszer válaszok alapján sikerült az
А-típusú viselkedésű személyeket a B-típusúaktól megkülönböztetni.
A neuroendokrin válaszok függtek mind az А-típusú viselkedés mértékétől,
mind a helyzettől. Az А-típusúak az aritmetikai feladatokban jelentősen nagyobb
kortizolválaszt, a vigilanciafeladatokban nagyobb tesztoszteronválaszt adtak, mint a Btípusúak. A fokozott kortizol egyrészt a glükoneogenezissel - amely az agy
cukorigényét elégíti ki -, másrészt az arteriolák tágításával a külső hatások elleni
küzdelemre készíti elő a szervezetet. (Az újabb vizsgálatok szerint a kéreghormonok
befolyásolják a mellékvesevelő-állomány hormontermelését s így feltételezhető, hogy
az adott helyzetben a kortizol hatására megnő az adrenalinszint.)
A vigilanciafeladatoknál a tesztoszteron, amely a fehérjeszintézist is elősegíti,
az izomerő növekedéséhez járulhat hozzá. Mindez arra utalhat, hogy az А-típusúak a
feladathelyzetben fokozott reakciókészséggel válaszolnak.
Holroyd és Lazarus (1982, in: Rossi, 1986. 119. о.) vizsgálatai szerint
fenyegető stresszhelyzetben a katekolaminok és a glükokortikoidok mennyisége a
vérben egyaránt megnő, kihívás estén csak a szteroidok növekedése tapasztalható.
Ezen eredmények tükrében mind az aritmetikai, mind a vigilanciafeladatokat
az А-típusú személyek értékelték elsősorban kihívásként, azaz - Volkman és Lazarus
stresszkategóriáit figyelembe véve - stresszként.
A kontroll megszerzéséért folyó küzdelemben is szükség van a fokozott
reakciókészségre, amely azonban hamarabb kifárasztja a szervezetet és így az Atípusúak, bár nagyobb erőbevetéssel kezdik, hamarabb abbahagyják a küzdelmet. így
értelmezhető Glass előbbiekben említett, a kontrollal kapcsolatos összefoglalója, az
A- és В-típusú személyek neuroendokrin-válaszainak különbsége segítségével.
A stresszválasz szempontjából az А-típusú viselkedés és a reaktivitás
vizsgálatait összefoglalva Houston (1988) megállapítja, hogy a strukturált interjú (Sí)
segítségével mért viselkedés szorosabb kapcsolatot mutat a neuroendokrin
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válaszkészséggel, mint ha a viselkedést a Jenkins Activity Survey-vel (JAS) mérik. Az
SI a motorikus megnyilvánulásokat és az általános izomtónust is figyelembe veszi, így
az előbbiek alapján érthető, hogy miért megfelelőbb a neuroendokrin rendszer
reaktivitásával kapcsolatos vizsgálatokra, mint az önkitöltős kérdőív, a JAS.
Az előzőekből kitűnt, hogy bizonyos, stresszt kiváltó helyzetekben egyes
személyek hormonháztartásuk fokozott reaktivitásával és sajátos - A-típusú viselkedéssel jellemezhetők. Azaz az А-típusú személyek stresszre adott fiziológiai
válaszaik alapján megkülönböztethetők a B-típusúaktól.
Az А-típusú viselkedés lehet következménye is a stresszre adott fokozott
neuroendokrin-aktivitásnak, de az sem zárható ki, hogy az А-típusú viselkedés egy
kondicionálási folyamatban "társult" reakció a neuroendokrin-válaszhoz. S végül az Atípusú viselkedés lehet egy kognitív-interakciós megküzdés a helyzet kontrolijáért,
amely fokozott neuroendokrin-aktivitást igényel.
A viselkedésindítást mindhárom folyamatmodell magyarázhatja; s lehetséges,
hogy a Goldberg-féle (1978) szituáció-orientált А-típusú és személyiségjellemzőkben
А -típusúak közötti különbséget eredményezik a különböző folyamatok (legalábbis az
első két feltételezést illetően).

Az А-típusú viselkedés a stresszhelyzetben kondicionált viselkedés eredményeként
Suinn (in Dembroski, 1978, 232. o.) elemzése a kondicionálás kereteit felhasználva
magyarázatot ad az А-típusú viselkedés kialakulására: az А-típusú viselkedést a
stressz-redukció jutalmazó hatásával hozza kapcsolatba.
Az А-típusú viselkedés és a stressz kapcsolatát elemezve Suinn úgy véli, hogy a
stresszválaszt kiválthatják külső hatások (pl. gyorsuló határidők, gyarapodó
tennivalók, amelyeket a személy magának "gyűjt be") és belső hajtóerők (pl. a
teljesítményszükséglet). Míg a külső kiváltó körülményeket, a környezeti feltételeket
lehetséges kontrollálni, vagy megváltoztatni, a belső feltételeken csak a viselkedés vagy
az emocionális állapot megváltoztatásával javíthatunk. S míg a környezeti feltételek
megváltoztatása mind külső, mind belső jutalommal együtt jár, a belső feltételek
megváltoztatását csak belső jutalom követi. Külső jutalom a társadalom elismerése, a
főnök jutalmazása, belső jutalom pedig a drive, illetve a magas arousalszint vagy a
szorongás
redukciója.
Külső
jutalmazással,
s
drive-redukcióval,
vagy
szorongáscsökkenéssel tehát a stresszredukció jutalmazóvá válik és a viselkedés
megerősödik. A megerősítési folyamat azt feltételezi, hogy az А-típusú ember
viselkedésével - kemény, hajtós, rohanós munkastílusával - megváltja szorongását,
akár belső jelzések, akár külső jelzések utalnak a stresszre.
Az А-típusú viselkedés kondicionált kialakulásának egy lehetséges
megalapozója lehet az előbbiekben ismertetett Suinn-féle, a megerősítésen alapuló
elképzelés. Ez azonban nem adott támpontot arra vonatkozóan, hogy miért lenne az
А -típusú személy hamarabb beteg, mint a В-típusú. Az a tény, hogy az A-típusú
viselkedés csökkenti a stresszhelyzetben fellépő szorongást, még nem járhat káros
következménnyel. Ez a probléma kiküszöbölhető, ha az A-típusú viselkedést úgy
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értelmezzük, mint amely a stresszhelyzethez való ellenkondicionálás folyamán jön
létre a következő gondolatmenet szerint:
Az А-típusú személyek a tapasztalatok szerint keresik a kihívás helyzeteit.
Lawrence és Van Egeren (1979) pl. arról számolnak be, hogy az А-típusú személyek
kétszer olyan gyakran választják a versengőmotívumú játékot, mint a B-típusúak.
Ugyanakkor az А-típusú személyt a kihívás helyzetében nem pozitív várakozás, hanem
negatív érzelmek töltik el (Goldberg, 1978).
A kihívás helyzetei a személyek elsődleges értékelése szerint lehetnek
eustresszek vagy distresszek. Friedman és Ulman (1984) megfigyeléseiket összefoglalva
leszögezik, hogy az A-típusúakat az élet bosszantó körülményeinek "keresése" is
jellemzi, amiért az А-típusú személyeket gyakran az adrenalin szenvedélybetegeinek
nevezik. Ha az А-típusúak negatív érzelmeik ellenére keresik a kihívásokat - noha
distresszkén élik meg azokat -, akkor a distressz leküzdéséből eredő siker a jutalom, és
ennek elővételezése, azaz a stresszhelyzethez történő ellenkondicionálás lehet
magyarázó tényező az А-típusú viselkedés perzisztenciájára. A viselkedés sikere tehát a
külső és belső jutalmazás következtében, a stresszhelyzethez történő
ellenkondicionálás révén a stresszhelyzet jutalmazóvá is válhat. Vagyis jutalom
jelzésévé válhatnak a stressz jelzései, pl. a katekolaminok és/vagy a szteroidok
mennyiségének növekedése a véráramban.
Ám a gyakori, a hosszan tartó vagy nagy intenzitású distressz, mint tudjuk,
károsító következményekkel jár, állandósítja a stressz második, védekező stádiumát,
amely végül is a szervezet kimerüléséhez vezethet.

Az А-típusú viselkedés,
eredményeként

a stresszhelyzetben

kialakult állapotfüggő

tanulás

Rossi (1986, 59. о.) az állapotfüggő tanulás segítségével a Selye-féle generális
adaptációs szindrómából vezeti le a pszichoszomatikus megbetegedés folyamatát.
McGaugh (1983) kutatásai segítségével alátámasztja, hogy az alarmreakció idejében
történt tanulás és memória állapotfüggő. A stresszhelyzetben az alarmreakció során
szerzett tapasztalatok az aktuális pszichofiziológiai állapothoz kötődnek. Egy újabb
stresszhelyzetben e tapasztalatok jelei kiváltják a személy fiziológiai válaszait,
amelyeket az eredeti stresszelő helyzetben mint alarmreakciót produkált a szervezet.
Amikor a stressz kezdeti jelei feltűnnek, a szervezet a megtanult defenzív
(pszichoszomatikus) adaptációs módot alkalmazza és fenntartja ezt az állapotot. Az
adaptáció pszichoszomatikus módját Rossi szerint tehát speciális állapotfüggő
pszichofiziológiai feltételek alatt sajátítjuk el, amely fennmarad, illetve állandósulhat,
mert szervezetünk defenzíven alkalmazza azokat.
Az állapotfüggő tanulás patológiás kimenetelére példaként szolgál a
depresszió kialakulásának mechanizmusa.
A depressziós vagy szorongó hangulat fennmaradását Bower (1981) a Clark és
lsen (1982) által tanult stratégiáknak nevezett önkontrollmódszerek hiányával vagy kis
hatékonyságával magyarázza.
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A rossz hangulatban lévő személy a kellemetlen eseményekre emlékszik. Az
emóciók befolyásolják a szelektív figyelmet, bizonyos ingerek számára perceptuális
kiugrást, illetve a felismerési küszöb csökkenését eredményezve. A rossz hangulat és a
kellemetlen események percepciója egymást elősegítik. A kellemetlen események
felidézése a személy nyomott hangulatát visszacsatolás révén tovább erősíti, illetve
meghosszabbítja. A depresszió ördögi köréből való kijutást az irányított
hangulatszabályozás elősegítheti (Bower, 1981, in: Kónya 1986,37-38. o.).
Hasonló mechanizmus feltételezhető a veszélyérzet esetében, amikor
"distressz-hangulatban" vagyunk. A stresszjelzésekre a hangulatkongruens anyag
kiemelésével reagálunk. A veszélyérzet is kiemelheti a hangulatkongruens elemeket,
szelektív figyelmet és perceptuális kiugrást, illetve további stresszekre való
perceptuális küszöbcsökkenést okozva ugyanúgy, mint bármely specifikus emóció.
Ennek az állapotnak ugyanúgy meglehet az "ördögi köre", mint a depressziónak.
A Lazarus (1966), Folkman (1984), illetve Oláh (1993) által kidolgozott
coping-elméleti struktúra köretében mind a kiélezett szelektív figyelem, mind a
viselkedés perzisztenciája alátámasztható. Az elmélet szerint a stresszhelyzetekkel való
megküzdés a személy értékelésétől függ. Ha a személy a helyzetet stresszelőnek
értékeli (elsődleges értékelés), akkor a rendelkezésre álló erőforrások felmérése
(másodlagos értékelés) - az előzetes tapasztalatok alapján kialakult siker/kudarc
valószínűségének becslése, elővetelezése (Oláh, 1993) - alapján dönt a megküzdés
stratégiájáról.
A másodlagos értékelési folyamat eredménye lehet az А-típusú viselkedés,
amelyet az emocionálisan hasonló állapotokban a személy már sikerrel alkalmazott,
illetve begyakorolt, s amely így a személy viselkedésrepertoárjában készenlétben áll.
Az a tény, hogy az А-típusúak a kihívás helyzeteiben győzedelmeskedve
átmenetileg önértékelésük növekedését érik el (Friedman és Ulman, 1984), s a stressz
helyzetben ennek az élménynek újabb és újabb elővételezése szolgálhat a
stresszkeresés magyarázatául - nem csak a Rossi által feltételezett defenzív védekezés.
Ez ugyancsak magyarázhatná az állandó harci készenléti állapottal is
jellemezhető А-típusú viselkedést, valamint a viselkedést mediáló gyakori
stresszállapot következményeként előálló megbetegedést is.
A pszichoszomatikus tünetek és a kardiovaszkuláris szabályozás jobb féltekei
irányítottsága, illetve a koronáriák megbetegedésének az immunfunkciókkal
kapcsolatba hozható elméletei - az állapotfüggő tanulás keretében - élettani,
biokémiai magyarázattal szolgálnak a megbetegedés folyamatára (Kulcsár, 1991); az
általunk megfogalmazott kognitív modellekkel nem állnak ellentmondásban.
Minthogy mind az állapotfüggő tanulás, mind az összetett kondicionálás
elmélete egyaránt magyarázatot adnak az А-típusú viselkedés és a megbetegedési
hajlam kialakulására, feladatunk lehetne, hogy eldöntsük, vajon az А-típusú viselkedés
inkább coping jellegű konstruktumnak, vagy inkább a stresszhelyzethez történő
ellenkondicionált viselkedésnek tekinthető-e.
Összefoglalóan: az А-típusú viselkedés kialakulására és pszichoszomatikus
megbetegedésre hajlamosító voltára mind a kondicionálás, mind az állapotfüggő
tanulás elméletek kielégítő magyarázattal szolgálnak. Mindkét elmélethez szükséges
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volt további feltételezéseket bevezetni. A kondicionálás elméletéhez a
sztresszhelyzethez történő ellenkondicionálást feltételeztük, az állapotfüggő tanulás
elméletéhez a coping-elméletből a viselkedés eredményének elővételezését
"illesztettük".
Vizsgálatunk célja
Most bemutatott vizsgálatainkban arra keresünk választ, hogy az egyes A-típusú
viselkedésjellemzők megfeleltethetőek-e valamely coping-stílusnak, illetve mely
jellemzők elégítik ki a coping szorongást csökkentő feladatát.
Minthogy előző munkánkban (Kakas és mtsai, 1992/93) bemutattuk, hogy az
А-típusú viselkedés - egészséges személyeknél - negatívan korrelál a szorongással,
jelen vizsgálatunkban az А-típusú viselkedés egyes jellemzői és a stresszel való
megküzdési mechanizmusok közti összefüggéseket keressük.
Előző vizsgálatunkban úgy találtuk, hogy a JAS-sal mért globális A-típusú
viselkedés (А-faktor) nincs kapcsolatban egyetlen coping-móddal sem, ezért
vizsgálatunkban az A-típusú viselkedés összetevőire helyeztük a hangsúlyt; az A-típusú
viselkedés faktorai és az általunk kialakított "összetett copingok" között kerestünk
összefüggést. Az összetett copingokat értelmezésük alapján coping-stílusnak
tekintettük. Infarktuson átesett személyeknél új vizsgálati módszerünkkel, a
videostrukturált interjúval (VSI; Friedman és Powell, 1984) is megvizsgáltuk az Atípusú viselkedést és annak a coping-stílusokkal való kapcsolatait.
Az A-típusú viselkedés kialakulásának elméleti feltevései szempontjából ez a
vizsgálatunk csupán elővizsgálatnak tekinthető, így az eredmények és az elméletek
megfeleltetésének elemzésétől eltekintünk. Ezt a további vizsgálataink után kívánjuk
megtenni. Hipotézisünk szerint:
1. Ha az A-típusú viselkedés valamely faktora dominál a személy
viselkedésében, akkor a személy coping-stratégiái is olyanok, amelyek az A-típusú
viselkedés adott faktorával összecsengenek.
2. Ha az A-típusú viselkedés valamely faktora a szorongást csökkenti, akkor
"ellátja" a coping feszültségcsökkentő feladatát; coping jellegű funkciót lát el.

Vizsgálati módszer
Negyvenöt infarktuson átesett személlyel felvettük a Jenkins-féle kérdőívet (JAS,
Jenkins és mtsai, 1979), videostrukturált interjút készítettünk velük (VSI, Friedman és
Powell, 1984) és kitöltettük a Coock-Medley-féle ellenségeskedést mérő (Barefoot, és
mtsai, 1989), valamint az Oláh (1986) által kidolgozott coping-kérdőívet. A szorongást
a Spielberger-Sipos-féle kérdőívvel (Sipos és Sipos 1983) vizsgáltuk.
208 egészséges személlyel is felvettük az említett teszteket a videostrukturált
interjú kivételével.
Az Oláh-féle coping-kérdőív nyolc megküzdő viselkedést különít el, ezek a
következők: támaszkeresés, figyelemelterelés, emóciófókusz, problémafókusz,
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önbüntetés, belenyugvás, emóció-kiürítés, feszültségkontroll. Ezekből a megküzdő
viselkedésekből három csoportot alkottunk értelmezésük szerint. A problémafókuszú
coping és a támaszkereső megküzdés egyaránt a környezet, a probléma külső
megváltoztatására irányul; ezeket összevonva, eredményüket aktív copingnak neveztük
el. A figyelemelterelés, a belenyugvás nézetünk szerint a probléma felfüggesztésére,
elkerülésére utal, ezért ezek eredőjét passzív copingnak tekintettük.
A maradék négy coping-stratégia az emóciókkal kapcsolatos, ezért ezeknek az
összességét érzelmi megküzdésnek neveztük el. Ez az utolsó "eredő" coping
összetettebb, mint az előzők, ugyanis fellelhető benne mind az önmaga ellen forduló
érzelem (önbüntetés), mind a mások ellen forduló indulat (emóciókiürítés), mind az
indulatok kontrollja (feszültségkontroll), valamint az érzelmek helyzettől függő
lereagálása (emóciófókusz).
Az érzelmi megküzdésnek nevezett copingokban közös, hogy nem törekednek
a helyzet megváltoztatására és nem halogatják a probléma megoldását, és - bár
megnyilvánulásukban különböző módon - csak az érzelmekre helyezik a hangsúlyt.
Összevonásunkban nem törekedtünk a copingok statisztikai együttjárásának
figyelembevételére. Ugyanis épp az volt az elméleti feltevésünk, hogy az A-típusú
viselkedésű személyek az egyes coping-jellemzőket értelmezésünk szerint mintegy
coping-stílusként preferálják. Azaz lehet, hogy az egyik А-típusú pl. inkább él a
támaszkeresés-, a másik a probléma fókuszú copinggal, amikor a helyzet
megváltoztatására törekszik, de (és/vagy) mindenképpen preferálja a helyzetmegoldásokat a többi coping rovására. Ugyanígy feltételeztük a passzív copingok
általános kerülését.
A matematikai elemzésben az életkor, a nem és az iskolázottság hatását
kiszűrtük.

Eredmények
A z А -típusú viselkedés összetevői és a megküzdő stílusok
Első táblázatunkban a JAS-faktorok és a Cook-Medley-teszt eredményeinek és a
három eredő coping közötti korrelációkat mutatjuk be. A JAS-faktorok a következők:
А-faktor az А-típusosság általános jelenlétének (general-A) mértékét tartalmazza; az
S-faktor a sürgetettségre és irritabilitásra; a J-faktor a munkával való azonosulásra; a
H-faktor a kemény, felelősségteljes, versengő munkára jellemző. A Cook-Medley-féle
ellenségeskedés (Но) összetevői az agresszió, a cinizmus és az ellenséges attitűd; ezek
összege а Но.
Az A-, J- és H-faktorok tartalmuk szerint a munka intenzitásával, a kemény,
felelősségteljes munkastílussal kapcsolatosak, s pontértékük növekedése a
stresszhelyzetben preferált cselekvés, aktivitás gyakoriságának növekedésével jár. A
passzív coping és a JAS (A, J, H) összetevőinek negatív korrelációi ugyanezt az
összefüggést igazolják, s ugyancsak összhangban vannak az А-típusú viselkedés
faktorainak tartalmával.
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(Az egyes faktorok részletesebb ismertetését megtaláljuk Kakas és mtsai,
1991-es cikkében.)

1. táblázat. Az A-tfpusú viselkedés faktorai és a coping-stílusok korrelációi egészségesek körében.
Coping

A

S

J

H

Но

0.241*

-

0.298*

0.199*

-

passzív

-0.208*

-

-0.234*

-0.216*

érzelmi

-0.229*

-

aktív

-

0.353*

0.364*

df = 203; * p < 0.01
M eg. A táblázatban csak az erősen szignifikáns eredményeket tüntettük fel. A nem, kor, és az életkor hatását
kiszűrtük.

A sürgetettség és irritabilitás (S), valamint az ellenségeskedés (Но), az aktív copinggal
nem mutatott semmiféle együttjárást.
A passzív coping és а Но pozitív korrelációja az agresszív, cinikus ember
negativizmusával értelmezhető.
Az érzelmi copingokkal a sürgetettség-irritabilitás és az ellenségeskedő
magatartás korrelált pozitívan. Azaz az А-típusú viselkedésű ember, ha sürgetettirritábilis (S) vagy ellenségeskedő (Но), akkor stresszhelyzetben szignifikánsan
gyakrabban él érzelmeinek mozgósításával, mint a В-típusú. Úgy tűnik, hogy
stresszhelyzetben a sürgetettség az S-faktorban kevésbé érvényesül, mint az
irritabilitás, amely inkább érzelmi állapot kifejeződése.
Összefoglalóan: A JAS-faktorok közül az A-, J-, H-faktorok stresszhelyzetben
is a helyzet megoldását preferáló viselkedéses jellemzőkkel járnak együtt; csökkent
mértékű az érzelmi konnotációjuk, ellentétben az S- és Ho-faktorokkal, amelyek
viszont elsősorban érzelmi töltésű stresszel való megküzdéssel járnak együtt.
Az A-, J-, H-faktorok és az összetett copingok korrelációi alátámasztják 1.
hipotézisünket. Az S- és Ho-faktoroknak az összetett érzelmi copinggal kapcsolatos
korrelációit a továbbiakban érdemes "finomabb" coping felbontással vizsgálni.
A 2. táblázatban az А-típusú viselkedésfaktorok és a coping-stílusok közötti
korrelációkat mutatjuk be a betegek körében végzett vizsgálatok alapján. A különbség
az előzőekhez képest az, hogy az adatok között szerepel a videostrukturált interjú
segítségével mért sürgetettség-irritabilitás (VSIS) és ellenségeskedés (VSIHo) is.
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2 táblázat, fia összetett copingok és az А-típusú viselkedés faktorai közötti korrelációk betegek körében
coping
aktív
passzív
érzelmi

A

S

VSIS

J

H

Но

VSIHo

-0.327*
0.332*

0.309x

0.397*

df=40.
M eg. Egyéb jelzések, illetve feltételek az 1. táblázatban adottakkal azonosak.

Az egészséges és beteg személyek А-faktorai és megküzdő viselkedése közötti
korrelációk csak annyiban azonosak, hogy az általános А-típus jellemzők mindkét
csoportban negatívan korrelálnak a passzív copinggal.
Az А-faktor növekedésével együtt járó passzív-coping csökkenés még a
betegcsoportban is érvényesülve rámutat arra, hogy az A-típusű személyeknek milyen
nehezére esik akár a megváltoztathatatlanba való belenyugvás vagy a figyelem
elterelése. A kísérletek is bizonyították, hogy az А-típusú személy a vigilanciafeladatokban jobban teljesít, általában éberebb és így figyelmének elterelése nem
tartozhat gyakorlott képességei közé.
Az infarktuson átesett ember természetesen csökkenti aktivitását, még akkor
is, ha problémája van. De az aktív coping tartalmazza a segítségkérést, a támasz
keresést is, ami a beteg embernél ésszerű megküzdési stílus lenne, így azt vártuk, hogy
az aktív coping és az А-faktor a beteg csoportban is pozitív korrelációban lesz. Ám az
А -típusú, úgy tűnik, még akkor sem kér segítséget, ha beteg, még akkor sem
támaszkodik másra, ha már átesett egy infarktuson. A családi dominanciaviszonyok
átrendeződésének keservét is megsejthetjük az А-típusú jellemzők és a segítségkérés
közötti kapcsolat hiányából.
Míg az egészségeseknél a JAS-sal mért S-faktor korrelált az érzelmi copinggal,
a betegeknél ezt csak a videostrukturált interjú segítségével becsült S-értékek esetén
tudtuk kimutatni.
Az azonban, hogy ezt csak a VSIS segítségével tudjuk kimutatni - a kérdőív
hasonló faktora nem érzékeny az együttjárásra - arra utal, hogy a sürgetettség és
irritabilitás elsősorban a motorium, a gesztusok és a mimika szintjén jut kifejeződésre,
a beteg ember verbálisán már nem vallja be, vagy nincs tudatában ezen
tulajdonságainak.
Az orvosok, a családtagok a megbetegedést követően nyilván ezerszer
figyelmeztették sürgetett viselkedésének veszélyeire s így a beteg legjobb szándéka
szerint igyekszik erről a viselkedéséről leszokni, legalábbis tudati szinten.
Mind az A-, mind a H-faktor a versengő, kemény, felelősségteljes munkastílus
elem eit tartalmazza. Feltételezhető, hogy a beteg a hajszolt munka veszélyeinek már
tudatában van, aktivitásra képtelennek érzi magát s így a stresszhelyzet érzelmi
színezetű copingokat mobilizál az aktivitás helyett. Sem a Cook-Medley-féle Но, sem a
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videóval mért Но nem korrelál egyetlen coping stratégiával sem a beteg csoportban.
Lehetséges, hogy ennek magyarázatát elveszítettük a - főként az érzelmi - copingok
összevonásával.
A beteg csoport eredményei nehezebben magyarázhatók, és kevésbé
illeszkednek hipotézisünkhöz, mint az egészségesek eredményei.
A z eddigieket összefoglalva: Az a hipotézisünk, hogy az А-típusú viselkedés egyes
faktorai a definíciójuk szerint értelmezett coping stratégiákkal korrelálnak az
egészséges személyeknél, igazolódott. Az aktív/passzív coping és az A-, J-, H- faktorok
kapcsolata egyértelmű. Az érzelmi jellegű helyzet-megoldások az irritábilis és
ellenséges А-típusúakra jellemzők - irritabilitásuk és ellenségeskedésük
növekedésének arányában.
Nem tartoztak hipotéziseink körébe a beteg személyek esetében tapasztalt
bizonyos összefüggések, de az eredmények értelmezhetők. Az А-típusos viselkedésük
nincs tovább kapcsolatban a stresszhelyzet aktív leküzdésével, mert aktivitásukat a
betegség után csökkenteniük kell (de passzivitásuk nem nő meg). Viszont a hajszolt,
versengő élet- és munkastílus mint önpercepció, amely az A- és a H-faktorban
nyilvánul meg (főképp a H-faktor, amely leginkább karaktervonás jellegű faktor)
kapcsolatot mutat az érzelmi copingokkal, mintha a betegség, mint az aktivitás
akadályoztatása - a betegség mint frusztráció - fordítaná az aktivitást érzelembe.
Az eredmények alapján nem dönthető el az a kérdés, hogy azok az A-típusúak
lesznek betegek, akik nem képesek А-típusú viselkedésükkel "harmonizáló" copingra,
vagy a betegség változtatja meg a viselkedés és a coping korrelációit.
A következőkben az A-típusú viselkedés és a szorongás kapcsolatát vizsgáljuk.

A szorongó személyek megküzdő viselkedése és az A-típus
Előző munkánkban (Kakas, 1992/93) bemutattuk, hogy a betegek és az egészségesek
szorongásuk mértékében igen jelentősen különböznek. Az egészségesek jobban
szoronganak, mint a betegek.
a. A z egészséges személyek vizsgálatainak eredményei
Kovarianciaanalízissel megvizsgáltuk, hogy csoportosító változóként tekintve a
szorongást, milyen hatást gyakorol a coping adatokra és az А-faktorokra. A 3.a. és 3.b.
táblázatban mutatjuk be az eredményeket.
Az egészséges személyek körében a csoportokat a szorongás 45 pontértéke
(csoportátlag = 44,5 ±8,6) alatt és felett adó személyekből képeztük.
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З.а. táblázat. A szorongás hatása az А-faktorokra és a copingra, egészségeseknél (kovariáló változók: kor,
iskolázottság, nem)
Változó

főhatás

A-faktorok:
S

szorongás

3.42

J
Но

szorongás
szorongás

6.29
19.57

szorongás
szorongás

17.37
44.17

eredő copingok:
passzív
érzelmi

F(l,226)

P

0.0620
(tendencia)
0.0128
0.0000

0.0000
0.0000

3.b. táblázat. Az А-faktorok és a coping adatok átlag- és szórásértékei a szorongás szerint csoportosított
egészséges személyeknél. (Az átlagértékek a kovarianciával figyelembe vett kiigazított értékek.)

A-faktorok:
S
J
Но
eredő copingok:
passzív
érzelmi

Alacsony szorongás

Magas szorongás

S 45
n = 133

> 45
n = 97

169.00 ± 62.87
220.21 ± 49.16
11.36 ± 3.11

186.14 ± 66.79
205.10 ± 48.68
13.41 ± 3.78

1.99 ± 0.41
2.00 ± 0.26

2.26 ± 0.51
2.30 ± 0.38

A sürgetettség és irritabilités (S) faktora és a munkával való involválódás (J) faktora a
szorongástól oly módon függ, hogy míg az S-faktor a szorongással növekszik, a J-faktor
a magas szorongás esetén alacsonyabb értékű. A viselkedés értelmezése szerint lehet,
hogy minél sürgetettebb, illetve irritábilisabb valaki, annál jobban szorong, illetve
minél inkább elkötelezettje a munkájának, annál kevésbé szenved a szorongástól.
A sürgetettség-irritabilitás és a szorongás kapcsolata megfordítható módon is
értelmezhető. Mindegy, hogy valaki azért rohan, kapkod, egyre több határidővel terheli
önmagát s ezzel együtt egyre ingerlékenyebbé válik, mert szorongása űzi újabb és újabb
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feladatra, vagy a határidők szorításától, a munkatorlódásból eredően növekszik meg a
szorongása.
Valószínűleg egymást erősítő folyamatokról lehet szó. A munkával való
azonosulás pedig nyilvánvalóan olyan kielégítő életmód, amelyben a személynek épp a
munkaöröm okozhatja mindennapi szorongásainak csökkenését.
Az ellenségeskedést (Ho) a szorongás növeli. Az értelmezés fordított irányban
egyszerűbb: a szorongás következtében lesz az ellenségeskedő magatartás
kifejezettebb.
Ha összevetjük az 7. táblázatban látható és a 3. táblázatokban található
eredményeket, kitűnik, hogy az S- és a Ho-faktorok azok, amelyek az érzelmi
copinggal és a szorongással egyaránt pozitív kapcsolatban vannak. Az S-faktorról,
amely a passzív copinggal nem korrelált, kitűnik, hogy sokkal inkább szorongásos
hátterű lehet, mintsem hogy az aktivitás sebességének "egészséges" növeléseként
értelmezhetnénk.
Az eredő-copingokra vonatkozó eredményeket áttekintve kitűnik, hogy
egészséges személyeknél a szorongás növekedésével mind a passzív, mind az érzelmi
megküzdés, mind a sürgetettség, mind az ellenségeskedés nő, a J-faktor csökken. Azaz
egyetlen faktor, a J-faktor tekinthető szorongáscsökkentőnek, amely ugyanakkor az Atípusú viselkedés jellemzőivel összhangban az aktív copinggal pozitívan, a passzív
copinggal negatívan korrelált.
Csupán a J-faktorra mutatható ki, hogy a szorongást csökkenti, azaz a J lehet
olyan "coping", amely a stresszel való sikeres megküzdést biztosíthatja és értelmezése
azonosítható volt a vele korreláló copingok tartalmi vonatkozásaival. Azaz 1. és 2.
hipotézisünket egyidejűleg csak a J-faktor elégíti ki. A munkával való involválódás
azonban mindenképpen tágabb értelmű, mint a szokásként értelmezett coping, ezért
általánosabb értelmű copingstílusként foghatjuk fel.
A vizsgálat eredménye azt az általános nézetet is cáfolja, mely szerint az Atípusú személyre nem jellemző a szorongás. Úgy tűnik, hogy ez a megállapítás csupán
bizonyos А-faktorokra igaz.
b. A vizsgálatok eredményei az infarktust szenvedett betegek körében
A személyeket a szorongás átlagértéke (32,05 ±14,6) mentén osztottuk két csoportba.
A betegek és az egészségesek közötti szorongásszint különbségeit előző munkánkban
értelmeztük (Kakas és mtsai, 1992-93).
Mint a 4.a. és 4.b. táblázatból kitűnik, a szorongás a sürgetettség faktorára
gyakorolt hatást.
A betegek csoportjában is azt találtuk mint az egészségeseknél: magasabb
szorongás mellett magasabb az S-értéke. Vélhető, hogy az infarktuson átesett személy
számára a sürgetettség stressze éppúgy szorongáskeltő (sőt), mint az egészségeseknél;
és/vagy az irritabilitás és a szorongás együttjárását értük tetten.
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4. a. táblázat. A szorongás hatása az adatokra, beteg személyeknél (kovariáló változók: kor, iskolázottság,
nem)
Változó

Főhatás

F(I,37)

p

JAS-S

szorongás

3.30

0.077 (tendencia)

VSIS

szorongás

9.71

0.0035

Az átlagokat a 4.b sz. táblázatban láthatjuk.
4.b. táblázat. A sürgetettség mértéke a szorongás hatására betegeknél. (Az átlagértékek a covarianciával
kiigazított értékek.)

S

JAS-sal

S

VSI-vel

alacsony
szorongás

szorongás

magas

$32
n = 29

> 32
n = 12

150.94 ± 52.35
29.71 ± 7.34

181.08 ± 41.65
37.36 ± 6.14

Mind a VSI-S, mind a JAS-S a szorongással pozitívan korrelál (0.403*, 0.274 tendencia), a VSIS erősebben kimutatja az együttjárást, mint a JAS.
A coping-mechanizmusok közül egyetlen szignifikáns különbséget sem
találtunk a szorongás különböző szintjeinél a betegek körében.
Úgy tűnik, hogy a beteg szorongó személyek az értelmezéssel összevont
coping-stílusokkal nem jellemezhetők. Az А-típusú viselkedés sürgetettség-,
irritabilitás-összetevője viszont a beteg csoportban is összefüggés a szorongással, ami
azt valószínűsíti, hogy az S faktor a stresszhelyzetben nem tekinthető jó copingnak.
Ki kell emelnünk azonban, hogy a beteg személyeknél a szorongás jóval
alacsonyabb szintjén valósul meg az együttjárás, amint az az egészséges versus beteg
csoport magas, illetve alacsony szorongásszintjeinek meghatározásából kitűnik.

Az eredmények összefoglalása
Az А -típusú viselkedés egyes faktorai különböznek a coping-stílusokkal és a
szorongással kapcsolatos korrelációjukban. Az egészséges és a beteg személyek is
különböznek az А-típusú viselkedés faktoraival korreláló copingstílusuk és
szorongásuk szerint, bár ez a különbség kisebb, illetve más jellegű, mint a faktorok
közötti különbség.
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Az egészséges személyek egyes А-típusú jellemzőik (A, J, H) gyakoriságának
vagy intenzitásának növekedésekor a személyek stresszel való megküzdésében dominál
az helyzet megoldására törekedő copingstílus és ezekben a jellemzőkben minél Atípusúbb a személy, annál kevésbé képes a belenyugvásra, figyelmének elterelésére és
passzivitásra. Ezen А-típusú viselkedésjellemzők és az általános coping-stratégiák
közötti kapcsolatok azt jelzik, hogy az А-típusú személy preferált megküzdő
viselkedése a környezet, a helyzet megváltoztatására irányuló késztetés, azaz a
stresszhelyzettel való küzdelemhez az А-típusú a viselkedésében definiált copingstratégiákat alkalmazza. A figyelemelterelés és belenyugvás (passzivitás) nehézségei
közvetve alátámaszthatják azt is, hogy az А-típusú személy a stresszhelyzetre kiélezett
szelektív figyelemmel rendelkezik, illetve hogy a stresszre alacsony a perceptuális
küszöbe.
A szorongás feltehetően elkülöníti a neurotikus jellegzetességekkel terhelt Atípusú viselkedésfaktorokat. Az S-faktor növekedésekor nő a szorongás mind az
egészségeseknél, mind a betegeknél. A megnövekedett szorongás mint neurotikus
jellegzetesség, az egészségeseknél az ellenségeskedéssel is együtt jár. A J-faktor, amely
az egészséges személyeknél a tartalmával kongruens copingokkal jár együtt, olyan A
viselkedés-összetevőnek tűnik, mint amely a stresszel való megküzdésnek sajátos
stílusaként is értelmezhető, a stresszhelyzetben fellépő szorongást csökkentő
hatékonysága alapján.
Sajnálatos, hogy a J-faktor vizsgálata eléggé elhanyagolt terület az A-típusú
viselkedés összetevőinek elemzéseiben. (Például a VSI sem tartalmazza.)
A magas S-, a magas Но- és az alacsony J-érték tűnik a szorongás
szempontjából kitüntetettnek.
Az egyes A faktoroknak a copingstílusokkal és főképp a szorongással való
különböző együttjárása azt a 90-es évek óta egyre inkább hangoztatott feltételezést
támasztja alá, hogy az А-típusú viselkedés nem egységes konstruktum és a globális Atípusú viselkedés nem profitábilis a kutatás számára (Raikkonen, 1992; Goldstein és
Niagura, 1992; Thoresen és Powell, 1992 stb.). Lehetséges, hogy több, különböző
pszichés talajon kifejlődött А-típusú viselkedés létezik, amelyeknek megkülönböz
tetése rendkívül fontos lehet a megbetegedés predikciója szempontjából.
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1994. február 3.
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SU M M A R Y

Type A behavior and coping with stress
B. Kakas, Gizella; Ittzés, Lilla; Garai, Imre
The literature on the Type A behavior pattern (ТАВР) as connected to stress was
summarized. The relationship of ТАВР to coping was investigated to understand the
dynamics of ТАВР. It was hypothesized that some of the components of the ТАВР
would be served as a particular coping style. JAS (developed by Jenkins), scale for
coping (by Oláh), scale for trait-anxiety (by Spielberger), scale for hostility (by Cook
and Medley) were applied. Three "summed coping" were developed to predict the
coping styles of persons ("active coping", "passive coping", and "emotive coping").
Furthermore ТАВР was assessed by video structured interview method (VSI) only for
persons who suffered myocardial infarction (MI persons). 208 healthy and 45 MI
persons were examined. Three out of four factors of JAS (global-A, Job
involvement, Hard driving) were found to be associated with predicted coping styles positively with active, negatively with passive coping - mainly among healthy persons.
Increasing of the factor of speed and impatience (S) and hostility (Ho) were
associated with increased anxiety as well as passive and emotive coping. Only
increased job involvement (J) correlated with decreased anxiety. The results of
investigation of MI persons were less significant, but were not inconsistent with the
results of healthy persons. In so far as ТАВР is a coping style, the J is a beneficial, but
S and Ho are deleterious coping styles.
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SZÍVINFARKTUSOS BETEGEK A-TÍPUSÚ VISELKEDÉSE ÉS
AMBULÁNS VÉRNYOMÁS-MONITORRAL MÉRT
VÉRNYOMÁS- ÉS PULZUSVÁLTOZÁSA
NAPI TEVÉKENYSÉG ALATT
ITTZÉS LILLA1, B. KAKAS GIZELLA2, GARA IMRE1,
KENDE MIHÁLY1 SVÉD JÁNOS1, PRISZTÓKA SZILVIA1
Erzsébet Kórház I. Belgyógyászati Osztály,
2ELTE, Általános Pszichológiai Tanszék

A szerzők 32 szívizominfarktust szenvedett А-típusú és nem А-típusú beteg Ambuláns
Vérnyomás Monitorral (ABPM) mért napi vérnyomás-értékeit hasonlították össze
nyugalomban és munkatevékenység alatt. Az А-típusú viselkedési mintát kétféle
módszerrel mérték. A Jenkins-kérdőív (JAS) eredményeiben az А-típusú betegek a
magas drive-szintet jelző H-faktorban a Spielberger-kérdőív által mért szorongásban, a
terhelésre jelentkező diasztolés vérnyomás- és pulzus-értékekben különböztek a nem Atípusú betegektől. A Videostrukturált Interjúval (VSI) mért А-típusú betegek csak a
diasztolés vérnyomás variabilitásában különböztek a VSI-ben nem А-típusú betegektől.
Az ABPM-mel mért vérnyomás- és pulzus-értékekben mutatkozó fokozott reaktivitást
még a betegek által - a szekunder prevenció céljából - rendszeresen szedett bétaadrenerg blokkolók sem tudták elsimítani. A szerzők úgy vélik, hogy ez a fokozott
reaktivitás szerepet játszhat az А-típusú viselkedés patofiziológiájában. Röviden
áttekintik a fokozott fiziológiai reaktivitás és az А-típusú viselkedés kapcsolatát a
szakirodalom alapján.

A szívinfarktust szenvedett betegek személyiség-jellegzetességeit Dunbar (1948)
"koronária személyiségnek", Friedman és Rosenman 1959-ben А-típusú viselkedési
mintának nevezte el. Rosenman és munkatársai a nyolc és fél évig tartó nagy
utánkövetéses vizsgálatukban, a Western Collaborative Group Study-ban (WCGS)
igazolták, hogy az А-típusú viselkedéssel jellemezhető személyek két és félszer
gyakrabban betegednek meg koszorúér-betegségben, mint a В-típusúak (Rosenman,
1976).
Az А-típusú viselkedést Rosenman a következőkben határozta meg: az Atípusú viselkedés diszpozíció arra, hogy a személy ambiciózus, agresszív, versengő és
türelmetlen legyen. Jellemző rá a fokozott izomtenzió, az éberség a gyors és nyomatékos
beszédstílus és az, hogy legtöbb aktivitásának tempóját állandóan növelt Emocionálisan
a harag és az ellenségeskedés társul a viselkedéshez (Rosenman, 1990).
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A WCGS tehát bizonyította, hogy az А-típusú viselkedés kapcsolatban van a
koszorúér-betegség incidenciájával. Kutatásokat folytattak arra nézve, hogy melyek
lehetnek azok a biológiai mechanizmusok, amelyek megmagyarázzák a koszorúér
betegség és az А-típusú viselkedés közötti kapcsolatot (Rosenman és mtsai, 1974). Azt
találták, hogy А-típusú férfiak nagyobb noradrenalin-választ mutatnak, mint a Btípusúak, mind versengő és kognitív feladatok (Friedman és mtsi, 1975), mind a
hétköznapi tevékenység alatt (Friedman és mtsai, 1960).
Rendkívül sok tudományos vizsgálat foglalkozik az A- és a В-típusú személyek
reaktivitásának különbségével (Krantz és mtsai, 1984; Manuck és mtsai, 1986;
Rosenman, 1987; Contrada és mtsai, 1988; Houston, 1988). Néhány dolgozat felveti
(pl. Dembroski és mtsai, 1978), hogy az А-típusú viselkedési minta talán
legjelentősebb aspektusa a fiziológiai reaktivitásban rejlik. A legnagyobb különbségek
az olyan feladatok alatt fordultak elő, amelyek az aktivitás gyorsabb tempójával,
nagyobb feladatnehézséggel, illetve azzal függtek össze, hogy a teljesítményre való
kihívás nehezebb feladattal, versengő stílusban, időmegszorítás alatt történt (Ward és
mtsai, 1986; Rosenman, 1987).
Noha az А-típusúak a В-típusúaknál erőteljesebb szimpatikus választ
produkáltak a számukra kihívást jelentő laboratóriumi próbákban és a természetes
környezetben egyaránt, a nyugalmi vérnyomásban, illetve az esszenciális hipertónia
gyakoriságában nem találtak különbséget a két típus között (Rosenman, 1987).
Az esszenciális hipertónia-betegség és a környezeti ingerekre adott fokozott
fiziológiai reaktivitás kapcsolata ismert (Henry és mtsai, 1981). A magas vérnyomás
önmagában is jelentős rizikófaktora a koszorúér-betegségnek. Az А-típusú viselkedés
azonban - a WCGS tanulmány szerint - szintén független rizikófaktora a koszorúér
betegségnek.
McCann és Matthews (1988) az А-típusú viselkedés és laboratóriumi
feladatokban mutatott fiziológiai változásokat mérte serdülőknél, akiknek szülei
magas vérnyomásban szenvednek. Azok, akiknek szülei hipertóniások, mindhárom
feladatban magasabb diasztolés vérnyomást mutattak, mint akiknek szülei nem
hipertóniások. Ez a hatás különösen hangsúlyozott volt az А-típusúak között. Sőt az
ellenségeskedésre nagyobb hajlamot mutató személyek emelljedettebb szisztolés és
diasztolés vérnyomásválaszt adtak, különösen izometriás terhelés alatt.
Ez az újabb vizsgálat tehát arra utal, hogy a hipertónia és a fokozott fiziológiai
reaktivitás kapcsolata nem független az А-típusú viselkedéstől és jellemzőitől.
Clarkson és munkatársai (1986) a kutatási eredményeket összefoglalva
megállapítja, hogy a kardiovaszkuláris reaktivitás szerepet játszik a koronária artéria
betegség patogenezisében. A megnövekedett noradrenerg-aktivitás pedig, amely
bizonyos helyzetekben jellemző az А-típusú személyekre (Friedman és mtsai, 1960;
Friedman és mtsai, 1975; Kahn és mtsai, 1980; Kahn és mtsai, 1987; Schneider és
mtsai, 1987) kapcsolatot teremthet az А-típusú viselkedés és a koszorúér-betegség
súlyossága, illetve az ischaemiás szívbetegség előfordulása között.
Más vizsgálatok azt hangsúlyozzák, hogy a kardiovaszkuláris reaktivitás nincs
kapcsolatban a koszorúér-betegség súlyosságával (Schiffer és mtsai, 1976; Krantz és
mtsai, 1981), illetve a vérnyomás-variabilitás nem előrejelzője a kardiovaszkuláris
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strukturális sérüléseknek (Sokolov és mtsai, 1966). Ez azt is jelentheti, hogy nem
lineáris az összefüggés a kardiovaszkuláris reaktivitás és a szívinfarktus között.
Az А-típusú személyek azonban még koronária bypass műtét alatt is fokozott
vérnyomásválaszt adnak (Kahn és mtsai, 1980). Szignifikáns kapcsolatot lehetett
kimutatni a műtét alatti szisztolés vérnyomás csúcsértéke és az А-típusú viselkedés
strukturált interjúval (Sí) mért pontértéke között. Kahn és munkatársai a szívműtét
alatti diasztolés vérnyomás és az А-típusú viselkedés egyik összetevője - a munkába
való nagy elkötelezettség között - szintén kapcsolatot találtak.
A vizsgálatokat általános sebészeti beavatkozást szenvedett betegeknél is
elvégezték (Konfeld és mtsai, 1985), ahol mérték a műtét közben mutatkozó
vérnyomásváltozást és az А-típusú viselkedést. Azoknál a műtéten átesett betegeknél
mutatkozott jelentős eltérés А-típusúak és В-típusúak között a szisztolés vagy a
diasztolés vérnyomásban, akiknek a családjában koszorúér-betegség előfordult. A
strukturált interjúval mért А-típusosság korrelált a műtét alatti szisztolés és diasztolés
vérnyomás-emelkedéssel.
Van Egeren és Sparrow (1990) 107 normotóniás A- és В-típusú személy
vérnyomását mérte két munkanap alatt Ambuláns Vérnyomás Monitorral (ABPM).
Azt találták, hogy az А-típusú személyeknél, a mindennapi aktivitás alatt (beszélgetés,
séta, koffeines és alkoholos italok fogyasztása) jelentősen magasabb a diasztolés
vérnyomás és a diasztolés vérnyomás-variabilitás, mint a B-típusúaknál.
Más vizsgálatok az А-típusú viselkedés egyes jellemzői, pl. az ellenségeskedés,
valamint a vérnyomás- és pulzusváltozás kapcsolatára utalnak. Az ellenségeskedésre
való hajlam régóta vizsgált összetevője az А-típusú viselkedésnek (Williams és mtsa,
1984). A Cook-Medley Hostilitás-skálán magas ellenségeskedés és a Marlowe-Crowne
Social Desirability skálán (MCSD) magas védekezés, együtt bizonyult vérnyomás- és
pulzusemelő hatásúnak kórházi ápolóknál (Jamner és mtsai, 1991).
Az ellenségeskedésre hajlamot mutató személyeknél teljesítményfeladat
végzése közben, zavaró körülmények hatására talált fokozott kardiovaszkuláris
arousalt Suarez és Williams (1989). A zavaró körülmények növelték a haragot, az
ingerlékenységet és a feszültséget, de csak azok között a magas Ho-pontértékű
személyek között, akiknél a harag és az ingerlékenység növekedése kapcsolatban volt a
megnövekedett kardiovaszkuláris arousallal is.
Az A-típusú viselkedés koncepciójának megalkotói, Rosenman és Friedman
kezdettől fogva hangsúlyozták, hogy a viselkedésminta nincs kapcsolatban sem a
szorongással, sem a depresszióval vagy általában a neurózissal. A szorongás és az Atípusú viselkedés kapcsolatában egymásnak gyakran ellentmondó kutatási eredmények
születtek.
Jenkins 1977-ben összefoglaló tanulmányában megállapítja, hogy mind a
prospektiv, mind a retrospektív tanulmányok azt mutatják, hogy a szívinfarktusban
szenvedő betegeket nagyobb szorongás és depresszió jellemzi, mint akár az egészséges
kontroll vagy akár más betegségben szenvedő személyeket.
Julkunen (1990) a szorongás és az А-típusú viselkedés kapcsolatában
szívinfarktust szenvedett betegeknél azt az összefüggést találta, hogy az A-típusúak
kevésbé szoronganak, mint a В-típusúak, a szorongás mértéke azonban sokkal
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prediktívebb az újra bekövetkező infarktus, illetve a hirtelen halált illetően, mint az Atípusú viselkedés.
Rosenman 1990-ben megjelent tanulmányában ezt írja: "Az irodalom újabb
metaanalízise, amely az А-típusú viselkedési minta kapcsolatát a szorongáshoz, a
depresszióhoz és a neuroticizmushoz vizsgálja, azt mutatja, hogy pozitív kapcsolat
m utatható ki az А-típus és a pszichológiai betegségek között" (Suis és mtsai, 1988, id.
Rosenman, 1990).
Л vizsgálat célja
Vizsgálatunkban a vérnyomás- és pulzusválaszban mutatkozó fiziológiai változásokat
vizsgáltuk szívinfarktust szenvedett betegeknél munkahelyi körülmények között,
különös tekintettel az А -típusú viselkedésre. Kerestük az összefüggést az A-típusú
viselkedési faktorok és a fiziológiai reaktivitás között, illetve kerestük, hogy melyek
azok az А-típusú jellemzők, amelyek leginkább kapcsolatban állnak a fiziológiai
reaktivitással.
Vizsgáltuk továbbá az А-típusú viselkedés JAS-sal és VSI-vel mért faktorai és
a szorongás közötti kapcsolatot.
Személyek
A vizsgálatban 32 szívinfarktust szenvedett beteg vett részt. (Talán érdemes
megjegyeznünk, hogy 35 főt kértünk fel, de közülük 3 elhárította a részvételt, s mind a
három a pszichológiai tesztek alapján erősen А-típusú volt.) A 32 résztvevő közül 28
volt férfi, 4 nő. Átlag életkoruk 47 ± 7 év, a legfiatalabb 32 éves, a legidősebb 65 éves
volt. Aktív dolgozó 17, részállásban dolgozó leszázalékolt 12, nyugdíjas, de
munkatevékenységet végző személy 3 volt.
A szívinfarktus szekunder prevenciójához hozzátartozik, hogy a betegek
életük végéig gyógyszereket szednek. A vizsgálat alatt 31 beteg az alábbi gyógyszereket,
különböző kombinációban szedte: nitrát-készítményt 29, Ca-antagonistát 25, béta
blokkolót 27, ACE-inhibitort 10, ritmusszabályozót 6, szalicilátot 21, anti-lipémiás
szert 3, sedativumot 7 fő szedett. Egy beteg - egy gyógyszerész - a vizsgálat alatt nem
szedett gyógszert.
A betegek kiválasztásának az volt a kritériuma, hogy a beteg az aktív
rehabilitációt befejezte és munkába állt.
Vizsgálati módszerek
A munkába álláskor megkértünk a betegeket, hogy viseljék az Ambuláns
Vérnyomásmérő M onitort (Meditech, 1992) egy munkanap 24 órája alatt. Készítsenek
részletes naplót tevékenységükről, mikor hova mentek, vezettek-e autót, mikor
étkeztek, vették be szokásos gyógyszereiket, ittak kávét, alkoholt, meddig dolgoztak,
pihentek. Volt-e valamilyen lelkileg megterhelő esemény a nap folyamán, munkahelyi
értekezlet, vita stb.
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Rendszerint reggel nyolc órakor tettük fel az ABPM készüléket és másnap 8
órakor vettük le. A készülék mérte a szisztolés és a diasztolés vérnyomást és a
pulzusszámot egész nap és egész éjszaka. Az ABPM nappal negyedóránként, éjszaka
félóránként méri az adatokat. Az eredményeket számítógép értékeli, matematikai
számításokat végez: órai, nappali és éjszakai átlagokat készít stb. Jegyzőkönyvben
rögzíti az adatokat.
Vizsgálatunkban a betegek naplóját összevetettük az ABPM jegyzőkönyvvel:
munkaidejük egy intenzívebb szakaszának 1-3 órai átlagát vettünk munkaterhelés
alatti vérnyomás- és pulzus-értéknek; nyugalmi értékként pedig általában a délutáni
pihenő periódus 1-2 órai átlagát. Egy óra alatt a készülék négy mérést végez, tehát
mind a terheléses, mind a nyugalmi értékek 4-12 mérés átlagából adódtak. A
vérnyomás- és pulzusváltozás értékét egyszerű kivonással nyertük, amennyiben a
terhelés alatti értékekből kivontuk a nyugalmi értékeket.
Az Erzsébet Kórház Kardiológiai Osztályán diagnosztikus és kutatási célból
különböző pszichológiai teszteket alkalmazunk szívinfarktusos betegeknél, amelyek
közül jelen vizsgálatunkban a következőket használtuk fel. A Jenkins-féle kérdőívvel
(JAS, 1979) és a Videostrukturált Interjúval (VSI, Friedman és mtsai, 1984)
határozzuk meg a betegek viselkedési stílusát.
A Cook-Medley-kérdőíwel (1954; Barefoot és mtsai, 1989) a személyek
ellenségeskedésre való hajlamát mértük, a Spielberger-féle Trait-anxiety kérdőívvel
(1970; Sipos és mtsai, 1985) a szorongást.
A kétféle А-típust mérő módszert azért használtuk fel, mert vizsgálatok
igazolják (Rosenman, 1990), hogy a JAS főként a tartalmi összetevőket méri és
nagymértékben épít a személy önismeretére, míg a VSI a tartalmi elemeken kívül az Atípusú viselkedés verbális és motoros jeleit is pontozza. A JAS hiányossága továbbá,
hogy az А-típusú viselkedés hostilitás-dimenzióját számottevően nem tudja mérni
(Rosenman, 1990; Kakas, 1991). Az ellenségeskedés - az újabb vizsgálatok tanúsága
szerint - jelentős összetevője az А-típusú viselkedésnek és a VSI mind tartalmilag,
mind motoros jelekben elemzi azt.
Vizsgálati eljárás
1. Megvizsgáltuk az infarktus előtt vérnyomásbetegséggel mint rizikófaktorral
rendelkező és nem rendelkező betegek között a pszichológiai tesztekben, valamint a
vérnyomás- és pulzusértékekben mutatkozó különbségeket.
2. Összehasonlítottuk az általunk használt kétféle módszerrel, a JAS-sal és a
VSI-vel, a JAS-ban 270 pontnál magasabb, tehát extrém А-típusú és ennél alacsonyabb
А-pontot elért, tehát nem А-típusú betegek között; illetve a VSI-ben 50 pontot vagy
többet elért, szintén magasan А-típusú, illetve kevesebb pontot elért, nem A-típusú
betegek adatai között a pszichológiai tesztekben, valamint a vérnyomás- és pulzus
értékekben mutatkozó különbségeket.
3. Az ellenségeskedésre hajlamos és ellenségeskedésre nem hajlamos
infarktusos betegek között - tehát a Cook-Medley-kérdőívben 15 pontnál magasabb
vagy ennél alacsonyabb ellenségeskedéspontot elért személyek adatai között - a
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pszichológiai tesztekben, valamint a vérnyomás- és a pulzusértékekben mutatkozó
különbséget.
Összehasonlítottuk ezeknek a csoportoknak az ABPM-mel mért, a munka és a
pihenés alatti szisztolés és diasztolés vérnyomását és vérnyomásváltozását, valamint a
munka és a pihenés alatti, terheléses és nyugalmi pulzusát, illetve pulzusváltozását,
valamint a szorongását.
A vizsgált változók
A betegek attól függően, hogy infarktus előtt volt-e magas vérnyomásuk, kódszámot
kaptak. A Jenkins-féle kérdőív faktorai: az А -faktor az általános A-típusosságra
jellemző faktor; az S-faktor a hajszoltságot és ingerlékenység mértékét; a J-faktor a
munkával való azonosulást; a H-faktor a fokozott drive-szintet méri. A VSI két
összetevőt pontoz: a sürgetettséget és az ellenségeskedést. Összegük az A-típusosság
m értékét jelzi.
А Но a cinizmus, az agresszió és az ellenséges érzelmek mértékéről ad
felvilágosítást. Mind a VSI-nek, mind a Но-kérdőívnek csupán summázott pontértékét
használtuk fel. A szorongás pontértékét (Spb) a szokásos módon értékeltük.
Táblázatainkban a fentiek mellett a következő rövidítéseket alkalmaztuk: St a
terheléses szisztolés; Sn a nyugalmi szisztolés; Dt a terheléses diasztolés; Dn a nyugalmi
diasztolés vérnyomásértékek; Pt a terheléses pulzusszám; Pn a nyugalmi pulzusszám;
Sy a terheléses és nyugalmi szisztolés vérnyomáskülönbség; Di a terheléses és nyugalmi
diasztolés vérnyomáskülönbség; Pu a terheléses és a nyugalmi pulzus különbsége.
A fenti változók teljes csoportra vonatkozó átlag- és szórásértékeit az
1. táblázat tartalmazza.
Varianciaanalízist végeztünk:
1. az infarktus előtt magas vérnyomással rendelkező és magas vérnyomással
mint rizikófaktorral nem rendelkező betegek adatai között;
2. a Jenkins-kérdőívben 270 pontnál magasabb és ennél alacsonyabb A-pontot
elért betegek adatai között;
3. a VSI-ben 50 vagy több, illetve kevesebb pontot elért betegek adatai között,
4. a Cook-Medley-kérdőívben 15 pontnál magasabb vagy ennél alacsonyabb
ellenségeskedéspontot elért személyek adatai között.
Az А-típusosságra jellemző pontértékek és a többi változó között korrelációszámítást is végeztünk, különös tekintettel a kétféle А-típust mérő módszer
kapcsolatának vizsgálatára.
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1. táblázat. Az adatok átlag- és szórásértékei

Kor
A
S
J
H
VSI
Но

Spb
St
Sn
Dt
Dn
Pt
Pn
sy

Di
Pu

Átlagok

szórások

47.75
232.56
154.78
181.87

7.41
74.24

121.03
45.96
13.68
44.09
125.90 Hgmm

28.28
11.32
3.56

112.31 Hgmm
80.90 Hgmm
67.84 Hgmm
75.25
66.81
13.%
10.81
8.53

51.15
48.17

9.03
9.77 Hgmm
9.02 Hgmm
8.99 Hgmm
14.03 Hgmm
10.05
10.02
8.18
8.67
7.50

Vizsgálatunk eredményei
1. Az infarktus előtt vérnyomásbetegséggel mint rizikófaktorral rendelkező és nem
rendelkező betegek között sem a pszichológiai tesztekben, sem a vérnyomás- és
pulzusértékekben szignifikáns különbség nem volt.
2.
A Jenkins-kérdőívben 270 pontnál magasabb és ennél alacsonyabb Apontot elért betegek között az alábbi különbségeket találtuk:
a.
Szignifikáns különbséget találtunk a Jenkins-kérdőív túlzott felelősségvállalást és magas drive-szintet jelző H-pontértékben (2 táblázat).
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2. táblázat. A Jenkins-kérdőív H-faktorának különbsége A-tfpusú és nem А-típusú betegeknél
H-pontérték
А -típusú
nem А-típusú

n = 13
n = 19

134.31 ± 26.70
111.94 ±26.22

p = 0.025

A H-faktorban jut kifejezésre, hogy a személy nagy erőfeszítéssel él és magas belső
feszültség jellemzi. Tehát betegeink А-típusossága a magasabb drive-szintben
mutatkozik meg.
b.
Az A-típusú betegek (A > 270) szorongása jelentősen magasabb, min
nem A-típusúaké (3. táblázat).

3. táblázat. A Spielberger-kérdőív pontértékeinek különbsége А-típusú és nem А-típusú betegeknél
Szorongás
А -típusúak

n = 13

48.53

± 9.64

nem А -típusúak

n = 19

41.05

± 7.38

p = 0.018

Bár saját vizsgálatainkban eddig többnyire nem mutatkozott jelentős összefüggés az Atípusú viselkedés és a szorongás kapcsolatában - sőt az infarktusos betegek szorongása
általában alacsonyabb, mint az átlagpopuláció szorongásértéke (Kakas, 1992/93) eredményünk egybevág az irodalom újabb adataival (Rosenman, 1990).
c.
Az А-típusú betegek (A > 270) terhelés alatti diasztolés vérnyom
szignifikánsan magasabb, mint a nem A-típusú betegeké (4. táblázat).

4. táblázat. ABPM-mel mért diasztolés vérnyomás különbsége А-típusú és nem А-típusú betegeknél
Diasztolés vérnyomásértékek terhelés alatt
А -típusúak
nem А-típusúak

n = 13
n = 19

84.92
78.15

± 7.91
±8.83

p = 0.034

d.
az А-típusú betegek (A > 270) terhelés alatti pulzusszáma magasabb, m
a nem A-típusúaké (5. táblázat).
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5. táblázat. ABPM-mel mért pulzusszám különbsége A-típusü és nem А-típusú betegeknél
Pulzusszám terhelés alatt
А-típusúak
nem А-típusúak

n = 13
n = 19

79.76 ± 6.97
72.15 ± 10.81

p = 0.034

Mind a diasztolés vérnyomás magasabb értéke, mind a pulzusszám megnövekedett
értéke az А-típusúak terhelésre jelentkező nagyobb fiziológiai reaktivitását jelzi.
3.
A VSI-vel mért А-típusú (VSI > 50) betegek diasztolés vérnyomásának
variabilitása, tehát a terheléses és nyugalmi diasztolés vérnyomás különbsége
jelentősen magasabb, mint a VSI-vel nem А-típusúnak talált betegeké.

6. táblázat. ABPM-mel mért diasztolés vérnyomás variabilitásának különbsége A-tlpusú és nem A-típusú
betegeknél.
Diasztolés vérnyomás-variabilitás
А-típusúak

n = 12

15.91 ± 10.76

nem А-típusúak

n = 20

7.75 ± 5.40

p = 0.007

A VSI ugyancsak a diasztolés vérnyomásváltozás mentén igazol különbséget az A- és
nem А-típusúak között.
4.
Az ellenségeskedésre hajlamos (Но > 15) és a nem hajlamos infarktusos
betegek között nem találtunk sem a pszichológiai tesztekben, sem a vérnyomás- és a
pulzusértékekben szignifikáns különbséget.
Korreláció-számítást végeztünk a JAS-sal mért А-pontérték és a pszichológiai
tesztek további adatai, valamint a vérnyomás- és a pulzusértékek között.
7. táblázat. A JAS-sal mért А-pontérték korrelációjának szignifikáns eredményei

s
H
VSI

0.5881
0.5738***
0.3997*

Spb
Dt
Pt

0.4596***
0.3215*
0.3609*

* p < 0.05; ** = p < 0.01; *** = p < 0.001
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A korrelációs eredmények közül azok, amelyeket az А-faktorok között kaptunk,
értelemszerűek, egyrészt: mert a globál А-faktor maga is tartalmazza a sürgetettséget
(S) és a fokozott drive-szint (H) jellegzetességeit, tehát azzal korrelálnia kell; másrészt,
m ert a JAS-sal mért А-faktor és a VSI-vel mért А-típusosság nem egymástól független
tulajdonságokat mér.
Az А-pontérték és Dt és Pt közötti korreláció arra utal, hogy az előbbiekben
bem utatott eredmények - amelyeket a magas és alacsonyabb A-pontértékűek között
találtunk - szigorúbb értelemben is jellemzik az А-típusosságot. Azaz, minél magasabb
egy beteg А-típusossága, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy mind a
munkaterhelésre jelentkező diasztolés vérnyomása, mind a terhelésre jelentkező
pulzusszáma növekedni fog.
Végül a VSI-vel mért А-pontérték és a diasztolés vérnyomásváltozás között
szignifikáns pozitív korrelációt (0.3806*) találtunk. Ez az eredmény arra utal, hogy az
А-típusú viselkedés és a diasztolés vérnyomásváltozás között kapcsolat van. Tehát,
minél magasabb egy beteg А-típusossága, annál valószínűbb, hogy a diasztolés
vérnyomásának ingadozása is nagyobb lesz munkaterhelés hatására.
Eredményeink értelmezése
Eredményeinkben mind a két általunk használt módszerrel (Jenkins-féle kérdőívvel
vagy VSI-vel) mért А-típusú viselkedés szignifikánsan összefüggött a terhelésre
jelentkező diasztolés vérnyomással vagy a diasztolés vérnyomásváltozással.
Különbséget találtunk a Jenkins-kérdőíwel mért és a VSI-vel mért A-típussal
kapcsolatos eredményekben. Az a tény, hogy mind a JAS kérdőívvel, mind a VSI-vel
mérve az А-típusosság magasabb pontértéke kapcsolatos volt a nagyobb reaktivitás
bizonyos jellemzőivel, és ezek nem teljesen ugyanazok a jellemzők voltak, azt jelzi,
hogy az А-típusosság több módszerrel való meghatározása indokolt lehet.
A JAS-sal mért А-faktor kapcsolatos volt a szorongással, míg a VSI-vel mért
А -típusosság és a szorongás között nem találtunk kapcsolatot. Ez az eredmény is
mutatja, hogy az А-típusosság más jellegzetességeit mérjük a JAS-sal, mint a VSI-vel.
Feltehető például, hogy a JAS-sal mért, verbálisán megfogalmazott viselkedés
jellemzők és a Spielberger-féle teszttel mérhető szorongás, a viselkedésnek inkább
kognitiven megfogalmazható aspektusát jelentik. A VSI-vel pedig főként a nonverbális
jellemzők alapján megállapított А-típusosságot mérjük. A VSI-vel mért A-pontérték
egyharmad részben adódik a személy verbális közléseinek pontozásából és kétharmad
részben a videofelvételen észlelt nonverbális jellemzőkből. Eredményünk, mely szerint
a VSI-vel mért А-típusosság nincs kapcsolatban a szorongással, arra utalhat, hogy a
nonverbális, a mimikái és motoros jelekben megmutatkozó А-típusosság nem a
tudatosult szorongással van kapcsolatban.
A JAS А-pontérték és a VSI eredményének korrelációja, feltehetően, a VSI
interjú-kérdéseire adott válaszokból és a JAS hasonló kérdéseire adott válaszok
azonosságából következik.
A vizsgált betegek alapbetegségükre különféle gyógyszereket szednek, nagy
számban béta-blokkolókat is, amelyek - más kedvező hatásuk mellett - a fokozott
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szimpatikus válaszkészséget csökkentik. Az А-típusú betegeknél ezek a szerek nem
tudták jelentősen befolyásolni a terhelésre jelentkező fokozott diasztolés vérnyomás
reaktivitást, illetve matematikailag is igazolható különbség volt kimutatható munka
helyzetben az A- és nem А-típusú betegek között. Más vizsgálatokban is azt találták
(Reis és LeDoux, 1987), hogy az egyébként hatékony gyógyszeres terápiával sem
lehetett csökkenteni a laboratóriumi stresszor-választ vagy kisebbíteni az ambuláns
vérnyomás-variabilitást természetes környezetben.
Vizsgálatunkban a diasztolés vérnyomás terhelésre jelentkező jelentős
változása az А-típusú viselkedés és a fokozott fiziológiai reaktivitás kapcsolatára utal.
Eredményeink a bevezetőben tárgyalt irodalmi eredményekkel egybehangzóan
azt mutatják, hogy a fokozott fiziológiai reaktivitás egyik összetevője az A-típusú
viselkedésnek.
A szimpatikus idegrendszer túlaktiváltsága általában jellemző lehet minden
infarktusos betegre (Alexander, 1950), különösen pedig az А-típusú infarktusosokra.
Vizsgálatunkban nem kaptunk bizonyítékokat arra, hogy az ellenségeskedésre
való hajlam önmagában együtt járna a vérnyomásváltozásban vagy a pulzusválaszban
mutatkozó fokozott fiziológiai reaktivitással infarktusos betegeknél.
A szívinfarktusos betegek rehabilitációjában a relaxációs technikák fontos
szerepet töltenek be (Jenkins, 1982). Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy a
szívinfarktusos betegek kezelésében hangsúlyt kell helyezni valamilyen relaxációs
technika elsajátítására.
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. július 23.
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SUMMARY

Type A behavior pattern in patients with myocardial infarction and
blood-pressure and pulse-values measured by Ambulatory BloodPressure Monitoring during work and rest
Ittzés, Lilla; В. Kakas, Gizella; Gara, Imre; Kende, Mihály; Svéd, János;
Prisztóka, Szilvia
In this study the daily blood-pressure values measured by the Ambulatory BloodPressure Monitoring (ABPM) during work and rest were compared in 32 type-A and
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non-type-A patients who had myocardial infarction. The pattern of the type-A
behaviour was measured in two ways: Jenkins Activity Survey (JAS), Spielberger Trait
Anxiety Inventory (STAI) and Video Structured Interview (VSI). Results: 1) The typeA’s differed from the non-type-A’s in their H-factor of the JAS, which indicates the
high drive level (H; p = 0.025); in the anxiety assessed by STAI (Spb; p = 0.018),
furthermore in the diastolic blood-pressure (Dt; p = 0.034) and pulse values appearing
in stress (Pt; p = 0.034). 2) Assessing by the VSI the Type A patients differed from the
others only in the variability of their diastolic blood-pressure (Di; p = 0.007). Even the
beta-adrenergic-blockers which the patients take regularly could not smooth over the
reactivity showed in the blood-pressure and pulse values measured by the ABPM. The
authors are inclined to think that this increased reactivity can play a role in the
pathophysiology of type-A behaviour. They also offer a brief survey of the relationship
between increased physiological reactivity and type-A behaviour.
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A GYÁSZ PSZICHOLÓGIAI VONATKOZÁSAI I.
A gyász folyamata: a normál és a patológiás gyászmechanizmus
KOVÁCSNÉ TÖRÖK ZSUZSANNA,
SZEVERÉNYI PÉTER, HETEY ANDRÁSNÉ
Debreceni Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A gyász normális esetben is krízist jelent a személyiségfejlődés és az egészségmegőrzés
szempontjából. Fokozódik a veszély, ha a gyász folyamata a patológia területére csúszik
át és visszafordíthatatlan károkat okozhat, ha ezt a kóros állapotot nem észleljük,
feldolgozását nem segítjük. Éppen ezért a tanulmány célja a normál és a patológiás
gyászmechanizmus ismertetése és elkülönítése. Több gyászmodellre támaszkodva
bemutatja a gyász, a gyászreakció és a gyászmunka pszichológiai jellemzőit. Ismerteti a
normál gyászfolyamat szakaszait, összetevőinek időbeli fejlődését. Összefoglalja a lelki
egyensúly visszaszerzéséhez - vagy éppen a patológiához —vezető pszichodinamikai
folyamatokat. Kiemeli a patológiás gyászmunkára figyelmeztető tüneteket és azokat a
körülményeket, amelyek patológiás gyászmechanizmust valószínűsítenek, pl. perinatális
halált követő gyász.

A gyász pszichológiai megközelítése
A lelki egyensúlyvesztés egyik legsúlyosabb formája a veszteségélmény, hiszen minden
egyes veszteség során az énünkből, az életünkből is elvesztünk egy darabot (Földényi,
1984). Lelki rendszerünkben a szeretetkapcsolat révén a Másik az Én részévé válik, így
elvesztése magának az énnek, épségünk tudatának a sérülését is jelenti (Davis, 1984;
Freud, 1963; Polcz, 1989). A gyász nem más, mint az elszenvedett veszteség
pszichológiai felfogása (Richard, 1987), illetve a hiány reprezentálása (Kunt, 1987).
Parkes (id. Dennis, 1987-88) idekapcsolódó elméletében két jellemzőjét írja le a
gyásznak:
1. A gyász annak az átérzése, hogy az elveszített személy része saját énünknek;
2. Ehhez társul annak a kínos érzése, hogy a halált saját részünk
elveszítéseként éljük át.
így nem véletlen, hogy maga Freud és mások is gyakran használják a gyász és
az amputáció közötti hasonlatot (Dennis, 1988-89).
A végső elvesztés szükségszerűen indítja el a lelki folyamatok krízisét. Ezt a
krízist statisztikai adatok igazolják: az életben maradók megbetegedési esélye
kétszeresére, elhalálozási esélye ötszörösére növekszik a halálesetet követő első évben.

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 3-4.243-249.

Ezek az ijesztő számok azzal magyarázhatók, hogy az elszenvedett veszteség a
gyászolóban a létfeladás, a legyőzöttség reménytelenségét idézi fel. Ennek
következményeként csökken az én-erő, amelyről pszichoszomatikus kutatások már
bebizonyították, hogy olyan betegségek kiindulópontja lehet, mint a rák, a
tuberculosis, a diabetes mellitus, a leukémia és a szívelégtelenség (Lázár, 1991;
Raphael, 1987).
Amikor a halál kórházban történik, a hozzátartozók még nagyobb veszélyben
vannak: a gyászolók közül kétszer többen halnak meg egy éven belül azokhoz képest,
akiknek hozzátartozója otthon halt meg (Polcz, 1989).
Bowlby gyászmodelljében ennek a lelki krízisnek egy sajátságos
megfogalmazását adja (Dennis, 1987-88, 1988-89). Szerinte a halál az organizmust a
biológiai egyensúlyvesztés állapotába hozza, a környezet gyors megváltozásával. A
krízis feldolgozását jelentő új egyensúly sokkal inkább az egyén környezetében élő
személyekhez fűződő kapcsolataiban jön létre, mint az egyén és a meghalt személy
közötti kapcsolatban.
Míg a gyászreakció nem más, mint a veszteség miatt érzett fájdalom
emocionális, kognitív és viselkedésbeli megnyilvánulása (Demi, 1987, Polcz, 1989),
addig a lelki krízisnek a feldolgozása, lecsengése a gyászmunka, a gyász egyénenként
változó folyamata.
1979-ben az International Work Group on Death, Dying and Bereavement
úgy definiálta a gyászt, mint egy meghatározatlan ideig tartó, normál, szükségszerű
folyamatot, amelynek nincsen egy általánosan elfogadott kimenetele, sem
konvencionális megoldási sémája és amelynek a kezelése nem jelent pszichiátriai
kezelést (Demi, 1987). Azért elengedhetetlen a gyász, mert ez az a lelki folyamat,
amelyben a lelki erők megküzdenek a veszteségérzéssel és a gyászoló eljut a
megnyugvás állapotába, megőrzi vagy visszaszerzi egészségét, személyisége
reintegrálódik és képes megszokott életének folytatására (Demi, 1987, Freud, 1963).
Az, hogy valaki mennyi idő alatt és hogyan jut el idáig, függ többek között a
nemtől, életkortól, a kérdéses halál típusától és a személyiségnek a veszteséghez való
beállítottságától.
A gyászmunkáról szóló, korai pszichoanalitikus nézeteiben már Freud és
Abraham is elkülönítette a normál és a patológiás gyászmechanizmust (Dennis, 198889; Freud, 1963).

A normál gyászmechanizmus
Lindemann a normál gyászreakciót a következő jellemzőkkel írta le (Richard, 1987):
1. testi distressz-érzések;
2. a halottal való képzeletbeli foglalkozás;
3. önvádlás;
4. düh, ellenségesség másokkal szemben;
5. társkapcsolatok kerülése.
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Szerinte a normál gyászreakciő 4-6 hétig terjed és sikere attól függ, hogy a gyászoló
képes volt-e elszakadni a halott emlékétől.
Magát a folyamatot a megoldást hozó akut és krónikus szakaszok
meghatározott sorrendjeként írhatjuk le (Richard, 1987; Stierman, 1987). Ezek a
szakaszok a következők:
1. Megrázkódtatás, a sokk szakasza. A teljes gyászreakciót késlelteti a kezdeti
időszak tagadása, mely megvédi a gyászolót a realitással való hirtelen ütközéstől. Ez a
sokkperiódus az adaptációs mechanizmusok kudarcából származik és néhány órától
akár két hétig is fennmaradhat. A gyászoló érzelmileg és fizikailag teljesen elszakadhat
a külvilágtól, képtelen koncentrálni és csak szelektíven jutnak el hozzá az információk.
Általános a depresszió, a szeparációs szorongás. Ebben az időszakban patológiát a
tagadás fokozódása okozhat.
2. Kutatás, a sóvárgás szakasza. Jacobs (1987-88) elmélete szerint az elvesztett
személy utáni epekedés, vágyakozás az az alapvető tulajdonság, amely megkülönbözteti
a gyászt más fájdalmat keltő érzésektől. Az állandó vágyakozás valami után, ami
elveszett, éles konfliktusban áll a halál realitásával. Ez a konfliktus a forrása annak a
lelki lehangoltságnak, amelyet "elszakadási képtelenségnek" nevezhetünk. A gyászoló
állandóan a halottra gondol, sóhajtozik, ami egyfajta visszafogott sírásként is
felfogható. A hallucinációkkal kísért szakaszok először gyakoriak, spontán
jelentkeznek, később fokozatosan csökken az előfordulásuk, és csak akkor törnek ki,
amikor valami a veszteségre emlékezteti a gyászolót.
Parkes modellje szerint (id. Dennis, 1987-88) a gyászolónak a kapcsolat
kiépítése során végigjárt út fordítottját kell újra megtenni a sóvárgás, epekedés során,
az érzelmek, emlékek újra történő felidézésével. A gyász elején azért olyan nagyfokú a
fájdalom, mert az emlékek idealizáltak, a halott hiba nélküli, tökéletes ember. Abban
az esetben, amikor a gyász kielégítő, egyre több a halottal kapcsolatos reális emlék és
így negatív érzelmek is megjelenhetnek a felidézett kapcsolatban. A vágyteljesítés
miatt a hozzátartozó gyakran hallja a halott hangját, látja az arcát, de ezt nem
tekintjük patológiásnak. Ebben a szakaszban a depresszió fixálódása jelenthet veszélyt.
3. Felbomlás, a szétesés szakasza. Az akut gyász már kevésbé nyilvánul meg.
Bár ez a szakasz jól elkülöníthető a depressziótól, mégis sok közös jellemzőjük van:
csökkent önértékelés, céltalanság, társas visszavonulás, a hiábavalóság érzése. A
dezorganizációnak ez a fajtája hat hónaptól egy évig, illetve még tovább is
fennmaradhat. Amennyiben a gyászoló ebben a szakaszban akad el, képtelen újabb
társas kapcsolatokat kialakítani.
4. Újraszerveződés, a megnyugvás szakasza. Ezen a szinten kialakul a halál
elfogadása, a megmaradt családi kapcsolatok stabilizálódása. A gyászoló aktívan be tud
kapcsolódni a mindennapi teendőkbe, de még mindig képtelen a jövővel foglalkozni.
Az 1. ábra a gyász összetevőinek egymástól független időbeli fejlődését
foglalja össze. Változhat az egyes elemek tetőpontjának ideje és sorrendje is (Jacobs,
1987-88). A gyászt akkor tekinthetjük teljesnek, ha az egyén újra tudja építeni az életét
más személyekhez fűződő kapcsolatok útján, amikor abbahagyja a keresést, sóvárgást
és el tud szakadni a meghalt személytől.
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Felvetődhet bennünk a kérdés, hogy ha fel kell számolnunk a halotthoz
fűződő szeretetkapcsolatunkat, a halott emléke mégis hogyan marad meg a
számunkra? Erre a kérdésre csaknem minden, gyásszal foglalkozó szerző másképp
válaszol. Freud (1963) szerint az emlékek megtartásának lehetséges módja az, hogy a
gyászoló azonosul a halottal, az elvesztett személyt saját énjébe illeszti. Ennek az
azonosulásnak Polcz (1989) több példáját megemlíti: a gyászoló ugyanolyan tüneteket
produkál, mint a meghalt személy, úgy beszél, mint ő, gyakran az elhalt szobájába
költözik.
Abraham elképzelése szerint (Dennis, 1987-88) a gyászoló introjektálja az
elhunytat, hogy megőrizze emlékezetében. Schafer az emlékek belsővé tételének két
módját különíti el: az identifikációt és az introjekciót (Dennis, 1987-88). Volkan
megfogalmazásával élve a gyász egy olyan paradox folyamat, amelyben a veszteség
sokszor gazdagabbá teszi a gyászolót (Dennis, 1987-88, 1988-89). Hiszen azonosul a
szeretett személy főbb jellemvonásaival, így személyisége gazdagabbá, színesebbé válik.
Bowlby elméletében (Dennis, 1987-88) a szeretetkapcsolat megőrzésének útja
a halottról kialakított belső reprezentáció. Ez nem egyszerű emlék, hanem az énnek
olyan része, amely magába foglalja a halott karakterisztikus emlékképét és a hozzá
fűződő érzelmi szálakat is. A halál során egyensúlyvesztés következik be az egyén
bennünk kialakított belső reprezentációjában. Az egyensúly a gyász alatt áll vissza úgy,
hogy megváltoztatjuk a belső reprezentációt. Ennek az új egyensúlynak a megtalálása
pszichodinamikai szempontból három módon mehet végbe (Dennis, 1987-88, 198889):
a. identifikáció - Volkan azt ajánlja, hogy az identifikációt tekintsük a gyász
optimális megoldásának, amikor az emlékeket sikerül az én megfelelő részébe építeni.
Ezzel ellentétben Bowlby identifikációt éppen patológiás gyászfolyamatban talált, bár
ahogy ő használja ezt a fogalmat, inkább introjekciónak tekinthető.
b. introjekció - ebben az esetben a gyászoló elkülönült, "megfagyott"
entitásként emeli az elvesztett személy emlékképét saját énjébe. Éppen ezért Volkan
az introjekciót a patológiás gyász elsődleges problémájának tekinti (Dennis, 1987-88).
c. extemalizáció - ez az a folyamat, amely "kilöki" a gyászoló személyiségéből a
halott belső reprezentációjának azt a részét, amely a halál miatt tovább nem tartható
fenn. A belső reprezentáció ilyen jellegű megváltozása jelenti a veszteség
feldolgozását, a lelki egyensúly megtalálását.

A patológiás gyászmechanizmus
A patológiás gyász a normál gyászfolyamatban megfigyelhető szakaszok tagadását vagy
megakadályozását jelenti (Polcz, 1989; Rynearson, 1987). A témával foglalkozó
szerzők a gátolt, elnyújtott, beteges, meg nem oldott, elmaradó, leplezett, atipikus
(Parkes), késleltetett (Lindemann), patológiás (Deutsch) jelzőt használják, de
konzekvensen nem definiálják a patológiás gyászfolyamatot. Az American Psychiatric
Association’s Diagnostic of Mental Disorders meghatározása szerint az abnormális
gyász nem más, mint komplikált gyászmechanizmus (Demi, 1987).
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Parkes az atípusos gyásznak két fő típusát azonosította:
1. gátolt típus, amelyet a tagadás jellemez. Lindemann és Bowlby (Lasker,
1991) is egyetért azzal, hogy röviddel a halál után a gyász teljes hiánya a patológia jó
jelzője és hosszú távon több problémát okoz;
2. prolongált, időben kitolt típus, ebben az esetben évekkel a halál után is az
akut gyász jelei láthatók: kontrollálhatatlan sírás, önvádlás, gyűlölködés.
A patológiás gyászban a normál gyász tünetei mellett megjelenik:
a. a seifte irányuló ellenszenv;
b. izgatottság és szorongás, pánik epizódjainak a váltakozása;
c. nárcisztikus önsajnálat;
d. a fejlődés nárcisztikus szintjére való visszaesés.
Bibring és Jacobson szerint (Richard, 1987) a patológiás gyásznak nem az elvesztett
személy iránt érzett düh, harag az elsődleges problémája, hanem ennek az érzésnek az
elfojtása és a gyászolónak saját magára való áttolása. Horowitz a patológiát abban
látta, hogy a gyászoló szinte megsemmisül. A segítségül hívott viselkedése nem
szolgálja az adaptációt, így megmarad a gyásznak egy soha véget nem érő szintjén
(Lasker, 1991).
Bowlby akkor beszél patológiáról, amikor rossz helyre kerülnek az elhunyt
tulajdonságai a gyászoló énjén belül (Dennis, 1987-88). így megerősödhet a halál
tényének a tagadása pl: a halott tüneteinek saját magán való tapasztalása útján.
Volkan (Dennis, 1987-88) az identifikáció és az introjekció elkülönítését
használja fel arra, hogy megkülönböztesse a normál és a patológiás gyászt. Az
identifikáció egészséges eredménye a gyásznak, amelyben az ő szavaival élve a selfreprezentációk hasonlóak lesznek az elvesztett objekt reprezentációjához. Úgy tűnhet,
hogy ez a görcsös erőfeszítés a meghalt személlyel való kapcsolat fenntartására,
ténylegesen azonban a halottól való leválás, függetlenedés útját nyitja meg. Hiszen
amikor a self és a halott már eggyé vált, a gyászoló bizonyos fokú önállóságot ér el,
elszakad a halottól.
Az introjekció Volkan modelljében a halott direkt "bekebelezése", minden
olyan átalakítás nélkül, amely a gyászoló énjének többi részével összeillesztené
(Dennis, 1987-88). Ez nagyon veszélyes, mert a gyászoló énje kettéhasad, hiszen az
internalizált rész teljesen más, mint a self, és kapcsolata a halottal ugyanolyan maradt,
mint amilyen még akkor volt, amikor a személy élt. Az introjekció nem egyenesen
történik, hanem szimptómák, képzet stb. útján.
Alapvetően három esetben valószínűsíthető patológiás gyászmechanizmus
(Dennis, 1987-88):
1. A halott és a gyászoló közötti szeretetkapcsolat túlságosan szoros, kötő.
Ebben az esetben krónikus lehet a sóvárgás, kialakulhat a realitás teljes vagy részleges
tagadása, hárítása. A személyiség a veszteség időpontjában megreked, létrejön a fixáció
(Polcz, 1989).
2. Váratlan veszteség szindróma esetén a hitetlenség és a krónikussá váló
szeparációs szorongás a veszélyes. A váratlan halál nem ad időt a hozzátartozóknak,
hogy felkészüljenek a tragédiára.
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3.
Abban az esetben, amikor a gyászolót ambivalens érzelmek fűzik a
halotthoz, gyakran depresszióba hajló gyászmunkát találunk (Lasker, 1991; Rynearson,
1987).
E típusok meghatározatlan kombinációja, interakciója adja a patológiás
gyászfolyamatot.
Többek között Leon (1991) és Toedter (1988) tárta fel azt az ellentmondást,
miszerint a perinatális halált követő gyászmunkával - a társadalomban meglévő tabuk
m iatt - sokáig nem foglalkoztunk, holott ez az a halálnem, ahol a három, patológiát
valószínűsítő körülmény szinte mindig együtt jelentkezik. A magzat és a nő testi-lelki
szimbiózisa miatt a köztük lévő kapocs nagyon erős, amelyben ambivalens érzelmek is
megjelenhetnek és a halál általában váratlan, hirtelen. Condon (1987) vizsgálatából
tudjuk, hogy a terhesség II. és III. trimeszterében a terhesek felénél előfordulnak
ambivalens érzelmek a magzattal szemben. Az agresszió legtöbbször a fantázia szintjén
marad, de a terhes nők 8%-nál a magzat elleni tényleges viselkedésben is
megnyilvánult. A perinatális gyászreakcióról, illetve a gyógyító személyzet támogató
szerepéről szóló vizsgálatunk eredményeit az Orvosi Hetilap 135. évfolyamának 34.
számában ismertettük. Egy külön tanulmányban foglaljuk össze a perinatális halált
követő gyászmunka speciális pszichológiai vonatkozásait is.
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1994. március 11.
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SUMMARY

The mourning process: the normal and the pathological grief work
Kovácsné Török, Zsuzsanna; Szeverényi, Péter; Hetey, Andrásné
Grief is a crisis for development and health of personality, even in a normal situation.
We know that the trauma will increase if the mourning process is pathological. It can
result in irreversible pathology if the feeling of loss is not worked out and if we do not
realize this abnormal state. Just therefore this paper aims at making known and
differentiate the normal and pathological grief work. The study based on different
models of mourning introduce psychological characteristics of relief, grief reaction and
grief work. This article reviews the parts of normal relief work and the development of
its psychological components. Its conclusion is that psychodynamical processes can
result in regaining psychological health or pathology. This paper emphasizes that
symptoms call attention of the medical staff to the pathological grief work and
circumstances leading in all probability to abnormal mourning process.
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SZEMLE

VERS-DIAGNOSZTIKA
W. NÉMETH KINGA

Az olvasó szíves türelmére apellálva remélem, hogy e tanulmány olvasásának
időtartamára fenntarthatónak ítéli a klinikai gyakorlat következő, igen-igen sematikus
munkamodelljét:
1.
A beteg mond és/vagy tesz valamit, 2. a pszichológus értelmezi azt. M
több, a beteg öntörvényű viselkedés-repertoárja kommunikatív céllal irányul a
befogadó felé.
A viselkedés-repertoár viselkedésformái között az egészséges énfunkciók
mellett érhetjük tetten a betegség tüneteit éppen úgy, mint a beteg panaszait.
A tüneteket és panaszokat mindenekelőtt meg kell értenünk. Jelentésük nem
értetődik magától: értelmeznünk kell őket, mert túlmutatnak önmagukon. Ha tetszik,
a tünet nem más, mint szimbólum, a szó legtágabb értelmében. Ami a beteg panaszait
illeti, a fentihez hasonló szimbolikus kapcsolat itt is jelen van. Jelentős különbség
azonban, hogy a panasz kétszeres áttételen keresztül termelődik ki a háttérben
meghúzódó kiváltó okból. A kór-ok által primeren kiváltott konstellációt ugyanis a
beteg szekunder szinten a kívánatostól eltérőnek ítéli meg, és ennek értelmében "jár
el” vele szemben: panaszával segítségért folyamodik.
A panaszok túlnyomórészt, a tünetek gyakran verbális úton kerülnek
közvetítésre: a nyelvi megnyilvánulások formáját öltik. Ezeket értelmezi a
pszichológus: saját olvasata alapján ítéli meg, hogyan járjon el velük szemben.
A klinikai gyakorlatban úgy tűnik, a különféle kórképek kitermelik a saját
specifikus szimbólumaikat - ez annál is kevésbé meglepő, hiszen a kórképek
természetesen a rájuk jellemző tüneteken és az általuk kiváltott panaszokon keresztül
manifesztálódnak.
A következőkben tekintsük át, vajon miféle kapcsolatformák létezhetnek a
panaszok, a tünetek és azok szimbolikus jelentése között. Mindez igen leegyszerűsítve
nem más, mint a beteg megnyilvánulásai és azoknak a pszichológus által való
értelmezése közötti kapcsolat.
A klinikai pszichológia köznyelve "kognitív viselkedésproblémát" és
"pszichodinamikus problémát" különválasztván fátylat borít az e kategóriákat életben
tartó tautologikus megközelítésre. Mindkét kategória elnevezése az esetben
leggyakrabban sikerrel alkalmazható terápiára utal - ez azonban nem közvetít
információt az e kategóriákba sorolt kórformák valódi szerkezetéről. Ennek
figyelembevétele mellett is letagadhatatlan ugyanakkor, hogy különbség van pl. egy
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táplálkozási zavar ("túlságosan kövér vagyok", mondja a normál súlyú vagy sovány
beteg) és a következő esetvázlat anyaga között:
Egy 33 éves tanácsi dolgozó férfi depresszióra utaló panaszokkal keresi fel a
pszichológust. Elmondja, hogy úgy érzi: "nehéz zsákot cipel a vállán", ami olyan
"dolgokkal" van tele, amelyeket "még nem tudott megemészteni". Célja, hogy
"megszabaduljon a zsák tartalmától", de anélkül, hogy "be kellene piszkolnia a kezét":
tehát a zsákba nyúlni, hogy annak tartalmát feltárja, nem akar. "A pszichoterápia olyan
legyen", mondja a beteg, "mint a homeopátiás orvosság: az ember egy keveset lenyel
belőle" és a gyógyszer "kisugározza a hatását az élet minden területére".
A táplálkozási zavart a klinikai gyakorlat általában a kognitív
viselkedésterápia oldaláról közelíti meg, legalább a kezelés időtartamára, eltekintvén a
kórforma pszichogenetikai előzményeitől. Ebben a konstellációban a beteg
tünetközvetítő szóbeli megnyilvánulása ("kövérség”) és annak szimbolikus jelentése
közötti kapcsolatot nevezhetjük talán közvetlennek, mindössze annak jelzésére, hogy a
panasz, a tünet és a szimbolikus jelentés egyazon tematikai körből kerül ki ("testkép")
és előfordulása gyakori.
A fenti rövid esetismertetés anyaga ugyanakkor a pszichodinamikus terápia
által való megközelítést valószínűsíti. A tünetközvetítő szóbeli megnyilvánulás
("zsákcipelés", "kisugárzó orvosság") és annak szimbolikus jelentése közötti kapcsolat
ebben az esetben inkább közvetett, mint közvetlen, hiszen panasz, tünet és szimbolikus
jelentés konstellációja csakis a beteg sajátja, tehát idioszinkratikus. Megjegyzendő
ugyanakkor, hogy a jelentéshordozó kép formális, hiszen nem egészen eredeti. A
szimbolikus jelentés ebben az esetben is nyelvileg közvetített ugyan, a pszichológiai
hangsúly azonban a tartalmat hordozó képiségre tolódik át.
A fentiek fényében úgy tűnik, nincs akadálya, hogy a továbbiakban egy verset
tekintsünk a "beteg pszichológus által értelmezett megnyilvánulásának".
Bármilyen versre gondolunk, magától értetődik, hogy a tünetközvetítő
megnyilvánulás nem más, mint maga a költemény. A vers mint "tünet" és annak
szimbolikus jelentése közötti kapcsolat, magas esztétikai minőséget képviselő szöveg
esetében, idioszinkratikus, egyszeri és jobb szó híján művészi (itt készakarva
tekintsünk el a tudatosan re-kreatív lírai formáktól). A szimbolikus jelentés a szöveg
formáját ölti. A vers szövege, az eddigi példákkal ellentétben, egyszer s mindenkorra
megállapodott, ha tetszik "változtathatatlanul örök". Ennélfogva a pszichológiai
hangsúly bátran eshet formára és tartalomra egyaránt: itt egyenrangú a képiség és a
nyelv.
A következőkben vizsgáljuk meg az alábbi Keats-szonettet, annak eldöntésére,
vajon a benne rejlő poétikai és pszichológiai mutatók konvergálnak-e a fentebb
proponáltakkal.
Egyes szám első személyű lírai helyzetből íródott költemény esetében gyakran
merül fel a kérdés, vajon a versben szereplő "én" maga a költő vagy sem. Az
irodalomkritikai konszenzus szerint a szövegből szóló "én" nem személyesen a költő
(esetünkben John Keats), hanem az ún. "lírai én", tehát egy személytől gyakorlatilag
független, öntörvényű entitás. Minthogy célunk, hogy a verset pszichológiai
szempontból is elemezhető közlésként közelítsük meg, vegyük elejét a "pontosan ki
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beszél?" problémának úgy, hogy a "beteg beutalóján" szereplő adatokat (tehát Keats
életét és munkásságát) nem vesszük figyelembe. Mindössze annyit jegyezzünk meg,
hogy a vers 1818-ban íródott: 3 évvel Keats korai, 1821-ben bekövetkezett halála előtt.
Ez a költemény Keats legutolsó szonettje.
A szonett olvasásakor az első szembeötlő adalék a cím. Ennek befogadása
után, az első sor olvastán világossá válik, hogy a cím nem más, mint az első verssor
eleje. Az így előálló ismétlés különös hangsúllyal látja el az olvasóban azonnal
felmerülő kérdést: "Mikor riaszt..." - akkor mi történik? A vers további szövegét a
küszöbön álló "akkor" bűvöletében fogadjuk be.
Ezen a ponton válik jelentőssé a tény, hogy a költemény szonett-formában
íródott. Az ezen belüli, további besorolás a vers rímképletének megállapításával érhető
el, amely - minden új rímet betűvel jelölve - nem más, mint ABAB / CDCD / EFEF //
GG. A szonett 14 sorát a rím így 3 négysoros és egy kétsoros egységre bontja: a szonett
a Shakespeare által kifejlesztett szonett-típushoz tartozik (s nem pl. a Petrarca
nevéhez fűződő ABBA / ABBA // CDC / DCD típusú szonettekhez).
Ami tehát a rímeket illeti, a versben négysoronként valami új történik, s
valami egészen új az utolsó két sorban.
Érdekes megvizsgálni, hogyan esik egybe ez a rímmegoszlás a vers
mondandójának részekre tagozódásával. Tekintsük át tehát, mi kerül közlésre az egyes
négysoros egységekben.
A "lírai én" attól fél: meghal, mielőtt kiírná magát (1-4 sor).
A csillagos ég látványa megihleti, de félő, hogy ezt sem lesz ideje megírni (5-8
sor).
A költemény megszólítottja ugyanolyan múlandó, mint a "lírai ént" hozzá fűző
kapcsolat (9-12 sor).
A "lírai én" a világ végén állva töpreng - szerelem és hírnév jelentőségét veszti
(13-14 sor).
A címben megelőlegezett "mikor/when" mindhárom négysoros egység
legelején megtalálható (1-5-9 sor) - a befogadó tehát a verszáró kétsoros egység
legelején várja az "akkor/then" eljövetelét (13. sor). Ehelyett azonban korábban, a 12.
sor felénél találjuk a "then"-t.
Ez nem éri felkészületlenül az olvasót: közvetlenül ez előtt található ugyanis a
vers két leghangsúlyosabb írásjele: egy felkiáltójel és egy szünetet jelző gondolatjel.
Azonban nem csak az így előállott cezúra rendeli a 12. sor második felét a költemény
hátralévő két sorához: a 12. és 13. sor között található a versben az egyetlen soráthajlás
(enjambement). Az ezen a ponton bekövetkező rímváltás (négysoros egységekből
rím párba) széthúzó ereje tehát a soráthajlás összekötő erejével ellensúlyozódik,
szintaktikailag kapcsolván össze a rímképlet által különrendelt szerkezeti egységeket.
A (magyar fordításban hallgatólagos) "akkor/then" ilyetén elhelyezése ugyancsak
megtöri a mindeddig szinte mechanikus négysoros egységkezdő "mikor"-ok sorozatát.
A vers tartalmi kerete tehát így állítható össze: "Mikor riaszt... (akkor) ...
gondolkodva... állok egyedül".
A cím és az első sor által felvetett kérdésre ("mikor MI riaszt?"), mellyel
analóg az 5. és a 9. sor sugallta két kérdés ("mikor MIT nézek?"/"mikor MIT érzek?") a

252

költemény 1. (csak a magyar változatban: 3.), 7., 10. és (hallgatólagosan) 11. sorában
található "hogy/that"-szerkezetek adják meg a választ. Eszerint tehát riaszt "...hogy
elnémulok előbb" (1. sor), "...hogy megszűnhet a lét" (7. sor), "...hogy soha többé nem
nézek reád (10. sor), .../HOGY "sosem ízlelem" (11. sor).
Úgy tűnik, a lírai én e "hogy"-szerkezetekben részletezi az idő előtti halál
kapcsán érzett félelmeit. A vers előrehaladtával egyre több, ezzel a félelemmel
összefüggő részlet kerül a szövegbe. Az első négysoros egységben az első sorban
elhelyezkedő "mikor" és "hogy" alkotja az egyetlen előfordulását a kifejtett félelemnek.
A második négy sorban "mikor" és "hogy" immár két sort foglal el: az 5.-et és a 7.-et. A
harmadik szerkezeti egység négy sorából viszont már hármat érint ez a jelenség: a 9.
sort ("mikor"), a 10.-et ("hogy") és a 11.-et (hallgatólagos "hogy"). Egyre többször
fordul tehát elő a "mikor-hogy”-szerkezet, s ezen belül is egyre gyakoribb a "hogy" ezáltal a félelem "részletezett tárgya" egyre inkább átszövi a vers szövegét.
Megkockáztatjuk, hogy a költemény előrehaladtával egyre inkább felszínre
kerül a negativitás. Ugyanezen irányba mutat, és ezt a hatást erősíti a segédigék és
határozók használata. A ”hogy"-szerkezetek által már egyébként is kitüntetett
verssorokban (1-7-10/11) először a lehetőséget kifejező "may” segédigét találjuk (1.
sor). Legközelebb (7. sor) ugyanehhez a segédigéhez már a "never" (soha) határozó
kapcsolódik. A 10-11. sorban azonban immár az egyszerű jövőidőt kifejező "shall"
segédigéhez kapcsolódik a "never". Mindez azt a benyomást kelti az olvasóban, hogy a
vers előrehaladtával a lírai én egyre bizonyosabb a halál eljövetelében - mintha
magamagát győzné meg arról, hogy a korai halál nem lehetőség, hanem bizonyosság.
A fentiek önmagáért beszélő példáját szolgáltatják az ún. depresszióra
hajlamosító gondolkodásnak. A költemény pszichológiai tartalma ugyancsak ebbe az
irányba mutat.
A vers a boldogtalanság állapotából indul: a lírai én deprimált és
egzisztenciális szorongástól szenved. A következő lépésben ún. negatív automatikus
ideációkat produkál (az ég, az idő múlása stb. negatív érzelmi hatást gyakorol rá) ezek pedig a depresszió közismert velejárói. A depresszió által kiváltott negatív
automatikus ideációk láncreakcióként még mélyebb depresszióhoz vezetnek - ennek
versbeni megnyilvánulása a záró sorpár.
Klinikai pszichológiai szempontból a versben megjelenő kedélyállapotok
dinamikája a következőképpen követhető nyomon:
1. depresszió - 2. szorongás ("mikor riaszt") - 3. negatív automatikus ideációk
- 4. szuicid depresszió ("a világ partján állok egyedül").
A vers utolsó két sora mintegy rezignáltan rögzíti, hogy az egyetlen
megmaradt állapot immár a magány. A lírai én útja végére érkezett - ez egyben a világ
vége is. A végjáték teljességéhez tartozóan szerelem és hírnév ugyancsak a semmibe
vész.
Míg a lírai én állóképbe merevedve áll és gondolkodik, a globális elmúlás képe
mozgókép: szerelem és hírnév folyamatos mozgással süllyed a semmibe. A vers
egyetlen emberi alakja mozdulatlanságba merevedett - ami még mozdulni képes, a
megsemmisülés felé halad. A költemény utolsó képe, a világ szélén álló alak azzal az
érzéssel tölti el a befogadót, hogy innen nincs visszaút: a világ partjáról csak leugrani
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vagy lezuhanni lehet. Ezen a ponton ez már szinte magától értetődik: a vers által
lefestett világban ugyanis eddigre már semmi sem maradt. Bebizonyítva áll előttünk,
hogy a lírai én világát a depressziogén gondolkodás ürítette ki.
A vers által közvetített dinamika a depressziós eredetű szorongás és pánik
kórképére rímel. A beteg szorongásos- és pániktünetekkel keresi fel a pszichológust,
azonban e tüneteket a mélyben meghúzódó depresszió mint alapprobléma váltja ki. S a
felszínen tetten érhető primer panasz tüneti kezelése, mint tudjuk, csak az
alapprobléma oki kezelésével együtt hoz eredményt.

Keats: When I Have Fears
When I have fears that I may cease to be
Before my pen has gleaned my teeming brain,
Before high-piléd books, in charact’ry,
Hold like rich garners the full-ripened grain;
When I behold, upon the night’s starred face,
Huge cloudy symbols of a high romance,
And I think that I may never live to trace
Their shadows, with the magic hand of chance;
And when I feel, fair creature of an hour,
That I shall never look upon thee more,
Never have relish in the faery power
Of unreflecting love! - then on the shore
Of the wide world I stand alone, and think
Till Love and Fame to nothingness do sink.
Keats: Mikor riaszt
Mikor riaszt, hogy elmúlok előbb,
Mintsem pennám megszedné dús eszem,
Hogy könyv-torony, betűkkel bővelő,
Hombárként telt, benne gyűlvén a szem;
Mikor nézem az ég csillag-szemét,
Égi románcnak felhő ad jelet,
S eszembe jut, hogy megszűnhet a lét,
Mielőtt árnyát vonná a "lehet";
És mikor érzem, percnyi tünemény,
Hogy soha többé nem nézek reád,
Sose ízlelem tündér-erejét
E szerelemnek - gondolkodva hát
A világ partján állok egyedül:
Szerelem s Hírnév semmibe merül.
(a szerző fordítása)
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Keats: Ha félelem fog el
Ha félelem fog el, hogy meghalhatok
s nem aratom le termő agyamat
s mint gazdag csűrök, teli könyvsorok
nem őrzik meg az érett magokat;
ha látom a csillagos éjszakán
a nagy regény ködös jelképeit
s érzem, hogy árnyait leírni tán
a sors mágikus keze nem segít;
Ha érzem, te percnyi tünemény,
hogy többé majd nem nézhetek terád
s a gondtalan, tündér szerelmet én
nem ízlelem, akkor a szép világ
partján tűnődve állok egyedül,
s Hír, Szerelem a semmibe merül.
(Vas István fordítása)

Keats: Ha rádöbbenek
Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok,
mielőtt agyam termését behordtam,
mielőtt, mint dús csűrök a magot,
megőrzőm magam tornyos könyvhalomban;
ha nézem a csillagos éjszaka
arcán a nagy mese jelképeit
s érzem, hogy őket lerajzolni a
varázskezű sors nemsoká segít;
s ha azt érzem - te tűnő árny, te szép! -,
hogy már nem látlak viszont, s hogy soha
nem önti belém tündér erejét
a gondtalan csók akkor, akkor a
mindenség partján állok, eltűnődve,
s hír s szerelem semmivé omlik össze.
(Szabó Lőrinc fordítása)
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MUMUS VAGY SZOLGÁLTATÁS A STATISZTIKA OKTATÁSA?
FUTÓ PÉTER

A bölcsészkarokon és a tanárképző főiskolák humán tagozatain a statisztika
népszerűtlen tantárgy. Pedig nem a pszichológia vagy a szociológia szakos
hallgatókban van a hiba, nem is a tanárokban, hanem a szemléletben. A hangsúlyt nem
a
statisztika tudományos mivoltára
kellene helyezni, hanem szerény
segédtudományként, sőt leginkább a kutatást támogató szolgáltatásként kellene
bemutatni azt.
Minden tanulócsoportban vannak értelmesen érdeklődő diákok, akiket a tárgy
érdekessége és használhatósága motivál. A többség számára azonban a statisztika
nemcsak kevéssé érthető, de nem is igazán fontos. A hallgatók több mint fele a kurzust
csak "letudja". Néhányan már a szemeszter kezdete előtt eldöntötték: ezt én úgysem
értem. Sokan "nebulós" túlélési stratégiát alkalmaznak: az osztályzat megszerzésére és
a tananyag mielőbbi elfelejtésére koncentrálnak. Vannak olyan hallgatók is, akik bár
reménytelennek érzik a tananyag megértését, mégis figyelnek, mert a misztikus
képletek sznob tiszteletet ébresztenek bennük. Egyesekben a gimnáziumi matekórák
rossz emléke dolgozik.
Húszéves, felnőtt, adó- és tandíjfizető emberek esetében mindez sajnálatos. Jó
lenne, ha a diákság igényesebbé válna a statisztika oktatásával és magával a
statisztikával mint szolgáltatással szemben. Még jobb lenne, ha ezeket az igényeit
fogyasztói öntudattal érvényesítené. Az egyetemnek épp az a feladata, hogy a
hallgatókat felkészítse e szolgáltatások megrendelésére és számonkérésére.
A dolgozat négy fejezete az alábbi négy fő kérdésre keres választ.
1.
) Hogyan érdemes statisztikát tanítani pszichológia és szociológia szak
hallgatóknak? Csak nagyon szemléletesen, ismeretterjesztő szinten, az eljárásokat
tudatosan demisztifikálva és konkrét példákon bemutatva, a megértést folyamatos
kérdezéssel ellenőrizve.
2.
) Mit és mit nem érdemes tanítani a statisztikaórákon? El kell mondani, ho
melyik kutatási helyzetben milyen statisztikai eljárásokat milyen feltételekkel
alkalmazunk és hogy a számítási eredményeket hogyan kell értelmezni. A módszerek
matematikai részleteit viszont át kell ugrani vagy csak felszínesen kell érinteni. A
statisztikai programcsomagok közül csak a menüvezérléses szoftverekkel szabad
terhelni a diákokat.
3.
) Hogyan lehet a legjobban eloszlatni a statisztikát övező félelmeke
misztikumot? Úgy, hogy hétköznapi szolgáltatásként kezeljük, amelyet értelmesen meg
kell tudni rendelni és amellyel szemben a diáknak jogos minőségi követelményeket
kell tudni támasztania - akár embertől kérte a statisztikai szolgáltatást, akár géptől.
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4.) Hogyan lehet visszajelzést kapni; megtudni, hogy a bölcsészhallgatók
mennyire értették meg az empirikus-statisztikai módszereket? Az ismert módszereken
(dolgozat, vizsga) túlmenően például úgy, hogy házi feladatként pszichológiai vagy
szociológiai publikációk módszertani szempontból történő ismertetését kérjük a
diákoktól.
Mindezt már sokan végiggondolták, és ebben a témában nehéz újat mondani.
Az elmúlt négy szemeszterben az ELTE pszichológia szakos hallgatóit tanítottam
statisztikára. Ezeken az órákon szerzett tapasztalataimat szeretném itt közzétenni.
1. Hogyan tanítsunk?
A pszichológia és a szociológia szakon a statisztika segédtudomány. Fontos tantárgy,
mert ez az empirikus kutatások tudományközi és nemzetközi nyelve. Régi fényét
azonban alaposan megkoptatta, hogy a hatvanas-hetvenes évek módszertani hurráoptimizmusa mára lecsengett. Egyre kevesebben hisznek abban, hogy variancia
analízissel, faktor- és klaszteranalízissel valóságos tudományos intuíciót lehetne
pótolni.
A társadalomtudományi statisztika oktatásához a segédtudományi alap
helyzetnek megfelelő szerénységgel kell hozzáállni. Ha az oktató nem kellőképpen
szerény, akkor a hallgatók rávezetik arra, hiszen többnyire már az első órán kiderül,
hogy kinek mennyire fontos vagy érdekes ez a stúdium. Minden csoportban vannak
olyan hallgatók, akik nyíltan bevallják, esetleg metakommunikativ úton udvariasan
sejteni engedik, hogy csak azért vannak itt, mert egyszer a statisztikán is túl kell lenni.
Mindezt figyelembe kell venni, amikor az oktató megválasztja az órák stílusát.
A klasszikus értelemben vett ismeretterjesztés céljait kell kitűzni, annak hangvételét
kell eltalálni. A módszerek demisztifikálása nagyon fontos, mert csak azután válhatnak
érthetővé. Minél keserűbbnek érezzük a pirulát, annál édesebb ostyába csomagolva
kell azt beadni.
A statisztika-gyakorlatokhoz minden csoport másként áll hozzá, és az egyes
hallgatók motivációja, előélete is nagyon különbözik. Minden csoportban vannak
néhányan, akiknek matematikai érdeklődése vagy számítógépes előélete van. Nekik
kevés az ismeretterjesztő szint. Kérdéseikre külön beszélgetések során kell válaszolni,
de csakis óra után, mert a többieket ezzel nem szabad terhelni, legfeljebb később, és
akkor is csak az ilyen konzultációk tanulságaival.
Az előadásokon megszerzett információk java részét nem kell bemagoltatni,
különösen a képleteket nem. Amit viszont mindenkinek tudni kell, az az, hogy mi
hogyan kereshető elő a kézikönyvekből és a tankönyvekből. Ahogy a "t-próba"
táblázatát sem kell kívülről tudni - de használni annál inkább - úgy a képletekkel
kapcsolatban is elegendő követelmény, hogy a diák azokat meg tudja találni és képes
legyen behelyettesítéssel alkalmazni.
Ahol lehetséges, ott ábrákkal kell szemléltetni a mondanivalót. Egy példa: a
varianciaanalízis tanítása során az interakció megkerülhetetlen fogalom. Hogy két
szempont (például a nem és a gyógymód) interakcióban áll-e egymással, azt vissza
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lehet vezetni arra, hogy egy megfelelően megszerkesztett ábrán két egyenes
párhuzamos-e vagy sem.
Minden új statisztikai eljárás tárgyalásánál először több konkrét feladaton kell
bemutatni az éppen ismertetett modellt. E feladatok között először legyenek fiktív
példák, majd utána valós, lehetőleg érdekes, releváns felmérési vagy kísérleti adatokon
alapuló gyakorlatok. Bármilyen mélyen is részletezzük az alkalmazott módszert,
időnként térjünk vissza a tulajdonképpeni kérdésfeltevéshez, és azt is mondjuk ki,
hogy mi az a kérdés, amit viszont nem tettünk fel. Például a varianciaanalízis egyik
feladatában azt kérdezhetjük, hogy a fiúk szignifikánsan magasabbak-e a lányoknál.
Fontos tévedéseket tisztázhat, ha néha emlékeztetünk arra: ez nem azonos azzal a
kérdéssel, hogy átlagosan mennyivel magasabbak náluk!
Az elvont statisztikai modelleket nem annyira tanítani, mint inkább szoktatni
kell. A statisztikai elemzés és értékelés fegyelmezettebb, kötöttebb, formalizáltabb
gondolkodást igényel, mint a bölcsész stúdium más jellegzetes tárgyai. Ebbe a
kötöttségbe a hallgatók többségét nem lehet bekényszeríteni, mert a diákok
sokféleképpen és igen hatásosan tudnak védekezni az ízetlennek érzett tananyagok
ellen. Ezért inkább fokozatosan "be kell őket csalogatni" az empirikus technikákkal
való foglalkozásba.
Az egyszerűbb képletek bemutatása nem mindig elkerülhető. Ismertetésük
során arra kell törekedni, hogy láttassuk: egy adott mennyiség mit fejez ki, mitől függ,
mikor minek függvényében lesz nagy vagy éppen kicsi. Érdemes olyan fiktív példát,
"sztorit" keresni, amikor az, hogy a képlet eredményeképpen kapott mennyiség nagy,
valakinek az érdekében áll, míg ha a mennyiség alacsonynak adódik, az egy másik
érdeket szolgál.
Például tegyük fel, hogy egy, a nemzetiségi egyenjogúságról folytatott
képzeletbeli vita során arról vitatkoznak, hogy egy iskolában arányos-e a nemzetiségek
képviselete. Ezt az úgynevezett "chi-négyzet próba" segíthet eldönteni. A nullhipotézis
az, hogy a képviselet arányos. Ha ez fennáll, akkor ezt a tényállást egy szám (az
úgynevezett chi-négyzet érték) alacsony volta fejezi ki. Nyilván ez lesz a hatóságok
érdeke, míg a magas érték a feltételezett vitapartner, egy kisebbségi érdekképviselő
érdekében állhat. Tanulságos, ha a képletben szereplő valamennyi mennyiségről
megmutatjuk, hogy annak növelése mikor és miért mozdítja el a mérleg nyelvét az
egyik vagy a másik érdekcsoportnak kedvező irányba.
Törekedni kell szóbeli visszajelzésre-, "beszéltetni" kell a hallgatókat a
megtanult anyagról. Az empíriának ugyanis sajátos nyelvezete, szóhasználata van, amit
még azoknak a hallgatóknak is el kell sajátítani, akik "amúgy" értik és alkalmazni
tudják az órán előadott anyagot. Gyakran le kell küzdeni a diáknak az egzakt
tudományokkal kapcsolatos félelmét. Sokaknál az iskolai számtanórákon felszedett
gátlásosság akadályozza, hogy megszólaljanak a statisztika gyakorlatokon.
Az empátiával dolgozó statisztikatanár nem fogadhatja el az egyszavas
válaszokat. A legtöbb esetben éppen a diák mondatainak bővítményeiből, sőt éppen az
igék ragozásából derül ki, hogy a tanár üzenetének mi a diák által még éppen meg nem
értett része. A gyakorlatok vonalvezetése pedig akkor jó, ha a gondolatmenet az egyik,
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"még éppen meg nem értett gondolatról" a rá következő, "még éppen meg nem értett
gondolatra" lépdel.
A számonkérés, az osztályzás szempontjából a statisztika a bölcsészkarokon
különleges helyzetet foglal el, mert a többi tantárgytól alapjában eltérő készségeket
igénylő segédtudomány. Ezért az értékelés egyik alapelve az lehet, hogy ha egy diáknak
nyilvánvalóan "nem mennek” az egzakt tudományok, akkor hitelesen demonstrált
szorgalma is elegendő legyen ahhoz, hogy jó vagy akár jeles osztályzatot kapjon.
Diáksztorik szerint a bölcsészkari statisztikatanárokat a szokásosnál gyakrabban
ragadja el szélsőséges szigor vagy szélsőséges engedékenység. Van olyan tanár, aki a
barátságos stílussal nem ért el eredményeket, ezért "bekeményített", és majdnem
minden órán röpdolgozatot írat. Egy másik tanár pedig először minden harmadik
vizsgázót megbuktatott, mire a diákok panaszt tettek ellene. A következő vizsgákon az
oktató indokolatlan enyheségbe csapott át.
2. Mit és mit nem érdemes tanítani?
A bölcsészkari statisztikaórán az empíriát el kell helyezni egyfelől a kutató, másfelől a
kutatást alkalmazó munkában. Fel kell készíteni a hallgatót az empirikus kutatási
szituációval való találkozásra. Két ilyen helyzet van. A ritkább szituáció a kutatási,
kísérletezési, felmérési alaphelyzet: ilyenkor a hallgatónak saját adatai vannak és abból
kell közleményt készítenie. Ez a statisztikai ismeretek aktív alkalmazása. A gyakoribb
szituáció az, amikor más kutatóknak volt adatuk, és abból készítettek szakdolgozatot,
publikációt, amiben táblázatok, mutatók, szignifikanciák vannak, és ezt most a
hallgatónak olvasóként meg kell értenie. Ez a statisztikai ismeretek passzív
alkalmazása.
A pszichológusok és szociológusok számára oktatott statisztika tárgya nem
más, mint az empirikus kutatási módszer operacionalizálása, műveletekre bontása. Az
empirikus módszer "technológiaként" is felfogható, amely műveletek sorozatára,
módszertani csomópontokra bontható. A műveleteknek ez a sorozata a humán
diszciplínától: a pszichológiától vagy a szociológiától indul el (kérdésfeltevés), érinti a
matematikai eljárásokat és ismét a humán diszciplínához kanyarodik vissza
(értelmezés).
A műveletsor eleje az empirikus munka kiindulópontja, a kutatás alapja.
Ezeket a műveleteket meg lehet és meg is kell tanítani. Mi a humán diszciplína
kérdésfeltevése, hogyan lehet a kérdésfeltevést lefordítani a matematikai statisztikai
modell nyelvére, milyen kísérlethez vagy felméréshez folyamodtunk a megválaszolás
érdekében, hogyan kell összeaállítani és mi jellemzi az empirikus ismereteket hordozó
adathalmazt, melyik statisztikai modellt, eljárást kell elővenni az elemzéshez, és hogy
pontosan mik is a kiválasztott statisztikai módszer alkalmazásának feltételei.
Az empirikus technológia "belseje", a középső műveletsor nem más, mint
maguk a számítási eljárások, ez már matematika. Pszichológia és szociológia szakos
hallgatók számára - a legegyszerűbb mutatóktól és tesztektől eltekintve - a képletek, a
számítási műveletek és az azokhoz tartozó bizonyítások oktatása egyáltalán nem, vagy
csak felszínes, ismeretterjesztő szinten képzelhető el. Például a pszichológia szakon
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csak kevés csoportban lehet sikeresen és maradandóan elmagyarázni, hogy a két
szempontos varianciaanalízis matematikai statisztikai képletei közül a különböző
szórásnégyzeteket miért éppen úgy kell kiszámolni, miért éppen annyi a nevezőkben
szereplő szabadságfokok száma.
Az empirikus technológia befejező műveleteit megint csak fontos megtanítani.
Ez ismét hídépítés a statisztikai modell és a pszichológiai, szociológiai gondolkodás
között. Ide tartozik, hogy melyek a fontos számszerű eredmények, mutatók, honnan
lehet ezeket kiolvasni és hogyan kell ezeket értelmezni. Az előző példánál maradva: a
kétszempontos varianciaanalízísban a szignifikanciák megtalálása, jelentőségük
ismerete és értelmezésük többlépcsős folyamatának elvégzése már igenis fontos
tudnivaló. A kézi számolásos hipotézisvizsgálatnál ide tartozik a könyvek végén
található szignifikanciatáblázatok használata és értelmezése. A gépi elemzéshez
általában meg kell tanítani, hogy mi a fontos és mi a mellékes egy számítógépes
eredménytáblázatban és miért. Más szóval: milyen, a pszichológia vagy a szociológia
diszciplínájához tartozó mondatokat jogos és kell hozzárendelni a számításokból
kapott szignifikanciaszintekhez.
Amit a bölcsészkarokon tehát igazán fontos megtanulni, az az empirikus
elemzőmunka műveletsorának az eleje és a vége. Az empirikus technológia középső
műveleteinek ismertetése meghaladja a bölcsészkari kereteket. Erre egy példa: számos
budapesti szociológia hallgató statisztikafüzetében ott lapul a loglineáris elemzés
képleteinek egyoldalas, bonyolult levezetése. Az egyenletek sorozatát a tábláról
másolták le, és semmiféle kezdőknek szóló könyvben nem nézhetnek utána. A
képleteket többségük nem érti és nem is értheti. Marad a biflázás és annak
szükségszerű következménye: elsikkad a módszer lényege is, hogy tulajdonképpen mire
jó az egész. Hibás követelés ez a "vissza-nebulósított" hallgatóval szemben, aminek
méltatlanságát az enyhe osztályzás sem enyhíti.
Minden feladat megoldása során először az elemi leíró statisztika eredményeit
kell előállítani. Átlag, szórás, gyakoriság, és a hagyományos táblázatos adatközlés.
Fontos, hogy az adatközlés után rögtön következzen az értelmezés. Meg kell tudni
fogalmazni: mit jelent ez a mutató a nem statisztikus olvasó számára, mi az adat
üzenete egyszerű hétköznapi és szociológusi vagy pszichológusi nyelven?
Ne ugorjunk mindjárt fejest a statisztikai próbákba. Sőt: a hipotézisvizsgálat
próbáinak tárgyalása közben is mindig térjünk vissza a könnyen értelmezhető leíró
statisztikához. Folyamatosan napirenden kell tartani a "mennyi?" kérdésre válaszoló
leíró statisztika, és az "igaz-e?" kérdésre válaszoló hipotézisvizsgálat közötti
különbséget. Mindig akad hallgató, akiről a haladó szinthez tartozó hipotézisvizsgálat
során derül ki, hogy ilyenkor is az elemi leíró statisztika kérdéseire keres választ.
Erkölcsi kérdésekre is térjünk ki. Meg kell tanítani a hallgatókat a tények, a
belőlük származtatott adatok, az adatokból származtatott elmélet, és az egész
származtatási procedúra tiszteletére, korrekt kezelésére. A laikusok is tudják, hogy
pusztán a statisztika nem garantálja az etikus kutatást, hiszen egyes kutatók a
statisztika segítségével nem bizonyítanak, hanem hamisítanak. Tisztázni kell, hogy a
statisztika számos különböző területen bevethető eszköz, de mindig csak eszköz
marad, amivel jót és rosszat is lehet cselekedni. Hogy egy kutatás igaz állításokhoz
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vezet-e, az csak részben módszertani kérdés, hiszen erkölcsi tényezőktől is függ.
Például bármennyire nehéz, mégis helyes cselekedet bevallani, ha egy év kísérletezés
után sem jött ki szignifikáns eredmény.
3. A statisztika mint szolgáltatás
A statisztika demisztifikálását az szolgálja a legjobban, ha leleplezzük: nem
elefántcsonttoronyban őrzött, csak zsenik számára feltáruló, ezoterikus titkok
gyűjteményéről van szó, hanem mindennapos szolgáltatásról.
A hallgatóknak először azt a részt érdemes megtanítani a statisztikából, amit a
későbbiekben feltétlenül tudniuk kell. Ez a minimális követelmény azonos azzal a
tudással, amit a pszichológusnak vagy szociológusnak mint a statisztikai szolgáltatás
megrendelőjének tudnia kell. Képzeljük el azt a nem is olyan irreális esetet, hogy a
kutatónak rendelkezésére fog állni egy számítógéppel felszerelt statisztikus. Az
egyetemen legalább arra kell felkészíteni a diákot, hogy mint a statisztikus
megrendelője, jó kérdésekkel, jogos követelményekkel tudja dolgoztatni a
statisztikusát, hogy képes legyen számon kérni a végzett statisztikai munka minőségét.
Ez a minimálisan megkövetelhető tudás nagyjából nem más, mint a fentiekben
ismertetett anyag, amikor is az empirikus műveletsor eleje és vége elsősorban a
pszichológus feladata, míg a műveletsor közepe, a tulajdonképpeni számítási munka
pedig a számítógépekkel és programokkal felszerelt statisztikus dolga.
Kettejüknek együtt kell működniük, tehát valamennyire, legalább egy
ismeretterjesztőnek nevezhető szinten, mindkettőnek meg kell tanulni a másik
szakmáját is. Az átlagos pszichológusnak és szociológusnak azonban nem kell
pontosan tudni, hogy miként valósulnak meg a számítások, annál is inkább, mert
azokat egyre gyakrabban számítógép végzi el. Ha a társadalomkutató azt is tudja, hogy
mi történik a "fekete dobozban", a számítógépben, az már haladó ismeretekre vall.
Természetesen a pszichológus is válhat profi matematikussá és statisztikussá, mint
ahogy a másik oldalról is sokan közeledtek a pszichológiához.
A humán kutató és a statisztikus együttműködésének egyik legfontosabb
kapcsolódási pontja a számítógépes statisztikai programok által kinyomtatott táblák.
Ma a humán kutatónak még nem mindenütt kell tudni előállítani e számításokat, de
meg kell értenie a táblák nyelvezetét. Ehhez ismernie kell az ott szereplő fő angol
szavakat, és meg kell tudnia különböztetni a részlet-információkat a lényegesektől.
A számítástechnikai műveltség és ellátottság a közeljövőben olyan szintre
juthat el, hogy minden hallgató és kutató el tudja végezni kísérleti vagy felmérési
adatainak egyszerűbb elemzési feladatait. Ahol mód van rá, ott a diákok számára már
ma is érdemes bevezető szintű betekintést nyújtani a statisztikai programcsomagok
kezelésébe.
Ahol programozni kell, ott még nem a gép szolgálja ki az embert, hanem az
ember a gépet. Káros, hogy egyes tanárok olyan régi típusú programverziókat
tanítanak és követelnek meg, amelyekhez gépi parancsok tucatjait és önkényesen
kialakított helyesírási szabályok sokaságát kell megtanulni. Itt szinte minden hallgató
elvész a részletekben és idő előtt elveszti türelmét, hiszen a programozáshoz nem
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szokott diákot egyetlen vessző vagy pont eltévesztése ugyanúgy frusztrálja, mintha a
módszer alapjait vétette volna el.
Oktatási célokra csakis felhasználó-barát, tehát menüs rendszerű statisztikai
szoftvert szabad használni, mert ezekben nem programozással, hanem rámutatással
lehet az egyes statisztikai szolgáltatásokat megrendelni. Ennek nevelési értékű üzenete
is van: a kutató nem foglalkozik azzal, amihez nem kell értenie, hanem a körüludvarolt
fogyasztó úri pozíciójából rendeli meg a statisztikai szolgáltatást. Jól kérni, jól
kérdezni, okosan megrendelni már önmagában is eléggé nehéz feladat.
Didaktikai ajándék, hogy a menüs rendszerű statisztikai szoftverek képernyői,
menüpontjai már szinte a jól strukturált statisztikai tananyagot testesítik meg. Az
átfedésektől mentes, logikus listákon szépen egymás mellett szerepel, hogy mikor,
milyen "kivitelezésben", mit akarhat a felhasználó.
4. Ki érti a publikációt?
Tanulmányaik és későbbi munkájuk során a hallgatók a leggyakoribb esetben akkor
találkoznak a statisztikával, amikor publikációkat leli elolvasniuk és megérteniük. Ezt
a helyzetet készíti elő az a gyakorlat, amikor pszichológiai vagy szociológiai
publikációkat kell a bennük alkalmazott empirikus technikákra koncentrálva írásban
ismertetni. A publikációkat módszertani "gerincük mentén kell felfejteni". Az így
keletkező műfaj neve: pszichológiai (vagy szociológiai) közlemény módszertani
szemléje.
A módszertani szemle célja az, hogy a hallgató írásban bizonyítsa: érti és
alkalmazni képes a tananyagot. A házi feladat formájában kiadott munkához a hallgató
saját maga választja meg a témát és publikációt. Megkötöttség, hogy csak olyan cikket
választhat, amiben az éppen tanult statisztikai technikát, így pl. a t-próbát, a chinégyzet próbát vagy a varianciaanalízist alkalmazzák.
Nem célszerű megengedni, hogy a diák esszé formában ismertethesse a
kiválasztott publikáció módszertani alapjait. Az esszé hasznos műfaj, de nem éppen
erre való: a tapasztalatok szerint nagy a kísértés, hogy az ilyen ismertetés éppen a
módszertani szempontból fontos csomópontoknál csapjon át a legnagyobb
szűkszavúságba vagy általánosságba. Az empirikus technológia gyors "letudásának"
legegyszerűbb módja éppen az a fajta diákcsel, amikor a hallgató csak megemlíti a
módszer nevét, és máris továbblép a számára ismerős, biztos területre. Az esszé
formájában megírt módszertani szemlékből nem lehet egyértelműen megtudni, hogy a
hallgató megértette-e, képes-e passzívan, olvasóként alkalmazni a tananyagban
szereplő statisztikai próbát.
Ezért a módszertani szemle kötött műfaj. Ennek során a hallgató úgy ismertet
egy publikációt vagy annak egy részét, hogy lépésről lépésre, műveletről műveletre
bemutatja a benne alkalmazott empirikus technikát. Az egyes lépések meglehetősen
jól definiáltak, és a hallgató csak indokolt esetben térhet el a sorrendtől.
A melléklet egy konkrét publikáció példáján szemlélteti az empirikus
technológia egyes lépéseit, az egyes módszertani csomópontokat.
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Az elmúlt két tanévben mintegy 50 pszichológiai publikáció módszertani
szemléjét olvastam el és javítottam ki, amelyeket a hallgatók ilyen vagy ehhez hasonló
szempontok alapján, házi feladatként írtak meg.
Már az is érdekes és tanulságos volt, hogy ki milyen témát választ. Akik a
módszertani szemlét kevesebb munkával akarták "megúszni", vagy még nem alakult ki
önálló érdeklődési körük, azok általában a kötelező olvasmányokból, a jól ismert
magyar nyelvű szöveggyűjteményekből választottak témát. A házi feladatokból az is
kiderült, hogy a hallgatónak mennyi köze van a választott közleményhez. Akik
komolyan érdeklődtek egy-egy téma iránt - például művészetpszichológia,
reklámpszichológia - , azok akár idegen nyelvű publikáción is átrágták magukat. A
legtöbben a Magyar Pszichológiai Szemle és a Pszichológia című folyóiratokból
keresték ki a szemlézendő közleményt.
Azok a hallgatók, akik jártak órára és figyelemmel követték annak menetét és ez volt a többség -, képesek voltak arra, hogy megértsék a publikációk statisztikai
módszertani alapjait. Meg tudták írni a módszertani szemlét úgy, hogy a tanár is lássa:
megértették a közleményt. Minden csoportban volt néhány kiemelkedően értelmes és
érdeklődő diák, akiktől a statisztikatanár legalább annyit tanulhat pszichológiából,
mint amennyit ők tanulnak az órákon statisztikából.
A módszertani alapok passzív megértéséhez azonban átlagos értelem és
szorgalom is elegendő. Minél kevésbé értette egy diák a publikáció módszertani
gerincét, annál inkább folyamodott a közlemény tartalmának szokványos
ismertetéséhez, annál kevésbé strukturált dolgozatot adott be. Néha azonban a
közlemény is hibás volt abban, hogy a diák nem ismerte ki magát rajta. Amikor nem
értettem a publikáció ismertetését és elővettem az eredeti közleményt, előfordult, hogy
a hallgatót fel kellett mentenem. A diák csak nagy nehézségekkel emelheti ki a
lényeget, ha már a publikáció szerzője is részletek bozótjában rejtette el azt.
(melléklet a következő oldalon)
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Melléklet
Empirikus alapú pszichológiai publikáció módszertani szemléje

Szerző: L. Festinger és J. M. Carlsmith
Cím :

A kikényszerí tett engedelmesség kognitív következményei

Forrás: A kísérleti társadalomlélektan főárama, 1981
Ismerteti:

Dátum:

Kutatási kérdésfeltevés tömören:
Befolyásolja-e a jutalmazás mértéke a véleményalkotást? Létezik-e az ún. kognitív
disszonancia, amit akkor érzünk, amikor jutalom fejében véleményünkkel ellentéteset
kell állítanunk? Létezik-e eme kognitív disszonancia úgyevezett redukálási kényszere?
Ha létezik, akkor igaz-e, hogy az egyén alacsonyabb jutalmazás esetén szignifikánsan
pozitívabb véleményt alkot ugyanarról a valójában negatív élményéről?
Kísérleti körülmények:
A kísérlet első fázisában 71 egyetemistának szándékoltan unalmas feladatot kell
megoldani. Ezután 3 csoportra osztották őket: (a) busásan díjazottak, (b) takarékosan
díjazottak és (c) egyáltalán nem díjazottak. A díjazottak - (a) és (b) csoport - további
feladata, hogy az új k.sz.-eknek hamis véleményt mondjanak a kísérletről: nevezetesen
azt, hogy a kísérlet érdekes. Ezután mindhárom csoport kérdőívet töltött ki, melyen 11
fokú skálán értékelték a kísérlet (1) élvezetességét, (2) önismereti hasznát, (3)
fontosságát és (4) hogy részt venne-e még egyszer ilyen kísérletben.
Elemi adatok táblázata, az adatok skálatípusa:
Kísérleti személyek 71 elemű mintája, 3 csoportra osztva a fentiek szerint. K. sz.enként 4 kérdésre 11-fokú skálákon adott válaszok.
Leíró statisztikai eredmények:
Csoportonként és kérdésenként részátlagokat képeznek. A takarékosan jutalmazott
csoport (b) a másik kettőhöz képest (a és c) élvezetesebbnek és fontosabbnak tartotta
a kísérletet, és szívesebben részt vett volna ilyen kísérletben. Viszont a (b) csoport látta
a legkevesebb önismereti hasznát a kísérletnek.
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Statisztikai módszer, próba, teszt:
A 4 kérdésre egyenként 3 db független mintás, kétmintás t-próba.
Pszichológiai változó:
Valamennyi kérdésben 11 fokú skála, pl. fontosság = 0-10.
Nullhipotézis:
Mind a 12 tesztben: A kiválasztott 2 csoport skálaérték-átlagai között nincs különbség
az adott kérdés szempontjából.
Eredmények:
A négy kérdésből csak a kísérlet élvezetességére vonatkozó (1) kérdés skálaátlagai
voltak szignifikánsan különbözőek az egyes csoportok között. Ez azonban azt mutatta,
hogy mind a busásan (a), mind a takarékosan jutalmazott (b) csoport szignifikánsan
élvezetesebbnek találta a kísérletet, mint a nem jutalmazott (c) csoport.
Kísérleti eredmény tömör értelmezése:
A kísérlet alátámasztotta, hogy a kognitív disszonancia és az azt redukáló
mechanizmus létezik.
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KÖZLÉSI FELTÉTELEK
1. A Magyar Pszichológiai Szemle olyan kéziratokat fogad el közlésre, amelyek a pszichológia és
határterületeinek tudományos kérdéseivel foglalkoznak. Ezen belül közöl eredeti kutatásokról szóló
beszámolókat; témaösszefoglaló, magas szintű ismeretterjesztő, illetve továbbképzési célokat szolgáló
tanulmányokat; didaktikusán feldolgozott esetelemzéseket; pszichológiatörténeti közleményeket;
beszámolókat a hazai és nemzetközi pszichológiai intézmények munkásságáról; hozzászólásokat a
pszichológia és általában a kulturális élet pszichológiai vonatkozású eseményeihez; szakmai szempontú
könyv- és folyóirat-ismertetéseket.
2. A kézirat terjedelme tanulmányok esetében általában nem haladhatja meg az egy szerzői ívet (egy ív
40 000 leütés; 20 oldal, oldalanként 28 sor, soronként 60 leütés). Beszámolók, recenziók esetében a
terjedelem ne haladja meg a fél ívet. Amennyiben a téma kifejtése szükségessé teszi, a szerkesztőség
hosszabb kéziratot is elfogad. A teljes kéziratot 3 példányban kell a szerkesztőségbe beküldeni. Az
elfogadott cikkeket lehetőség szerint IBM kompatíbilis számítógépen működő szövegszerkesztővel
előállítva, szövegfile-ban (ASCII), mágneslemezen is kéri a szerkesztőség.
3. Az eredeti közlemények 25—50 soros magyar és angol nyelvű összefoglalását külön oldalon — 3-3
példányban — kell csatolni a közleményhez. A magyar nyelvű összefoglalás elé a tanulmány címét, a
szerző(k) nevét és a munkahely(ek) megnevezését kell írni. A közlemény szövege a magyar nyelvű
összefoglaló folytatásaként a második oldalon kezdődjön. Az angol nyelvű kivonat a cikk végére kerül.
4. A szöveg közbeni dőlt betűs kiemeléseket egyszeri aláhúzással kétjük jelezni. Ha a szöveg egy részét
kisebb betűtípussal kívánja szedetni, ezt ne sűrűn gépelt sorokkal, hanem a szöveg bal oldala mentén
húzott vonallal és "sűrű szedéssel" utasítással jelezze. A kézirat lapjait oldalanként folyamatosan, középen
számozza arab számjegyekkel. Betoldás nem alkalmazható.
5. A lábjegyzeteket — helyüket a szövegben arab számokkal jelölve — külön lap(ok)on — ugyanazon
számokkal megjelölve kérjük mellékelni.
6. A számozott és címmel ellátott ábrákat az első példányban csak eredeti rajzban — nem xerox
másolatban — vagy lézernyomtatóval előállítva külön oldal(ak)on fogadjuk el. A közlemény szövegébe az
ábrák számozott helyét kétjük bejelölni. Az ábrák és táblázatok szövegét külön lapon kérjük.
7. Az irodalmi hivatkozások esetében a szöveg közben vagy a szerző vezetékneve után zárójelben a
megjelenés évszámát vagy zárójelben a szerző vezetéknevét és vesszővel elválasztva a megjelenés
évszámát kérjük feltüntetni. Ha azonos szerző(k)től ugyanabban az évben több tanulmányra hivatkozunk,
akkor a közleményeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük megkülönböztetni mind a szövegben,
mind az irodalomjegyzékben.
8. Az irodalomjegyzék összeállítása ábécérendben történik. A tételek formája a következő legyen:
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TANULMÁNYOK

AZ ALAKTANI KÉTÉRTELMŰSÉGEK A MEGÉRTÉS
FOLYAMATÁBAN: AVAGY "NYOMOK A HÓBAN"*
GERGELY GYÖRGY és PLÉH CSABA
MTA Pszichológiai Intézet és ELTE Általános Pszichológiai Tanszék

A dolgozat két előkísérlet adatait mutatja be, amelyek többmorfémás magyar szavakban
vizsgálták a morfémák menet közbeni feldolgozását. A kísérletek célja annak tisztázása
volt, hogy (i) az agglutinatív szerkezetek feldolgozása egészleges-e vagy analitikus-e, és
(ii) vannak-e jelei az alulról-felfelé ható moduláris alaktani feldolgozásnak, mely nem
lenne érzékeny még a mondattani összefüggésekre sem. Az I. kísérletben hosszú
többmorfémás szavak és hosszú egymorfémás szavak között hasonlítottuk össze
irreleváns kattanások felismerési idejét. Az idők hosszabbak voltak többmorfémás
szavaknál, ami menet közbeni feldolgozást sugall. A II. kísérlet a modalitásközi
előfeszltés helyzetét használta ige-főnév kétértelmű töveknél, kétértelmű szuffíxumos
alakoknál és egyértelmű szuffixumok esetén. Megfigyelhető volt, hogy az irreleváns
jelentés is hozzáférhető mindhárom végződésnél. Ez arra utal, hogy a magyarban a rövid
ideig érvényes (150 msec) többszörös hozzáférés figyelhető meg még akkor is, ha a
szuffixum egyértelművé teszi a szavakat. Ezt úgy értelmezzük, mint ami a moduláris
felfogást s egy lépésenkénti analitikus feldolgozást támaszt alá.

Bevezetés
Az utóbbi 20 évben a beszédmegértés kutatása sokat fejlődött. Számos speciálisan
kifejlesztett elméletet s módszert vetettek fel annak magyarázatára, hogy hogyan
dolgozzuk fel a nyelvi ingereket szótári, mondattani és szövegszerkezeti szempontból, s

* A kutatásokat az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatta a Herman József vezette témában. Jelen
beszámoló készítését a második szerző T-018173. számon nyilvántartott pályázata segítette. A kísérlet
végzésében Bernáth László, a műszerbeállításban Halmai Károly volt segítségünkre. Az eredményeket
többször előadtuk, sokat profitáltunk Janet Fodor, Virginia Valian, Kónya Anikó és Martin Prinzhorn
hasznos kritikai megjegyzéseiből.

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 5-6. 269-292.

több modell született annak jellemzésére is, hogy milyen a kölcsönhatás a különböző
szintek között a megértés során. A terület intenzív fejlődését nagyban befolyásolta két
versengő koncepció közötti vita a beszédmegértő rendszer természetéről. Az egyik az
ún. modularitási felfogás, mely feltételezi a különböző feldolgozási szintek egymástól
való függetlenségét, relatív autonómiáját (pl. Fodor, 1983; Forster, 1979; Seidenberg,
Tannenhaus, Leimann és Bienkow, 1982; Pylyshyn, 1984), a másik az interakcionista
felfogás, mely a feldolgozási szintek közötti menet közbeni folyamatos kommunikációt
hirdeti (pl. Marslen-Wilson és Welsh, 1978; Marslen-Wilson és Tÿler, 1980; Crain és
Steedman, 1985). További, a kifinomult modellek megjelenését lehetővé tevő tényező
volt, hogy a nyelvi feldolgozás különböző vonatkozásairól egyre több tapasztalati
adatunk halmozódott fel, új, a megértést menetközben vizsgáló eljárások segítségével,
s annak következtében, hogy a kutatás egyre inkább a beszédmegértés idői menetére
összpontosított.
Ennek eredményeként a feldolgozásra vonatkozó modellek új nemzedékét
már jobban megkötik, behatárolják a kísérleti adatok, mint a korábbi
elméletcentrikusabb modelleket (1. az előzőekre Fodor, Bever és Garrett, 1974
felfogását, illetve Pléh, 1980, áttekintését). Bár ez üdvözlendő fejlemény, nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy bizonyos korlátokat eredményez az általánosíthatóságot
illetően az, hogy az újabb elméleteket megalapozó legtöbb kísérleti vizsgálat is angol
nyelven folyt. Ez a tény homályban hagyja, hogy mennyire tekinthetjük általánosaknak
elméleteinket, s megnehezíti, hogy elkülönítsük modelljeinknek azokat az aspektusait,
melyek az angol nyelvre speciális sajátosságok függvényei, azoktól, melyek a
beszédmegértő rendszer egyetemesebb kognitív, perceptuális vagy nyelvi vonásait
tükrözik.
A pszicholingvisztikai kutatás mai fejlettségi szintjén egyre nagyobb szükség
van arra, hogy összehasonlító vizsgálatokat végezzünk olyan nyelveken, melyek
szerkezete tipológiailag gyökeresen eltér az angoltól (I. az erre vonatkozó érveket
Gergely, 1991; 1992a,b; 1995; Pléh, 1989a,b). Az angolra kialakított feldolgozási
modellek kiterjesztése más nyelvekre azonos módszerek használata mellett azt ígéri,
hogy betekintést nyerhetünk az irodalom bizonyos elméleti vitáinak valódi
természetébe. Az összehasonlító módszertan ahhoz is szükséges, hogy a természetes
nyelvi feldolgozási folyamatokra egyfajta strukturális tipológiát hozzunk létre.

A szótári feldolgozás modellje nyelvközi szempontból tekintve
Dolgozatunkban olyan problémákkal foglalkozunk, melyek akkor merülnek fel, ha a
szótári feldolgozásra az angolból kiindulva kialakított modelleket a magyarhoz
hasonló agglutinatív nyelvekre alkalmazzuk, melyekben a szóalakoknak sokkal
bonyolultabb alaktani szerkezetük van. Újabban számos kifinomult elmélet született a
szótári képviseletről, a szófelismerésről s a szótárhoz való hozzáférésről. Az egyik
korai, mindmáig élő elmélet Morton (1969, 1979) logogén-modellje, a másik a kohorsz(szakasz, angolul cohort) modell (Marslen-Wilson és Welsh, 1978). A szótárhoz való
hozzáférés központi empirikus kérdéssé vált a modularisták és az interakcionalista
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nyelvfeldolgozás modelljét képviselők vitájában is (Seidenberg és mtsai, 1982;
Swinney, 1979; Unifer és Swinney, 1981; Marslen-Wilson és Teller, 1980; Gildea, 1987;
Glucksberg, Krajz és Rho, 1986; van Petten és Kutas, 1987; Shimpson, 1984). A
szótárhoz való hozzáférés számos korai modelljének nagy korlátja az a tény, hogy az
angol szavak balról jobbra lineárisan kibontakozó információs szerkezetének bizonyos
sajátosságai beépültek a modellbe, s ezek a sajátosságok nem érvényesülnek a hajlító,
illetve az agglutinatív nyelvekben. Magyarán: a nagyszámú végződés miatt ezekben a
nyelvekben (a magyarban is) a szóalakok1 végének is nagy információs értéke van.
A szakasz- (kohorsz) modell például azt hirdeti, hogy amikor egy szó kezdetén
álló fonémákat felismerjük, akkor emlékezetünkben az első fonémákkal össze
egyeztethető szavaknak egy teljes szakasza, kohorsza aktiválódik. Az előaktivált szavak
halmazát azután a később beérkező szenzoros információ fokozatosan lecsökkenti,
mivel az újabb formák figyelembevételével kiiktatja azokat a szójelölteket, melyek már
nem felelnek meg az ingerlésnek.
Ha azt olvassuk például, hogy gr, aktiválódik a probléma, program.
pragmatika, prelúdium, preferencia stb. szakasz [vegyük észre, hogy ezek az igazán
könnyű példák a magyarban mind latináták !], de ha a gr kiegészül az e betűvel, a
szakasz leszűkül a precíz, prefektus, preferencia, prelúdium, presbiter és presszó
szavakra. Négyelemű résznél például a pref- esetében a szakasz leszűkül a prefektus és
a preferencia szavakra. A modell képes számot adni arról, hogy a szavakat igen gyorsan
(250 msec-os nagyságrendben) képesek vagyunk felismerni (pl. Marslen-Wilson és
Tyler, 1980), ami hallott anyagnál azt jelenti, hogy az első szótag alapján a kontextust
felhasználva kiválasztjuk a szótárból a megfelelő szót. Az angol nyelv szavainak
akusztikai és fonetikai szerveződésére vonatkozóan ugyanis jellemző tény az, hogy a
szó elején aktivált jelöltek számát minden következő fonéma drasztikusan csökkenti
(két fonémánál átlagosan 29 ezekkel még összeegyeztethető szó van a kohorszban, míg
három fonémánál már csak 6,1. Marslen-Wilson és Tyler, 1980), ezek között könnyen
válogat a szövegelőzmény.
Az olyan modelleket azonban, ahol a szótári hozzáférés alapvető egysége az
egyszerű tőszó, nem lehet közvetlenül alkalmazni agglutinatív nyelvekre, amilyen a
magyar is, mert itt gazdag végződésrendszerrel van dolgunk. Nézzük meg példaként
csak a főnevek alaktanánál sajátosan felmerülő szótári hozzáférési kérdéseket! A
magyarban, az angoltól eltérően, a mögöttes nyelvtani szerepeket és az úgynevezett
tematikus (szemantikai, funkcionális) viszonyokat a nyelv nem a szavak elrendezésével,
azaz konfigurációs módon jelöli, mivel a magyarban a legfontosabb mondattani
összetevők sorrendje egy mondatban lényegében szabad (1. pl. É. Kiss, 1985, 1987;
Horvath, 1981; Szabolcsi, 1981; Pléh, 1982; 1989a,b; Gergely, 1991, 1992a, 1995). A
legtöbb nyelvtani megkülönböztetést külön kötött morfémák kódolják (esetragok s
más, a főnevekhez kapcsolódó szuffixumok, mint például a többes jel).

1 Többféle terminológia van a szótári szó (pl. ablak) és a szövegszó (pl. ablakot), a tényleges megjelenő
szóalak megkülönböztetésére. Mi itt a szó és szóalak terminológiát fogjuk használni. Az ablak, ablakot,
ablaknak, ablakok stb. mind ugyanazon ABLAK szó szóalakjai.
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A magyar főnévi alaktan rendkívül gazdag, legalább 24 esetrag kapcsolódhat
egy főnévi tőhöz. Ráadásul a szám, a birtoklás és a személy tovább növeli a főnevek
alakjainak számát. Nagyvonalú becslések szerint 882 szóalakot kapunk minden főnévre
(a részleteket 1. Hall, 1966; Kálmán, 1987), de a legszűkmarkúbbak szerint is 714-et
(Antal, 1961).
A helyzetet tovább bonyolítják a szótári kétértelműségek, valamint az, hogy
gazdag szóképzési rendszer van a magyarban, mely meglehetősen tág esélyeket biztosít
arra, hogy képzők révén főnevekből újabb főnévi tövek, illetve főnevekből képzett igék
vagy melléknevek jöjjenek létre. Gondoljunk csak olyan szócsoportokra, mint barát.
barátság, baráti, barátkozik stb. Ez ezrekre növeli egy kiinduló főnévi tőszó lehetséges
folytatásainak számát. így aztán a magyarban a kohorsz modell közvetlen alkalmazása
elképzelhetetlenül nagy kiinduló kohorsz mérethez vezetne, amely csak jóval később
kezdene csökkenni, mint az angolban.
A magyar főnévi alaktan igen fontos vonása, hogy a tövet követő morfémák
sorrendje rögzített (vö. Abondolo, 1988, Kornai, 1992). A sorrend (a birtokos
paradigmákban) alapvetően tő + képzők + birtoklásjel + birtok többes száma + a
birtokos személye + birtokjel anafora (-é) + esetrag. Vagyis pl. házak-ban és nem házban-ak. A rögzített sorrend miatt a szóalakok morfémánként jellegzetesen áttetszőén
bontakoznak ki, ahogy balról jobbra haladunk. (Később még visszatérünk arra, hogy az
áttetszőség nem mindig tökéletes.) Nézzünk meg egy többmorfémás szót: barátság-a-id-é-tól. ahol a -ság a képző, az -a kötőhang jelzi, hogy birtokjel jön, az -i a birtok
többese, a -d egyes szám második személyű birtokosjel, az -é birtokjel, s végül a -tói az
esetrag.
A lineáris áttetszőséget két tényező bonyolítja. Az egyik a hasonulás. Már a
fenti példában is látható: akusztikus anyagban a [barácscság] nem tartalmazza sem a
barát sem a -ság alakot. A másik a tőtípusok okozta allomorfia, egyazon rag, illetve tő
különböző változatainak megléte. Miközben a magyarban például a tárgyrag
mindenütt -t, ugyanakkor a tövek allomorfiája igen kiterjedt. A tövek egy része
jellegzetes változásokon megy át morfológiai szabályok következtében (ezek
nyelvtanáról vö. Papp, 1975; Abondolo, 1988, pszicholingvisztikájáról pedig
MacWhinney, 1978; Pléh, 1989a,b). Az alábbiakban bemutatunk egy egyszerű példát az
allomoríiára, a hangzónyújtó tövek esetét (ami egyébként igen produktív, nyitott
osztály, 1. cola-coláll:
macska + 0 = nominatívus
macska + T = macskát,
ahol az -á az -a megnyúlt formája, vagy
macska + nak = macskának.
itt is a nyúlt tövet használjuk, s így tovább. Ez teljesen szisztematikus, s nagy osztályra
kiterjedő tőváltozat. Vannak persze radikálisabb változást szenvedő s csak néhány
szóra érvényes tőtípusok is, mint például hó - havat. Ezek az eltérések az
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áttetszőségtől nagyon érdekesen mutatkoznak meg a gyermekek hibázásaiban és
túláltalánosításaiban (MacWhinney, 1978), de a megértést is befolyásolják (Pléh,
1989a,b): a mássalhangzó-torlódásos szóvégek (pl. mőkus-t) nehezebben észlelhetőek,
mint a magánhangzó-mássalhangzó (VC) típusúak ímaci-tí.
A szótári feldolgozás szempontjából központi empirikus kérdés a ragozó, s
különösen az agglutinatív nyelvekben az, hogy vajon a morfológiailag összetett szavak
egészlegesen vannak-e leképezve a mentális szótárban, vagy pedig morfológiaiéig
felbontjuk őket, s vajon már a szótári hozzáféréshez szükség van-e a szó morfológiai
elemzésére, vagy ez csak később következik-e be. Több lehetséges modell javasolható:
A Egészleges: mindegyik szóalak egészlegesen mint külön szótári bemenet
reprezentálódik, jelentésével együtt.
B. Egyedi: a töveknek vagy a tövek változatainak egyedi reprezentációjuk van,
a kötött morfémákat (ragok stb.) a tövektől elkülönítve mint külön egységeket
tárolnánk, s szótári egységeiknél szerepelne az, hogy milyen kombinációs lehetőségeik
vannak.
Ez a változat ugyanakkor nem szükségszerűen tételezi fel, hogy a felbontás,
szótári hozzáférés és kombináció lineárisan, menetközben megy végbe. Lehet utólagos
is.
C. Kapcsolódás: a töveknek vagy a tőváltozatoknak s a kötött morfémáknak is
egyedi reprezentációjuk van (akárcsak В szerint), s a tőhöz balról jobbra lineárisan
kapcsolódnak a lehetséges kötött morfémák halmazai, előre meghatározott
sorrendben.
Ez az utóbbi felfogás egy inkremcntációs elmélet: a sokmorfémás szó jelentése
lépésenként bontakozik ki, miközben az elemek beérkeznek. Vagyis a dekompozíció
nemcsak a reprezentációra, másodlagosan lenne jellemző, hanem a hozzáférés
folyamatára, menetközben is.
Ezek az elméleti lehetőségek valóságos modellekként is megjelennek. Egyes
felfogások a szótári hozzáférés valódi egységeinek az egészleges reprezentációkat
tartják (A változat, pl. Rubin, Becker és Freeman, 1979). Ez a magyarban
meglehetősen extenzív keresést jelentene, sokszáz alak tárolását minden szónál. Bár
saját vizsgálataink tervezésekor nyelvstatisztikai szempontokat nem vettünk
figyelembe, azóta Kornai (1992) meggyőzően rámutatott arra, hogy egy kimerítően
egészleges reprezentáció elvileg is lehetetlen lenne a magyarban. A magyar nyelv
szépprózai gyakorisági szótárában (Füredi és Kelemen, 1989) például a félmillió
szövegszóból még az olyan gyakori szavak, mint asztal, szék stb. esetében is a sokszáz
lehetséges formából pusztán egy vagy néhány tucatnyi fordul elő átlagosan (a példában
37, illetve 23). Vagyis ahhoz - hangzik a statisztikai érvelés - , hogy még az igen
gyakori szavaknak is minden szóalakjával akárcsak egyszer is találkozzunk, sokkal
nagyobb szövegekre lenne szükség, mint amennyit egész életünkben hallottunk. Ez az
érvelés érdekes módon nagyon emlékeztet arra, ahogyan 25 évvel ezelőtt Chomsky és
Miller (pl. Miller, Galanter és Pribram, 1960; Miller és Chomsky, 1963) a mondattanra
nézve használtak a mellett, hogy ha nincsenek mondattani szabályok, a gyermek
statisztikailag elveszett lenne: nem lenne képes egy emberélet során megtanulni az
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összes lehetséges mondatpéldát. Ugyanezzel a gondolatmenettel találkozunk három
évtizeddel később a morfológiai szabályokra vonatkozóan a magyarban.
Más elképzelések szerint a hozzáférés egységei a morfémák, mégpedig a tövek
és a végződések (B), s az összetett vagy morfológiailag komplex szavakhoz való
hozzáférés morfológiai elemzés eredménye. Taft (1979, 1985) úttörő kísérletei ezt
elsősorban a szó - nem-szó döntési helyzetben (lexikai döntés) kapott eredményekre
alapozták. Vannak adatok az irodalomban, melyek az egészleges-dekompozíciós
vitában kompromisszumos álláspontot foglalnak el. Bár alapvető a dekompozlció,
azért a szótári alaknak kitüntetett, középponti szerepe van. Lukatela, Gligorijevic,
Kostic és Turvey (1980), Lukatela, Kostic, Feldman és Turvey (1983), Gurjanov,
Lukatela, Moskovjevic, Savié és Turvey (1985) munkái szerint a szerb-horvátban a
ragozott főnevek mindegyik rágós formáját külön reprezentáljuk, az egyes számú
alanyeset azonban magként működik, s ez képviseli a főnév gyakoriságát is. A többi
eset pedig e mag holdudvarában helyezkedik el. A feltevés fő tapasztalati támasza
(Lukatela és mások, 1980) az az eredmény, hogy a főnévnek azok a nem alanyeseti
alakjai, amelyek eltérő gyakoriságúak, nem eltérően hozzáférhetőek, ami arra utal,
hogy egy szó minden alakváltozatának nincsen külön szótári képviselete (ami az A
feltevés lenne). Ezek az adatok valójában megengedik mind a B, mind a C feltevést egy
prototípus-kiegészítéssel: bizonyos alakoknak pl. az alanyesetnek az analitikus
modellen belül is lehet kitüntetett szerepe.
Alább ismertetünk két előzetes vizsgálatot, melyek e modellek érvényességé
hez kapcsolódnak a magyarban. Mindkét kísérlet morfológiailag egyszerű és komplex
magyar szavak feldolgozását vizsgálta, különböző menetközbeni mércékkel.

Első kísérlet: a kötött morfémák folyamatos feldolgozása a magyarban
Ebben a vizsgálatban a morfológiailag egyszerű és morfológiailag komplex négy
szótagú szavak feldolgozása közben fellépő helyi feldolgozási terhelést vizsgáltuk egy
olyan eljárás segítségével, ahol a személynek a szöveg hallgatása közben kell a
szöveghez nem tartozó rövid kattanások megjelenését jeleznie a reakcióidő-billentyű
lenyomásával. Az Abrams és Bever (1969, a technika leírását 1. Pléh, 1990) bevezette
eljárás logikája szerint amikor feldolgozó rendszerünk nagyon el van foglalva a belső
komputációval, akkor kevéssé képes gyorsan feldolgozni az irreleváns külső anyagot.
Az angolban például a részmondatok elején a kattanásokra a reakcióidő mindig
gyorsabb, mint a részmondat végén. A beérkező anyagot ugyanis eleinte csak egy nyers
tárba gyűjtenénk, ezalatt könnyen s gyorsan menne az irreleváns anyag felismerése,
míg amikor már sok a beérkezett anyag (a részmondat vége felé) már el lennénk
foglalva a mondatbeli viszonyok feltárásával, s így kevés kapacitásunk maradna külső
anyag feldolgozására. Ez az eljárás az indoeurópai nyelvekre vonatkozóan a
részmondatok szerinti szintaktikai elemzés elméletének fő empirikus támaszává vált
(vö. ennek kritikai értékelését Gergely, 1991 könyvében). Az eljárást a
következőképpen adaptáltuk a minket érdeklő kérdésekre. Ha többmorfémás szavak
feldolgozása során menetközbeni, inkrementális analitikus értelmezési modellt
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követünk (C modell), akkor ennek tükröződnie kell az irreleváns anyag lelassult
felismerésében, szemben azonos hosszúságú egymorfémás szavakkal. Ha viszont az A
(holisztikus) vagy а В (utólagos analitikus) modell az érvényes, akkor menetközbeni
terhelési eltéréseket nem várhatunk.
Kísérleti eljárás és anyag
Személyek. Jobbkezes, 20-24 éves személyek, 14 önként jelentkező egyetemista vett
részt a kísérletben.
Eljárás és apparátus. A személyek jobb fülükön egyenként mondatokat
hallottak, összesen 8 mondatot egy négysávos Sony magnetofonról. Mindegyik mondat
után a mondat tartalmának megfelelő kérdésre kellett válaszolniuk, hogy biztos legyen
a teljes feldolgozás. A mondat közben a személyek időnként kattanást (50 ms
hosszúságú 1000 Hz-es négyszögingert) hallottak bal fülükön. A kattanás hangossága
azonos volt a szövegével. A kattanásokat a kísérleti terv szerint a megfelelő szótagok
maximum hangnyomás-értékeihez (a szótaghordozó magánhangzóhoz) illesztettük a
felvételmásolatok készítése során. A lokalizációt kettős oszcilloszkóppal ellenőriztük.
A személyek menetközbeni, azonnali feladata az volt, hogy egy gomb
nyomással jelezzék a kattanás fellépését. A függő változó a személy reakcióideje volt a
kattanásra. Az időket a Halmai Károly villamosmérnök és pszichológus tervezte és
készítette PSYCHOTEST nevű célműszer mérte. Az időmérőt a magnetofonszalagon
szereplő négyszöginger indította el s a gombnyomás állította le.
Kísérleti terv és anyag. A személyek nyolc mondatot hallgattak. Ezek között
négy olyan mondat volt, ahol a célszó többmorfémás főnév volt, s négy olyan, ahol
egymorfémás hosszú szó. A célszó egy modális keretmondatba beágyazott mondat első
összetevője volt, mint az (la), és (lb). példában.
fia l Furcsállom, hogy a le-ven-du-la egy hét alatt teljesen elvesztette a szagát.
flb í Furcsállom, hogy a csók-ja-id-tól egy hét alatt egészen elvesztette a fejét.
A kattanások a célszó különböző szótagjai fölött helyezkedtek el, vagy az első, vagy a
második, vagy a harmadik, vagy a negyedik szótaggal egy időben léptek fel, vagy pedig
közvetlenül a szóhatárt követték, mint a (2) példa mutatja.
(2a) A kattanások pozíciói a tőszónál
I
II
III
IV
V
leven- dula
utána
(2b) A kattanások pozíciói a többmorfémás szónál
I
II
csók- ja;

III
id;

IV
tói

V
utána
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Az elrendezés személyközi és személyeken belüli tényezőket egyaránt mutatott.
Minden személy tényleges kísérleti listája eltérő volt. A levendula öt pozícióját más
más személy hallotta. Minden személy 4-4 pozícióval találkozott az 5-5 lehetségesből,
mégpedig úgy, hogy mind a négy-négy pozíciónál más szót kapott. Az egész
elrendezésben tehát a mondatok és szavak eltérései a személyek között ki
egyenlítődnek.
Az eredeti kísérleti terv ennek megfelelően 20 személyre készült, a tényleges
kísérletet azonban technikai nehézségek miatt csak 14 személlyel végeztük cl.
Feldolgozásunk erre a csonka elrendezésre vonatkozik. Éppen a csonkaság miatt a
varianciaanalízisben összevontuk az I. és V. pozíciót s ennek minden személynél
számított átlagát állítottuk szembe a II+ III+ IV pozíció átlagával.
Eredmények és megbeszélés
Legfontosabb eredményünk, hogy a kattanás-felismerési idők szignifikánsan
hosszabbak voltak a többmorfémás szavaknál (lb), összehasonlítva az egymorfémásakkal (la): F(l,13) = 8,05; p < 0,02). Közel szignifikáns volt az interakció a
szó típusa (többmorfémás, illetve egymorfémás) és a kattanások helyzete között; F
(1,13) = 4,39 p < 0,06. Mint az 1. ábra mutatja, a felismerési latenciaidők mintázata
szerint a többmorfémás ingereknél a kattanások felismerése csak akkor volt lassabb, ha
a kattanások a második, harmadik vagy negyedik szótag fölött voltak, vagyis a nyelvtani
morfémák felett. Ilyen pozícióhatás a közbülső helyeken az egymorfémás szavaknál
nem volt, inkább azt láthattuk, hogy ott a szó után nő meg a feldolgozási terhelés.
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1. ábra. Hangfelismerési reakcióidők egymorfémás és többmorfémás szavaknál
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A kattanásfelismerési idők tendenciaszerűen nem tértek el egymástól az első
szótagnál, mely mindkét esetben a tőhöz tartozik. Ugyanakkor a szóhatár után
elhelyezett kattanásoknál kicsi, de a továbbiakban vizsgálatra érdemes különbség
látszik: ilyenkor a felismerési idők az egymorfémás, jelöletlen célingereknél (la ) voltak
hosszabbak. Ezeknél ugyanis a kattanás egy lehetséges rag helyén jelenik meg. (Az,
hogy nincs rag, nyelvészeti értelemben zéró jel, ez fordul elő az alanyesetnél.) A
többmorfémás szavak (1b) után következő kattanásokat a személyek gyorsabban
ismerték fel, mivel ezek egy szükségszerűen szóvégi esetragot követtek, ahol már
további viszonyító morféma nem jelenhet meg, s a személy feltehetően már elvégezte a
döntéseket. Ezzel szemben a zéró rágós esetben a szóvégi rag hiányának hatására kell
döntéseket végeznie a személynek (el kell döntenie, hogy ez a szó alanyesetben van).
Az eredmények szerint a magyarban a grammatikai morfémák megnövelik a
lokális feldolgozási terhelést. Ez arra utal, hogy a bonyolult célszavak hozzáférése a
mentális lexikonban menetközbeni morfológiai elemzést tételez fel, melynek során a
hallgató azonosítja s közvetlenül dekódolja a kötött morfémák hordozta nyelvtani
információkat. Ez az eredmény a (C) változat mellett, vagyis azok mellett a hozzáférési
elméletek mellett szól, melyek feltételezik, hogy a többmorfémás szavak feldolgozása
során menetközbeni döntéseket igényelő inkrementális morfológiai dekompozíció lép
fel.

Második kísérlet: kétértelmű tövek és kétértelmű komplex szavak szótári hozzáférése
a magyarban
A szótári hozzáférés modelljei központi szerepet játszottak a 80-as évek vitáiban a
modularisták (pl. Fodor, 1983; Phylysyn, 1984; Foster, 1979) és az interakcionisták (pl.
Marslen-Wilson és Tyler, 1980) közötti viták érvrendszerében is. A kétértelmű szótári
elemek mondattani, szemantikai vagy pragmatikai egyértelműsítő kontextusban
történő feldolgozása a versengő elméletek elméleti értékelésének kitüntetett esetévé
vált.
A modularitási feltevés képviselői szerint a szótári hozzáférés önműködő,
alulról felfelé történő perceptuális folyamat, melyben a kétértelmű szóhoz tartozó
akusztikai-fonetikai bemenet azt eredményezi, hogy hozzáférhetővé válik a szó
többféle jelentésbeli reprezentációja még akkor is, ha a korábbi kontextus az egyik
jelentést ki is zárná. Egy kétértelmű szó szótári reprezentációja tehát moduláris
feldolgozási egység, mely elsődlegesen vak, érzéketlen a rendelkezésre álló ellentmondó
információk irányába. A felülről lefelé ható információ, még a mondattani információ
is csak a kimenetnél képes interakcióba lépni a szótári folyamatokkal, ahol is
utólagosan kiválasztja a szó kontextuálisan megfelelő értelmezését, s elnyomja a nem
megfelelőt. A kétértelmű szótári hozzáféréssel kapcsolatos bizonyítékok olyan
vizsgálatokból származnak, melyek szerint egy kétértelmű szó megjelenését
közvetlenül, illetve 200-300 msec-on belül, még akkor előfeszítettek a szó mindkét
jelentésének asszociátumai, ha a szót egyértelműsítő kontextus előzte meg, s ennek
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következtében gyorsabban ismerjük fel őket, függetlenül attól, hogy kontextuálisan
megfelelőek-e vagy sem (Swiney, 1979; Oliver és Swiney, 1981; Seidenberg és mások
1982). Például a BUG szó elhangzásakor egy mondatban (a szónak a mai angolban két
jelentése van "bogár" és "lehallgató poloska") mind a "kém", mind a "rovar" típusú
szavak felismerése facilitálódik. A kontextus tehát utólagosan, a szótári hozzáférést
követően választaná ki a megfelelő jelentést. Ezt mutatja az az eredmény, hogy ha az
asszociátumokat 400 msec-os késleltetéssel a kétértelmű szó vége után adjuk egy
kiolvasási feladatban, akkor csak a kontextusba beillő jelentésnek megfelelő
asszociátum mutat facilitációt (Seidenberg és munkatársa, 1982).
Míg ezek az eredmények többé-kevésbé vitathatatlanok (áttekintésükre 1.
Simpson, 1984), az interakcionista felfogás képviselői szerint azonban
értelmezésükhöz nem szükséges feltételeznünk a moduláris többszörös hozzáférést. A
bírálók szerint a kétértelmű szótári elem jelentéseinek aktiválódását igenis korlátozza
a kontextus, s csak a megfelelő jelentés aktiválódik. Mikor azonban a nem megfelelő
jelentésnek egy asszociátuma is megjelenik, akkor a korábban irreleváns értelmet egy
visszafelé aktiválási folyamat mozgósítja (Kieger és Glass, 1983; Koriat, 1981). Az így
utólag aktivált nem megfelelő jelentés azután már valóban facilitálja a hozzá
kapcsolódó asszociátum feldolgozását, s ennek következtében kapjuk a megfigyelt
hatást. A szótári döntések kísérleti helyzetének egy olyan változatát használva,
melyben nincsenek szavak (Gildea, 1984), ami révén kiiktatjuk a visszafelé aktiválás
lehetőségét, Glucksberg, Kraiz és Rho (1986) úgy találták, hogy az egyértelműsítő
kontextusokban nincsen adat a kétértelmű szavak több jelentésének együttes
aktiválására (1. azonban Seidenberg, Wates, Sanders és Langer, 1984). Van Petten és
Kutas (1987) hasonló eredményre jutottak. Módszerük az eseményhez kapcsolódó agyi
potenciálok idői felbontása volt egy asszociatív megnevezési feladat közben, s ennek
segítségével tudták elkülöníteni az előreható és a visszaható aktiválást. Tanenhaus,
Burgess és Seidenberg (1988) egy egyszerre kísérleti és elméleti dolgozatukban,
melyben saját kísérleteik megkérdőjelezik Glucksberg és munkatársai (1986)
eredményeit, arra az elvi konklúzióra jutnak, hogy alapvető gond, hogy a vitázó
vizsgálatok ugyanazon időknél találnak szelektív s párhuzamos jelentésaktívációra
utaló eredményeket. Van Petten és Kutas munkáját ők is kitüntetettnek tartják.
Rámutatnak azonban arra, hogy a visszafelé hatást bizonyítani hivatott viszonylag
késői kiváltott potenciál összetevő (N400) úgy is értelmezhető, mint ami arra utal,
hogy a korai nem tudatos párhuzamos jelentésaktivációt követő, most már tudatos
folyamatról van szó (mintegy a "poén" megértéséről).
Az angol nyelven folyó vizsgálatok egyik korlátja az a tény, hogy az autonóm
szótári hozzáférést csak morfológiailag egyszerű kétértelmű szavaknál vizsgálták,
vagyis kétértelmű töveknél. Az angollal szemben a magyar nyelv összetett morfológiai
szerkezete többféle típusú lexikai kétértelműségei eredményez. Mint korábban
utaltunk már rá, a rendszer nem teljesen áttetsző. így például vannak olyan kötött
grammatikai morfémák, melyeknek több jelentésük van. (így elemzi ezeket például
Komái, 1994.) A hagyományos nyelvtan szerint pedig egybeesnek bizonyos kötött
morfémák, például a számunkra kitüntetett érdekességű -m, mivel a tárgyas ragozás
igei személyragjai és a birtokos személynevek (kabát-om. lát-oml azonosak. Ha ilyen
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kétértelmű morfémákat kapcsolunk kétértelmű tövekhez, ennek eredményeként
kétértelműségek jönnek létre többmorfémás szavaknál is.2
A dob tőnek például két egymással kapcsolatban nem lévő főnévi és igei
jelentése van. Ha ehhez az -om végződést kapcsoljuk, mely egyszerre birtokos
személyrag és a határozott igei ragozás személyragja, akkor megkapjuk a még mindig
kétértelmű dobom formát.
A többszörös szótári hozzáférés paradigmáját különböző magyar
kétértelműségekre alkalmazva döntő információt kaphatunk mind a morfológiailag
összetett többmorfémás szavak lexikai reprezentációjáról, mind pedig a modularitásvita egyik döntő mozzanatáról, a felülről lefelé ható kontextuális hatások korlátáiról a
szótári feldolgozásban. Ha például feltételezzük, hogy a szótári hozzáférés moduláris
folyamat, akkor többmorfémás szavaknál kulcskérdéssé válik, hogy melyek a lexikai
képviselet alapvető nem dekomponálható egységei. Vagyis a szón belül az egyes
morfémáknál megjelenő kétértelműségeket aktiváljuk-e a morfémahatárokon a
kétértelmű többmorfémás szó feldolgozása során, s ha aktiváljuk, mely ponttól képes
befolyást gyakorolni rájuk a kontextus? Csak a teljes szóalak vége után, vagy már
menet közben is? Nézzük például a dobom esetét a (3)-nak megfelelő egyértelműsítő
kontextusban.
(3) Ott van a dobom.
A z egzisztenciális állítmány (van4), valamint az a határozott névelő következtében a
kétértelmű dobom szó csak főnévi értelmezésben elfogadható e mondatban. Az
egyértelműsítő kontextus hatása szisztematikusan vizsgálható egy olyan asszociatív
kiolvasási feladatban, ahol a személyek vagy a dobom szó főnévi jelentésének
asszociátumát kapják (pl. gitár), vagy az igei asszociátumait (hajít-). Mindezt
megtehetjük vagy a tőhatárnál, mint a (4a) példában, vagy pedig a kötött morfémát
követve (4b).
(4a) Te is tudod, hogy János mindig nagyot dob.
(4b) Láttad, hogy a kislabdát milyen messzire dobom.
(4c) Nem is tudtam, hogy te mindig ilyen messzire dobsz.
Vegyük a moduláris álláspontot, s tekintsük, mi következhetne ebből különböző
morfológiai feldolgozási modellek mellett. Ha mindkét szóalakot mint egészleges
szótári egységet külön reprezentáljuk, akkor várhatóan mindkét jelentés asszociátumai
megjelennek mindkét kontextusban. Ilyenkor a kontextuális választás csak a lexikai
folyamatok után jelenne meg, akárcsak az angolban. Feltételezve azonban, hogy a
szótári hozzáférés alapvető egysége a tő (B modell), az is lehet, hogy mindkét jelentés
feltételezett önműködő aktiválódása csak a szótőnél jelenik meg (4a). Ebben az
esetben feltételezhetnénk, hogy a következő kötött morféma pozíció feldolgozása
közben a kontextus már érvényesíteni lesz képes egyértelműsítő hatását. Eszerint a
2 Vannak persze olyan esetek is, ahol a két tő eltérő, csak a ragozott alak válik kétértelművé. Például ereszt.
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{4a)-ban meglévő facilitáció a nem favorizált értelmezésre a {4b)-ben el kellene tűnjék.
Bár az ilyen eredmények alátámasztanák az autonóm hozzáférés feltevésének egy
sajátos változatát (ahol a moduláris hozzáférés egysége a szótő lenne), nem lenne
összeférhető az interakcionisták visszafelé aktiválási feltevésével. Ez azért van így,
m ert a nem facilitált asszociátumnak (pl. hajít) egyaránt érvényesítenie kellene
visszafelé ható aktiváló szerepét a tő (dob) és a többmorfémás szóalak ('dobom')
irányába, hiszen a hajít mindkettőhöz kapcsolódik.
A hipotéziseket egy asszociatív kiolvasási feladatban vizsgáltuk. A {4a) és
{4b)~hez hasonló mondatokon túl használtunk egy olyan mondatot is, mint amilyen
{4c).
A (4c)-ben a kétértelmű dob tövet egy egyértelmű kötött morféma, az -sz
követi, mely csak az ige alanyi ragozási paradigma része. Az így kapott dobsz
többmorfémás alak már egyértelmű. Milyen predikciókat tehetünk az igei (hajít) és a
főnévi (gitár-) asszociátumok feldolgozására az egyértelmű dobsz alak után?
Tételezzük fel első hipotézisként, hogy minden szóalaknak külön egészleges
szótári képviselete van (A modell). Ebben az esetben az interakcionisták szerint nem
szabadna facilitáció legyen a nem érvényes főnévi asszociátumra. Ez azért van így, mert
az előzményben szerepel a te második személyű személyes névmás, mely
megakadályozná az ige itt nem megfelelő harmadik személyű alakjának (dob-) az
aktiválását. Ezért aztán a gitár főnévi asszociátum későbbi adása már nem
eredményezhetne visszafelé aktiválást a dob főnévi olvasatára, mivel ez a szóalak eddig
fel sem merült. Ha tehát csak a dobsz egyértelmű szó egészleges reprezentációja
érvényesül, akkor nem lehet visszafelé aktiválás, mivel a gitár célszó a dobsz szónak
fhajítsz értelemben) nem asszociátuma.
Nem ez a helyzet azonban, ha lépésenkénti morfológiai aktiválást tételezünk
fel (B és C modellek). Ekkor a moduláris koncepciónak megfelelő hatások várhatóak.
A dob szó az ellentmondó kontextus ellenére is aktiválódna, mivel aktiválásához a
bemeneti akusztikai-fonetikai feltételek megvannak. E felfogás szerint a tőhatáron a
szó mind főnévi, mind igei jelentése aktiválódna, függetlenül attól, hogy helytálló-e.
Továbbra is kérdés persze, vajon a viszonylag rövid időintervallum (körülbelül 100
msec), melynek során az -sz kötött morféma megjelenik, elég hosszű-e ahhoz, hogy a
dob nem megfelelő főnévi ellentéte legátlódjék. Seidenberg és munkatársai (1982) azt
m utatták ki, hogy a nem megfelelő jelentés elnyomására 200 msec elégséges. Nyitott
emprikus kérdés, hogy efféle folyamat már 100 msec után is végbemehet-e.
Meglehetősen más a helyzet azonban, ha összekapcsoljuk a morfológiai
dekompozíciót és a modularitást, mint а В és C modellben, s úgy képzeljük el, hogy a
tövek és a nyelvtani (kötött) morfémák külön vannak reprezentálva a mentális
szótárban. Az interakciós felfogás szerint ebben az esetben a kontextus a dob tő igei
jelentését kellene csak aktiválja s a főnévit nem, míg a második személyű -sz
személyrag már eleve elővételeződne a megfelelő névmás, a te meglétével a megelőző
kontextusban. A főnévi jelentéssel asszociálódó gitár szó ezt követő megjelenítése
visszafelé aktiválhatná a korábban már aktivált dob formának itt szükségtelen főnévi
jelentését, ha a mintegy 100 msec-os késleltetés nem elég már ahhoz, hogy leblokkolja
ezt a folyamatot. A modularista felfogás is azt mondaná, hogy a külön morféma
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reprezentációval összekombinálva a dob mindkét jelentésének aktiválódása
következtében facilitáció lépne fel mind az igei, mind a főnévi asszociátumokra, ha a
körülbelül 100 msec-os késleltetés nem elég hosszú ahhoz, hogy már fellépjen a szótári
hozzáférést követő szelekció.
Kísérleti eljárás és anyag
Személyek. Jobbkezes, 20-24 éves személyek, 24 önként jelentkező egyetemista vett
részt a kísérletben.
Eljárás és apparátus. A félhomályos laboratóriumban ülő személyek
fejhallgatón egyenként mondatokat hallottak, összesen 24 mondatot. Mindegyik
mondatot azonnal, késleltetés nélkül egy vetített szó megjelenése követte. A szót
hangosan ki kellett olvassák. A nagybetűvel írt szavakat egy másik szobából a
személytől kb. 1,5 méterre lévő vászonra vetítettük. A mondatokat egy négysávos
SONY magnetofon egyik sávjára rögzítettük. Egy másik sávon a mondatvégnek
megfelelő helyen egy 50 msec-os négyszögingert rögzítettünk, mely vezérlőjelként
szolgált. Kinyitotta a diavetítő mágneszárját (2 másodpercre), s elindította az első
kísérlet leírásában említett PSYCHOTEST műszer időmérőjét. A személyek előtti
asztalon rögzítve volt egy mikrofon, amely egy hangkulcs elektronikán keresztül a
személy kiolvasási válaszának kezdetekor leállította az időmérőt.
Néhány mondatot felszólítás követett, hogy a személyek saját szavaikkal írják
körül az éppen hallott mondatot. Ezzel akartuk biztosítani, hogy igyekezzenek a
mondatokat megértéssel kísérni.
Kísérten terv és anyag. A kritikus mondatok három típusba tartoztak. Mindig
az utolsó szó volt minket érdeklő kétértelmű szó. Ez vagy (/) morfológiailag egyszerű
kétértelmű alak volt (mint a dob (4a)-ban), vagy (ii) morfológiailag komplex kétértelmű
szó (mint a dob-om {4b)-ben), vagy (iü) morfológiailag komplex egyértelmű szó (mint a
dob-sz (4c)-ben). A mondat szerkezete minden esetben szintaktikailag egyértelművé
tette az utolsó szót, mindig az igei jelentés irányába torzítva.
A kritikus mondatokat követő kiolvasandó célszavak három típusba tartoztak,
(i) Az utolsó szó releváns (igei) jelentésének asszociátuma (pl. hajít a (4) példában,
vagy (ii) az utolsó szó nem releváns (főnévi) jelentésének asszociátuma (pl. gitárt vagy
(üt) kontroll szó volt mint a (4) esetben a könw .
Mindegyik személy csak egyszer találkozott minden célszóval, az egyik
mondattípushoz kapcsolva.
Mindegyik típushoz 8 mondat tartozott. A Függelék bemutatja a mondatokat
a célszavakkal együtt. A Függelék a bemelegítő mondatokat is mutatja. Ezek minden
személynél azonosak voltak. A listában két további kétértelműség-típus is szerepelt.
Az egyik az (5)-nek megfelelő változat, ahol csak a ragozott alak kétértelmű a tőnek
inkább csak főnévi jelentése van. A másik kiegészítő típusban főnévi kétértelműségek
szerepeltek, mint (6).
(5) Sokszor előfordul, hogy a busz lassan HALAD.
(6) A hegyoldalon gyorsan épül a VILLA.
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Tizenkét kiegyenlített listát készítettünk, mindegyik 32 mondatból állt. A kiegyenlítés
azt jelentette, hogy mindegyik kritikus igével minden személy csak egyszer találkozott,
s mindegyik célszó típusból (releváns, irreleváns, kontroll) egyenlő számút kaptak.
Ráadásul az a célszó, mely az egyik személynél releváns volt, egy másik személynél
irreleváns volt. Mindezek miatt a minket érdeklő összerhasonlítások mind személyen
belüliek voltak.
A függő változó a célszó megnevezésének rekcióideje volt a szó vetítésének
kezdetétől a megnevezés kezdetéig. Technikai hibák miatt nem mindegyik Rl-adatot
tudtuk használni. Ezért egy átfogó variancianalízis helyett páros összehasonlításokra
alapoztunk, s az egyes összehasonlításoknál az esetszám nem volt azonos.
Az elófeszítési kísérletek visszatérő kérdése a megfelelő kontroll megtalálása.
Mi ezt úgy biztosítottuk, hogy egy 20 személyből álló külön csoport a célszavakat
mindig olyan mondatokat követően kapta, amelyek nem voltak kapcsolatban a célszó
jelentésével. Az ebben kapott átlagos kiolvasási idők adták azt az alapvonalat, amely a
szó kiolvasására jellemző idő. A megfelelő mondatkontextusokban kapott időket
ezekhez viszonyítottuk. Nullhipotéziscink mindig arra vonatkoztak, hogy nincsen
facilitáció vagyis a tényleges RÍ a kontroll átlaghoz képest nem tér el a nullától.

Eredmények és általános megbeszélés
Az egyes morfológiai típusoknál a kontroll, a releváns és az irreleváns célszókiolvasási
átlagokat az 1. táblázat millisecundumokban mutatja, együtt a különbségi értékekkel.
1. táblázat. Átlagos kiolvasási látenciák (millisecundumban) összehasonlítva az igei és főnévi asszociátuntokat
a nekik megfelelő kontrollal

Kétértelmű tő
Kétértelmű szuffixum
Egyértelműsítő szuffixum

Igei (releváns) asszociátumok

Főnévi (irreleváns) asszociátumok

Célszó

Kontroll

Diff.

Célszó

Kontroll

Diff.

573

624
701

-54
-73

625
626

666
679

621

-44

592

641

-41
-53
-49

62S
577

Egymintás t-próbákat végeztünk arra a nullhipotézisre vonatkoztatva, hogy nincsen
facilitáció, vagyis a kontroll és a célszó átlagos eltérése nulla. Egyszerű kétértelmű
töveknél közel szignifikáns hatást kaptunk a releváns, igei jelentésre (t(15) = 2,07, p <
0,06), nem kaptunk azonban facilitációt az irreleváns főnévi jelentés asszociátumaira
(t(15) = 1,31, p > 0,20). Morfológiailag bonyolult kétértelmű szuffixumokkal ellátott
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szavaknál viszont a facilitáció mindkét asszociátumnál megjelent: a releváns igei
jelentés asszociátumainál t(14) = 2,80, p < 0,02), s a nem releváns főnévi
asszociátumoknál is (t(14) = 2,44, p < 0,03). A legérdekesebb, hogy a facilitáló hatás
megmaradt még akkor is, amikor a csak igei szuffixum egyértelműsítette a kétértelmű
tővel induló szót. Az igei jelentés asszociátumainál tendencia szintű különbség volt,
(t(23) = 1,78, p < 0,09), az irreleváns főnévi jelentés asszociátumainál viszont
szignifikáns volt a facilitáció (t(23) = 2,63, p < 0,02).
Bár az eredmények mintázata érdekes, mielőtt áttérnénk az értelmezésre,
néhány figyelmeztető megjegyzés kívánkozik ide elővizsgálatunk módszertani
hiányosságairól. Az egyik az eredményeket nagymértékben befolyásolni képes
probléma, hogy nem tudtuk ellenőrzésünk alatt tartani az esetleges különbségekre a
következők hatását: a) a vizsgált kétértelmű szavak gyakoriságát ás b) a célszavak és a
mondatvégi kétértelmű szavak közötti asszociációk erejét. Mivel többmorfémás
szavaknál az egészleges reprezentáció megléte a szóalak gyakoriságának függvénye
lehet, ez a hiányosság eredményeinket hipotetikussá teszi. További bizonytalanságok
származnak abból a tényből, hogy a kontroliadatokat más személyektől kaptuk, mint
azokat a felismerési, kiolvasási időket, melyeket a kontextuális mondatoknál kaptunk.
Az sem elhanyagolható tényező, hogy a kontextusok mindig az igei olvasatot
favorizálták, s nem vizsgáltuk, hogy mennyire uralkodó vagy domináns a kétértelmű
szónak ez a jelentése kontextus nélkül.
Bár előzetes ellenőrzést nem végeztünk, az azóta elkészült, 500.00 szövegszót
feldolgozó gyakorisági szótárra (Füredi és Kelemen, 1989) támaszkodva elvégeztünk
néhány utólagos statisztikai összehasonlítást. A kísérleti mondatok kulcsszavainak
gyakorisági jellemzőit a 2. táblázat foglalja össze.
A 2. táblázatot tekintve a minket most érintő kérdésekhez a következő
adalékokat kapjuk. Ideális esetben természetesen azonos gyakoriságú kellene legyen a
főnévi és az igei értelmezés. Post hoc elemzésünk azt mutatja, hogy bár nem ez a
helyzet, a gyakoriság inkább az igei, mintsem a főnévi olvasatot támogatja. Öt olyan tő
volt a 15-ből, ahol a főnévi értelmezés egyáltalán nem szerepel a gyakorisági szótárban,
miközben az igei szerepel, s csak kettő, ahol volt főnévi s nem volt homonim igei alak.
(A szótár 10 előfordulás abszolút gyakoriságig adja meg a töveket.) Hasonló módon,
ha azt a 8 tövet tekintjük, ahol mindkét olvasat megvan, az igei olvasatok átlagos
gyakorisága 274,3 (+105), miközben a főnévi olvasat gyakorisága 90,5 (+30) az
egymintás t-érték 1,54, p > 0,15. Ha a két jelentést külön szónak tekintve kétmintás
összehasonlításokat végzünk, hasonló képet kapunk. A 12 eltérő igei és a 10 főnévi
tövet összehasonlítva átlaguk 197,8 (+74,8), illetve 165,6 (+65,8), t(2) érték 0,32, p >
0,755. Azokra az egyedi, ragozott alakokra számítva pedig, amelyek lehetnének igék is
és főnevek is - 7, illetve 4 szerepelt a szótárban közülük - az átlagérték 28,0 (+8,9),
illetve 11,7 (+4,6) voltak, a t(9) érték pedig 3,33, p > 0,10. Vagyis nem volt
statisztikailag szignifikáns eltérés a főnévi és igei olvasatok között, de az abszolút
értékek, ha mutattak valamilyen irányba, akkor mindig az igei értelmezéseket mutatták
gyakoribbnak. Ez fontos mozzanat, hiszen azt jelenti, hogy kísérletünkben az
irreleváns jelentés facilitációját nem magyarázhatta a gyakoriság.
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2 táblázat. Néhány gyakorisági adat a kétértelmű szavakról

Főnévi gyakoriság

Igei gyakoriság

Szóalakok
tő

alak

tő

alak

Kétértelmű tövek
DOB
CSAP
NYOM
SÍR
LÉP
FEJ
SEJT
ÉL

46
49
54
124

36
44
3
15
23

120
nincsen
64
437

nincsen
nincsen
120

9
14

59
nincsen
701

6
69

23
nincsen
1

35

Kétértelmű rágós alakok
DOBOD

nincsen
nincsen

0

CSAPOK

46
49

NYOMOM

54

0
0

SÍROK
LÉPEK

124
120

6
2

FEJED
SEJTEM

64

2

437

33

35

0

4

275
247

-

2
4
0
0
0

38

ÉLEK

120

0 (1 )
3(10)

59
nincsen

3(10)

701

nincsen

nincsen

Egyértelmű rugós alakok
FÉLSZ

199
nincsen

FALSZ
ÁLLSZ

856

VÁRSZ
SZÁNSZ
ÖLSZ
ÉGSZ

485
33
29
76

-

31

nincsen

34
116

-

A főnévi szufftxumos alakoknál az első szám a konkrét alak gyakoriságát
mutatja (a rag mint szóvég), a zárójelben lévő szám pedig mindazokat az
alakokat, melyekben az érintett jelsor szerepel (pl. a házamban is része lesz a
házam számításának.)
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Az eredmények érdekes oldala az, hogy a morfológiailag összetett kétértelmű
szó (dobom) mind a kívánt igei asszociátumot, mind a nem kívánt főnévi
asszociátumot facilitálta. Ez az eredmény arra utal, hogy a komplex kétértelmű
alaknak külön egészleges reprezentációja van, mint ahogy az A modell sugallná. Ez
azért van így, mert ha a többféle jelentést csak a kétértelmű dob tőt követően
aktiválnánk, akkor az -om szótagnyi hosszúságú kötött-nyelvtani morféma alatt (ez kb.
250 msec hosszú) már elég idő lett volna arra, hogy a kontextus elnyomja az itt nem
kívánt főnévi jelentést (1. erről Seidenberg és mtsai, 1982). Ez azt sugallja, hogy a
dobom morfológiailag bonyolult kétértelmű szó lexikai képviseletének elérése után
következik be mindkét asszociátum aktiválódása.
Ezt az értelmezést külön alátámasztja az az eredményünk is, hogy az itt nem
szükséges főnévi asszociátum aktiválása éppenséggel erősebb a morfológiai összetett
kétértelmű formánál (dobom), mint a morfológiailag egyszerű tőalaknál (ahol a hatás
kissé meglepő, végeredményben hiányzik a főnévi alakra vonatkozó facilitáció, nem
szignifikáns). Ez az eredményünk összhangban van azzal a feltételezéssel, hogy a
morfológiailag egyszerű tőalak és a morfológiailag bonyolult szóalak egészleges lexikai
képviseletei mindkettőre egymástól függetlenül aktiválódnak, s előfeszítési, más
szavakat aktiváló hatásaik összegződnek. Ez okozná az erősebb facilitációt a nem
szükséges asszociátumnál a bonyolult morfológiájú szót követve.
Érdemes újfent kiemelni, hogy az elófeszltés megjelenése a nem várt főnévi
asszociátumnál a morfológiailag komplex, de kétértelmű szó után valójában semmit
sem dönt el. E hatást mind az egészleges (A), mind az elemző-utólagos modell (B),
mind a menetközbeni elemzés (C) magyarázni tudná, ami a morfológiát illeti, s a
többszörös hozzáférést illetően pedig összeilleszthető nemcsak a moduláris, hanem a
visszafelé előfeszítési magyarázatokkal is. Ennek az az oka, hogy az interakciós
felfogásnak megfelelően a főnévi jelentés nem várt asszociátumának a morfológiailag
komplex szó korábban nem aktív főnévi jelentésére mind az egészleges, mind az
elemző felfogás mellett lehet visszafelé hatása. Mind az egészleges, mind az elemző
feltevés mellett a visszafelé keresés egy kétértelmű egészleges, illetve elemzett alakot
találna.
A morfológiailag bonyolult egyértelmű szavaknál, melyeknek csak a töve
kétértelmű (dobsz) is megvolt viszont a facilitáció, s ez jobban behatárolja a lehetséges
magyarázatokat. Abból a feltételezésből kiindulva, hogy a morfológiailag bonyolult
dobsznak csak egészleges reprezentációja van (1. az A modellt), ez az eredmény nem
egyeztethető össze a visszafelé aktiválással, mivel a visszafelé keresést elindító szó nem
találna a főnévi asszociatív célpontnak megfelelő alakot, csak a dobsz egyértelmű igei
formát. Feltételezve azonban, hogy a morfológiailag bonyolult szavak dekomponáltak,
morfémáik a szétbontott formában állnak rendelkezésre a mentális lexikonban (mint a
В modell mondja), illetve éppen most adta őket hozzá a tőhöz az elemző rendszer,
akkor mind az autonóm önműködő hozzáférési hipotézis, mind a visszafelé aktiválási
modell magyarázni lenne képes ezt az eredményt.
Ha feltételezzük az egyes morfémák egyenkénti megkeresését a mentális
lexikonban és a szó jelentésének összegződő kibontakozását, akkor a következőt
mondhatjuk. A dobsz esetében a dob aktiválja mindkét jelentést, ami megfelel egy
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moduláris dekompozfciós modellnek. Mikor azonban már megjelent a tesztszó (gitárt,
ez visszafelé aktiválva már a kész formával (dobsz) találkozik, s itt nem talál alapot az
aktiválásra. Vagyis aszimmetrikus modellt tételezhetünk fel. Előrehatóan
morfémánként folyna az aktiválás, azonban ebből olyan komplex jelentések
alakulnának ki, amelyek visszafelé még egyszer már nem dekomponálhatóak a főbb
alkotórészekre, legalábbis nem szokványos idői paraméterek között. (Az a lehetőség
persze mindig megmarad, hogy valaki feltételezze, hogy a visszafelé aktiváció igen
gyors másodlagos dekomponálást indít el a reprezentációkon, miközben azok
eredendően egészlegesek. Ez azonban eléggé ad hoc hipotézisnek tűnik.)
Dolgozatunk elején három alternatív modellt vázoltunk a magyar főnévi
morfológiának abból a jellegzetességéből kiindulva, hogy egy egyszerű kiinduló tőnek
nagy mennyiségű szóalakja van. Kiinduló kérdésünk az volt, hogy az agglutinatív
nyelvekben vajon minden szóalaknak elkülönült, morfológiailag elemzetlen egészleges
reprezentációja van-e, vagy pedig a szótári hozzáférés érzékeny a morfológiai
felbontásra, s az ilyen szavak szótári elérése valamiféle morfológiai elemzést is magába
foglalna. Első kísérletünk a kattanások felismerésével kapcsolatban a második
alternatívát támasztja alá, vagyis hogy a szó hallgatása közben morfológiai elemzés van.
Az asszociatív előfeszítés-vizsgálat kezdeti eredményei viszont nem zárják ki az
egészleges reprezentációt, csak annak kapcsolatát a kontextus érzékeny előhívással
nagyon valószínűtlenné teszik.
A látszólag ellentmondó eredmények azonban igazából összeegyeztethetőek.
Vannak olyan adatok, melyek szerint a szabályos és nagy gyakoriságú, morfológiailag
bonyolult szavaknak igenis van egészlegcs mentális reprezentációjuk az emlékezetben
(pl. Stemberger és McWinney, 1986).
A mi eredményeink is a szótári hozzáférés vegyes modelljét támasztják alá.
Olyan modellt, mint amit újabban Caramazza s kollegái vetettek fel (Caramazza,
Miceli, Silvei és Laudana, 1985; Caramazza, Laudana és Romani, 1988). Caramazza
Kiterjedt Címzett Morfológiai modelljében - a szótári hozzáférésről és
reprezentációról - a bonyolult szóalakoknak kettős reprezentációjuk van: tároljuk
őket, mint elemzetlen egészlegcs egységeket, s mint morfológiailag dekomponált
formákat is. Az, hogy a feldolgozás során melyik alakot használjuk, a feladattól és a
szóalakok egymáshoz viszonyított gyakoriságától függ.
Mindezt tapogatózan kiegészíthetjük azzal, hogy az analitikus alaktani
feldolgozás a magyarban feltehetően együtt jár a moduláris szótári hozzáféréssel, s a
moduláris szerveződés alaktani elemzéssel. Bár kizárni modelleket nem tudtunk, a
moduláris-interakciós és az analitikus-egészleges modellek elvileg lehetséges
kombinációi közül nagyon valószínűtlenné tettük az interakciós modell és az alaktani
egészlegesség kombinációját.
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. december 14.
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Függelék
Bemelegítő mondatok
István szerint én a fiamat túl gyakran VEREM.
Én még sose hallotam ezt a furcsa NYELVET.
Azután, hogy a lovak elindulnak, már senki sem FOGAD.
Pista az erkélyen öl, és a távolba RÉV
A sziklás parton sok a RÁK.
Akivel kiskorában az apja így bánt, az a tanárai ellen
később mindig LÁZAD.

GÖDÖR
BESZÉDET
TOJÁS
HAJÓ
HAL
BETEG

Hogyha dühös vagyok, akkor bizony TÖR..

LAPÁT

N-V kétértelmű tövek

Igei

Főnévi

Semleges

Te is tudod, hogy János mindig nagyot DOB.

HAJÍT

HANGSZER

KÖNYV

Mikor apa dühös, gyakran az asztalra CSAP.

ÜT

MOSDÓ

ALMA

Amikor közelebb húzódok, maga mindig arrébb NYOM.

TOL

LÁB

FÜL

Ez a kislány minden este sokat SÍR.

ZOKOG

TEMETŐ

KALAP

Látta, amint Mihály a gémeskúthoz LÉP.

MEGY

MÁJ

ÚJSÁG

Juliska minden délután tehenet FEJ.

TEJ

NYAK

KÉP

Szerintem Péter most már valamit SEJT.

ÉREZ

VÉR

LAKÁS

M ár egy éve, hogy Pesten ÉL.

VAN

PENGE

LABDA

Kétértelmű rágós alakok
Láttam, hogy a kislabdát milyen messzire DOBOD.

HAJÍTOD

Ha sokat nyúlkálsz, én még a kezedre CSAPOK.

ÜTÖK

MOSDÓK

ALMÁK

Ha akarja, én a székét a falhoz NYOMOM.

TOLOM

LÁBAM

FÜLEM

Ha ilyen filmet látok, hát én bizony SÍROK.

ZOKOGOK

TEMETŐK

KALAPOK
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HANGSZERED KÖNYVED

Attól féltem, hogy még sárba LÉPEK.

MEGYEK

MÁJAK

ÚJSÁGOK

Elhatároztam, hogy megnézlek, ahogy a tehenet FEJED.

TEJED

NYAKAD

KÉPED

ÉRZEM

VÉREM

LAKÁSOM

VAGYOK

PENGÉK

LABDÁK

Tudom, hogy le a madaraktól nagyon FÉLSZ.

IJEDSZ

EGÉSZ

GYUFA

Láttam az ebédnél, hogy milyen csúnyán FALSZ.

ESZEL

PADLÓ

CIPŐ

Lefényképezlek, amint éppen az asztal mellett ÁLLSZ.

ÜLSZ

O RR

KACSA

Te persze ma egyfolytában csak a lányra VÁRSZ.

ÁCSOROGSZ HÁZ

PLAKÁT

A fene a jó lelkedet, hogy mindenkit SZÁNSZ.

SAJNÁLSZ

HÓ

CUKOR

H a feldühítenek, rögtön arra gondolsz, hogy ÖLSZ.

GYILKOLSZ

HAS

KÉP

Látom kicsikém, hogy te a szerelemtől szinte ÉGSZ.

LÁNGOLSZ

LEVEGŐ

Nem mondtad el nekem, hogy miről van szó, de most
már SEJTEM.
Én már egy éve, hogy Pesten ÉLEK.

Egyértelmű rágós alakok
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SUMMARY

Morphological ambiguities in the process of understanding
Gergely, György and Pléh, Csaba
The paper presents the results of two pilot experiments that studied the on line
processing of morphemes in multimorhemic Hungarian words. The aim of the studies
was to clarify (i) is the processing of agglutinative structures holistic or analytic, and
(ii) are there any signs of a modular bottom up morphological parsing that is
insensitive even to syntactic context. In Experiment I a click detection study was done
comparing detection times over long monomorphemic words with times over words
that are built of several morphemes. Detection time was slower over the
multimorphemic words suggesting an on line decompositional parsing. Experiment II
used the crossmodal priming paradigm with ambiguous stem words (N-V ambiguity),
suffixed forms that still remained ambiguous and forms where the suffix disambiguated
the original ambiguity. Signs of access of the irrelevant meaning were observed in all
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three types. This suggests that in Hungarian there is automatic access of multiple
meanings that survives short periods (150msec) even of the disambiguating suffix
appears on the same words. This finding is interpreted as supportive of the modulárist
thesis and an incremental analytic processing over morphemes.
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LEXIKÁLIS ELÖFESZÍTÉS A MENTÁLIS LEXIKONBAN AZ
ANYANYELV ÉS EGY TANULT MÁSODIK NYELV KÖZÖTT*
THUMA ORSOLYA és PLÉH CSABA
ELTE Általános Pszichológiai Tanszéke

Módszertani érdekességül kísérletünk arra keresett választ, hogy vajon annak a
feldolgozórendszernek a működése, amely az éppen feldolgozás alatt álló kétértelmű
szavak mindkét jelentésének asszociátumait egy rövid ideig automatikusan aktiválja,
kiterjed-e a mentális lexikonban egy tanult idegen nyelv szavaira is abban az esetben,
amikor egy személy mentális lexikonja két nyelv szavait egyaránt tartalmazza.
Kísérletünkben modalitásközi elöfeszítési elrendezést használtunk számítógép által
vezérelt hallott és olvasott ingerek felhasználásával.
A vizsgálatban olyan magyar anyanyelvű személyek vettek részt, akik magas
tudásszinten beszélik az angol nyelvet, amely tanult második nyelvük. A kísérlet során a
személyek kétértelmű szavakra végződő magyar mondatokat hallgattak, majd a
kétértelmű szó elhangzását követően 100 msec késleltetési idővel a számítógép
képernyőjén megjelent egy angol szó, amely a két jelentés egyikének asszociátuma, vagy
egy jelentésében oda nem illő kontrollszó volt, amelynek a kiolvasási reakcióidejét
mértük.
A kiolvasási reakcióidők azt mutatják, hogy mindkét nyelven aktiválódnak a
kétértelmű szavak mindkét jelentésének asszociátumai egy rövid (100 msec) ideig a
mondatfeldolgozás során egyértelmű szemantikai, szintaktikai és nyelvi környezetben,
tehát a mentális lexikon egyik nyelvén elhangzott kétértelmű szavak automatikusan
előfeszítették a mentális lexikon másik nyelvén is a kétértelmű szavak mindkét
jelentésének asszociátumait.

Meyer és Schvaneveldt (1971) olvasásos módszert alkalmazó kísérletükben kimutatták,
hogy egy célszó felismerése gyorsabb abban az esetben, amikor megelőzi egy olyan szó
olvasása, amely jelentésében kapcsolódik hozzá és ezáltal előhangolja azt. Ezt az ún.
"priming", elöfeszítési módszert használták fel a későbbiekben a modalitásközi
előhangoláson alapuló kísérletekben Prather és Swinney (1988) valamint Tannenhaus
et al. (1988). Prather és Swinney (1988) modalitásközi elöfeszítési elrendezést

* A tanulmány a Magyar Pszichológiai Társaság Általános és Személyiségpszichológiai Szekciójának 1991.
január 29-i ülésén elhangzott előadás alapján készült. A kutatások a második szerző T 018173 számú OTKA
pályázata támogatta.

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 5-6.293-304.

használva azt találták, hogy amikor szerkezetileg kétértelmű szavak kerültek olyan
mondatokba, melyeknél a szintaktikai összefüggés teljességgel behatárolta, hogy
melyik olvasat a megfelelő - a főnévi olvasatot a határozott névelő, az igei olvasatokat
a to, a főnévi igenév formálója előzte meg - az odaillő és az oda nem illő (eltérő
szófajnak megfelelő) jelentések egyaránt facilitálódtak. Tannenhaus és munkatársai
(1988) pedig azt mutatták ki, hogy kétértelmű szavaknál egyértelműsítő mondattani
kontextusban a kontextusba nem illő jelentés asszociátumainak kiolvasási ideje
lecsökkent. A facilitáció hatása a kétértelmű szó elhangzása után kb. 200 msec időn
belül volt kimutatható. Ez arra utal, hogy a kétértelmű szónak a korlátozó szintaktikai
kontextus ellenére mind a főnévi, mind az igei olvasata aktiválódott egy egészen rövid
ideig a mondatfeldolgozás során, vagyis úgy tűnik, hogy a mondatfeldolgozó rendszer
jelentésaktiváló működése a feldolgozás korai szakaszában független a mondatban
hozzáférhető szemantikai és szintaktikai információ feldolgozásától.
Simpson és Burgess (1985) priming helyzetben az ingerek közötti latenciaidőt
variálva azt találták, hogy 16 msec-nál a kétértelmű szónak csak a domináns jelentése
facilitálódott, 100-300 msec között mindkét jelentés, 500 msec felett viszont ismét csak
a domináns jelentés volt facilitált. Vagyis a kétértelmű szó feldolgozása során a
kontextusba nem illő jelentésének facilitációja csak rövid ideig áll fenn. Gergely és
Pléh (1994) kétértelmű szavak jelentéseinek hozzáférését vizsgáló kísérletükben
magyar nyelven is a korábbi kutatásokhoz hasonló eredményeket kaptak: egyértelmű
mondatkontextusban adott kétértelmű szavak mindkét jelentése facilitálódott 100
msec-os késleltetési idő mellett. Eredményeik külön érdekessége, hogy a kontextusba
nem illő jelentés aktivációja kimutatható volt a szavak egyértelműsítő ragozott
alakjainál is, annak ellenére, hogy a rag elhangzása 100 msec-nál hosszabb időt foglalt
le. Úgy tűnik, a facilitáció fennmaradásában a nyelvi ingerrel kitöltött és a kitöltetlen
idők hatása különböző.
A kétértelmű szavaknál tapasztalt facilitációs jelenségek magyarázataként a
modularista felfogás hívei azt tartják valószínűnek, hogy a mentális szótárban van egy
rövid ideig tartó automatikus működés, amelynek eredményeképpen egy szó minden
jelentése facilitálódik a mondat szintaktikai kontextusától függetlenül és csak ezután, a
már feldolgozott szintaktikai és szemantikai információk hatására választódik ki a
megfelelő jelentés, amely aztán legátolja az oda nem illő jelentéseket. A kérdés nagy
vitát kavart a különböző elméletek hívei között és a mai napig nincsen általánosan
elfogadott magyarázat a jelenségre. A legfőbb rivális az ún. visszafelé facilitáció,
amelyet kísérletileg Van Petten és Kutas (1987) mért. Kétértelmű priming szavak
asszociátumaira adott eseményhez kapcsolódó agyi potenciálok regisztrálásával
kimutatták, hogy a kontextusba nem illő asszociátumok által kiváltott EEG válaszok
csak 500 msec-nál térnek el a kontrollszavakétól, míg a kontextusba illő asszociátumra
adott válaszok már 300 msec-nál eltérnek a másik két célszó típustól 200 msec
latenciaidő mellett. Eredményeiket visszafele ható aktivációként elemzik, vagyis
szerintük az irreleváns jelentést csak a mondatértelmezéshez nem illő célszó olvasása
után aktiválnánk. A kettős aktiváció csak látszólagos lenne, valójában itt igen gyors, de
másodlagos relevanciakeresésről lenne szó. Mindazonáltal kísérletükben nem
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modalitásközi elrendezést használtak, így eredményeiket befolyásolhatta a 200 msec
latenciaidővel adott vizuális ingerek fennmaradásának a hatása.
A kísérleti eredmények tehát arra utalnak, hogy a mondatfeldolgozás korai
szakaszában a kétértelmű szavak mindkét jelentése automatikusan aktiválódik,
amelyet a jelentésbeli asszociátumainak facilitált hozzáférhetősége mutat, vagyis a
mondatnak sem a szintaktikai, sem a szemantikai tartalma nem korlátozza az aktiváció
tovaterjedését a mentális lexikonban a mondatfeldolgozás korai szakaszában. Felmerül
az a kérdés, hogy vajon az automatikus jelentésaktiváció kimutatható-e két különböző
nyelv szavai között abban az esetben, amikor a mentális lexikon az anyanyelv szavain
kívül egy másik tanult nyelv szavait is tartalmazza. A különböző nyelvek szavai
egyetlen mentális szótárban vagy elkülönülten reprezentálódnak? Kétnyelvűekkel
végeztek ilyen értelmű kutatásokat. Beauvillain és Grainger (1987) angol-francia
kétnyelvű személyek vizsgálatakor úgy találták, hogy a nyelvi kontextus nem gátolta le
a két nyelvben különböző jelentésű, de azonos írásképű szavak (homográfok) mindkét
nyelvi jelentésének hozzáférését. A vizsgálati eredmények arra utalnak, hogy a
mentális lexikon két nyelvének szavai a szemantika szintjén nem különülnek el élesen
egymástól.
Ha automatikus facilitáció a mentális lexikon két nyelvének szavai között
tanult második nyelv esetén is kimutatható, az egyfelől arra utalna, hogy a
mondatfeldolgozó rendszer aktivitását a feldolgozás korai szakaszában nemcsak a
szintaktikai és szemantikai információ nem befolyásolja, hanem az sem, hogy a mondat
milyen nyelven hangzott el. Másfelől az automatikus aktiváció a másik nyelven azt
mutathatja, hogy a mentális lexikonban szemantikus szinten nem válik szét élesen az
anyanyelv és a tanult második nyelv reprezentációja és a két nyelv közötti gátlás egy
magasabb szinten történhet a feldolgozás későbbi szakaszában. Elsősorban
módszertani érdekességű kísérletünk ezt a kérdést közelíti meg.

Módszer
Kísérleti személyek
A kísérletben 30 önként vállalkozó ELTE angol szakos hallgató vett részt,
mindegyikük magyar anyanyelvű, az angolt második nyelvként beszélik. A személyeket
annak alapján válogattuk ki, hogy hány éve tanulnak angolul és naponta hány órát
foglalkoznak átlagosan az angol nyelvvel. A kísérleti személyek átlagosan 9 éve
tanulnak angolul és naponta átlagosan 4 órában használják valamilyen formában az
angol nyelvet. Kilenc személy adatait az értékelésből kihagytuk, mert adataik negatívan
korreláltak a többi személy adataival, illetve a reakcióidejük jóval hosszabb volt a
többiekéhez képest. A viszonylag nagyszámú nem korreláló adat azt mutatja, hogy a
személyek között jelentős egyéni különbségek lehetnek a mentális lexikon szintjén. A
két nyelv mentális lexikonja között és egy második tanult nyelv szótárán belül
valószínűleg fokozatosan épülnek ki a jelentésbeli asszociatív kapcsolatok, a
kapcsolatok kiépülésének üteme egyénenként eltérő lehet. Mivel eleve viszonylag nagy
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szórással járó mérésről van szó, az egy-egy esethez tartozó adatok kis száma is
magyarázhatja, miért kellett kihagynunk 9 személy adatait a kiértékelés során.

Kísérleti anyag
A kísérleti anyag 24 magyar mondatból és a hozzájuk tartozó célszavakból állt. Minden
m ondat utolsó szava, amely "priming" szóként működött, kétértelmű volt jelentését és
szófaját tekintve is, oly módon, hogy az egyik jelentésében ige, a másik jelentésében
viszont főnév volt a szó. A szavak két jelentése nem volt közvetlen szemantikai
kapcsolatban egymással. A mondatok, így a priming szavak is, magyar nyelven
hangzottak el, a kiolvasandó célszavak viszont angol nyelvűek voltak.
A kísérleti mondatanyag két csoportra oszlott aszerint, hogy a mondat utolsó
szava magyar vagy angol nyelven volt kétértelmű. A mondatok fele olyan szóra
végződött, amely magyar nyelven kétértelmű (1). A mondatok másik felében az utolsó,
vagyis a priming szó magyar nyelven ugyan nem volt kétértelmű, viszont a szó angol
megfelelője az angol nyelvben kétértelmű szó (2), egy főnévi és egy igei jelentése is
van.
(1) Mostanában Tünde éjszaka sokat sír.
(2) Az előbb csináltam rendet és már megint tele van a mosogató., (angolul sink,
amely a főnévi olvasata mellett igeként angolul azt jelenti "süllyedni".)
A mondatok a két csoporton belül további két-két csoportra oszlottak.
M indkét csoporton belül a mondatok fele az igei (3), a másik fele a főnévi (4) olvasatot
erősítette meg.
(3) Mari már egy órája rád vár.
(4) Sok gondot okozhat egy rossz fog.
így a mondatok összesen négy csoportot alkottak aszerint, hogy az utolsó szó,
amely a priming inger volt magyar nyelven kétértelmű, a mondatban igei jelentésében
szerepel; magyar nyelven kétértelmű, a mondatban főnévi jelentésében szerepel; angol
megfelelője kétértelmű, a mondatban igei jelentésében szerepel; angol megfelelője
kétértelmű, a mondatban főnévi jelentésében szerepel.
Minden mondatot három típusú célszó egyike követett: (i) a mondat által
megerősített jelentés asszociátuma, (ii) a mondatba nem illő jelentés asszociátuma,
(iii) a priming szóhoz jelentésében nem kapcsolódó kontroll szó. Tehát például,
amikor a személy azt a mondatot hallotta, hogy Mostanában Tünde éjszaka sokat sír,
ezt a következő három angol szó egyikének a kiolvasása követte: (i) TEAR (könny), a
mondatba illő jelentés asszociátuma; (ii) DEAD (halott), a mondatba nem illő jelentés
asszociátuma; (iii) LEAD (vezet) a priming szóhoz nem kapcsolódó kontrol szó. A
kontrol szavak az előfordulási gyakoriság - amelyet a LOB anyag angol szavak
gyakorisági listája alapján ellenőriztünk (1995) - és a szóhossz szempontjából
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megegyeztek a mondatba nem illő jelentés asszociátumaival. A kísérleti anyag így a
kétértelműség nyelvi forrása (angol vagy magyar), a priming inger szófaja (főnév vagy
ige) és a célszónak a priming ingerrel való szemantikai kapcsolata (megerősített
jelentés, oda nem illő jelentés, kontrollszó) szempontjából egy 2 x 2 x 3 elrendezésű
tervnek felelt meg. A teljes mondat és célszó anyagot a Függelék mutatja.
A 24 mondathoz tartozó összesen 72 (24 x 3) célszóból három listát
készítettünk avégett, hogy minden személy csak egyszer találkozzon minden
mondattal. A kiolvasandó szavak listái egyenlő arányban tartalmazták a mondatok
kontextusa által megerősített jelentés asszociátumait, a mondatba nem illő jelentés
asszociátumait és a szemantikailag nem kapcsolódó kontrol szavakat. Minden kísérleti
személy így ugyanazt a 24 mondatot hallotta random sorrendben, viszont a
mondatokhoz tartozó három szólista közül csak az egyik célszavait olvasta ki a
mikrofonba. A jelentésfacilitáció hatását így személyek közötti összehasonlítások
révén vizsgáltuk.
Eljárás
A kísérletben az ELTE általános pszichológia tanszékének Priming nevű kísérleti
számítógépes programját használtuk, amelyet Fehér István készített. A számítógépes
program segítségével modalitásközi priming kísérletek végezhetők hallott és olvasott
ingerek felhasználásával. A program segítségével a kísérleti elrendezés paraméterei, a
kiíratási idők, illetve a latenciaidők tetszés szerint változtathatóak. A kísérleti eljárás
érdekessége a modalitásközi előfeszítéses elrendezés. A kísérletben a priming ingert
tartalmazó mondatot hallgatták a személyek, míg a hozzájuk kapcsolódó célszavakat
olvasták, hogy a vizuális memória hatását kiküszöböljük a mérési eredményekből. A
vezérlést és a kiolvasási idők regisztrálását egyetlen programozott számítógép kezelte,
ami biztosította a mérések pontosságát.
A kísérleti eljárás minden mozzanatát egy IBM típusú 486-os hangkártyás
számítógép vezérelte. A kísérleti program futtatásakor a képernyőn először fixációs
pontként egy kis csillag jelent meg, majd 1000 msec várakozási idő után a program a
számítógép hangkönyvtárából lejátszotta a 24 kísérleti mondat egyikét, amelyet a
személyek fülhallgatón keresztül hallgattak. A 24 mondatot random sorrendben
hallották a személyek. A program a magyar mondatok utolsó szavának elhangzását
követően 100 msec késleltetési idővel a számítógép képernyőjén a fixációs pont helyére
kiírt egy angol szót, amelyet a kísérleti személynek egy mikrofonba kellett kiolvasnia a
lehető leggyorsabban. Mivel a priming szavak nem egyforma hosszúságúak, a hosszabb
priming szavaknál tulajdonképpen hosszabb lesz a feldolgozási idő, ami esetleg a
facilitáció megszűnését eredményezhetné, mivel a facilitáció csak néhány száz
ezredmásodpercen belül mutatható ki. Mégis mivel Gergely és Pléh (1994) úgy találta,
hogy a nyelvi anyaggal kitöltött és kitöltetlen idők hatása különbözik, várhatóan a
hosszabb szavak esetén is fennmarad a facilitáció a hosszabb feldolgozási idő ellenére,
mivel a rövidebb szavakhoz képest megnövekedett feldolgozási idő releváns nyelvi
ingerrel van kitöltve. A program az angol nyelvű célszavaknak a képernyőre való
kiírása és a mikrofonba való kiolvasása között eltelt időt mérte msec-ban. A kísérleti
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mondatok 1000 msec várakozási idővel követték egymást. A tényleges kísérletet 7
gyakorló mondat után kezdték el a kísérleti személyek.

Eredmények
Az egyes kísérleti helyzetekre kiszámítottuk a kiolvasási reakcióidők átlagait és
szórásait. Az eredményeket az 1. táblázat tartalmazza.

1. láblázat. A kiolvasási reakcióidők ezredmásodpercben, zárójelben a szórásokkal

angolul kétértelmű primingszó
főnév
ige
releváns jelentés
irreleváns jelentés
kontrollszó

499.43 (63.56)
517.81 (83.95)

510(53.04)
506.24 (76.87)

531.76 (104.62)

532 (74.53)

magyarul kétértelmű primingszó
főnév
ige
508.52 (68.74)
533.24 (71.04)
511.66(62.60)

492.1 (78.27)
496.43 (60.4)
542.81 (100.27)

A célszavak kiolvasási latenciaidő átlagain varianciaanalízist végeztünk a
kétértelműség nyelvi forrása (angol vagy magyar), a priming inger szófaja (főnév vagy
ige) és a célszónak a priming ingerrel való szemantikai kapcsolata (kontextusba illő
jelentés, nem odaillő jelentés vagy kontrol szó) szerinti 2 x 2 x 3 elrendezésnek
megfelelően a BMDP 2V programja segítségével. A varianciaanalízis összesített
eredményeit a 2. táblázat tartalmazza. A kiolvasási idők varianciáját sem a nyelvi
faktor, sem a szófaj, sem a kettő interakciója nem befolyásolta szignifikánsan. A
célszavak szemantikai kapcsolata a priming ingerrel a kiolvasási időátlagok

2. táblázat. A célszavak kiolvasási latenciaidő átlagain végzett varianciaanalízis F értékei

A variancia forrása

szabadságfok

F

s z ig n i f ik a n c ia

n y e lv

1,20
1,20
1,20
2,40

0.08
0.48
0.26
2.79

n . sz.

s z ó fa j

2,40
2,40
2,40

0.10
3.77
1.67

n . sz.

n y e lv X s z ó f a j
c é ls z ó
n y e lv X c é l s z ó
s z ó fa j X c é l s z ó
n y e lv X s z ó f a j x c é l s z ó
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n. sz.
n. sz.

p < 0.10
p < 0.05
n. sz.

alakításában tendenciózus főhatást mutatott. A priming inger szófajának két csoportja
és a célszavak három csoportja közötti interakció ugyanakkor szignifikáns mértékű (a
Greenhouse-Geisser eljárás szerint korrigált szignifikanciaértéket tekintve is). A
változók között további szignifikáns interakció nem volt kimutatható.
A priming inger szófaja (főnév vagy ige) szerint felbontva az adatokat azt az
eredményt kaptuk, hogy a priming szavaknak a főnévi jelentését megerősítő
mondatokat követően a célszavak három csoportjának kiolvasási időátlagai között
szignifikáns eltérés mutatkozott, ugyanakkor a priming szavak igei jelentését
megerősítő mondatokat követően nem mutatkozott szignifikáns eltérés a kiolvasási
időátlagok között a célszavak három csoportjában. A célszavak kiolvasási időátlagait
nem befolyásolta szignifikánsan az, hogy a priming inger angolul vagy magyarul volt
kétértelmű; sem főhatás, sem interakció nem mutatkozott a nyelvi faktor hatásának
elemzésekor. A varianciaanalízis eredményét a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat. A kiolvasási látencia időátlagokon végzett varianciaanalízis F értékei (zárójelben a
szabadságfokokkal) főnévi és igei priming szavakat követően a priming szavak kétértelműségének
nyelvi forrása, valamint a célszavak és a priming szavak szemantikai kapcsolatának függvényében.

a variancia forrása

a priming inger kétértelmű főnév

a priming inger kétértelmű ige

célszó
nyelv

5.08 (2,40), p < 0.05

1.33(2,40) n.sz.
0.02(1,20) n.sz.
0.86(2,40) n.sz.

célszó Xnyelv interakció

0.38(1,20) n. sz.
0.77 (2,40) n. sz.

A főneveknél talált célszó főhatást tovább elemezve, amikor a priming szó főnévi
jelentésében szerepelt a mondatban a mondatkontextus által megerősített és a
mondatba nem illő jelentés asszociátumainak kiolvasási latenciaideje között nem volt
szignifikáns eltérés (t(40) = 0.03). A kontroll szavakat viszont szignifikánsan lassabban
olvasták ki a személyek, mint a mondatkontextus által megerősített jelentés
asszociátumait (t(40) = 3.92, p < 0.05). A mentális lexikon két nyelve közötti
szemantikai előfeszítés hatását mutatja az, hogy a priming szavak mondatkontextusba
nem illő jelentésének asszociátumait is szignifikánsan gyorsabban olvasták ki a
személyek, mint a kontroll szavakat, amelyekkel szóhossz és szógyakoriság
szempontjából megegyeztek (t(40) = 3.89, p < 0.05). A célszavak kiolvasási
latenciaidő-átlagait mutatja az 1. ábra aszerint felbontva, hogy a priming szavak főnévi
vagy igei jelentésben szerepeltek az elhangzott mondatban.
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É rték elés

A jelen modalitásközi priming kísérlet eredményei a mondatfeldolgozás korai
szakaszában történő automatikus lexikai előfeszítésre utaló hatást mutattak a mentális
lexikon két nyelve: az anyanyelv (magyar) és egy tanult második nyelv (angol) szavai
között. Az eredmények arra utalnak, hogy a szófeldolgozás a mondatmegértés korai
szakaszában nemcsak a mondatkontextusban adott szemantikai és a szintaktikai
információkra érzéketlen, hanem arra is, hogy a mondat milyen nyelven hangzott el.
Az egyik nyelven hallott kétértelmű szavak jelentései automatikusan aktiválódtak a
másik nyelven is a mondat szemantikai, szintaktikai és nyelvi kontextusától
függetlenül. A kétértelmű szavak jelentéseinek aktivációja, úgy tűnik, automatikusan
megtörténik a mentális lexikon két nyelve között is, a kontextus pedig csak ezután
korlátozza egy szó jelentéseinek aktivációját az előzőleg automatikusan aktivált
jelentések közötti szelekció vagy gátlás révén. Az eredmények leginkább a
mondatmegértés modularista magyarázatát tűnnek alátámasztani.

1. ábra. A priming szavak főnévi és igei jelentését megerősítő mondatokat követően a célszavak
három csoportjának kiolvasási látenciaidő-átlagai ezredmásodpercekben.

A mentális lexikon két nyelve közötti szemantikai előfeszítés hatása azonban a
vizsgálatunkban olyankor jelentkezett csak, amikor a priming inger főnév volt.
Továbbgondolásra érdemes, hogy az igei priming szavakat követően miért nem volt
kimutatható a lexikai előfeszítés hatása. Elképzelhető, hogy az igék sokféle árnyalt
jelentése és nyelvre jellemző sajátos használatuk kötöttségei következtében nincs
olyan szoros közvetlen kapcsolat a mentális lexikon két nyelvének szavai között igék
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esetében, mint konkrét főnevek esetén, amelyek a két nyelvben többé-kevésbbé azonos
diszkrét tárgyakat jelölnek (a kísérleti mondatokban csak konkrét főnevek szerepeltek
priming szóként). E kérdések tisztázása további vizsgálatokat igényel.
Fontos azonban az eredmények elemzésekor figyelembe vennünk a kísérleti
elrendezésből fakadó esetleges beállítódási hatások befolyását az eredményekre,
amelyet az okozhatott, hogy a hallott mondatok mindig magyar nyelvűek voltak, a
kiolvasandó szavak viszont mindig angol nyelvűek, ami az angol szavak általános
előfeszítettségét eredményezhette, ami megmagyarázná az alacsony látenciaidőket.
Elképzelhető, hogy egy olyan kísérleti elrendezés, amelyben a kiolvasandó szavak a két
nyelv bármelyikén egyaránt várhatóak lennének, a két nyelv szavainak
hozzáférhetőségében szignifikáns eltérést eredményezne az anyanyelv javára.
Ezenfelül, mivel a mondatokat követő kiolvasandó szavak cgyharmada az mondatba
illő jelentés asszociátuma volt, amit észre is vettek a kísérleti személyek, kialakulhatott
egyfajta általános idegrendszeri készenlétük arra, hogy a magyar mondat utolsó
szavának angol megfelelőjét keressék. Ezeket a meggondolásokat az eredmények
további elemzésében fontos szem előtt tartani, azonban a két nyelv közötti szemantikai
elófeszítésre utaló eredményeket lényegileg nem befolyásolják.
Az általunk kapott eredmények értelmezésekor felmerülhet az a kérdés is,
hogy vajon a mentális lexikon két nyelvének szavai közötti szoros szemantikai
kapcsolat nem csupán a tanult második nyelvnek az anyanyelvbe való beágyazódásának
a következménye-e, illetve, hogy a két nyelv közötti előfeszítési hatás szimmetrikus-e.
Lehetséges, hogy az előfeszítési hatás a kétértelmű szavak jelentései között a tanult
nyelv irányából nem lépne fel, vagyis az előfeszítési hatás aszimmetrikus lenne az
anyanyelv javára. Az is elképzelhető azonban, hogy a tanult nyelv felől a priming hatás
erőteljesebb lenne, hiszen egy második nyelv tanulásakor az első nyelv működik
referencianyelvként.
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. december 14.
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Függelék
A kísérletben használt mondatok és a hozzájuk tartozó célszavak (a "priming" szavak dőlt betűvel
szerepelnek):

odaillő
jelentés

nem odaillő
jelentés

kontroll
szó

stay

castle
dead
wall

lead

I. a. A priming szó magyarul kétértelmű, igei jelentésben:
1. Mari már egy órája rád vár.
2. Mostanában Tünde éjszaka sokat sír.

tear
eat

3. Az öcsém folyton csokoládét fa l
4. A nedves avar sokkal nehezebben ég.
5. Sándor bácsi egy éve, hogy Pesten él.
6. A kertünkben semmi nem terem.

fire
life
tree

sky
sharp
room

packet
farm
gun
cross
want

l.b. A priming szó magyarul kétértelmű, főnévi jelentésben:
7. A csipkebokor mögé bújt az ijedt nyúL

Easter

8. Ez a Piri egy kész nő.
9. A z ember egyik legfontosabb szerve a szív.

girl
blood
mouth

10. Sok gondot okozhat egy rossz fog.
feet
11. A hóban meglátszottak a nyomok.
12. A folyópartról jól látazott a túloldalon az öreg vár. castle
half
13. Azt mondtad, hogy egy egész dinnyét veszel,

catch
rise
smoke
take
force

build
wind
store
came

stay
fear

court
fair
note

gold
line
animals
bag

plant
food
familiar
cow

ship

dish

crop

time
dish

look
ship

side
soil

ez pedig csak egy fél.
2.0. A priming szó angolul kétértelmű, igei jelentésben:
14. Az ajtóhoz mentem, mert azt hittem valaki csönget. phone
boat
15. Nyaranta Feri minden nap 10 km-t evez.
tolerate
16. Gizit, amikor fáradt, nehéz elviselni.
job
17. Pétert a sorozatos késések miatt kirúgták.
18. A kincsesláda a hullámokban egyre
mélyebbre süllyedt.
2.b. A priming szó angolul kétértelmű, főnévi jelentésben:
19. Marinak nagyon tetszett a születésnapjára
kapott óra.
20. Az előbb csináltam rendet és már megint tele van
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a mosogató.
21. Mikor lehajoltam, pont a fejemre esett

reading

reserve

prospect

22. Felháborító, hogy folyton késik a reggeli vonal.
23. A lovasok útját elzárta egy hatalmas szikla.
24. Holnapra készen lesz a 100 db öltöny.

trip
stone
coat

teach
move

guess
rose

25. Mindenkinek ízlett a szárított datolya.

fruit

fit
meet

text
start

a szekrényről egy könyv.
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SUMMARY

Lexical priming in the mental lexicon between the mother tongue and a
second language
Thuma, Orsolya; Pléh, Csaba
O ur experiment, which is of importance from a methodological pont of view as well,
has examined whether in a disambiguating context the processing of an ambiguous
word in the mother tongue facilitates the access of both of its meanings in the second
language of the mental lexicon. To test the facilitation effect we applied a cross-modal
priming experimental setup using auditory and visual stimuli controlled entirely by a
computer program.
Our subjects were Hungarian university students who all spoke English
fluently as their second language. In the experiment the subjects listened to Hungarian
sentences ending in an ambiguous word, then with 100 msec latency on the screen of
the computer an English word appeared that they had to read out as fast as possible.
The English word was always either an associate of the biased or the nonbiased
meaning of the priming word or a control word. We compared the response latencies
for the associates of both meanings of the ambiguous word to that of the control word.
Response latencies show that the associates of both meanings of an
ambiguous word are activated in both languages of the mental lexicon even in a
disambiguating syntactic, semantic and language context. In other words, the
processing of an ambiguous word automatically facilitated the access to both of its
meanings in the other language of the mental lexicon for a very short time (100 msec).
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GONDOLKODÁS ÉS BESZÉD, AVAGY
A TÉRI ORIENTÁCIÓ VERBÁL-KOGNITÍV MEGKÖZELÍTÉSE*
MAG MÁRTA
KLTE, Pszichológiai Intézet, Debrecen

Vizsgálatunkban az értelmi fejlődés folyamatát elemeztük főként Piaget kísérleteire és
elméletére alapozva. A kutatás tárgya a VÍZSZINTES és FÜGGŐLEGES fogalmának
fejlődése volt, amivel a nyelv szerepét kívántuk vizsgálni a gondolkodás fejlődésében.
Vizsgálatunk alapja a - két különböző nyelcsaládhoz tartozó - francia és
magyar nyelv közötti eltérés. A vízszintes és függőleges fogalmára a magyar nyelvben
félabsztrakt kifejezéseket alkalmazunk, azaz olyan szavakat, melyek bizonyos képi
elemeket is tartalmaznak. Vizsgálataink során megismételtük a témába vágó eredeti
Piaget-Inhelder kísérleteket, de kibővítettük azokat speciális vizsgálatokkal, melyek
lehetővé tették, hogy kimutassuk a gyermekek téri tájékozódását segítő tudást akkor,
amikor még nem rendelkeznek a koordináták fogalmaival. A megváltoztatott kísérleti
feltételek a Piaget-i makrogenetikus eljárás helyett mikrogenetikus megközelítést tettek
lehetővé.
Kísérleteink során arra kerestük a választ, hogy a félabsztrakt szavak
elősegítik-e a hozzájuk tartozó fogalmak gyorsabb kialakulását. Eredményeink szerint a
vizsgált magyar mintában ugyan könnyedebb a fogalomalkotás, de időben ugyanúgy
elhúzódik, mint ahogy más nyelv- és kultúrkörben. Néhány kivételtől eltekintve 12 éves
korig sem fejeződik be a vízszintes és függőleges fogalmának kialakulása. A félabsztrakt
kifejezések használata csak bizonyos szintig - a képzetek kialakulásáig - segíti elő a
gondolkodás fejlődését; a formális műveletekben történő gondolkodás kialakulásának
idejét, valamint a fogalomalkotás folyamatának ütemét nem változtatja meg.

Problémafelvetés
Az indoeurópai nyelvterületen a téri koordináták megnevezésére a HORIZONTÁLIS
és a VERTIKÁLIS kifejezést használják, míg a finnugor nyelvcsalád tagjai - bár az
irodalmi és szakirodalmi nyelvben szerepel az említett két kifejezés - erre a
hétköznapi beszédben speciális megnevezést alkalmaznak. E nevek közös jellemzője,
hogy bizonyos képi utalást tartalmaznak, azaz kevésbé elvont, félabsztrakt fogalmak.
Például a horizontális szó finn megfelelője a karos mérleg serpenyőinek

* A tanulmány az OTKA T-007018 számú pályázat támogatásával készült.

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 5-6.305-325.

egyensúlyozására utal, vagy a magyar vízszintes szó szemantikailag a nyugalomban lévő
vízfelszín egyenességét jelenti.
A vízszintesség és a függőlegesség fogalma akkor tekinthető kialakultnak, ha a
gyermek megérti azt, hogy a vízfelszín és az épületek falai mindig egyenesek és az
egyenesek iránya invariáns, függetlenül a környező tárgyak helyzetétől. Piaget és
Inhelder (1956) szerint a gyermekek nem rendelkeznek ezzel az ismerettel - azaz nem
alakul ki a fogalom - 9 éves kor előtt, és többen hasonló eredménnyel zárták az e
témakörben végzett kutatásaikat (Smedslund, 1963; Thomas, Jamison, Hummel, 1973;
Beilin, Kagan, Rabinowitz, 1966; Ackermann-Valladao, 1990; Willemsen és mtsai,
1973).
Számos kultúraközi kutatást is végeztek a témával kapcsolatban, és közülük is
kiemelkednek Dasen (1984) vizsgálatai. Eredményeik rávilágítottak arra, hogy a
gondolkodás fejlődésének konkrét operacionális szintjén a természeti és kulturális
környezet különbségei befolyásolják a fogalmak kialakulásának idejét és sorrendjét,
amit a hivatkozott szerző a gyermekek eltérő interakciós tapasztalataival magyaráz. A
vizsgálatok azt is igazolták, hogy a különböző, szélsőségesen eltérő környezetben élő
gyermekek (afrikai, ausztrál bennszülött, eszkimó, európai, észak-amerikai)
válaszainak minőségi eltérései nem tekinthetők kizárólag a más kultúrában
megfogalmazott módszer vagy a más anyanyelvű kutató által kiváltott vizsgálati
műterméknek (Dasen, 1984).
Kérdés, hogy a fogalmi gondolkodás fejlettségbeli eltéréseire mi lehet a
magyarázat. Dasen, miközben a választ kereste, még azt is megkérdőjelezte, hogy
egyetemlegesek-e a megismerő folyamatok. ("Are cognitive processes universal?").
Végül is Dasen a következő konklúziót vonta le: "Az alapvető struktúrák, műveletek
(Piaget terminológiáját használva: operations) univerzálisak, de hogy milyen
mértékben válnak funkcionálissá, az nagy mértékben függ a kultúrától és attól az
életmódtól, amelyet alapvetően a földrajzi környezet határoz meg" (Dasen, 1977).
A kutatásunk célja a kulturális, ezen belül hangsúlyozottan a nyelvi jellegzetességek
hatásának vizsgálata a gondolkodás fejlődésére.1

Elméleti áttekintés
A világról alkotott tudásunk, valamint az ismeretek megszerzésére irányuló eljárásaink
nem eleve adottak, hanem hosszú fejlődési folyamat során válnak egyre tökéletesebbé,
egyre valósághűbbé. Az ismeretszerzés folyamatát - részben vagy a teljes folyamatában
- minden pszichológiai iskola megpróbálta leírni. Piaget a genetikus episztemológia
néven ismertté vált elméletében a tudományos gondolkodás kialakulását, az ismeretek
szerveződését kutatta és foglalta össze. (A genetikus szó jelen esetben a forrásra utal,
az elmélet pedig, az ismeretek forrásának elmélete.)

1 A vizsgálat kérdésfelvetésének és módszertanának kidolgozásában Jacobi Júlia, a genfi Piaget Intézet
munkatársa, valamint Sugámé Kádár Júlia mint témavezető sokat segített, amit ezúton is köszönök nekik.
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Az értelmi fejlődés leírásakor - Claparéde-hez hasonlóan - az intelligencia
fogalmát mint alkalmazkodást (adaptáció) használja, s úgy tekinti, mint a szervezet és
környezet között lehetséges relációk egyikét, és nem úgy, mint meghatározott
képességet. Piaget a fejlődést harmonikus, konfliktusmentes folyamatnak tekinti,
amely nem szakaszolható. Ez alól az értelmi fejlődés kivétel, melynek a folyamatában
jól elkülöníthető állomások vannak. Minden szint két alkalmazkodási funkció, az
asszimiláció és akkommodáció valamilyen egyensúlyozásának felel meg és sajátos
struktúrával jellemezhető.
A folyamat három nagy periódusra tagolódik:
I. Az érzékszervi-mozgásos értelmi fejlődés időszaka, amely a születéstől a 2.
életév végéig tart, s eredményeként alakul ki az érzékszervi-mozgásos intelligencia.
II. A konkrét műveletek előkészítésének és szervezésének időszaka, amely a 2.
évvégétől 11-12 éves korig tart.
III. A formális műveleti struktúrák kialakulásának és stabilizálódásának
időszaka. A folyamat a pubertás korban indul el és életünk végéig tart.
Piaget kutatásának középpontjában a megismerő (episztemikus) alany áll; olyan
idealizált alany, aki az átlagos (normális) ütemben fejlődő, azonos életkorú gyermekek
csoportjának a tagja. A Piaget-i életművet értékelők ezt a megközelítést
makrogenetikainak nevezik, ami olyan kutatási irány, amelynek célja a gondolkodás
azon közös ismérveinek feltárása és leírása, amelyekkel - a fokozatos fejlődés során az egyes szinteken álló gyermekek jellemezhetők.
Piaget a fejlődést elsősorban biológiai megalapozottságúnak tekintette, s úgy
vélte, hogy annak üteme, az egyes szintek sorrendje eleve meghatározott és nem
befolyásolható. Szerinte a fejlődésnek vannak invariáns és variáns elemei; az előbbi a
működési módokat (mechanizmusokat) jelenti, az utóbbi pedig a kategóriákat
(fogalmi rendszereket) és a sémákat (élményvázlatokat) foglalja magába. A Piaget-i
fejlődéskoncepció dinamikáját a sémák adják. A sémáknak három fontos ismérve van:
ismétlődőek, általánosíthatók és integrálódnak, azaz az alacsonyabb szinten kialakult
sémák részévé válnak a felsőbb szintek sémáinak. A sémákból állnak össze a gondolati
struktúrák úgy, hogy az asszimilált sémák alapján kialakult elvárások konfliktusba
kerülnek a realitással, s ennek a feszültségnek a feloldása az, hogy az eredeti séma a
körülményeknek megfelelően akkommodálódik és következő lépésben egy újabb,
reproduktív asszimilációt végez. A struktúra - Piaget rendszerében - nem a priori
forma, hanem a fejlődés során létrehozott funkció. A struktúrák a viselkedés eszközei,
magatartás módok, amelyeket gondolkodásunk működése révén állandóan túlhalad
(Piaget, 1978).
A Piaget által leírt fejlődési modellt sokan bírálták. Ezeket a kritikákat célszerű
úgy tekinteni, mint annak az igénynek a kifejeződését, hogy szükség van egy olyan
elméletre, amely az idealizált alanytól a pszichológiai (sőt patológiai) alanyig vezető
utat írja le. Erre a makrogenetikai megközelítésből nem adható válasz. Az
episztémikus (idealizált) alany helyett a pszichológiai alanyt kell vizsgálni. A
pszichológiai alany az adott kultúrában, adott földrajzi környezetben élő alanyt jelenti,
aki bizonyos pszichológiai jellemzőkkel bír, s mint ilyen még mindig egy kissé elvont,
hipotetikus. Vizsgálatára a mikrogenetikai kereten belül van lehetőség, amelynek célja
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annak feltárása, hogy egy-egy kontextuson belül hogyan viselkedik a gyermek, milyen
célokat tűz ki maga elé, hogyan koordinálja a céljait és az eszközeit, milyen eljárásokat
(procedúrákat) alkalmaz, milyen egyéni ismeretekkel rendelkezik s azok hogyan
reprezentálódnak.
A Piaget-t ért egyik legjelentősebb támadás a nyelv és a gondolkodás
viszonyáról alkotott nézete ellen irányult. A ’70-es években körvonalazódott a fogalmi
struktúrák és a nyelvi struktúrák viszonyának problémaköre. A kérdés aktualitását
Chomsky (1968/1995) nyelvelsajátítási elmélete adta, amelyben a velünk született,
genetikusán meghatározott univerzális nyelvtan gondolatát fogalmazta meg.
Elméletének egyik sarkalatos pontja az volt, hogy a nyelvet mint autonóm, más
kognitív struktúráktól lényegileg függetlenül fejlődő strukturális tényezőt fogta fel. Bár
a nyelvi vitában Chomsky és Piaget nézeteit a teoretikusok egymáshoz közel állónak
tekintik, mégis jelentősen különbözik a véleményük a nyelvelsajátítási folyamatról.
Piaget ugyanis az értelmi és nyelvi kategóriák strukturális izomorfiájának elvét hirdeti.
A nyelv csupán a fogalmi sémák egy aspektusa, az azokhoz kapcsolódó szervezett
verbális jelek rendszere, amely elősegíti a fogalmi sémák szimbolikus sűrítését és a
szociális szabályozást (Piaget, 1978). Piaget nem utasítja el Chomsky "bázis nyelvtant"
feltételező elképzelését, de tagadja annak velünk született voltát. A nyelvet Piaget - az
érzékszervi-mozgásos intelligencia utolsó stádiumaként megjelenő - szimbolikus
funkció egyik kifejeződési formájának tekinti.
A nézetekben két lényegi különbség válik nyilvánvalóvá:
1. ahogy a nyelvelsajátítás alapjául szolgáló nyelvi struktúrák eredetét megítélik,
és
2. ahogy a két - a nyelvi és a fogalmi - struktúra egymáshoz való viszonyáról
vélekednek.
Kísérletekre alapozva Piaget és később Sinclair (1992) azt állítják, hogy a nyelvi
struktúrák fejlődése szorosan követi az értelmi műveletek fejlődését. Ez az értelmi
műveletek és a nyelvi struktúrák fejlődési paralellizmusának a tézise. A Sinclair-féle,
empirikus kutatások eredményeinek újraértékelése viszont rám utatott arra, hogy azok
a két struktúra egymástól független fejlődésére is utalhatnak. Ezt a feltételezést több
vizsgálat eredménye is igazolta (Slobin, 1973/1991).
A gondolati és a nyelvi struktúrák egymáshoz való viszonyának kérdésében
Vigotszkij is markánsan fogalmazta meg nézeteit. A közte és Piaget között
kibontakozott polémia további adalékokkal szolgált a nyelvi paralelizmus
problémájához. Vigotszkij kérdésfeltevése úgy szólt, hogy "Mivel gyarapodik a
gyermeki pszichikum az első értelmes szó révén?" (Vigotszkij, 1974, 293. o.). Válasza
egyértelműen arra utal, hogy a gondolkodás és beszéd közötti viszonyt alapvetően
másképp ítéli meg, mint Piaget és követői. Szerinte az első értelmes szó révén "...új
modus operandi, új cselekvési mód lép az emberi tudatba. A szó leglényegesebb
sajátossága az általánosítás. A magasabb pszichikus funkciók felépítésében központi
szerepet játszik a beszéd és a beszéden alapuló gondolkodás." (i. m., 294. o.). Olykor
még szélsőségesebben fogalmaz és egyenesen elképzelhetetlennek tartja a
fogalomalkotást beszéd nélkül: "Fogalmak nem létezhetnek szavak nélkül, a
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fogalmakban való gondolkodás nem lehetséges szóbani gondolkodáson kívül" (i. m.,
295. o.).
A nyelvi és fogalmi struktúrák viszonyának alapkérdése mindmáig változatlan írja Pléh Csaba (1984) -, azaz "...vajon a gyermek értelmi fejlődése határozza-e meg
vezeti a nyelvi fejlődését, vagy a nyelvi fejlődés vezet s hozza létre a gondolkodást, avagy két
egymástól független fejlődési sorról van szó?” (Pléh, 1984,316. o.)
Vigotszkij következő állásfoglalása egyrészt választ ad a kérdésre, másrészt a
további kutatások kereteit is kijelöli: "a gondolkodás, illetve a beszéd nem
párhuzamosan, nem egyenletesen fejlődik. A két folyamat fejlődési görbéi több ízben
közelednek, majd távolodnak egymástól, metszik egymást, bizonyos periódusokban
párhuzamosan haladnak, sőt némely szakaszokon egybe is esnek, később ismét elágaznak"
(Vigotszkij, 1967,99. o).
Ennek a megállapításnak van egy lényegi eleme: egyértelmű állásfoglalást jelent
a két érintett struktúra függetlenségére vonatkozóan, amelyet az újabb kutatások is
igazolni látszanak. Vigotszkij utóbbi véleményének hatása fellelhető a Cromer (1974)
által megfogalmazott "enyhített kognitív hipotézisben" is, amely "a vagy a nyelv, vagy a
gondolkodás" prioritását szélsőségesen valló álláspontok közeledését eredményezte,
bár fenntartja a kognitív fejlődés vezető szerepét. Az elmélet szerint a megismerés
fejlődése a kezdetektől elősegíti és megalapozza a nyelvi fejlődést, s a későbbi
fázisokban lehetővé teszi, hogy a gyermek által felismert viszonyok a nyelvi kifejezések
számára hozzáférhetőekké váljanak. A nyelvi fejlődés egészét ez azonban nem
magyarázza, ehhez speciálisan nyelvi tényezők hatását és külön nyelvelsajátítási elveket
is fel kell tételeznünk.
Jelen dolgozat szempontjából releváns - és csak látszólag a kérdés megkerülése
- ha a mediációs folyamatok felől közelítünk, ugyanis egy fogalom a különböző
absztrakciós szintű fogalmak hierarchiájában jelenik meg. A mediációs folyamatok
szerepe annál kifejezettebb, minél általánosabb, elvontabb jelentéshez kell eljutni
(Osgood, 1957; Putnoky, 1967). A közvetítő válaszok (motoros-, verbális mediáció)
részt vesznek az intellektuális műveletek kialakulásában, a gondolkodás fejlődésében
(Paivio, 1971/1989). Beilin, Kagan és Rabinowitz (1966) a különböző mediátorok
szerepét vizsgálták a téri fogalmak alakulásában, és arra a megállapításra jutottak,
hogy "a vízfelszín leképezése sokkal inkább függ nonverbális, mint verbális mediációs
folyamatoktór (327. o.). Ha elfogadjuk ezt az állítást, eredményeinket anélkül
értelmezhetjük és magyarázhatjuk, hogy a nyelv versus fogalmi gondolkodás
prioritásának kérdésében állásfoglalásra kényszerülnénk.

Hipotézisek
1. A magyar gyermekek körében a téri koordináták fogalma időben hamarabb
válik teljessé, mint az indoeurópai nyelvterületen.
2. A vízszintes és függőleges fogalmak felgyorsult ütemű fejlődésének az az
oka, hogy a magyar nyelv a koordináták jelölésére vizuális elemeket tartalmazó,

309

félabsztrakt fogalmakat használ, melyek mediátorként működve segítik nemcsak a
konkrét műveleti-, de a formális műveleti szint elérését is.
3.
A földrajzi környezet jellegzetességei befolyásolják a téri orientáció
fejlődését, ami kifejezésre juthat adott időpontban a vízszintes és függőleges
fogalmainak eltérő fejlettségében. Tekintettel arra, hogy a vizsgálati személyek alföldi
városban élő gyermekek, a vízszintes fogalmának fejlettsége előrehaladottabb, mint a
függőlegesé.

Módszerek
Az eredeti Piaget-féle kísérlethez (A) két kiegészítő vizsgálatot (B és C) csatoltunk.
Kísérleti személyek
A kísérletbe 145 fő 5-12 éves gyermekeket vontunk be. Az óvodásokat 5 és 6;6 év között
- félévenkénti korkülönbséggel - négy életkori csoportban vizsgáltuk. Az iskolásokat
7-12 év között - évenkénti korkülönbséggel - 6 életkori csoportba soroltuk. Minden
csoportba 6 fiú és 6 lány került, ezen kívül a az iskolásoknál korcsoportonként további
2-2 zenetagozatos fiút és lányt is megvizsgáltunk.
A. A vízszintes ésßggöleges fogalmának kísérleti vizsgálata Piaget leírása szerint
A koordináták fogalmának fejlettségét az eredeti Piaget-Inhelder kísérletek alapján,
rajzos feladatokban ítéltük meg.
A vízszintes vizsgálata 6 lépésben történt, melynek során a gyermeknek előre
megrajzolt üvegekbe (minden rajzlapon ugyanabba a 6 pozícióba) be kellett rajzolni a
víz szintjét. A kísérlethez két különböző formájú üveget (és ennek megfelelő rajzlapot)
használtunk: hengeres alakút, benne a merőleges és párhuzamos vonalak a belső
referenciák szerinti tájékozódást segítik, és gömb alakút, ahol belső tájékozódási
pontok híján, külső tájékozódási pontokat kell keresni a víz szintjének helyes
berajzolásához.
A lépések:
Először bemutatjuk mindkét üveget úgy, hogy közben több irányba
megdöntjük. Ekkor a gyermek is kézbe veheti, forgathatja az üveget.
I. hengeres üveg anticipáció; zacskóba tesszük az üveget, csak a dugója látszik ki
és random módon különböző irányokba döntjük. A rajzlapot összehajtogatjuk és a
megfelelő pozícióba berajzoltatjuk a víz szintjét.
II. hengeres üveg rekonstrukció (zacskó nélkül). Újabb összehajtott rajzlapot
adunk a gyermeknek és lemásoltatjuk azokban a helyzetekben a vízszintet, ahol az
előbb nehézségei voltak.
III. Gömb alakú üveg anticipáció (hasonló az 1. lépéshez).
IV. Gömb alakú üveg rekonstrukció (hasonló az 2. lépéshez).
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V. Hengeresüveg korrekció. Visszaadjuk a gyermek által rajzolt 1. rajzlapot
széthajtogatva és azt mondjuk: "Ha úgy gondolod, hogy valahol tévedtél, piros ceruzával
kijavíthatod.
VI. Általánosítás (tanulás). Egy széthajtogatott rajzlapot (gömb alakú üveg)
teszünk a gyermek elé és azt mondjuk: "Most egyszerre láthatod az összes üveget a
rajzlapodon. Kérlek, sorba mindbe rajzold be a vizet és mindig mondd is, hogy hogy van a
víz.r Ha a gyermeknek nehézségei vannak, akkor a megfelelő helyzetbe állítjuk az
üveget, de letakarva.
A függőleges vizsgálatának menete:
VII. Fa- és házrajz. Rajzlapot aduk a gyermeknek, amelyre előzőleg egy hegyet
rajzoltunk, és azt mondjuk: "Itt egy hegy. Ugye tudod, hogy a hegy oldalára is szoktak fát
ültetni és házat építeni? Rajzolj a hegy oldalára egy fát és egy házatr Közben
megkérdezzük: "Hogy helyezkedik el a fa és a ház a hegyoldalon? Az életben is így vannak
a hegyoldalon?" Végül arra kérjük a gyermeket, hogy - ha magától előzőleg még nem
tette meg - mutassa meg a kezével a levegőben a fa és ház irányát.
B. Kiegészítő vizsgálat a vízszintes ésßggöleges szavak megértésének az ellenőrzésére
Eszköz: az üveges feladatokban használt állvány, ami tulajdonképpen a kísérlet céljára,
fából készített asztalka. Az asztal felső lapja kör alakú (d = 12 cm), forgatható, és a
tetején átlósan egy 2 cm széles kék csík húzódik végig.
Ez a kísérlet két részből tevődik össze:
1. Spontán megnevezés, azaz annak kiderítése, hogy a gyermek milyen
kifejezéseket használ a koordináták jelölésére. Instrukciók és kérdések: "Forgasd el,
ahogy neked tetszikF, "Most hogy van a kék csík (vonal, egyenes stb., ahogy a gyermek
nevezte)? Hogy mondanád?" "Most fordítsd el másképpenГ "Most hogy van? Mi
változott?" Addig forgattatjuk az asztallapot (és rajta a csíkot), amíg a gyermek magától
beállítja mindkét koordinátának megfelelően, és így lehetővé válik, hogy spontán
megnevezze azokat.
2. Instrukciókövetés, azaz annak feltárása, hogy a gyermek érti-e a koordináták
neveit és annak megfelelően képes-e egyszerű feladatok végrehajtására. Itt - a kísérlet
során először - a kísérlet vezető megnevezi a koordinátákat: "Most fordítsd el úgy, hogy
vízszintesen legyenF "Most szerinted hogy van? Te hogy mondanád?" "Most fordítsd el úgy,
hogy függőlegesen legyen! Te hogy mondanád, hogy van?"
Ez a kiegészítő vizsgálat azt a célt szolgálta, hogy az előző, konkrét helyzettől
eltérően - melyben ténylegesen jelen volt a kísérlet tárgya, a víz - elvontabb
szituációban vizsgáljuk a vízszintes szó reprezentációját. A függőleges fogalmának a
fejlettségét pedig egy könnyebb feladatban - ahol a ferde felület nem nehezítette a
megoldást - tudtuk vizsgálni.
C. A gyermekek vizuomotoros koordinációjának felméréséhez a Bender A és В tesztet
vettük fel, hogy kiszűrjük a jó rajzkészség versus ügyetlenség hatását a téri fogalmak
fejlettségét vizsgáló, főként rajzos feladatok értékelésekor.
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A kísérlet közben
jegyzőkönyveztük.

a

gyermekek összes viselkedéses

és

verbális

reakcióit

Eredmények
1. A vízszintes és függőleges koordináták fogalmi fejlődése
Ellentétben Piaget és Inhelder (1956) eredményeivel, vizsgálati mintánkban a
függőleges fogalmának fejlettsége 5-12 éves kor között alacsonyabb, mint a vízszintesé
(7. táblázat)2, és a vizsgált minta személyei a vízszintes fogalmának kialakulásában
lényegesen előrébb tartanak, mint ahogy arra Piaget leírása szerint következtetni
lehetett (3. táblázat).

1. táblázat. A két koordináta fogalmának fejlettségi szintje a fejlődési szintek
pontértékeinek^ átlagában
Átlag
Szórás
Vízszintes fogalom fejlettsége (VI. lépésben)
Függőleges fogalom fejlettsége
farajz alapján
házrajz alapján

5.72

1.78

5.04
4.87

1.98
2.14

(Az 5.0 érték a formális műveleteket megelőző átmeneti szintet jelenti.)

A vízszintes és függőleges koordináták fogalmának fejlődése szorosan egymás mellett
halad és erősen (p < 0,001) pozitívan korrelál. Az 1. táblázat átlagait és szórásait
alapul véve a vízszintes fogalmának fejlettsége (a rajzos feladat 6. lépésében) és a
függőleges fogalmának fejlettsége (a házrajz alapján) közötti korreláció mértéke ) 0,65
az iskolásoknál és 0,49 az óvodásoknál. Ugyanakkor az is tény, hogy a mintánkban
lényegesen fejlettebb a vízszintes fogalma, mint a függőlegesé. Ez akkor is nyilvánvaló,
ha megvizsgáljuk a kísérleti személyek megoszlását a két koordináta fogalmának
fejlettsége tükrében (2. táblázat).*I.
2 A vizsgálat eredményeinek statisztikai feldolgozása és értelmezése Máth János, a KLTE Pszichológiai
Intézetének matematikusa közreműködésével történt.
A fogalmi fejlettség szintjei Piaget leírása szerint (Piaget és Inhelder, 1956):
I. Műveletek előtti gondolkodás (pontértéke: 1);
II. A. A konkrék műveletek előkészítésének szakasza (pontértéke: 2);
Átmeneti stádium II.A. és II.B. között (pontértéke: 3);
II.
B. Konkrét műveletekben való gondolkodás (pontértéke: 4);
Átmeneti stádium a II.B. és III. között (pontértéke: 5);
III.
A. A formális műveletekben való gondolkodás előkészítésének szakasza (pontértéke: 6);
III.B. A formális műveletekkel történő gondolkodás (pontértéke: 7).

312

о *2

Fejlettségi szintek
II. B.
I.
II. A.
Átm.
Álm.
III. A.
III. B.
2. tá b lá za t. A kísérleti személyek megoszlása a koordináták fogalmának fejlettségi szintje szerint

Fogalom

VÍZSZINTES
FÜGGŐLEGES

5
12

25
15

3
14

15
23

64
43

23
28

10
10

Relatíve több a fogalom alacsonyabb szintjeire jellemző rajz a függőleges-, és arányát
tekintve több a magasabb szintre jellemző rajz a vízszintes esetén.
Váratlan és érdekes eredménye a kísérleteinknek, hogy a vizsgálati
személyeink közel fele azon az "átmeneti" szinten tart, amely - a fejlődési sort tekintve
- a konkrét műveletek és a formális műveletek szintje között foglal helyet. Figyelemre
méltó az is, hogy az említett szinten lévők 5;6-12 éves kor között minden
korcsoportban nagy számban fordulnak elő (2. táblázat). A z átmeneti szinten tartók a
minta közel felét teszik ki. Mivel ilyen jelentős arányban volt jellemző a gondolkodás
fejlettségének ez a szintje, megnéztük, hogy milyen jellemzőkkel bírnak a csoportba
bekerült gyermekek.
Jellemzők a fogalomalkotás átmeneti szintjén. A feladatmegoldásban
gyorsabbak és rajzaik majdnem(l) tökéletesek, de teljesítményüket instabilitás jellemzi.
A majdnem arra utal, hogy a rajzok az esetek többségében tökéletesek, de a kísérlet
valamelyik fázisában hibásak, tehát nem biztos tudáson alapulnak. Ugyanakkor éppen
ők azok, akiknek "Aha!" élménye volt kísérlet közben, azaz belátással rájöttek és
kimondták például, hogy "a víz mindig egyenes". A koordináták neveit jól ismerik és
értik, de spontán ritkán használják; helyette grammatikai szempontból sokféle módon
definiálják azokat, illetve az összes választípus előfordul körükben (1. később).
Gyakrabban kísérik spontán gesztusokkal a koordináták definiálását, azaz inkább
"lemozogták" a koordinátákat, mint megnevezték. A Bender-teszt mutatói közül
gyengébb teljesítményt nyújtottak a szögek, elhajlások, valamint a pozíció észlelésében
és rekonstruálásában.
2. A vízszintes fogalmának fejlettsége
Erős nemi különbségek vannak az egyes szinteken :
- a konkrét műveletek színjén jellemzőbben több az óvodáskorú fiú;
- az átmeneti szinten nagy többségben (kétszer annyian) lányok állnak és
életkortól függetlenül uralják ezt a szintet (5. táblázat);
- a formális műveletek szintjét viszont -szintén életkortól függetlenül - a fiúk
uralják (4. táblázat).
A vizsgált minta alanyai a fogalom kialakulásának folyamatában lényegesen
előrébb tartanak, mint ahogy arra Piaget és Inhelder (1956) leírásából következtetni
lehetett.
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3. tá b lá z a t.

A vizsgálati személyek megoszlása a vízszintes fogalmának fejlettsége szerint életkori bontásban

5;6

6

3

6

1
1

2
4

2
3
1

3
7

Szintek

5

1.
II. A.

3

Átmeneti
II.B.
Átmeneti
III.A.
III.B.

6;6

7

Életkor (év)
8

9

10

11

12

Ossz.

2

1

2

1

25

3
5
5
1

1
6
4
4

1
7

2
8
3
2

1

1
9

5

2
1
6
3

4
2

14
2
1

3
2

3
15
64
23
10

A 4. és 5. táblázat nem és kor szerinti megoszlásban mutatja be a vízszintes fogalmának
alakulását 5-12 év között.
4. táblázat. A fiúk vízszintes fogalmának fejlettsége életkori bontásban

Életkor (év)
Szintek

5

5;6

6

1.
II.A.
Átmeneti

3
2

3

1
1

II.B.
Átmeneti
III.A.
III.B.

1

1
2

2
2

6;6

7

8

9

10

11

12

3
7

1
1
1
3

5

2

2

Ossz.

4
4
1

2
4
2

2
4

2
5

3
1

1
5
2

10

11

12

5
23
22
11

5. táblázat. A lányok vízszintes fogalmának fejlettsége életkori bontásban

Szintek

I.
II.A.
Átmeneti
II.B.
Átmeneti
III.A.
III.B.

Életkor (év)
5;6
5

2

6

6;6

1
3

7

8

9

3

4

1
1

3
1

1
9

1
1

2
1
5

5
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7
1

3
5

4
3
1

5
2

Ossz.

4
2
1

3
1
41
15
2

3. A ßggöleges fogalmának alakulása

A függőleges fogalmának fejlettségére vonatkozó adatok statisztikai elemzése szerint
három általános következtetést lehet levonni:
A függőleges fogalmának fejlődésében erősen érvényesül az életkori hatás, és
markáns nemi különbségek is megfigyelhetők. A nemenkénti különbségek úgy
jelentkeznek, hogy a lányok teljesítménye átlagos szintű, de egyenletesebben fejlődik.
Ezzel szemben a fiúk szélsőségesebb eredményeket produkálnak. Ők dominálnak a
legalacsonyabb és a legmagasabb szinteken és esetükben a függőleges fogalmának
fejlődése kevésbé egyenletes: 10 éves korban törést szenved, stagnál, sőt visszaesik.
A gyermekek a függőleges fogalmát vizsgáló két rajzos feladatban különböző
szintű eredményeket produkáltak (1. táblázat).
A házrajzban több, a fogalom alacsonyabb fejlettségi szintjére jellemző
teljesítmény született. A házrajz és farajz sikeressége pozitívan korrelál a Bender-teszt
szögészlelés és szögreprodukálás sikerességével. A házrajz komplexebb észlelést és
vizuomotoros koordinációt igényel, mint a farajz. A ház rajzolása közben a
gyermeknek egy időben kell tekintettel lennie a ferde hegyoldalra, a függőleges
oldalfalakra, az azokhoz illeszkedő, velük derékszöget, de a hegyoldallal hegyesszöget
bezáró vízszintes élekre. Ezzel szemben a farajz közben "csak" a ferde hegyoldal és a
fatörzs irányát kell egymásnak megfeleltetnie. A többszempontúságra utal a Benderteszt mutatóinak és a házrajz-feladat eredményeinek az összevetése is: a minél
sikeresebb házrajz feltétele az irányok és a pozíciók minél sikeresebb észlelése és
reprodukálása. (A házrajz 0.01 szignifikanciaszinten pozitívan korrelál a Bender-teszt
orientációs [0,38] és a pozíció- [0,39] értékeivel). E két tényező a függőleges
fogalmának alacsonyabb fejlettségi szintjén hat ilyen jelentős mértékben, azaz akkor,
amikor a gyermek főként topológiai ismereteire támaszkodva próbál tájékozódni a
térben. A két rajz közötti eltérés nemcsak arra utal, hogy házat rajzolni bonyolultabb
feladat, mint fát, hanem arra is, hogy a valóság két dimenzióba való átfordításakor a
térészlelés fogyatékossága és a téri orientáció fejletlensége több ponton és könnyebben
tetten érhető. Tehát ugyanannak az instabilitásnak lehetünk tanúi, mint a vízszintes
fogalmára vonatkozó rajzok esetén, sőt a decentrálási képtelenség is nyilvánvaló.
A kísérlet során ritkán fordult elő, hogy a gyermekek azt mondták: "a
hegyoldalra nem szoktak házat építeni". Ez a reakció azért említésre méltó, mert jelzi a
tapasztalat fontosságát a fogalmak kialakulásában és magyarázatul szolgált a magyar,
illetve a svájci eredmények különbözőségére. A függőleges fogalom megkésett
fejlődésére ugyanis kézenfekvő magyarázat lehet Genf és Debrecen eltérő földrajzi
jellemzői. A kísérleti személyeink többsége csak elvétve lát hegyet, aminek olyan válasz
a következménye, amit az imént idéztem a hegyoldalba épített házról. A földrajzi
környezetbeli eltérések befolyásoló szerepét Dasen (1984) Berry "eco-cultural"
modellje keretében értelmezi, és azt mondja, hogy az emberek azokat a készségeket
értékelik és fejlesztik, amelyek a napi aktivitásukban, környezeti és kulturális
szempontból hasznosak. Dasen terepvizsgálatai szerint, pl. a vadászó-gyűjtögető
életmódot élő Inuit (eszkimó) népek téri fogalmai sokkal hamarabb fejlődnek ki, mint
a kereskedelemre termelő Baoule (nyugat-afrikai) népeké.
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6. tá b lá za t.

Kor
(év)

A függőleges fogalmának fejlettsége kor és nem szerinti bontásban

Fejlettségi szintek

Nem
I.

И. A

fiú
lány
5;6 fiú

3
3
2

3

lány
fiú
lány
6;6 fiú
lány
7 fiú

1

5

1
3

2
1
1

8
9
10

1

2

2
1
2
4
2
2
1

1
1
1

11

fiú
lány

1

12

fiú
lány

1

Ossz. fiú
Ossz. lány
Összesen

1
1

fiú
lány
fiú
lány
fiú
lány

1

2
1

1

8
7

12

15

2
12
14

III. A

III. B.

1
1
2
2
3
5
1

1
1
1

3

3
1

2
3
4
2
3
5
1
2
3

1

5
7

Átm.

1
1
1
3

1
1

1
1

II. B.

1
3
1

6

lány

Átm.

12
11
23

23
20
43

1

2
3
2
1
2
3
4
2
15
13
28

2
3
1
1
2
1
8
2
10

4. Szójelentés és fogalomalkotás
Nem minden információ adott a puszta grafikában, hanem kommentárral (voix-off),
spontán mozdulattal (gesztus) kísérik azt. Teszik ezt annak érdekében, hogy közöljék
azokat a jelenségre vonatkozó többlet ismereteiket is, amit nem tudnak rajzban
kifejezni (pl. a víz elmozdulását). Tehát a grafikát rajzon kívüli jelölők egészítik ki,
melyeknek a szerepe az, hogy más média révén olyan információt adjanak, ami a
rajzban nem vagy csak nehezen közvetíthető. Várakozásommal ellentétben a
koordináták fogalmi fejlődésével a spontán gesztusok előfordulása emelkedik és
legtöbbször a formális műveletek szintjén állóknál jelenik meg.
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A vizsgálat tervezésekor az volt az egyik feltevésünk, hogy a magyar
gyermekek hamarabb tudják, ismerik, értik a koordináták neveit, mert a magyar
kifejezések kevésbé elvontak, "félabsztrakt fogalmak".
Feltevésünk szerint arra a kérdésre, hogy "Mit jelent a vízszintes?”, azt
válaszolják, hogy: "Olyan, mint a víz szintje”-, és arra, hogy ”Mit jelent a ßggöleges?",
pedig azt, hogy "Olyan, mint amikor valami ß g g lóg", mivel az érintett szavak
magukban hordják eleve ezeket a jelentéseket. A hipotézisünk beigazolódott. A
kísérleti személyeink 1/3-a pontosan így válaszolt: ("Ha elválasztanánk az egész szót
akkor: víz- szint. Úgy néz ki, mint a víz felseje. ", "Olyan sima, mint a víz szintje. ", Ahogy a
víz áll. Nem. Ahogy a víz fekszik.", "Mintha valami ßggne.", "...például aßggöny. Függ",
"...Hát..., hogy lóg.")
A 2. harmaduk azt felelte, hogy "egyenesen van" és közben a karjával vagy a
testével helyesen lemozogta a vízszintes vagy függőleges irányt.
Az utolsó harmadba elvontabb, absztraktabb válaszok kerültek, a gyermekek
definíciószerűen fogalmazták meg a koordinátákat, pl.:".Egyenes vonalat jelent, ami
hasonló a föld, víz szintjéhez", "Víz szintjéhez hasonló fektetett egyenes vonal."
Ebben a megközelítésben a három elkülönített reakciót hozzá lehetett
rendelni a fogalmi fejlettség egy-egy stádiumához. Az utóbbi válaszokat a formális
műveletek stádiumát elért gyermekek adták. Az 1. harmad válaszai az átmeneti
stádiumban, míg a 2. harmad válaszai az ettől alacsonyabb szinteken állóktól
származtak.
Érdekes képet mutatott a fogalom fejlettségének szintje, valamint a
verbalizáció módja közötti összefüggés is, ugyanis a fogalom fejlettsége
meghatározónak tűnik a jelenség definiálásának módjában, azaz az egyes szintekhez
hozzá rendelhető a verbalizálás különböző típusa (7. táblázat). A verbalizáció módja
utal az adott fogalom fejlettségének szintjére.

7. 52. táblázat. A verbalizáció módja a fogalom fejlettségének tükrében.

Fejlettségi szintek
Verbális
reakciók
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

1.
-

2
1
-

II. A.

Átm.

II. B.

-

-

-

2

1

-

4

3

Átm.
-

■ 6
6

III. A.

Ossz.

-

-

0

-

-

4

1
-

11
9

2

45

-

5

10

60

2
-

2
2

1

1
-

3

3

29

1
t

-

2
-

3

1
6
1

-

-

15

34
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III. B.

11

A fogalomalkotás és a verbalizáció összefüggéseinek elemzése közben először is az volt
megállapítható, hogy valamennyi kísérleti személy képes volt valamilyen módon
verbalizálni a koordinátákat (1. típusú válasz).
A fogalmi fejlődés legalacsonyabb szintjein (I., II. A) a saját testmozgás
képzetére alapozott válaszokat (2.) használták a gyermekek, pl.: "a talpán áir, "egy lábon
áll, majdnem leborul.", "a víz guggol". Ezen válaszok alapja a szenzomotoros séma és
főként a fiúkra volt jellemző. Szintén főleg a fiúknál dominált a koordináták
helyhatározó szavakkal (3.) történő kifejezése. Az e csoportba került gyermekek
leggyakoribb problémája az volt, hogy "a víz lent vagy fent van", mivel az a hibás
abszolútum vezérelte a gondolkodásukat, hogy a víz mindig kontaktusban marad az
üveg aljával: "Nagyon nehezen lehetett kitalálni, hogy lent vagy fent van a víz.” A
helyhatározók körébe tartozó másik megfogalmazás az irányokra vonatkozott, "ű víz
balra van", "a víz jobbra dől", "oldalra van", "K-Ny irányba van". A helyhatározós
válaszok jellemzően a gondolkodás műveletek előtti (II. A ) és a konkrét műveletek
(II. B.) szintjein fordulnak elő.
A 2. és 3. típusú válaszoknak az a közös jellemzője, hogy a víz helyzetét az
üveg helyzetével azonosították a gyermekek.
A verbalizáció 4. típusa, amikor a gyermek a vízfelszín vízszintes vagy a fa
függőleges helyzetét a hegyoldalon módhatározó szavakkal fejezte ki. A válaszok e
csoportja a formális műveleteket megelőző minden szinten előfordul, de más-más
módon. Az alacsonyabb szinteken a gyermekek továbbra is az üveg pozíciójától
függően mondták el a víz helyzetét a helyett, hogy a vízfelszínt definiálták volna.
Például az üveg álló és fejre állított pozíciójában "egyenesen", az oldalán fekvő
helyzetben *lefeküdve", "oldalasán", a dőlt pozíciókban pedig "ferdén", "ferdésen",
"elborulva" stb. volt a víz szerintük. A függőleges esetén, a ferde hegyoldalra rajzolt fa
és ház helyzetére adott leggyakoribb válasz volt, hogy azok "ferdén", "lejtősen",
"meredeken" vannak. A válaszok alapján nyilvánvaló volt, hogy a kísérleti személyek
nem magát a vízfelszínt vagy a fa helyzetét verbalizálták, hanem azoknak a környezeti
objektumoknak a helyzetét, amelyek körülveszik őket. A módhatározós válaszok a
fejlődés magasabb (II. B., átmeneti szint) stádiumaiban már nem ilyen változatos
módon fogalmazódtak meg, hanem többnyire egységesen mindig azt mondták, hogy
"egyenesen van". A reakció az általánosítás első jelének tekinthető.
Ritka válasz volt a hasonlat (5.), ami a konkrét műveletek és az azt
követő átmeneti szinten fordultak elő: "Lefelé megy és olyan, mint egy csúszda. Megyünk
fel a hegyhez. Felfelé út", válaszolta a vízfelszín milyenségére egy 6 éves lány az üveg dőlt
pozícióiban. "A/md/g úgy áll, mint az autónak a teteje. Egyenes"-, "Olyan, mint a víz a
tengerből. Kistenger. Sima. Lapos"-, "Ahogy a víz áll a mederben”.
A z egyik leggyakoribb választípus (6.) - a koordináták megnevezése helyett a jelző volt. Az értelmi fejlődés minden szintjén előfordult, de főként a formális
műveletekben való gondolkodást megelőző, átmeneti stádiumot jellemezte.
- "Egyenes is, ferde is", "Picit... icipicit görbe, ferde", "Tényleg vízszintes".
- "Srég az üvegben, vagy... nekem vízszintesnek tűnik. Nem srég, vízszintes.
Mindig. Többnyire vízszintes" - mondta egy 12 éves lány.
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A jelzők használata előfordult a formális műveletek szintjén is, de volt egy
lényegi különbség az előző válaszokhoz képest: létrejött az általánosítás, aminek
eredményeként - függetlenül az üveg helyzetétől - a gyermek minden esetben csak
egyetlen egy jelzővel jelölte a koordinátát. A leggyakoribbak voltak: "lapos", "sima”, "sík",
"egyenes", esetenként egyénileg konstruált szavak, mint "felszintes” is felbukkantak.
Ezeket a válaszokat azok a gyermekek adták, akik tökéletesen értették a vízszintes és
függőleges szavakat, viszont az aktív szókincsükbe azok még nem épültek be.
A rajzos feladatok közben a kísérleti személyek közel fele a megfelelő
szavakkal jelölte a koordinátákat. Csak 5 esetben fordult elő, hogy nem adekvát
módon használták a vízszintes és függőleges szavakat (7. típusú válasz). Tanulságos
áttekinteni, hogy mit is értettek rajtuk. "A vízszintes szó azt jelenti, hogy "valami
átlátszó, bele lehet látni", "vízből készült", ”víz van alatta”.
A fenti választípusok mindegyike még a legidősebbek, a 10-12 évesek körében
is előfordult, ami egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a téri koordináták fogalmi
absztrakciója még ebben a korban sem teljes. Vannak olyan helyzetek, amikor
látszólag elérték a fogalomalkotás felső szintjét, de egy kicsit is kitartóbb vizsgálattal
kiderül, hogy ez közel sincs így. Az ilyen esetekben a gyermekek csupán szinonimaként
használják a felnőttekkel azonos módon a fogalmat jelölő kifejezéseket. Szavaik tárgyi
vonatkozásban megegyeznek azzal, ahogy a felnőttek használják, mivel ugyanazt a
jelenségkört érintik, de ezek a szavak nem egyeznek szemantikai jelentésükben. Ezt
nevezi Vigotszkij komplexumokban való gondolkodásnak, illetve azon belül
kollekciónak. Innen még hosszú az út a valóságos fogalom kialakulásáig.

8. táblázat. A vízszintes és függőleges szavakat spontán használók (2. csoport) és az
egyéb módon verbalizálók kísérleti eredményeinek összehasonlítása

1. csoport
Feladat

Bender-teszt:
szögek észlelése, rekonstruálása
Vízszintest vizsgáló
rajzos feladat 6. lépésében
Függőlegest vizsgáló
házrajzban
Tökéletes instrukciókövetés
A kísérlethez felhasznált idő

1-7 típusú verbális
reakciót adók

2. csoport
8. típusú verbális
reakciót adók

átl. 13.89

átl. 16.75

átl. 4.86

átl. 6.8

átl. 3.68
57.6 %

átl. 5.1
95%
átl.20.2 perc

átl.27.9 perc

A kétmintás t-próba a fenti esetekben p < 0.001 szignifikancia szintű különbségeket
mutatott ki.
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Az eredeti Piaget-Inhelder féle kísérletben a vizsgálati személyek közel fele használta
korrekt módon a vízfelszín jellemzéséhez a vízszintes szót. A függőleges szót csak
kevesebben, egyharmaduk használta. Megvizsgáltam, hogy a koordináták neveit korrekt
módon használók (8. típusú választ adók, 1. csoport) fejlettebb értelmi szinten állnak-e,
m int az összes többi módon verbalizálók (2. csoport). A statisztikai elemzés bizonyította,
hogy lényegesen jobb eredményt produkáltak a legtöbb vizsgált pszichés funkció esetén, így
a vizuomotoros koordinációt mérő Bender-teszt legnehezebb feladatában, a szögek
észlelésében és rekonstruálásában, a rajzos feladatokban, továbbá jobbak voltak az
instrukciókövetésben és a megértés terén is, és a felhasznált idejük is szignifikánsan
rövidebb volt (8. táblázat). Azok, akik ugyan használták a koordináták neveit, de a téri
fogalmak fejlődésének csak az alacsonyabb (a formális műveleteket megelőző)
szintjeire jutottak el, úgy tekinthetők, mint akik a priori ismerettel bírnak a
vízszintesről és a függőlegesről, azaz tudják, hogy a víz mindig vízszintes és a ház
mindig függőleges. Nagy többségük (75%) a koordináták megnevezése közben
helyesen, spontán le is mozogták azokat. A deficit a rajzban jelentkezett, utalva a tudás
és a csinálni tudás különbségére.

Konklúzió
A négy vizsgálati eljárás eredményei alapján néhány általános következtetést is
levonhatunk az 5-12 évesek értelmi fejlődésére, a gondolkodásuk sajátságaira, az
észlelés jellegzetességeire, a verbális, nonverbális kommunikáció alakulására
vonatkozóan.
Életkori hatás. A z életkor szignifikánsan jelentősen befolyásolja az értelmi
fejlődést, de a hatása különböző az egyes mentális funkciók esetén. A vizsgált 5-12 éves
életszakaszban alapvetően kétfajta fejlődésmenetet lehetett elkülöníteni.
1. Harmonikus és progresszív fejlődés jellemzi a topológiai fogalmak
formálódását, a fogalommegértést, a verbális készségek alakulását.
2. Más, magasabb rendű pszichés funkció fejlődési vonala viszont inkább
szaggatottnak tűnt, nem volt folyamatos: kiugrások, stagnálások és visszaesések
tarkították. A mintában, néhány vizsgált mutató vonatkozásában megfigyelhető volt,
hogy 5 éves kortól erőteljes, felfelé ívelő volt a fejlődés 10 éves korig, ekkor viszont egy
nagy törés következett be: a 11 évesek eredményei visszaestek a 8-9 évesek szintjére és
még 12 éves korban sem érték el a 10 évesek teljesítményét (például a Bendertesztben, a szögek, elhajlások, torzulások észlelésében és rekonstruálásában, a Piaget féle
kísérletekben vizsgált anticipációs-, és rekonstrukciós készség alakulásában, a mentális
tempó, azaz a felhasznált idő tekintetében. Összefoglalva: az euklideszi geometriai
fogalmak fejlődése, a koordináták fogalmi fejlődése, a képzeleti funkció és a mentális
gyorsaság alakulása nem harmonikus, bennük 10 éves kor táján egy erős megtorpanás,
visszaesés következett be.
A kétféle fejlődésmenetben nemenkénti különbségek is felfedezhetők voltak.
Az 5 éves lányok minden feladattípusban magasabb szintről indultak, mint a
fiúk, de a különbség az életkor előrehaladtával megszűnt. A fiúk 6 éves korban érték el
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a lányok 5 éves kori eredményeit és ezt követően (9 éves korig) fejlődésük erőteljes,
gyors, egyenletes volt, melynek következtében iskoláskorra már a lányok eredményeit
túlszárnyalták, de 10-12 év között a fejlődésük lelassult és újra a lányok kerültek
fölénybe. A lányok fejlődése kevésbé tűnt egyenletesnek, zaldatottabb volt, üteme
változott, kiugrások és megtorpanások jellemezték. Ezzel együtt 12 éves korban újra
magasabb szinten teljesítettek, mint a fiúk.
A lányok szignifikánsan gyakrabban használtak spontán kézmozdulatot a téri
irányok és koordináták rajzolása, definiálása és verbalizálása közben, mint a fiúk,
annak ellenére, hogy az ő verbális reakcióik voltak komplexebbek.
A kutatás céljának megfelelően a nyelv mint szimbólumrendszer szerepét
vizsgáltuk a gondolkodás fejlődésében. Feltételezésünk szerint az olyan szavak, melyek
bizonyos képi elemeket tartalmaznak (félabsztraktak) segítik annak a fogalomnak a
fejlődését, amelyet jelölnek.
Adatainkat Piaget és Inhelder eredményeivel vetettük egybe annak
reményében, hogy az összehasonlításból egyértelműen kiderül; a magyar kísérleti
személyeknél hamarabb válik teljessé a vízszintes és függőleges fogalma, azaz korábban
következik be a formális műveletekben történő gondolkodás a koordináták
vonatkozásában. Bár az összehasonlító elemzés szerint valóban azt találtuk, hogy
kísérleti személyeink hamarabb birtokában vannak bizonyos - a fogalomalkotás
magasabb szintjeire jellemző - téri ismereteknek, de több olyan jellegzetesség is
kiderült, ami óvatosságra intett annak tekintetében, hogy elhamarkodottan a téri
koordináták fogalmának korábbi létrejöttére következtessünk. Az első különös
eredmény az volt, hogy a magyar gyermekek vízszintesről alkotott képzete fejlettebb
ugyan, de nem éri el a formális műveletekben való gondolkodás szintjét. Kísérleti
személyeink nagy része - bár túljutott a konkrét műveletekben való gondolkodás
fázisán - a téri koordinátákról való fogalomalkotás folyamatának azon az átmeneti
szintjén tartott, amely megelőzi a formális műveletek periódusát. Az átmeneti szinten
lévő gyermekek rajzos produkciói a különböző típusú feladatokban, a verbális
megnyilvánulásaik, a fogalommegértésük látszólag majdnem olyan tökéletes volt, mint
azoké a gyermekeké, akiknél a folyamat befejeződött. A "majdnem" viszont
kulcsfontosságú ebben a megállapításban, mivel a fogalomalkotásnak ezen szintjén az
ismeretek labilisak, könnyen összezavarhatóak, és a kísérletekben látott történésekre
adott magyarázatok gyakran ellentmondásosak a korábbi állításokkal. A megfigyelhető
ellentmondások az érintett csoportnál nem okoznak feszültséget, ami arra enged
következtetni, hogy át sem élik azokat. A fogalomalkotás ilyen (és hasonló)
jellegzetességei együttesen a téri objektumok elrendezéséhez használt koordináták
kitagolódására, differenciálódására utal. Ugyanakkor jelzi a szintézis hiányát a
folyamatban, ami a fogalom formálódásának kiteljesedését, a formális műveletekre
alapozott téri tájékozódást jelentené. Ezt a periódust korábban úgy definiáltuk, hogy
deduktív módon létrejön az általánosítás és a gyermekek képesek hipotetikusan
gondolkozni a térről. A függőleges és vízszintes fogalma generalizálódik, kialakul és
konvencionálissá válik a téri tájékozódás stabil alapját képező, mindkét koordinátát
magába foglaló koordináta-rendszer, azaz az empirikus tudás a priori-\Á válik.
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Ez azt jelenti, hogy jelenségszinten minden reakcióból - a gesztusokból, a
verbális megnyilvánulásokból, a rajzokból stb. - a vízszintes és függőleges fogalmának
a megléte tetten érhető kellene legyen.
Mindezeket figyelembe véve leszögezhetjük, hogy a vizsgált mintában a
fogalomalkotás ugyan könnyedebb, de időben ugyanúgy elhúzódik, mint ahogy más nyelvés kultúrkörben. Néhány kivételtől eltekintve 12 éves korig sem fejeződik be a vízszintes és
függőleges fogalmának kialakulása.
A másik érdekes eredmény az volt, hogy a magyar gyermekeknél a függőleges
fogalma kevésbé volt fejlett, mint a vízszintesé. Ez nemcsak Piaget megfigyeléseivel
volt ellentétes, hanem azzal a szakirodalomban (Freeman, 1980) fellelhető állítással is,
hogy létezik egy ún. "függőleges torzítás" (perpendicular bias vagy vertical effect), ami a
függőleges tengely prioritását hangsúlyozza a többi téri iránnyal szemben. A jelenséget
éppen Piaget vízszintességre vonatkozó kísérleteinek hatására - melyben valóságosan
is jelen volt víz - absztrakt feladatban figyelte meg Ibbotson és Bryant (1976, id.
Freeman, 1980). Szerintük az 5-7 évesek tájékozódásában - konvencionálisán - a
függőleges tengely a referenciapont, és hamarabb tünteti ki a gyermek a figyelmével,
mint a vízszintes tengelyt.
A szakirodalmi adatokkal is ellentétes magyar eredmények azt jelzik, hogy
létezik egy olyan hatás kísérleteinkben, amelyre korábban nem gondoltunk.
Véleményem szerint ez az eltérő földrajzi környezet; a debreceni gyermekek, akik alig
látnak hegyet, hamarabb absztrahálják a vízszintest, mivel az hasonló az Alföld
talajszintjéhez.
A harmadik, óvatosságra intő jelenségre éppen a verbális megnyilvánulások
elemzése közben figyeltünk fel. Azok közül a gyermekek közül, akik használták ugyan
egyik vagy másik - esetleg mindkét - koordináta nevét, néhányan nem a valós jelentést
kapcsolták az adott szóhoz, vagy felcserélték a koordináták neveit, ami abból derült ki,
hogy a rajzaik irányát rosszul nevezték meg, vagy miközben spontán módon
lemozogták a vízszintes vagy függőleges koordinátát, éppen az ellenkező kifejezést
használták.
Ezekben az esetekben a fogalmi gondolkodás két legfőbb kritériuma: a
tudatosság és a reverzibilitás nem valósult meg, azaz nyilvánvalóan nem jött létre a téri
koordináták formális műveleti szintű fogalma.
Amit a verbális jelenségek elemzése közben viszont ki lehetett mulatni, azok
az általánosítás különböző fokozatai voltak. Vigotszkij a kifejezésre jutó általánosítás
alapján egy fejlődési sorba rendezte a verbális megnyilvánulásokat, és három fő
szakaszt különített el a fogalomképzés folyamatában. Az első a rendezetlen,
szabálytalan, szinkretikus tömegképzés. A második a komplexumokban való
gondolkodás fázisa, melynek öt alszakaszát írja le, és az utolsó a fogalmi gondolkodás.
A fenti reakciót például a komplexumokban való gondolkodás egyik
formájaként, a kollekciónak nevezett, egyszerű általánosításnak tekinti, melyben az
összetartozó elemek különbözősége, a kölcsönös kiegészítés, az ellentéteken alapuló
asszociáció alapján formálódik a fogalom. Erre gyakori példa volt, hogy a téri
koordináták segítségével tájékozódó gyermekek közül többen felcserélték azok neveit.
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Adott az ismeret, hogy létezik két fő irány: a vízszintes és függőleges, de hogy melyik
melyik, az már bizonytalan.
A vizsgált mintában a verbális reakciókban megnyilvánuló általánosítás
legegyszerűbb formája a hasonlatok használata volt, melyről Piaget azt tartja, hogy egy
- a játékos szimbólumokra jellemző - asszimiláció, a képekben való gondolkodás
megnyilvánulása, s mint ilyen előfogalom, mivel nélkülözi a műveleti reverzibilitást.
Ez az előfogalom jelent meg a kísérletek során, amikor a gyermekek harmada
úgy definiálta a vízszintest, mint ami "olyan, mint a víz szintje", valamint a függőlegest,
mint ami "flgg, csüng, lóg". Véleményünk szerint ez az előfogalom az, ami korábban
létrejön éppen a félabsztrakt kifejezések kapcsán és a koordináták fogalmának
látszólagos kialakulására utal.
A közvetlen szemléleten alapuló gondolkodás fokozatos kitagolódása a
fogalom részleges konstrukcióit hozza létre, melyek egy körülhatárolt területen belül
már logikusak. A verbális reakciók közül az ugyanazzal a jelzővel történő definiálás
jellemzi ezt a fejlődési stádiumot. Amikor a kísérleti személyek úgy a vízszintesre, mint
a függőlegesre azt mondják, hogy "egyenes", az az általánosítás mellett már a
reverzibilitást is magába foglalja.
Azokban az esetekben, amikor a kísérleti személyeink ugyan használták a
vízszintes és függőleges szavakat, de gondolkodásuk a téri koordinátákról még nem érte
el a formális műveletek szintjét, csak álfogalomról beszélhetünk. Vigotszkij szerint az
álfogalom fenotípusosan bár fogalom, de keletkezési módjában, genotípusosan
komplexus. Jelentősége abban rejlik, hogy átmenetet képez a komplexumokban való
gondolkodás és a fogalmi gondolkodás között. Az álfogalom az iskoláskorúak körében
uralkodó, mivel a szavak értelmének megfelelő általánosításokat nem spontán hozza
létre a gyermek, hanem olyan korlátozott irányba formálódik, ahogy a felnőttek
beszédének szójelentése azt előírja.
Az álfogalom jellegzetességeivel, melyek az 5-12 éves kor közötti minta oly
nagy részére jellemzőek, átmeneti szinten lévő gyermekek reakciói között
találkozhattunk leggyakrabban. A jellemzők: a kapcsolatok egységének hiánya, a
hierarchia hiánya, az absztrahálás gyengesége, a konkrét szemléleti jelleg, az
általánosnak a különöshöz és a különösnek az általánoshoz való sajátos viszonya.
A jelenség a vizsgálatunk szempontjából azért jelentős, mert rámutat arra,
hogy a szavak mint jelek facilitálják ugyan az általuk jelölt fogalmak fejlődését, de nem
bírnak prioritással a gondolkodással szemben.
Az eredeti kérdésfeltevésünkre tehát a válaszunk az, hogy a félabsztrakt
kifejezések használata csak bizonyos szintig - a képzetek kialakulásáig - segíti elő a
gondolkodás fejlődését. A formális műveletekben történő gondolkodás kialakulásának
idejét, valamint a fogalomalkotás folyamatának ütemét nem befolyásolja, ugyanis
ahhoz a gyermek aktív közreműködése nélkülözhetetlen.
Adolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. december 20.
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SUMMARY

Concept-formation in relation to language
Mag, Márta
In the study we examined the process of cognitive development mainly on the basis of
Piaget’s experiments. The particular topic was the development of the concept of
"HORIZONTAL" and "VERTICAL" because it provided good chance to study the
role of language in the development of thinking.
The basis of this investigation was the difference between the French and
Hungarian languages since they belong to different languages families. The concept of
the horizontal and the vertical are expressed in the Hungarian language by semi
abstract words which contain certain elements of visual images.
We repeated the original Piaget and Inhelder’s investigations but completed
them with a special experiment. These methods made it possible to examine the
nature of the knowledge that supports spatial orientation in the absence of fully
developed concepts of co-ordinates and to study the concept-formation by
microgenetic instead of macrogenetic approach. We wanted to investigate whether the
usage of semi-abstract concepts accelerates the cognitive development.
The results show that the formation of concepts is easier in Hungarian
children but it takes as much time as in the case of other languages and cultures. With
some exceptions, the concepts of horizontal and vertical were not fully formed until
the age of 12. So, the usage of semi-abstract expressions only helps the development of
thinking up to a certain level, the level of the formation of ideas. It does not influence
the time of the development of formal operational thinking or the rate of the process
of concept-formation.
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A PAIVIO-FELE "INDIVIDUAL DIFFERENCES
QUESTIONNAIRE" MAGYAR VÁLTOZATA*
RÉVÉSZ GYÖRGY1, BERNÁTH LÁSZLÓ1'2 ÉS SÉRA LÁSZLÓ3
1Janus Pannonius Tudományegyetem,
Pszichológiai Tanszék
2ELTE, Tanárképző Főiskolai Kar, Neveléstudományi Tanszék
3ELTE, Általános Pszichológiai Tanszék

Tanulmányunkban Paivio és Harshman IDQ kérdőívét vizsgáltuk 395 fős egyetemista,
főiskolás mintán. Az adatok faktoranalízise alapján egy rövidebb változatot állítottunk
össze, amely pontosabban írja le a képi/képzelcti és verbális stratégiákat. A kérdőív
validitásának vizsgálatára az MRT mellett egy szókincspróbát alkalmaztunk. Az
eredmények szerint az önjellemző kérdőív (IDQ) és a kísérleti feladatokban nyújtott
teljesítmények gyengén vagy nem korrelálnak.

A képzelet kérdőíves vizsgálatának előzményei
Bár a mentális képzetek (imagery) vizsgálata több mint száz évre (Gálion, 1880) nyúlik
vissza, a képalkotási folyamatok a mai kognitív pszichológia érdeklődésének is
homlokterében állnak (pl. Kosslyn, Brunn, Cave és Wallach, 1984). A képzelet
élénkségének, a képzetek manipulálhatóságának, a képi-verbális gondolkodás preferált
módjainak önjellemző kérdőívekkel megállapított egyéni különbségei ma is sok
módszertani és elméleti bizonytalanságot rejtenek magukban. A legismertebb
kérdőívek:
(a) Betts (1909) kérdőíve (Questionnaire Upon Mental Imagery, QMI;
rövidített változata Sheehan, 1967a) a képzelet élénkségének mérésére;
(b) Marks (1973) vizuális képzelet-élénkségi kérdőíve (Vividness of Visual
Imagery Questionnaire, VVIQ);
(c) Gordon (1949) kérdőíve (Test of Visual Imagery Control, TVIC) a
kontrollált képzeleti képek vizsgálatára;
(d) Singer és Antrobus (1972) kérdőíve (Imaginai Processes Inventory, IPI) a
nappali ábrándozás és más képzeleti élmények vizsgálatára, valamint;
(e) Paivio (1971) kérdőíve (Individual Differences Questionnaire, IDQ, amit
néha Ways of Thinking Questionnaire-nek is neveznek, 1. Richardson, 1977b) a

* A tanulmány a T-4857 számú OTKA pályázat támogatásával készült.
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képzelet különböző helyzetekben történő használatának vizsgálatára, amelynek
további változata Richardson (1977a; Verbalizer-Visualizer Preference Test, VVQ) és
Hiscock (1978) kérdőíve.
Kaufmann (1981, 1983) a W IQ -val végzett kutatásokat összefoglalva, azok
módszertani gyengeségeire hívja fel a figyelmet. így például utal arra, hogy a W IQ -val
kiválasztott "alacsony" és "magas" képzeleti csoportok képzeleti feladatokban nyújtott
teljesítményében nincs különbség, így ennek az önjellemző kérdőívnek nincs prediktív
értéke a tényleges teljesítményre vonatkozóan. Kritikája utal arra is, hogy a képzeleti
kérdőívek reliabilitás és validitás vizsgálatai gyenge és inkonzisztens eredményeket
hoznak, a képzelet objektív teljesítményekben történő mérésével (a vitához 1. Marks,
1983,1988,1989; Sheehan, 1987) szemben.
Katz (1983) az irodalmi adatok ellentmondásosságát elemezve, az alkalmazott
tesztek és a validálást szolgáló feladatok kritikus vizsgálatai alapján az alábbi
következtetésre jut: "A képzeleti képességtesztek, többnyire pszichometriailag
primitívek, s azon feladatok mögötti folyamatok, amelyeket e tesztek validálására
alkalmaznak csak alig ismertek" (49. o.).
A képzelet kérdőíves vizsgálatai során számos, a nemek közötti különbségekre
utaló adatot is kaptak. Egyes adatok szerint (VVIQ, TVIQ mérések) nőknél élénkebb
és kontrollálhatóbb a képzelet, bár Richardson (1991) szerint ez a hatás kicsi és
statisztikailag nem eléggé alátámasztott. Az IDQ használatával Paivio és Harshman
(1983) nem kaptak szignifikáns különbséget a nők és a férfiak között. Más
vizsgálatokban nőknél magasabb képzeleti pontszám mutatkozott, mint férfiaknál
(Ernest, 1983; Hiscock, 1978; Harshman és Paivio, 1987, vö. Richardson, 1991). A térivizualizációs feladatok (a Rl-mérést alkalmazó téri forgatási vagy óra-összehasonlítási
feladatok klasszikus megfelelői) teljesítményével mért képzeleti képesség esetében
határozottabbak a nemek közötti különbségek. A Mentális Forgatásteszt - Mental
Rotation Test (MRT) - (Shepard és Metzler, 1971) papír-ceruza változatának
(Vandenberg és Kuse, 1978) eredményei a férfiak előnyét mutatják. Az IDQ képzeleti
m utató szignifikánsan korrelál a mentális forgatással a férfiaknál, de a nőknél nem
(Tapley és Bryden, 1977).
A képzeleti és a verbális gondolkodási preferenciák feltételezése Paivio
kettős-kódolási elméletéből következik, amely két független, de egymással több szinten
is kapcsolatban lévő szimbolikus rendszert feltételez. A verbális rendszer absztrakt
információkezelésre specializálódott, mint a nyelv, amelyben a verbális reprezentáció
(logogen) a szavakhoz hasonlóan, a perceptuális információval csak önkényes
kapcsolatban álló "diszkrét, kategorikus, elkülönülő egységeket” jelent. A
képi\képzeleti rendszer inkább konkrét, észlelési információk kezelésére szolgál,
amelyben a képzeleti reprezentáció (imagen) az információt modalitás-specifikusán,
perceptuálisan izomorf vagy analóg, képszerű formában kódolja (Clarck és Paivio,
1987; Paivio, 1986). E két reprezentációs forma közötti referenciális kapcsolat arra
utal, hogy a logogének és imagének egymásba transzformálhatók; az asszociatív
kapcsolat a rendszereken belül és a rendszerek között is működhet (részletesen 1.
Paivio, 1986/1990). A reprezentációk használatában egyéni különbségek
feltételezhetőek. Paivio ezeket az egyéni különbségeket értelmezve szimbolikus
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szokásokat és képességeket különít el. "A szimbolikus szokások a személy jellemző
vagy preferált gondolkodásmódjaira vagy kognitív stílusaira vonatkoznak. Ezek
különböznek a kognitív képességektől, amelyek a kognitív feladatok eredményes
teljesítésére vonatkoznak. így lehet valaki habituális "képzelő" pl. anélkül, hogy
hatékonyan oldana meg egy kognitív feladatot, amely a képzelet használatán múlik,
vagy lehet verbálisán gondolkodó anélkül, hogy magas pontszámot érne el a nyelvi
képesség tesztjeiben" (Paivio, 1986,99. o.).
Paivio és Rogers (Paivio, 1971) az IDQ kidolgozása során különböző térivizualizációs (pl. Space Relations, Flags Test, Minnesota Paper Form Board) és
verbális (pl. szókincspróba, távoli asszociáció, szokatlan használat) feladatok
segítségével különítették el a független képi/képzeleti és a verbális rendszereket.
Paivio és Harshman (1983) faktoranalízissel vizsgálták az IDQ
használhatóságát és hat faktort különítettek el:
1. verbális kifejezőképesség, fluencia;
2. képgazdagság, képi látásmód;
3. pontosságra törekvés a szóbeli kifejezésben;
4. olvasási nehézségek;
5. képek használata a problémamegoldásban;
6. álmok, képzeleti képek élénksége.
Ezek tovább tömöríthetőek a verbális és a képi-vizuális képességet mérő faktorokba,
ami az elmélet pozitív bizonyítékának tekinthető (Paivio, 1983).
Pszichometriai szempontból is megfelelőnek tűnhet a teszt, hiszen az előbbiek
a teszt egyfajta konstruktum validitásának (Magnusson, 1967) is tekinthetőek. Az IDQ
magas 0,80-as és 0,83-as belső reabilitásról számolt be Hiscock (1977, vö. Paivio és
Harshman, 1983).
A bizonytalanságok azonban a habituális képzelet és verbalitás mérésére a
Paivio által kidolgozott kérdőív esetében is megvannak, annak ellenére, hogy az IDQ
használata több pozitív eredményt is hozott egyrészt a téri-vizualizációs képességekkel
való kapcsolatról, másrészt a képzeleti és verbális dimenziók függetlenségéről (Paivio,
1971; Divesta, Ingersoll és Sunshine, 1971; Forisha, 1975).
Az eredeti vizsgálatban a lehetséges 43 verbális tételből csak 31-et, a
lehetséges 39 képi tételből csak 23-at minősítettek a megfelelő skálába tartozónak
(Paivio és Harshman, 1983, 467. o.). Az IDQ olasz adaptációjában (Cinanni, Marucci,
Penne és De Pascalis, 1993) a tételek mintegy harmada nem illett bele a verbális,
illetve képi skálába (1. 2. táblázat). Tovább bonyolítja a képet, hogy az IDQ és az egyéb
képzeleti vizsgálatok (Betts-féle QMI, Gordon-féle TVIC) közötti korrelációkra -0,32től -0,53-ig és +0,32-től +0,53-ig terjedő intervallumokban kapott értékek nem mindig
szignifikánsak (Ernest, 1977). Beszámoltak viszont az önjellemzéses és az objektív térivizualizációs teljesítmények pozitív kapcsolatáról is (Garro, 1983), s vannak olyan
vizsgálatok, amelyekben nem találtak kapcsolatot (1. Richardson, 1980, cit. Katz,
1983).
Egy korábbi mondat-kép egyeztetési kísérletünkben az Rí alapján a
vizsgálatban részt vevő személyek képi, illetve verbális stratégiát követtek, amely nem
korrelált a Paivio-Harshman (1983) IDQ alapján történő képi és verbális csoportba
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való besorolással (Séra, Bemáth és Győri, 1993) - más, magyar mintával kapcsolatos
eredmény korábbról, tudomásunk szerint nem ismert. Tapasztalataink szerint a teszt a
papír-ceruza tesztek szokásos előnyeivel rendelkezik, azaz könnyen, gyorsan,
csoportosan felvehető, így segítségével könnyen elkülöníthetőek az inkább verbális
vagy inkább képi-vizuális kognitív működési módot preferáló személyek.

Vizsgálat
A vizsgálatban részt vevő személyek
A vizsgálatban összesen 539 fő - 18-22 éves budapesti főiskolai és pécsi egyetemi
hallgató - vett részt, 370 nő és 169 férfi. 381 fő kezességi adatai álltak rendelkezésre,
közülük 363 jelölte magát jobbkezesnek, 18 pedig balkezesnek. A kezesség
megállapítása a személyek preferenciája alapján történt.
Módszerek és eljárás
A vizsgálat első részében valamennyi személy kitöltötte az IDQ magyar változatát. A
kritérium-validitás vizsgálatához a mintából véletlenszerűen kiválasztott 121 fő
kitöltötte a mentális forgatási teszt Vanderberg és Kuse (1978) által kidolgozott
csoportos változatát (1. Séra, 1992). Ezt követően a személyek az ilyen jellegű
vizsgálatokban széleskörűen alkalmazott, - a jelentésárnyalatok, analógiák hajlékony
használatára és a megértésre vonatkozó - hagyományos szókincs-próbának (1.
Vocabulary Test; Ekstrom, French, Harman és Dermen, 1976) megfelelő szinonima
kiválasztási feladatot végeztek, amit a vizsgálat céljaira állítottunk össze. A 24 tételből
álló teszt egyik tételében például a mohó szó jelentéséhez legközelebb állót kellett
megtalálni annak szinonimái közül: szerelmes, kíméletlen, sóvár*, életerős, rimánkodó.
Ez utóbbiban 8 személy adatai értékelhetetlenek voltak. Az időbeli stabilitás (teszt
reteszt reliabilitás) vizsgálatához hat hónappal később 199 személlyel újra felvettük az
IDQ-t.
Az adatok feldolgozásában a BMDP statisztikai programcsomagot használtuk.
Első lépésben megvizsgáltuk a teszt belső és teszt-reteszt reliabilitását, illetve a tételek
faktoranalízisével kapott faktorokat összevetettük Paivio és Harshman korábbi
eredményeivel1. Elemeztük továbbá az IDQ általunk kapott faktorai, valamint az
M RT és a szinonima feladat eredményeinek összefüggéseit. Feltételeztük, hogy a
verbális feladatok jobban korrelálnak a verbalitás mutatóval, mint a képzeletivel.
Végül összevetettük az IDQ olasz változatának vizsgálatával kapott eredményeket
saját vizsgálatunk eredményeivel.

1 Az adatok pszichometriai elemzésében nyújtott segítségéért köszönetüket fejezzük ki Nagy Jánosnak.
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Eredmények
Az IDQ verbális tételeinek átlaga a teljes minta esetében 27,31, sd = 5,80; az
imaginalis tételek átlaga 22,56, sd = 5,03. A varianciaanalízis alapján a képiségverbalitás mutatókban a mintában kezesség (F[ 1,379] = 1,10, p > 0,05) szerint és a
nemek tekintetében nincs különbség (F[l,537] = 1,69, p > 0,05). Viszont a képi
verbális pontszám és a nem interakciója arra utal, hogy a nők verbálisabbak (F[l,537]
= 24,29, p < 0,05) mint a férfiak.

1. táblázat. A szak, a nem és a kezesség szerinti verbális és képi átlagok és
szórások - zárójelben - az eredeti, 86 tételes (A) és a rövid, 56 tételes (B)
kérdőív esetén

szak

nem

kezesség

nyelv

rajz

íiú

lány

jobb

bal

25.67
(3.51)

27.62
(3.42)

25.37
(3.80)

26.54

26.26
(3.70)

25.94

(3.50)

19.55
(3.31)

17.73
(2-79)

19.58
(3.58)

19.14
(2.99)

19.25
(3.25)

20.22
(3.63)

A
verbális

képi

(3.96)

В
verbális

képi

16.00

16.66

15.50

(2.91)

(2.81)

(2.93)

16.70
(2.84)

16.28
(2.96)

16.33
(3.08)

12.38
(2.98)

10.93
(2.12)

12.81
(3.22)

12.02
(2.64)

12.23
(2.94)

13.44
(2.95)

Reliabilitás-eredmények. A teszt-reteszt korreláció a verbális tételekre 0,289, a
képi/képzeleti tételekre 0,252 volt (Bár mindkét érték p < 0.05 szinten szignifikáns,
megjegyezzük, hogy ez gyenge korrelációnak tekinthető. A szignifikancia a nagy
elemszámnak köszönhető.)
Cronbach-alpha (belső konzisztencia) a verbális tételekre 0,727, a képzeleti
tételekre pedig 0,792.
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Validitás-eredmények. Az IDQ képi/képzeleti tételei nem korrelálnak a térivizuális (MRT) feladattal (r = -0,0107, p > 0,05), a verbális (szinonima) feladat sem
korrelál a verbális tételekkel (r=-0,0448, p > 0,05). Egy képi-vizuális és verbális
különbséget mérő eszköztől elvárható, hogy az ilyen preferenciájú személyeket jól
elkülöníti, tehát a nyelv-, illetve a rajz-vizuális nevelés szakosokat egyértelműen képes
besorolni két csoportba. Eredményeink szerint azonban e két csoport képi és verbális
pontszáma nem különbözik (F[ 1,219] = 0,02, p > 0,05 - az eredeti 86 tétel esetén és
F[l,129] = 1,24, p > 0,05 - a rövid változat esetén). A szakra, a nemre és a kezességre
vonatkozó adatokat a táblázat tartalmazza.
A faktoranalízis eredményei. Paivio és Harshman eljárását követve előbb
hatfaktoros faktoranalízist végeztünk főkomponens elemzéssel, varimax rotációval. Az
általunk kapott 6 faktor nem felelt meg az eredetinek - például más-más faktorba
kerültek olyan tételek, melyek ugyanazt kérdezték, így a faktorok elnevezése is
nehézséget jelentett. Ezt okozhatta az is, hogy nagyon alacsony faktorsúlyokkal
kaptunk az eredetivel azonos faktorokat. Emiatt, s a teszt eredeti konstrukciója
szempontjából is - ti. verbális és képi/képzeleti gondolkodási prefernciák vizsgálatáról
van szó - célszerűnek látszott a kétfaktoros elemzés elvégzése. Ennek eredményei a 2.
táblázatban láthatók.

2. táblázat. Az IDQ 2 faktoros elemzésének ereményei

S

No

к

Paivio & Harshman (1983)
FI
F2

1

V

I

0.454

2
3
4

1
I
V

-0.057

5

I
V

H
I
H
I

6
7
8
9
10

I
V
V
I

11
12

I
V

13
14

V

15
16

V
V

V

I
I
H
I
I
I
H
H
H
H
H

0.042
-0.507

-0.001
0.446
-0.242
-0.226
0.609
-0.030
-0.004
-0.063
-0.624
-0.602
-0.319
-0.337

0.033
-0.354
0.363
-0.053
0.383
0.017
0.088
-0.196
-0.008
0.374
0.410
0.036
0.010
-0.017
0.011
0.050

A magyar minta (1993-95)
FI
F2

0.516
0.041
-0.015
0.483
-0.106
0.440
-0.173
0.353
0.506
-0.017
-0.076
0.013
0.606
0.424
-0.255
0.270

0.124
0.347
0.148
-0.026
0.450
0.050
0.224
0.069
-0.063
0.347
0.479
0.053
-0.044
-0.068
-0.034
-0.083
(folyt, a köv. lapon)
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No

" 77
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

S
V
V
1
I
V
V
V
1
1
V
I
V

к
1
I
H
I
I
H
I
1
H
H
I
I

Paivio & Harshman (1983)
FI
F2
-0.099

-0.045

0.396
-0.194

0.038
-0.363
0.490
-0.080

0.052
0.036
0.070
0.247
0.2$ 1
-0.053
-0.149
0.067

I
V

!
I

I

1

0.675
-0.105
0.574
-0.234

1
V
V

1
1
I

0.243
0.368
0.619

35
36
37
38

I
V
V

I
H
I
H

0.090
-0.391
0.344
0.007

39
40
41

1
V

1
I
H
I

0.130
0.568
0.138
0.055

1
I
I

I
I
H

0.022
-0.157
-0.047

46
47
48
49

1
I
V

I
I
I

-0.013
-0.098
0.255

V

I

50
51
52
53
54
55

I
V
V

H
H
I

V
1
I

I
H
H

0.388
0.053
-0.395
0.324
0.229
0.017

31
32
33
34

42
43
44
45

I

I
I

-0.045

-0.102
-0.114
0.366
-0.404
-0.004
-0.230
-0.108
0.399
0.024
0.084
0.277
0.054
-0.026
0.337
-0.037
-0.036
-0.213
0.190
-0.003
-0.141
0.493
0.073
0.156
-0.245
0.482
0.234
0.048
0.076
-0.277
-0.053
0.073
0.139
-0.404
-0.255

A magyar minta (1993-95)
FI

F2

-0.049
0.214
0.149

-0.044
0.109
0.379
0.424

0.032
0.106

-0.242
0.106
0.050
0.467
0.355
-0.104
-0.176
-0.069

-0.122
0.116
0.158
0.145
0.476
-0.002
0.631
-0.057
0.615
-0.160
0.307
0.295
0.622
0.020
0.182
0.125
0.016

0.361
-0.101
0.219
0.301
-0.037
-0.094
0.406
0.180
0.268
0.288

0.148
0.551
-0.129
0.085
-0.064

0.398
-0.124

-0.193
0.010

0.309

0.119
-0.009
0.297

0.539
0.130
0.096

0.344
0.041
0.266
0.481
0.371
-0.061

0.135
0.237
0.057
-0.107
-0.086
0.327

0.110

0.372

0.063
0.444
0.306
0.373

(folyt, a köv. lapon)
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No

к

S

Paivio & Harshman (1983)
F2
FI

A magyar minta (1993-95)
F2
FI

1
V

I
I

-0.041

0.263

-0.060

0.312

0.433

58
59

V
V
I
V

I
H
H

-0.010
0.064
0.100
-0.144

I
V

65
66
67

V
V

1
I
H
I
1

0.019
0.030
-0.472
-0.062
0.371

-0.022
-0.014
0.141

60
61
62
63
64

-0.332
0.093
0.174
-0.016
0.004
0.079
0.622
0.404

0.225
0.186

V

H
I

-0.018
0.029

56
57

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Megjegyzés:

I
I
V
1
I
I
I
V
V
V
V

H
I
H
1
I
1
I
I
H
H
H

I
V
V
V
V

H

I
I
V

H
H
H
I
1
1

V

I

0.352
-0.018
-0.052
-0.475
-0.055
-0.236
0.001
-0.037

-0.051
0.022
-0.009
0.615
-0.462
0.007
-0.469
0.137
0.517
0.593

0.008
0.330
-0.264

-0.402
-0.005
-0.031

-0.161
0.133
-0.217
-0.434

0.054
-0.134

-0.492
-0.006
-0.054
0.157
0.309
-0.473

0.035
-0.117
0.028
-0.108
0.373
-0.156
0.202
-0.044

N0 = tételszám; S = skála; I: képi és V: verbális;
К = kulcs; I: igaz, H: hamis; FI és F2 faktorsúlyok
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0.134
0.587
-0.316
0.225
-0.009
0.019
0.493
0.081
-0.156
0.035
-0.040
0.099
0.092
0.298
0.049
-0.092
-0.003
0.359
0.435
0.020
0.059
0.086
0.569
-0.334

0.045
0.619
-0.075
0.371
-0.056
-0.053
-0.034
0.693
0.456
-0.069
0.324
0.331
0.520
0.566
-0.546
0.091
0.075
0.027
0.206
-0.114
0.220
-0.165
0.083
0.313
-0.308
0.130
-0.119

A z ID Q rövidített változata

Az eredeti 86 tételből kihagytuk azokat amelyek rontották a teszt konzisztenciáját,
illetve amelyek a faktoranalízis alapján nem sorolhatók egyértelműen a képi vagy
verbális skálába (1. 3. táblázat). Elhagyva ezeket a tételeket, illetve azokat, melyek
kihagyásával a teszt konzisztenciája javul, egy rövidebb, 56 tételből álló változatot
kaptunk. A rövidített változat tételszámait a függelékben külön felsoroljuk.

3. táblázat. Verbális, a képi és a nem azonosítható tételek az olasz és a magyar mintában

minta

verbális tétel

nem azonosítható
tétel

képi tétel

7,12,16
17,18, 21

2, 3, 5, 8*

olasz

1,4, 6, 9
13,14,15
26,28, 30
33,34,36
37,40,48
49,51,52
53,57,58
64,66,76

23,27,31
44,59, 60
62,65,69
71,74, 75
77,79,83
84,86

80,81,85

10,11,19
20,22,24
25, 29,32
35, 38,39
41,42, 43
45, 46,47
50, 54,55
56,61,63
67,68,70
72,73,78
82

magyar

1 ,4 ,6 ,8

3,7,12

9,13, 14
15,16,26

16, 17,18
21,22,23

2 ,5 ,1 0
11,19,20
24,25,29

28,30,33
34 40,48
49,51,52

27,31,32
36,37,38
41,47,48

35,39,42
43, 44,45
46, 54,55

53,57,58
64,66,76
80,81,85

50,59,60
62,65,69
74,75, 77
78,79,82
84,86

56, 61,63
67, 68, 70
71,72, 73
83
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Eredmények
A verbális tételek átlaga 16,34, sd = 5,68. Az imaginális tételek átlaga 15,26, sd = 4,43.
Reliabilitás-eredmények. Teszt-reteszt korreláció: verbális tételekre 0,448, a
képi\képzeleti tételekre 0,357, mindkét érték p < 0.05 szinten szignifikáns. Cronbachalpha (belső konzisztencia) a verbális tételekre 0,835, a képzeleti tételekre pedig 0,824.
Mint láthatjuk, a rövid változat reliabilitás mutatói jelentősen jobbak, mint az
eredeti változaté.
Validitás-eredmények. Az IDQ képi/képzeleti tételei nem korrelálnak a téri
vizuális (MRT) feladattal (r = 0,042, p > 0,05), a verbális (szinonima) feladat sem
korrelál a verbális tételekkel (r = 0,121, p > 0,05).

Az eredmények értelmezése
Eredményeink szerint az eredeti kérdőív reliabilitási és validitási mutatói elég gyengék.
A 86 tétel közül úgy tűnik, több tétel nem tartozik bele a feltételezett képzeleti, illetve
verbális skálákba.
A kritérium-validitás igen gyenge eredményeinek hátterében valószínűleg az
áll, hogy a teszt megalkotása során abból a hallgatólagos feltevésből indultak ki, hogy
mind a verbális, mind a képi működésmód mögött egyetlen mentális aktivitás
tételezhető fel. Ezzel szemben Kosslyn és munkatársai (1984, 1990) úgy vélik, hogy a
képzelet nem általános, differenciálatlan mentális aktivitás vagy készség, hanem a
képalkotás, képátalakítás és képvizsgálat számos feldolgozási alrendszerét (moduljait)
foglalja magába. Az elemi vizuális információfeldolgozás komputációs modelljéhez (1.
Marr, 1982) hasonlóan, a képzeleti folyamatok komputációs modelljének keretében
úgy vélik, hogy egyéni hangsúllyal kombinálódó független készségekről van szó.
Kosslyn eredményeit alátámasztotta Poltrock és Brown (1984) vizsgálata, amelyben 15
képzeleti feladatot alkalmaztak a képalkotás, képértelmezés és transzformáció
tanulmányozására. A feladatokban nyújtott teljesítmények közötti korrelációk nagyon
széles skáláját kapták (-0.76-tól +0.93-ig), azaz az egyik képzeleti feladatban nyújtott
teljesítmény nincs szisztematikus kapcsolatban a másikban kapott eredménnyel: a
képzeleti teljesítmények nem alkotnak egységes faktort. Ennek oka az lehet, hogy
maguk a feladatok mást mérnek, de az is lehet, hogy hasonlónak tűnő feladatok eltérő
képzeleti alrendszereket, eltérő hangsúllyal mobilizálnak.
Ratz (1983) érvelése szerint a képzeleti működés esetén nem "statikus
tulajdonságról" van szó, hanem a képzeleti folyamatok készségszerűek, alkalmazásuk
feladat- és személyfüggő egyaránt lehet.
Egy másik elméleti keretben Marks (1993) ettől eltérő módon azt
hangsúlyozza, hogy a képzelet készségként, állapotként és személyiségvonásként
egyaránt értelmezhető.
Tapasztalataink egybevágnak a téri-vizuális vagy verbális feladatok, illetve az
önjellemzésen alapuló eljárások kapcsolatára vonatkozó bizonytalan eredményekkel.
Ennek tulajdonítjuk, hogy várakozásunkkal ellentétben nem kaptunk összefüggést az
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IDQ skálák és az MRT, valamint a szinonima-feladat eredményei között. Úgy tűnik,
hogy a képzelet inkább "készségszerű" folyamat, amit a személy alkalmazni képes, ha
arra felszólítják vagy rájön a képzelet használatának előnyeire (Ashton, McFarland,
Walsh és White, 1978). E szerint jó képzeletűeknek bizonyulnak az ilyen
vizsgálatokban azok a személyek, akik vagy jó képzeleti/képi készségekkel
rendelkeznek, vagy "metakognitiven érzékenyek" (vö. Katz, i. m. 57. o.), vagy egy adott
feladathelyzetben előnyben részesítik a képzeleti feldolgozásmódot.
A fenti megszorításokkal az IDQ rövidített, 56 igaz-hamis állítást tartalmazó
változata alkalmas arra, hogy a személyeket a preferált információfeldolgozási
stratégia mentén két csoportba soroljuk. A két stratégia elnevezésénél ne
információkezelő módok jól körülírható, diszkrét formáira gondoljunk, inkább
különböző képességek laza nyalábjaira. Eredményeink egybeesnek azzal az általános
tapasztalattal, hogy a kísérleti feladatokban nyújtott teljesítmény és az ugyanannak
mérésére alkotott kérdőívek adatai gyengén- vagy nem korrelálnak egymással, mint
például a teljesítménymotiváció mérései esetében (Barkóczi, 1995).
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. június 20.
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Függelék
IDQ
A következő néhány oldalon olyan megállapításokat talál, amelyek különböző
gondolkodási, tanulási és problémamegoldási módokat mutatnak be. Ezek a módok az
egyes személyeknél természetesen eltérőek és ebből következik, hogy nincsenek jó és
rossz válaszok. Kérem, olvassa el ezeket a megállapításokat és döntse el, melyik
mennyire vonatkozik Önre. Jelölje válaszát a külön válaszlapon. Ha úgy érzi, a válasz
Önre vonatkozik vagy egyetért a megállapítással, karikázza be az I betűt, ellenkező
esetben pedig a H-t.
Kérem, minden kérdésre válaszoljon! Köszönöm.

1. Nem okoz nehézséget, ha szóban kell kifejeznem magamat.
2. Ha valaki az élményiról mesél nekem, rendszerint nem támadnak belső képeim a
leírt események nyomán.
3. Amikor regényeket olvasok, rendszerint keletkezik bennem valamilyen kép a leírt
jelenetről, színhelyről.
4. Nehéz feladat számomra az esszéírás.
5. Ha egy probléma egyes elemeit képekben próbálom megfogalmazni, ez gyakran
elvezet a helyes megoldáshoz.
6. Élvezem, hogy a változatosság kedvéért képes vagyok ugyanazt a gondolatot többféle
formában is kifejezni, akár szóban, akár írásban.
7. Jobban élvezem a képzőművészetet, például a festészetet, mint az olvasást.
8. Rosszabbul mesélek történeteket és vicceket, mint a legtöbb ember.
9. Élvezem az olyan munkát, amelyben szavakkal kell dolgoznom.
10. Ha álmodozom, a képek olyan élénkek, hogy úgy érzem, mindazt át is élem, amiről
álmodoztam.
11. Problémák megoldásához gyakran használok belső képeket.
12. Akkor is élvezek olvasni egy érdekes történetet, ha nincs túl jól megírva.
13. Amikor valamit fogalmazok, elég nehezen jutnak eszembe a szavak szinonimái,
vagy helyettesítő szerkezetek.
14. Nehezen fejezem ki magamat írásban.
15. A nyelvtani tudásom alapos fejlesztésre szorul.
16. Szívesebben dolgozom elméletekkel, mint szavakkal.
17. Ha valamit meg kell jegyeznem, ezt szóbeli ismételgetéssel teszem.
18. Szeretek új szavakat tanulni és a szókincsembe építeni.
19. Nincs élénk képzeletem.
20. Könnyen képzelek el és látok magam előtt mozgó tárgyakat.
21. Többnyire szavakban gondolkodom, úgy mintha magamban beszélnék.
22. Ha választhatnék aközött, hogy egy jó szónokot hallgathassak vagy képzőművészeti
galériába menjek, inkább az előbbit választanám.
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23. Úgy gondolom, ha irodalmat olvasok, a stílusra sokkal kényesebb vagyok, mint a
tartalomra.
24. Majdnem minden szót meg tudok jeleníteni belső képekben.
25. Csak halvány képi benyomásaim vannak egy-egy velem történt dologról.
26. Nem olyan nagy a szókincsem, mint amilyenre szükségem lenne.
27. Amikor fejben számolok, például összeadásnál, inkább elvont kifejezésekben
gondolkodom, minthogy a számok képét próbáljam felidézni.
28. Könnyen eszembe jutnak egy szó szinonimái.
29. Azt hiszem, a legtöbb ember belső képekben gondolkodik, akár tudatában van
ennek a ténynek, akár nem.
30. Képes vagyok tisztán és pontosan kifejezni, amit gondolok.
31. Sokkal jobban emlékszem azokra a dolgokra, amelyeket én magam csináltam, mint
amit elolvastam.
32. Képzelőerőm jobb az átlagosnál.
33. Úgy gondolom, gyorsan olvasok.
34. Nagy a szókincsem.
35. Könnyű magam elé képzelnem azoknak az embereknek az arcát, akiket ismerek.
36. A jegyeimet lehúzta a roszz olvasási képességem.
37. Zavar, ha észreveszem, hogy egy szót helytelenül használnak.
38. Nem hiszem, hogy bárki is képes képekben gondolkodni.
39. Könnyen formálok belső képet például Antal József arcáról.
40. Könnyen, folyamatosan tudok fogalmazványt vagy esszét írni.
41. Adott tárgyról vagy személyről készült leírás többet nyújt nekem, mint a róla
készült kép.
42. Képes vagyok becsukott szemmel könnyedén magam előtt látni egy jelenetet, amit
előzőleg már valahol láttam.
43. Fényképszerű memóriám van.
44. Úgy érzem, egy kép akár ezer szóval is felér.
45. Nem tudom felidézni barátaim arcát, ha becsukom a szememet.
46. Amikor valaki elmond valamit, ami vele történt, gyakran veszem észre magamon,
hogy a hallott eseményeket élénken elképzelem.
47. Úgy tudok fejben összeadni számokat, hogy elképzelem, őket a táblára írva.
48. Könnyen tanultam/tanulok idegen nyelvet.
49. Amikor meghallok vagy elolvasok egy szót, egész csomó más szó jut róla az
eszembe.
50. Ritkán álmodom.
51. Eléggé lassan olvasok.
52. Rendszerint már egy fogalmazvány első vázlatában ki tudom fejezni, hogy pontosan
mit gondolok.
53. Könnyen találok ki szóvicceket.
54. Adott probléma megoldásakor sohasem használok belső képeket, képzeteket.
55. Bár már sokszor láttam Bush elnök képét, mégsem emlékszem pontosan, hogyan is
néz ki.
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56. Gyakran úgy tudok visszaemlékezni egy megtanult anyagra, hogy felidézem annak a
lapnak a képét, amelyen a keresett információ szerepelt.
57. Szokásommá vált, hogy a szavak jelentését és használatát tanulmányozzam.
58. Amikor írok vagy beszélek, nem túl sokat törődöm a szavak megválasztásával,
hanem egyenesen leírom, ami az eszembe jut.
59. Sajnos kevés ember fordít gondot arra, hogy hogyan fejezi ki magát.
60. Szeretem a keresztrejtvényeket és más hasonló játékokat.
61. Bármiről gondolkodjak is, nehezen formálok róla belső képet.
62. Időrabló és haszontalan módszer szóbeli ismétléssel memorizálni valamit.
63. Az álmaim különösen élénkek.
64. Szóhasználatom az átlagosnál könnyedebb és folyamatosabb.
65. Sokat olvasok.
66. Mindig tudatában vagyok a mondatok szerkezetének.
67. Gondolataimban gyakran előfordulnak belső képek, képzetek.
68. Amikor helyekről, emberekről olvasok, nem formálok róluk belső képet.
69. Gyakran nehézséget okoz számomra, hogy egy-egy dolgot másoknak
elmagyarázzak.
70. Ha valamiről álmodozom, a képek homályosak, elmosódottak.
71. Könnyebben tanulok bemutatásból,mint írott utasításokból.
72. Ha emlékeimről beszélek, gyakran használok belső képeket.
73. Belső képeket, illetve képzeteket hívok segítségül, hogy könnyebben megjegyezzek
dolgokat.
74. Amikor egy lezajlott eseményre emlékezem, inkább szavakkal teszem, mint belső
képekkel.
75. Nagy fáradtságot fordítok arra, hogy gondosan fejezzem ki magam szóban és
írásban.
76. Sohasem ment nekem jól a nyelvtanulás.
77. A szavak helyes használata csak másodlagos a szöveg témájához, tartalmához
képest.
78. Jobban emlékszem arra, amit olvastam, mint amit magam is átéltem.
79. Zavar, ha valaki kiforgatja a szavakat az eredeti jelentésükből.
80. Nehezen tudok szavakkal kapcsolatban asszociálni.
81. Gyakran vannak olyan ötleteim, melyeket nehezen tudok szavakban kifejezni.
82. Azt hiszem, a szóviccek a humor legalacsonyabb fokán állnak.
83. Gyakran megtörténi velem,hogy épp mielőtt elaludnék, magam elé képzelem
azokat az eseményeket, amelyek előzőleg történtek.
84. Szívesebben elolvasom a tájékoztatót arról, hogy mit kell csinálni, mint ha valaki
bemutatná azt.
85. Jó történetmondó vagyok.
86. Nagyon kevés időt töltök azzal, hogy megpróbáljam a szókincsemet gyarapítani.
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Értékelés

A verbális skála tételei:
igaz: 1 , 6, 9,15,28,30,33, 34,40, 48,49, 52,53, 57,64,66,85

hamis: 4,8,13,14,16,26,51,58,76,80,81

A képi skála tételei:
igaz: 5, 10,11,20, 24,29,35, 39,42, 43,44,46,56,63,67,71,72,73, 83
ham is: 2, 19, 25,45, 54, 55, 61, 68, 70.

A rövidített kérdőívben nem szereplő tételek:
3,7, 12,17,18,21,22,23,27,31,32,36,37,38,41,47,50,59,60,62,65,69,74,75,77,78,79,82,84,86,

SUMMARY

Hungarian version of Paivio’s Individual Differences Questionnaire
Révész, György; Bernáth, László; Séra, László
In our study in the first step, we surveyed 539 Hungarian college students’ scores on
the Paivio-Harshman’s Individual Differences Questionnaire. After a factoranalysis we
applied a shortened version of the IDQ, which seemed to be more suitable for
differentiation between imagery vs. verbal thinking preferences. Next, we compared
the IDQ scores with the results of a visuo-spatial (MRT) and a synonym-choosing task.
The final results of our investigation showed that the scores of the IDQ, of the MRT
and of the synonym-choosing task were independent: there was no correlation between
the IDQ questionnaire and the MRT or the synonym-choosing task performance scores.
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AZ OTTHON KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIAI ASPEKTUSAI
DÚLLANDREA
ELTE, ВТК, Kísérleti Pszichológiai Tanszék

A környezetpszichológiai kutatások szerint bizonyos kömyezettípusok kiemelt szerepet
kapnak az életünkben. Ilyen érzelmileg és kognitív szempontból kiemelt jelentőségű
környezet az "otthon". Ebben a tanulmányban ezt a speciális épített-szociális
környezetet elemezzük környezetpszichológiai szempontból. Áttekintjük a lakás és az
otthon fogalmát, pszichológiai jellemzőik (pl. hely-identitás) mentén bemutatunk
néhány lakástípust, és érintjük a lakótelepekhez kapcsolódó főbb pszichológiai
kérdéseket is. Részletesen tárgyaljuk az otthon pszichológiai elméleteit, amelyek két fő
irányba rendezhetők: (a) a moláris elmélet hívei szerint az otthon nem egyszerűen
földrajzi-fizikai-építészeti tér, hanem speciális (érzelmi, kognitív és viselkedési)
jelentéssel bíró hely; (b) a személy-környezet összeillés álláspont szerint az otthon azon
környezetek egyike, ahol a személy-környezet illeszkedés leginkább megvalósulhat.
A környezeti területeket és így otthonainkat ugyanúgy perszonalizáljuk, mint
tárgyainkat, vagyis elsődleges territóriummá tesszük ezeket. A tanulmányban elemezzük
az otthon külső és belső felépítését, díszítését mint territoriális jelzéseket és mint
kommunikációs megnyilvánulásokat is. Bemutatunk néhány munkát, amely a "védhető
tér" koncepciója alapján magyarázza a lakásbetöréseket. Röviden utalunk az otthon
jelentőségét más, gyakorlatibb oldalról kiemelő kutatásokra, pl. megvizsgáljuk az otthon
szerepét a gyermekek és az öregek életében, és kitérünk az otthoni környezet és az
egészség összefüggéseire is. A tanulmányban bemutatunk néhány, az otthon
tanulmányozásában használatos módszert is.

Az embernek kiterjedt képessége van arra, hogy téri-földrajzi információkat tároljon,
feldolgozzon, felidézzen (pl. Evans, 1980). Ennek McAndrew (1993) szerint evolúciós
oka van, ugyanis az emberi túlélés kulcsmozzanata a környezettel való intenzív és
sokszintű kölcsönhatás, például a tereptárgyak észlelése, felfogása, megjegyzése, vagy a
köztük való mozgás képessége.
A környezetpszichológia (1. erről magyarul Séra, 1990 összefoglalóját)
hagyományos problémafelvetése az ember és a környezet kölcsönhatása, ezen belül is
inkább a környezet hatása az emberre (Proshansky, Ittelson és Rivlin, 1970; Saegert és
Winkel, 1990). A "környezet" fogalma alatt egyaránt érthetjük a fizikai (ezen belül

* A tanulmány az OTKA T 4906. sz. pályázata támogatásával készült.

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), 5-6.345-377.

épített vagy természetes) és a szociális környezetet is, hiszen a környezet nagyon
összetett, minden érzékszervünket ingerlő hatásrendszer (McAndrew, 1993).
Bizonyos környezettípusok kiemelt szerepet kapnak az életünkben, ilyen
érzelmileg és kognitív szempontból kiemelt jelentőségű környezet az "otthon" is.
Ehhez képest a pszichológiában a legutóbbi időkig viszonylag kevés figyelem irányult
az emberi lakások, házak, tehát a lakóhelyek fizikai környezeti sajátosságaira.
Napjaink környezetpszichológiai kutatásaiban azonban egyre nagyobb szerepet kap az
otthoni környezet vizsgálata. Ebben a tanulmányban ezt a speciális épített-szociális
környezetet, az otthont elemezzük környezetpszichológiai szempontból.
Az otthon mindenki számára jelentős, kitüntetett környezet - ez az állítás
talán anélkül is elfogadható, hogy részletesen belemerülnénk a "környezet"
meghatározásáról folyó vitákba (1. részletesen pl. McAndrew, 1993). A
környezetpszichológiában manapság egyre fontosabb területnek számítanak a város-,
utca- és lakástervezés, kialakítás, stb. kérdései és azok a pszichológiai folyamatok,
amelyek az ember és az ún. épített környezet kölcsönhatása folyamán lépnek fel. Ez a
kölcsönhatás általában a pszichológiai zavarok szempontjából érdekli a kutatókat,
mivel a lakótelepeken, a szűk panellakásokban és a zsúfolt nagyvárosokban környezeti
hatásokra keletkező pszichológiai problémák elsősorban ezekre hívták fel a figyelmet.
Az alábbi tanulmányban természetesen ezeket is érintjük, de a hangsúlyt az otthonra
mint kiemelt jelentőségű környezetre helyezzük.

Л lakás
Az otthon pszichológiai jelentésének tisztázása előtt áttekintjük a lakás fogalmát. Erre
azért van szükség, mert a lakás, a lakóhely még nem feltétlenül otthon! A
lakásszociológusok körében jól ismert fogalom a "lakásszükséglet" (pl. Fóti, 1988),
vagyis hogy az embernek igénye van arra, hogy lakjon valahol. A fogalom értelmezéseit
Musil (1971/1974) nyomán tekintjük át. (1) A lakásszükséglet antropológiai-fiziológiai
irányultságú megközelítéseinek tipikus példájaként Malinowsky-t idézi, aki szerint az
embernek 7 alapvető, továbbéléshez feltétlenül kielégítendő biológiai és kulturális
eredetű szükséglete van, amelyek egyike az ún. "testi közérzet" fenntartásának igénye.
Ennek kielégítője - Malinowsky eredeti kifejezésével élve: "visszhangja a kultúrában"
- a lakás, amely antropológiai meghatározása szerint szervezett, kulturálisan
meghatározott viselkedési rendszer (a lakás fogalma itt tehát egyszerre jelenti a
lakóhelyet és a "lakásviselkedéseket"). (2) A lakás közgazdasági-pszichológiai elméletei
ugyancsak a lakásszükségletből indulnak ki, de ezt a fogyasztás elméleteivel
magyarázzák: az ember a szükségleteinek kielégíthetőségi foka szerint (tehát pl. anyagi
lehetőségei szerint) fogyaszt, tehát lakik is. Lehetőségeivel együtt szükségletei is
nőnek, tehát ennek arányában nőni fog a "lakásfogyasztása" is, pl. aki gazdagabb,
nagyobb területű lakást vásárol, stb. A lakásfogyasztás ilyen szemléletével elsősorban
az a gond, hogy a szükségletek - igények, illetve lehetőségek nagyfokú egyéni
variabilitását nem veszi kellően számításba. (3) A lakásszükséglet szociológiai elméletei
nem elsősorban az ember biológiai lakásigényét helyezik a központba. A
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lakásszükségletet olyan követelményként határozzák meg, hogy egészségügyi,
magánéleti (egyedülléti) és a családi élet szempontjából megfelelő lakások épüljenek.
Elsődleges cél e szerint a nézet szerint az ún. lakásnormák meghatározása, vagyis
tisztázni kell, hogy mikor túlzsúfolt egy lakás, mikor elviselhető még több háztartás
együttélése (a háztartás fogalmát itt most a család szinonimájaként használom, pontos
szociológiai elkülönítésüket 1. pl. Musil, 1971/1974, 76. о.; Spéder, 1993), hol
"természetesebb" több család együttlakása, pl. családi házban vagy bérlakásban stb. A
lakásszociológusok vezették be a lakásmód fogalmát is: a lakásmód a lakásban és
annak közvetlen környékén végzett tevékenységek összességét jelenti, amelyeknek
összhangban kell lenniük a tágabb és szűkebb lakókörnyezettel.

Л lakásformák
A lakásmód egészen eltérő lehet a lakás típusától függően. A lakásszociológiai és
környezetpszichológiai szakirodalom elsősorban a nyugati lakásviszonyokat tárgyalja,
így én is elsősorban erre szorítkozom, de természetesen tudatában kell lennünk, hogy a
kultúraközi és földrajzi változók, mint a vallás, vagy az éghajlat nagyon befolyásolják a
lakás/ház formáját, nagyságát, beosztását, berendezését, struktúráját stb. és így a
lakásmódot is (a lakókörnyezetek kultúraközi leírásáról 1. pl. Rapoport, 1976; Chokor,
1988).
Az alábbiakban három, Európában leginkább szokásos lakásformát elemzünk
a lakásmód szempontjából: (a) a családi házat, (b) a többlakásos, középmagas házakat,
(c) és a magasházakat. A lakásformák tárgyalása közben több, idekapcsolódó
kérdéskörre is kitekintünk: a családi házak bemutatása kapcsán kitérünk a
háztulajdonlásban fontos hely-identitás fogalmára, a lakástulajdonlás alternatíváját
jelentő bérlakások kérdésére és a középmagas, illetve magasházak kapcsán érintjük a
lakótelepekhez kapcsolódó főbb pszichológiai kérdéseket is.
(a) A családi ház
Több angliai, ausztráliai, amerikai, cseh, lengyel stb. felmérés szerint (Musil,
1971/1974; Tognoli, 1987; Mougenot, 1988; McAndrew, 1993) a legtöbb országban
(főleg, ha már gyermek is van a családban) egy saját tulajdonú, saját telken egyedül
álló, nem iker típusú, kerttel körülvett családi házat preferáltak a megkérdezettek. (A
lengyelek, csehek ikerházat is elfogadnának.) Vagyis mindenki azt találta a legjobbnak,
ha a saját házában lakhat(na). Erősen megnyilvánult tehát az igény a személyes szféra
és a saját territórium fenntartására (ezekre az otthon fogalmával kapcsolatban még
visszatérünk). E tekintetben természetesen óriási kultúraközi különbségek lehetnek az
egyes társadalmak között, pl. az individualizmus - kollektivizmus dimenzió mentén. A
családi ház előnyben részesítésének a felmérések szerint gazdasági, szociológiai,
higiéniai és pszichológiai okai vannak. Ez utóbbiak közül a leggyakrabban említett
érvek a családi ház mellett: a saját tulajdon öröme, a függetlenség másoktól, a
nyugalom, a feltöltődés lehetősége, az önkifejezés lehetősége, pl. a környezet saját ízlés
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szerinti kialakíthatósága. Lawrence (1985) ezzel kapcsolatban kimutatta, hogy a saját
tulajdonú házak visszajelentenek a self-érzésben, kifejezik a tulajdonos(ok)
képességeit, tulajdonságait a többieknek, egyértelműen definiálják a csoporttagságot a
tulajdonos és mások számára, megerősítik a szociális státuszt (erről 1. Fussel,
1983/1987 is). Összességében a ház mintegy a self szimbólumává válik. Sadalla,
Vershure és Burroughs (1987) empirikus felméréseire hivatkozva kijelenti, hogy a
házak fajtája, struktúrájuk, stílusuk és tartalmuk, berendezésük egyfajta
gesztusnyelvnek tekinthető. Ezt a "nyelvet" az egyén vagy a család a másokkal való
kommunikációra használja (tudatosan és/vagy nem tudatosan), és kontrollálja vele
például, hogy a többiek milyen és mennyi információt kapjanak róla, személyiségéről,
szocioökonómiai státuszáról stb. Az építészeti struktúrák más nézőpontú, de
kommunikációként, nyelvként való leírásával találkozhatunk még pl. Ankerl (1991)
könyvében, aki az építészeti formákat, térelrendezést stb. a verbális mondatfűzéssel
állítja analógiába, Teige (1947, id. Musil, 1971/1974) pedig "lakások grafológiájáról"
beszél: "minden embercsoport által használt város, létesítmény, tér stb. az adott
társadalom ’írása’" (17. o.).
A háztulajdonosok többsége szerint a háza kifejezi a saját személyiségét
legalább az "elég jól" szintjén. A ház tehát ebben az értelmezésben önkifejezési, selfbemutatási forma. Ugyanakkor a saját magunkról alkotott kép meg is határozza, hogy
milyen házat veszünk vagy építtetünk (Schorr, 1970; Nasar, 1989; Montgomery, 1993).
Érdekes probléma tehát a lakókörnyezet és az identitás viszonya.
A lakókörnyezet szerepe az identitásban és a hely-identitás. A környezetpszichológiai
kutatások szerint fizikai környezetünknek fontos szerepe van az életünk
szerveződésében és jelentésadásában. A hely-identitás (place-identity) fogalmát
Proshansky dolgozta ki a nyolcvanas évek végén. A hely-identitás koncepciójának
fontos előzménye volt White kompetencia fogalma. Proshansky szerint az ismerős és
biztonságos helyek kompetencia- és autonómiaérzést keltenek bennünk, pozitívan
értékeljük ezeket - ezért érezzük úgy, hogy ezek a helyek hozzánk tartoznak,
jellemeznek bennünket stb. - , tehát részei identitásunknak. Ilyen lehet a szülőváros,
vagy a "kedvenc helyeink" (Korpela, 1992), pl. kedvenc szórakozóhely, sétány. Néhány
ilyen hely akár egész életünkben kitüntetett jelentőséggel bír. Úgy tűnik, hogyha nem
is feltétlenül ugyanazok, de egész életünkben szerepet játszanak identitás alakító
helyek (Enger és Keller, 1993). McAndrew (1993) szerint néha az emberek számára a
self-identitás és a hely-identitás akár össze is mosódhat, pl. a gyermek vagy a szülő
sírhelye lehet ilyen meghatározó, vagy a ház, ahol a lakó egy életet töltött: itt a lakó és
családtagjai is a szó pszichológiai értelmében azonosulhatnak a lakásukkal.
(Gondoljunk csak arra, hogy a lakásukból kényszerrel kiköltöztetett emberek hogy
megsínylik a változást.) Úgy tűnik, hogy a lakóhelyünk különösen erős hely-identitás
kiváltó hely: az otthonunkkal kapcsolatos érzéseink nagyon erősen részei saját
identitásunknak (Little, 1987). Ezt kultúraközi kutatások is igazolták, pl. Chokor
(1988).
Manapság a környezetpszichológiai szakirodalom egyik kedvenc témája a
hely-identitás vizsgálata. Meglepő azonban, hogy viszonylag kevéssé vizsgált témakör e
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területen belül a hely-identitás és a személyiség kapcsolata, pedig feltehetően nagyon is
másképp éli meg a pszichológiailag jelentős helyeket például egy introvertált és egy
extravertált ember.
A lakóhelyen kifejlődő hely-identitás kapcsán merül fel a bérlakások kérdése.
Bérlakások. Szerte a világban sokan laknak bérlakásokban, bár amint említettem, a
családi házat tartják a legtöbben az ideális lakóhelynek. Fő gond a vizsgálatok szerint a
bérlakásokkal az, hogy "a bérházakban levő lakások az egyes családok és családtagok
egyéniségének kifejezését csak a bútorzat kiválasztása és a lakás belső berendezésének
megoldása útján teszik lehetővé,... vagyis a lakás predeterminált..., a lakók szabadsága
minimumra korlátozódik" (Musil, 1971/1974. 181. о.). Ezen kívül főleg a lakótelepi
panellakásokban panaszforrás, hogy viszonylag kis alapterületűek ezek, a szomszéd
belát a lakásba, és általában vékonyak a falak, kevésbé biztosított tehát a szomszédok
felé a vizuális és az auditoros személyes tér (privacy). Mindez túlzsúfoltság érzéshez
vezethet, amely a vizsgálatok szerint a lakótelepi bérlakásokkal való elégedetlenség
egyik fő forrása (Mougenot, 1988). A továbbiakban a lakótelepi bérlakásokat
tárgyaljuk részletesebben.
Érdekes, hogy a lakótelepen levő bérlakások esetleges nagyobb térbeli
közelsége ellenére a lakók nagyobb funkcionális távolságot tarthatnak egymással,
vagyis csökkenthetik annak valószínűségét, hogy gyakori kontaktusba kerüljenek
egymással. Ez az intimitás-szabályozási lehetőség feltehetően elsősorban az épületek
építészeti struktúrájából ered, vagyis abból, hogy hol van a folyosó, a lift, a lépcsők stb.
Ezzel kapcsolatban gyakran idézik (pl. McAndrew, 1993) Festinger és munkatársai
klasszikusnak számító kutatását. Ők egy 17 épületből álló, házaspárok számára épült
egyetemi szállást vizsgáltak meg a barátságok kialakulása szempontjából. Azt találták,
hogy erős kapcsolat mutatkozott az építészeti sajátságok és a barátság/vonzalom
között: pl. az azonos emeleten lakó közvetlen szomszédok között különösen valószínű
volt a barátságok szövődése, vagyis a kapcsolatok horizontálisan szerveződtek inkább.
Érdekes, hogy azok, akik az első emeleten laktak és második emeleti lakókkal
barátkoztak (vagyis vertikális szeveződésű kapcsolatokat tartottak fenn),
legvalószínűbben a lépcsőfeljáróknál vagy a postaládáknál laktak, vagyis az egymáshoz
való hozzáférés viszonylag könnyű és gyakori volt.
A bérlakásban élés megfelelő körülmények között nagyon kellemes lehet: ha
hasonló hátterű emberek közelségét éli át az ember, ha élvezi a városi előnyök
közelségét és tudja, hogy relatív biztonságban van, pl. az udvaron vagy a folyosón. Ez
tehát az alapvető biztonsági igények kielégítését jelenti mindaddig, amíg a(z egyéb)
városi stresszorok nem túl intenzívek (Lawrence, 1987). Emiatt szeretik a bérlők a
nagy bérlakásokat és a belső játszóteres házakat. A vizsgálatok szerint a bérlakásokban
megteremtett közös vagy egyéni pihenési lehetőségek fontosak, növelik az
elégedettséget, de az idő múlásával jelentőségük csökken. A következő építészeti
tényezők növelik a bérlakással való elégedettséget: legyen a lakás (és belső lakóterei
külön-külön is) jól elkülönült és egyénileg azonosítható egység, ne nézhessen be

349

mindenki, legyenek jól elhatárolt verandák-balkonok, és legyen lehetőség a külső
részek perszonalizálására (1. később) (Pfeil, 1959/1973; Greer, 1966/1973; Rapoport,
1977).
(b ) Többlakásos, középmagas házak
Folytatva a lakásformák tárgyalását, térjünk át a többlakásos, középmagas házakra (510 emelet), amelyek Magyarországon a lakótelepek zömét alkotják. Az ilyen házakat
inkább együttesükben lehet meghatározni, mivel a lakások között kommunikációs
"utak” vannak, pl. lépcsőház és egyéb közös terek. Szomszédok vannak alul-felül,
többnyire oldalt is, ami kölcsönös zavarást "tesz lehetővé". Ez a fajta lakásmód inkább
kollektív szemléletű, ahol az egyéni preferenciáknak kevesebb tér jut: kölcsönös
alkalmazkodást igényel és feltételez. A középmagas házak pszichológiai elemzésére a
lakótelepek tárgyalásakor visszatérek.
(c) Magasházak
A magasházakban lakók véleményét igen későn kezdték figyelembe venni a tervezők és
az építők. Egy vizsgálat (McCarthy és Saegert, 1978) New Yorkban jövedelmi és
demográfiai mutatók tekintetében kiegyenlített mintán összehasonlította az alacsony
és a magasházban élők pszichológiai jellemzőit és azt találták, hogy a magasházakat
propagáló építészek elvárásaival szemben a magas épületben lakók (1) kevésbé éreztek
biztonságot, (2) szociálisan "túlingereltebbek" voltak, tehát több, és számukra
kontrollálhatatlanabb volt a társas érintkezés a szerintük szükségesnél, (3) kevésbé
törődtek szomszédaikkal, (4) elégedetlenebbek voltak az épülettel.
A magasházakról a vélemény nem ilyen egyértelműen negatív, azonban
mindenképpen ellentmondásos. A magasházépítést a húszas évektől kezdve a Bauhaus
képviselői - például Le Corbusier (1968) - propagálták. Elképzeléseik szerint olyan
nagyvárosokat kell építeni (és a 2. világháború után ez meg is történt), amelyek
magasházakból állnak, sok bennük a zöldterület és a napfény (a természet és az épített
környezet összhangja), és jól megoldott a közlekedés. Maga Le Corbusier 1929-ben ezt
írta a magasházak jogosultságáról: "Meg kell változtatnunk az arányt a házak
magassága és az utcák szélessége között... megduplázzuk a lakóházak általában
megengedett magasságát... ez a korábbinál jóval magasabb város mindenütt a tágasság,
a tér érzetét kelti majd... sőt még ennél is többet, azt az érzést sugallja, hogy az ember
fenn szárnyal a magasban, közvetlenül a térrel érintkezik" (id. Musil, 1971/1974. 305.
о.). Érdekes, hogy a telekhiány mellett - amely a legnyomósabb érvük volt a
magasházak építésének szükségességéről - ez az utóbbi érvük, tehát "a magasban élés
érzése, a térrel való közvetlen érintkezés" maradt fenn a legtovább a magasházakkal
kapcsolatban már viszonylag korán kibontakozott vitában. A magasházak megépültek,
hiába hivatkoztak az ellentábor képviselői arra a hasonlóan misztikus ellenérvre, hogy
"jogunk van a földdel való kapcsolatra".
Mind a középmagas, mind a magas épületekhez szervesen kapcsolódik a
lakótelepek pszichológiai kérdése.
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Lakótelepek és magasházak Az alábbiakban tárgyalt építészeti hatások jó néhány
amerikai lakótelep hibáin keresztül derültek ki. A lakótelepeken ugyanis általában
középmagas vagy magasházak épülnek, lényegében gazdasági szempontok alapján,
tehát a házak szerkezete főleg vertikális (amiben nincs meg vagy csökkent a
horizontális kapcsolatszerveződés lehetősége, vö. Festinger és mtsai előbb idézett
munkája). Niit (1993) azt is kifejti, hogy ezek a házak kevéssé perszonalizálhatók
például az ún. védhető tér (defensible space) hiánya miatt (erre a kérdésre az otthon
perszonalizációjánál visszatérek), nincsenek félpublikus terek, pl. kilépők vagy
körfolyosók, ahol szociális háló képződhetne - vagyis a lakótelepi lakások esetében
általában nem, vagy nehezebben fejlődhet ki a korábban tárgyalt hely-identitás. Az egy
városon belüli, szociálisan összetartó "kisvárosok" megszűntek a magasépületekkel,
hiszen ezekben túl sok embert zsúfolnak egybe védhető terek nélkül, sötét van a
folyosón és sok a lehetséges rejtekhely. Egy ilyen épületben nem lehet megfigyelni a
másik lakó otthoni vagy azon kívüli viselkedését és a nagyszámú lakó miatt nem lehet
felismerni az idegeneket sem. Az építészeti tervezésnek jeleznie kellene, hogy egy tér
(pl. folyosó) valamely csoport- vagy egyéni fennhatóság alá tartozik, ekkor az esetleges
behatolókat figyelmeztetné az épületrész struktúrája: "itt látnak, felismernek és
kérdőre vonhatnak". Ezért tekintik többen (pl. Holford, 1970) az építészeti struktúrát
egyben a szociális szövet/háló fizikai kifejezésének is. Ezt többen (pl. McAndrew,
1993) igazolták kontrollált feltételek mellett a magasépületekre, pl. az alacsonyabb,
maximum hatemeletes házakban kisebb mértékű volt a bűnözés és kevésbé is féltek
otthonaikban az emberek. Érdekes Bettelheim (1979/1988) interpretációja, miszerint a
toronyházat fallikus jellege miatt mocskolják be a fiatal férfiak. Emellett ő is kiemeli a
névtelenség negatív hatását, és azt, hogy nincs közvetlen kapcsolat pl. a játszótéren
játszó gyermek és a felső emeleteken lakó anya között. A lakótelepi toronyházak
konkrét fizikai feltételeivel sem elégedett: szerinte a betonfal igényesebb dekorációra
alkalmatlan, nem lehet polcozni, vékonyak a falak, ami miatt pl. sok a zajos
környezetből adódó zűrzavaros élmény.
A lakótelepek pszichológiai problémáival kapcsolatban az egyik
legmarkánsabb (és egyúttal a legtöbbet idézett) példa a St. Louisban, 1954-ben épült
Pruitt-Igoe lakótelep (Yancey, 1971; Brigham, 1991). Az eredetileg ott levő 3 emeletes
belvárosi házak helyére 43 darab 11 emeletes házat építettek, és ide költöztették be az
előzőleg az alacsony házakban lakott, átlagos anyagi helyzetű és eredetileg szociális
kohézióval nem rendelkező lakókat. A házak építészeti struktúrája magasságukból
eredően tehát elsősorban vertikális volt, vagyis nem segítette elő a kommunikációt. Az
új magasházakban kb. 3000 lakásban összesen mintegy 12 ezer ember lakott. A lakások
belső tervezésében komolyan figyelembe vették a pszichológiai hatásokat: a belső
berendezés modern volt és a tervezők tudatosan törekedtek az alacsony belső
sűrűségre a lakásokban, tehát elég "életteret” biztosítottak a lakók számára. Néhány
hónap múlva elszabadult a pokol: rablások, erőszak, drog - óriási volt a bűnözés. A
lakók nagyon féltek és hatalmas arányban indult meg a lakások megüresedése. Az
interjúkban az emberek azt mondták, hogy ők szeretik a lakásukat, de mégis szeretnék
elhagyni a terror miatt, ugyanis nagyon félnek a vandalizmus, a növekvő szemét, a
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betörések és lakásszétverések, valamint a csavargó tinédzserbandák miatt. Növelte az
élet kellemetlenségét a folyton rossz lift, ami mindig máshol állt meg, és a nyilvános
WC-lehetőségek hiánya is. Úgyhogy kb. 6 évvel az átadás után, úgy 1960 tájára a
lakótelep teljesen lerombolódolt, olyannyira, hogy 1972-ben fel kellett robbantani. De
vajon miért? Hiszen a lakások műszakilag alaposan meg voltak tervezve. Csakhogy a
házak és a lakótelep struktúrája nem illeszkedett a lakók szükségleteihez! Brigham
(1991) elemzése szerint (1) gyakorlatilag lehetetetlen volt a lakók közötti informális
érintkezés, ugyanis nem voltak közös vagy nyilvános terek, így ha pl. a gyermek kilépett
a lakásból, teljesen ellenőrizhetetlenné vált a tevékenysége (galerik alakultak ki). (2)
Túl sok volt a "védhetetlen tér", pl. az ellenőrizhetetlen folyosó, lépcsőház, lift - ezeket
teljesen szétrombolták. Mindezt a kutatók annak tulajdonítják, hogy a lakókban a
környezet feletti és a szociális kontroll hiányának érzete alakult ki, ami tovább
csökkentette a környezettel való pozitív foglalatoskodást.
A Pruitt-Igoe lakótelep kudarcának elemzése nyomán vált világossá, hogy az
emberek olyan lakókörnyezeti struktúrákat igényelnek, amelyek lehetővé teszik a
szociális interakciókat és egyúttal megengedik a privát szféra teljes fenntartását.
Magyar vizsgálatokat ebben a témában nem ismerek, de Rohe és Burby (1988)
szerint a nagy amerikai lakótelepek környezetpszichológiai jellemzői (pl. tájékozódási
lehetőségek, legibilitás) ma sem illeszkednek a lakók pszichológiai és szociológiai
tulajdonságaihoz, pl. a viszonylag alacsony iskolázottsághoz és jövedelemhez, a
munkanélküliséghez. Ma is gyakori ezért a bűnözés ezeken a lakótelepeken, és az
áldozattá válás valószínűsége nő, ha a lakó öreg, nő vagy fekete. Maga a lakótelepi
bűnözés egyébként gyakran tulajdonítható közvetlenül a fentiekben említetteken
kívüli környezeti-építészeti tulajdonságoknak (Clark, 1981; Brantigham és
Brantigham, 1993; Perkins, Wandersman és mtsai, 1993), például hogy ezek a
lakótelepek külvárosban vannak, ahol rossz a világítás vagy egyáltalán nincs, nem
megfelelő a közlekedés, és elveszett a régebbi, szegénységet ellenpontozó szociális
összetartás.

Az otthon jelentése
Áttekintve a lakókörnyezetek alapvető általános jellemzőit, áttérünk az otthon
fogalmának bemutatására.
A környezetpszichológia lakókörnyezetekkel foglalkozó ágának központi
fogalma, amint már említettem, nem a lakás, hanem az otthon. Hardie (1989) szerint
baj, hogy a lakáskérdést szinte minden országban általában túlzottan technikai
szempontból nézik, kevés figyelmet fordítanak a lakók szociális, vallási stb. értékeire, a
viselkedésre, preferenciáira. Ha mindezt tükrözné a lakás, akkor éreznék a lakói igazán
"otthonnak".
Az otthon által nyújtott többletet a környezetpszichológusok két fő elméleti
irány mentén értelmezik.
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Az otthon mint hely
A környezeti jelenségeket molárisán magyarázó elméletalkotók (Ward, 1977; Stokols,
1978; Ward és Russell, 1981a; Russell és Ward, 1982) a rendszerelméleten kívül a
viselkedéselméletből Tolmant és követőit, a nyelvelméletből pedig Vigotszkijt tartják
elődjüknek: szerintük a környezet olyan komplex jelenség, amely (a nyelvhez
hasonlóan) csak molárisán, azaz értelmes egységeiben elemezhető. Elemzési
egységként - a szó analógiájaként - a hely (place) fogalmát használják. A moláris
megközelítés szerint az ember kiterjedt tudással bír a környezetéről. Ezt a tudást
konceptualizálja a hely fogalma, szemben a pusztán földrajzi értelemben használt tér
(space) fogalmával. A hely befolyásolja a viselkedést, mégpedig jórészt az adott hely
pszichológiai interpretációján keresztül, vagyis a hely a környezeti egység. Az
interpretáció forrását az érzékszerveken keresztül beszerezhető információk jelentik
(amint már említettem, a környezet az összes érzékszervet ingerli). Ezekből az
információkból a szenzoros, perceptuális, kognitív és affektiv folyamatokon keresztül
az ember kialakítja környezete mentális reprezentációját. A megtapasztalt környezet
így aztán a környezetet használó ember számára jelentéstelivé, azaz hellyé válik
(Rapoport, 1977).
A moláris nézet legismertebb képviselői Ward és Russell (1981a; 1. még
Russell és Ward, 1982) meghatározták a helynek mint a környezet pszichológiai
egységének jelentésdimenzióit. Eszerint a hely az egyszerű földrajzi lokációnál több,
hiszen a földrajzi értelemben vett teret ebben az esetben emberekkel (egyének, illetve
csoportok) való kapcsolata alapján határozzuk meg három dimenzió mentén: (a) az
észlelt fizikai tulajdonságok viszonyaiban, (b) az adott helyen kivitelezett aktivitások és
azok szabályainak bázisán, vagyis funkcionális és idői reprezentációkról is
beszélhetünk, és (c) értékelések, tehát affektiv reprezentációk is jelen vannak a helyek
jelentésében. A hely összességében fizikai, funkcionális és affektiv hatások dinamikus
rendszere. Ezzel kapcsolatban Altman és Chemers (1980) leszögezik, hogy akármelyik
tényezőbe vagy dimenzióba történik beavatkozás, a rendszer egészében ez reverberál és
változást idéz(het) elő. Eszerint akármelyik komponens változása módosulást idézhet
elő a hely egészleges jelentésében: a hely tehát relációs és tranzakcionális természetű
(Stokols és Shumaker, 1981), vagyis elválaszthatatlan attól, hogy az egyén hogyan
tapasztalja meg. Ebben a vonatkozásban lehet része a korábbiakban tárgyalt hely
identitás a személyes identitásnak, mivel így tükrözi az egyén fizikai környezetben
megszerzett egyéni és kulturális szocializációs tapasztalatait az adott speciális fizikai
környezetektől függően (Proshansky, 1981). Ebben az értelemben a hely
kultúrspecifikus is, tehát eltérő helykategóriák tartozhatnak eltérő kulturális
rendszerekbe, vagy ugyanazon kategóriák különböző tartalommal bírhatnak kulturális,
szubkulturális vagy egyéni szerepfunkciójuktól függően (Rapoport, 1977).
A másik elméleti keret, amelyben az otthon fogalmát magyarázhatjuk, a
személy-környezet összeillés (person-environment-fit) nézet (Proshansky, Ittelson és
Rivlin, 1970; Rapoport, 1977), amely bizonyos értelemben most áll átértelmezés alatt
(pl. Fiedeldey, 1995).
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Churchill sokat idézett mondása, miszerint "megépítjük, megformáljuk az
épületeinket és aztán ők megformálnak minket", találóan fejezi ki a személy-(épített)
környezet illeszkedés nézet lényegét. Definíció szerint a ember-környezet
megfelelésben
(a) tágabban
értelmezve
kapcsolatot
tételezünk
adott
viselkedésmintázatok és specifikus környezeti feltételek között, vagyis a helyek és a
tárgyak nyilvánvaló hatást gyakorolnak a viselkedésre (Barker, 1965/1981). Ez például
azt jelenti, hogy "két ember egy adott helyen egyformábban viselkedik, mint egy ember
két helyen" (McAndrew, 1993). Ebben a szellemben mindaz, hogy milyen házat vagy
lakást veszünk és azt hogyan rendezzük be, döntést jelent a lehetséges
viselkedéskészletről abban az adott környezetben, amely elkészülte után determinálni
fogja a benne zajló megnyilvánulásokat. Proshansky (1981) kiemeli, hogy a személy és
fizikai környezetében bekövetkező események integritásának szem előtt tartása a
legfontosabb elméleti és módszertani követelmény a környezetpszichológus számára.
Az ember-környezet megfelelés szűkebb értelemben viszont azt jelenti, hogy
(b) a környezet és az azt használó ember interakciója során illeszkedés lép fel az egyéni
célok és a környezet elrendezése között (Brigham, 1991). (Az olvasó számára világossá
kell tennünk, hogy az elsőként említett, klasszikus, tág meghatározás nem foglal
magában optimalizációt ember és környezete viszonyában, míg a szűkebb definícióban
megtaláljuk a kölcsönhatás optimálissá tételére való törekvést. Ennek a tendenciának
a kialakulásáról részletesen 1. Stokols, 1977, 1978.) Akár magába foglalja az
optimalizációs törekvést az ember-környezet viszony, akár nem, az elsődleges eszerint
a nézet szerint az ember és a környezet kölcsönhatása - kevésbé érdekes tehát e
viszony megközelítésében az elemzés egysége, sokkal inkább maga a környezet és a
benne cselekvő ember kölcsönhatási folyamata a lényeges. Érdekes, hogy ebben a
megközelítésben viszonylag hűen követték Brunswik (1955/1988) álláspontját, amely
szerint a szervezet és a környezet között valószínűségi alkalmazkodási viszony áll fenn.
Az ember-környezet interakció e nézet képviselői szerint annyiban más, mint a többi
élőlény és a környezet kölcsönhatása, hogy az élővilágban egyedül az embernél van
jelen a tudatosság a környezet manipulációjában, vagyis Brunswik kifejezésével élve az
em ber és a környezet látszólag egyenrangúságra épülő "házasságában" is, mint az a
házasságokban megszokott, domináns az egyik fél. Meg kell jegyeznünk, hogy a
tudatosság persze nincs az interakció minden egyes mozzanatában jelen, ezért is
lehetséges, hogy az össze nem illés az ember szükségletei és a környezeti attribútumok
között stresszt eredményez (1. pl. Baum, Singer és Baum, 1981; Zimring, 1981, és
később az "Otthon és egészség" c. részt). Emiatt válik fontossá a környezetváltoztató
viselkedés konzekvenciáinak és e konzekvenciák visszahatásának bejóslása - amit e
nézet képviselői a környezetpszichológia fő feladatának tartanak. A fizikai környezet
megtervezése visszahat tehát a személy-környezet megfelelésre is, elsősorban indirekt
módon, pl. serkentheti/gátolhatja az interakciókat (Brigham, 1991), és befolyásolhatja
a megküzdési stratégiákat is (pl. Niitamo és Uusitalo, 1993).
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A z otthon által nyújtott pszichológiai többlet: az otthon mint hely és az otthon mint a
személy-környezet összeillés színtere
Mindennek fényében az otthon egyik értelmezése lehet, hogy ez nem egyszerűen egy
földrajzi-fizikai-építészeti tér, hanem egy speciális jelentéssel bíró hely. A "speciális
jelentés" ebben az esetben meglehetősen szerteágazó lehet, vagyis az otthon jelentése
természetesen szubjektív. Néhány példa:
Saegert (1985) és Lawrence (1987) szerint az "otthon" többet jelent, mint a
"lakás" vagy a "ház", ugyanis az otthon lényege érzelmileg megalapozott, jelentésteli
kapcsolat az ember és lakhelye között. A jelentése a lakója számára: bejósolható,
biztonságos hely, ahol a személy kontrollt érez környezete felett és helyesen
orientálódik térben-időben. Az otthon "jó", ha azt az érzést kelti az emberben, hogy
legalább ott belül ő az úr. Ide kapcsolható a pszichoanalitikus Bettelheim (1979/1988)
interpretációja, amely szerint az otthon "szimbolikus anya", amely a valódi anyához
hasonlóan lehet biztonságosan körülölelő, protektiv, de lehet fojtogató is. Ehhez
hasonlóan Dovey (1985) az otthont a személy és a világ egy része közötti elsődleges
kapcsolatként határozza meg.
Russell és Ward (1982) szerint az otthon jelentése a lakó nemétől függően
eltérő lehet: a férfiaknak főleg a birtoklást és a gyermekkori emlékeket szimbolizálja,
míg nők számára önmagát, a nőiességet, a családot és a társas kapcsolatokat jeleníti
meg.
Az otthon jelentését funkcionális szemszögből magyarázza McAndrew (1993),
aki szerint az otthon szerepe az emberek (családtagok) közötti kapcsolat fenntartása,
pl. az ünnepeken keresztül, amelyekre többnyire a már nem otthon élő családtagok is
hazalátogatnak. Ugyanilyen "összetartó" szerepűek a naponta egyszeri közös étkezés, a
tartós vagy rövid idejű távoliét utáni hazaérkezési rituálék, amelyek újra és újra
megerősítik és egyúttal meg is újítják az ember szerepét a családban. Saile (1985)
szerint ezek a rítusok kulcselemei a "családüzem" működésének. Az otthon érzelmi
jelentését hordozhatják tárgyak, zugok, kisebb helyek a lakáson belül, pl. az angolok
számára "a kandalló, az a home is: a központ, amihez oda lehet telepedni, amit körül
lehet ülni, a család találkahelye, ahol lehet beszélgetni, puncsot inni..." (Márai, 1943,
135. o. - kiemelés a szerzőtől).
Musil (1971/1974) szerint az otthon az, ami kompenzálja a társadalom
elszemélytelenedését és elracionalizálódását. Duncan (1985) az otthont a renddel
állítja analógiába, amely a világ egyéb részein uralkodó káoszt ellensúlyozza.
Természetesen lehetséges az otthonokat tulajdonságaik mentén is osztályozni,
pl. Altman és Gauvain (1981) szerint léteznek (a) permanens vagy időleges - pl.
családi ház, illetve sátor, csónak; (b) fix vagy mozgatható struktúrák. Az otthon lehet
(c) homogén vagy heterogén szerkezetű - ez a szempont jelöli egyrészt az otthonok
közötti társadalmi különbségeket is, de az egy adott otthonon belüli területi
differenciáltságot is. További tulajdonság még a (d) kommunalitás a lakáson belül és
az (e) interakciós szándék/lehetóség a szomszédokkal. Eszerint pl. az Amerikai
Egyesült Államok otthonai többnyire permanens, specializált, differenciált és nem
kommunális lakóhelyek. (Ezek a tulajdonságok ALTMAN szerint dimenzióknak
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tekinthetők, vagyis a besorolás ezek mentén meglehetősen differenciált osztályozást
tesz lehetővé.)
Az otthon mint speciális környezet a személy-környezet megfelelés nézet
keretein belül úgy értelmezhető, hogy az otthon azon (nagyrészt tudatosan kialakított)
környezetek egyike, ahol a személy-környezet illeszkedés leginkább megvalósulhat.
A fentiekben röviden összefoglalt elméleti keret elég széles, de ettől
függetlenül többen is megjegyzik, hogy szakadék van az otthonnal kapcsolatos
környezetpszichológiai elméletek és a kutatási gyakorlat között (Ward és Russell,
1981b, Giuliani, Bonnes és mtsai, 1988). Rapoport (1985) szerint a tanulmányok
eredményei nem összehasonlíthatók. Stokols és Shumaker (1981) ezt a szakadékot úgy
magyarázzák, hogy a környezetpszichológiai vizsgálatok elválasztják egymástól a
helyek szubjektív és az objektív elemeit, és vagy egyiket, vagy másikat veszik górcső alá,
illetve bevallottan izolálni akarják a szociofizikai miliő dimenzióit. Megítélésem
szerint ez valóban fontos jellemzője (hiányossága?) a környezetpszichológiai
vizsgálatoknak, amely részben tudatos módszertani és egyéb megfontolásokból ered,
részben azonban módszertani nehézségekből fakad.

Az otthon tanulmányozásában használatos módszerek
A környezetpszichológiát talán még a pszichológia többi területénél is nagyobb
módszertani eklekticizmus jellemzi (Proshansky, 1981).
Az épített környezetek tanulmányozásában az egyik leggyümölcsözőbb
módszernek tartják W ener (1989) POEs módszerét (Postoccupancy Evaluations, kb.
"birtokbavétel utáni értékelés" - a módszert bemutatja McAndrew, 1993). Ennek a
kvázi-kísérleti módszernek az a lényege, hogy a meghatározott módon megtervezett és
felépített lakásokba beköltöztetett lakókat folyamatosan megfigyelik és értékelik a
fizikai környezet viselkedésre gyakorolt hatását. Az eredményeket figyelembe veszik a
következő lakás tervezésénél és így tovább.
Az otthoni környezetet tanulmányozhatjuk egyéb, elsősorban kvalitatív
módszerekkel is. A szokásos pszichológiai módszereken, mint pl. interjú, vagy
célzottan szerkesztett kérdőív (tudomásom szerint ezekből kevés van) gyakori a
környezeti önéletrajz alkalmazása, amely egy írásos visszaemlékezés az
életeseményekre, tisztázva ezekben a fizikai környezetek, és ezen belül az otthon
szerepét. A vizsgálati személy feladata, hogy idézze fel a számára fontos környezeteket,
beszéljen-írjon róluk és/vagy rajzoljon ezekről képeket és vázlatokat. Mindez
felhasználható a pszichológiai kutatáson túl az otthoni környezet tervezésében is. Egy
másik érdekes módszer szintén az emlékezéshez kötődik, ez az ún. "outside-the-head"
memóriák (Greenwald, 1981) vagyis az archívumok használata a környezetek és így az
otthonok elemzésében. A módszer lényege nem az emberi agyban, hanem a tárgyi
emlékekben (pl. fotók, filmek) tárolt környezeti emlékek, nyomok elemzése, amelyek
segítségével megismerhetjük a lakókörnyezetet és persze közvetve a lakókat is.
Egy vizsgálatot részletesen is bemutatok, ugyanis ebben a kutatásban Giuliani,
Bonnes és mtsai (1988) egyesítették a korábban bemutatott két elméleti nézetet (a
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moláris megközelítést és a személy-környezet összeillést) az otthonnal kapcsolatban.
Az otthont, mint helyet önálló módszerekkel, empirikusan tanulmányozták
kultúraközi vizsgálat keretében az említett szerzők. Céljuk az olasz, illetve francia
otthonbelsök tanulmányozása volt a helykonstruktum segítségével, vagyis annak
vizsgálata, hogy az otthonbelsők hogyan tapogathatók le a helyek előbb említett három
dimenziója mentén, azaz a fizikai tulajdonságok, aktivitások és értékelések dinamikus
egységeként. A vizsgálatok párhuzamosan zajlottak Párizsban és Rómában, vagyis két
hasonlóan nagyvárosi környezetben. Ebben a vizsgálatban a kutatók tehát úgy kezelték
a lakóegységet (dwelling unit) mint a fizikai aspektusok, aktivitások és értékelések
dinamikus kapcsolatát (ez a vizsgálat jó példája a moláris szemlélet gyakorlatba való
átültetésének). A módszer több részből állt. A legérdekesebb számunkra ezek közül az,
hogy elemezték a lakók verbális viselkedését az otthonukkal kapcsolatban, pl.
megvizsgálták, hogy hogyan nevezik el a lakók az egyes helyiségeket. Ennek hátterében
az a feltételezés állt, hogy a helyiségre használt címke (pl. ebédlő) megjeleníti azokat
az értékeket, amelyek bizonyos adott otthonbeosztáshoz kapcsolódnak, pl. mit tart
fontosnak a lakó az otthonával kapcsolatban: a helyiség esztétikai tulajdonságait (pl.
tisztaszoba, szép szoba) vagy a funkcióit (pl. vendégszoba, társalgó). Ezen kívül
elemezték a lakókörnyezetek "repertoárját", vagyis az ott levő tárgyakat és
jellemzőiket, valamint a tárgyak közötti ún. tulajdonságkapcsolatokat, pl. a tárgyak téri
viszonyát egymáshoz, a környezet állandó elemeihez stb. Emögött az a feltevés állt,
hogy a lakókörnyezetben létrehozott tárgyak közötti kapcsolatok valószínűleg
meghatározzák
és
differenciálják
a
lakók viselkedéseit
az
alapvető
szükségletkielégítéssel kapcsolatban, különös tekintettel az otthoni tevékenységekre,
illetve a személyközi kapcsolatok regulációjára vonatkozóan (itt érhetjük tetten a
személy-környezet megfelelés nézetet).
A kapcsolattulajdonságok elemzésére szolgáló kódrendszer 3 alrendszerre
oszlott: (a) térstrukturálási kód: ide azokat a tulajdonságokat sorolták, amelyek
nyilvánvalóan a térpercepció modifikálására (pl. helyiség nagyobbnak tűnjön)
szolgálnak, (b) A tér funkcionális szerveződési kódja: ez a kategória azt tükrözi, hogy a
szobaberendezés funkcionális elrendezése mennyire szolgálja az interperszonális
viselkedést, pl. megvizsgálható itt az ülőhelyek száma, elhelyezkedése és reciprok
elhelyezése, az ülőhelyek milyen messze vannak az étkezőhelytől stb. És végül (c) a
térdekorációs kód: azon tulajdonságok, elemek leírását foglalja magába, amelyek célja
az, hogy díszítsenek, "esztétikai teljesítmény" származzon a téri elrendezésből.
A kutatás ismertetését módszertani szemléltetésnek szántam, így a vizsgálat
eredményeit csak összefoglalom: mind a francia, mind az olasz minta a kódrendszerek
mentén jól jellemezhető volt és közös tulajdonságokat is mutatott, azonban jelentős
kulturális eltéréseket lehetett felfedezni a két populációban minden vizsgált
tulajdonságban, ami a kultúraközi összehasonlítások (mint további módszerek)
szükségességére hívja fel a figyelmet az otthon vonatkozásában is.
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Az otthon kultúraközi megközelítésben
Meglehetősen nagy irodalma van annak a témakörnek, hogy a tér minőségének
percepcióját mennyire befolyásolják az építészeti változók (Gárling és Evans, 1991).
Néhány cikket találunk az otthoni térre és berendezés hatásokra vonatkozóan is (pl.
Gádoros, 1963; Pogány, 1976; Baird, Cassidy és Kurr, 1978), és viszont, arról is, hogy
mennyire befolyásolják az otthoni és egyéb terek használatát, struktúráját és
dekorációját az attitűdök, hitek és szociokulturális változók (pl. Gauvain, Altman és
Fahim, 1983).
Az otthonnal kapcsolatos kultúraközi megközelítésnek (ami egyelőre nem
eléggé kutatott terület) alkalmasnak kell lennie arra, hogy eltérő kulturális csoportok
lakóviselkedését (dwelling behavior) összehasonlítva megvilágítsa nemcsak a
csoportok kulturális specifikumait az otthonhasználatra vonatkozóan, hanem az egyes
kultúrák között esetlegesen meglevő azonos mintázatokat is (pl. Chokor, 1988;
Giuliani, Bonnes és mtsai, 1988).
Az otthon perszonalizálása, személyessé tétele
Stokols (1978) szerint kultúrától függetlenül minden ember perszonalizálja az otthoni
terét, ami azt jelenti, hogy az esetleg fennálló "megszorítások" ellenére - tehát pl. hogy
milyen terek vagy behatárolt funkciójú tárgyak hozzáférhetők az egyén számára,
milyenek a gazdasági forrásai vagy a piac kínálata - a lakó olyan hatásokat, elemeket
fog választani, amelyek az 6 szükségletrendszerét és annak kielégítési módjait
materializálják a térrel való kapcsolatban. Ez az otthonnal kapcsolatban megvalósuló,
viszonylag stabil konfigurációjú mentális modell az ún. pszichológiai-fizikai
otthonmodell (Giuliani, Bonnes és mtsai, 1988). A modell megvalósulásának
folyamata (a szükségletek és kielégítésük módja, az értékek és normák - tehát maga a
modell is) természetesen erősen szociális meghatározottságú. Ezen normák és értékek
erőteljesen meghatározók mind az otthon külső megjelenésére, mind az otthonbelső
szerveződésére nézve.
Az otthon perszonalizációjának fogalma némiképpen a tárgyakhoz való
viszony pszichológiai megközelítéseiből is származik, ahol gyakran leírják a tárgyak
sajátunkká tételének folyamatát.
Hernádi (1982) a tárgyak kialakított egyszemélyes jelentését némileg
szembeállítja a tárgyak egyezményes jelentésével. (Azért csak némileg, mert lehetséges,
hogy az egyszemélyes jelentés csak egy rétege a tárgy - elsősorban annak használati
funkciójából származó - egyezményes jelentésének, másrészt a pszichológiai
funkcióból származó egyéni jelentés is nagymértékben kultúrafüggő és így általános
lehet). Hernádi a tárgyak egyszemélyes jelentésének kialakulását intimizálásnak
nevezi, amely folyamat lényege először a tárgy bevonása, majd a későbbiekben
beépítése az adott személy életterébe. Az otthon szerinte ebben az értelemben ezen
intimizált tárgyak összessége, sőt, önmagában is egy intimizált tárggyá válik. Hernádi
szerint "Az embernek mélyről jövő igénye, hogy legyen olyan élettere, amelyben a
tárgyak... a sajátjának tűnnek... Még a lövészárokban is egyhamar kialakítunk magunk
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körül egy karnyújtási külön világot" (37-38. o.). Az otthon vonatkozásában az
intimizálás a "belakásnak" felel meg, amelynek során be- és átrendezzük, és
megszokjuk szúkebb tárgyi környezetünket: azaz a személyiség és a környezete
"egymáshoz hasonul". Az otthoni tér intimizációja tehát kétirányú folyamat: egyrészt
magunkévá tesszük a környezetet, ami egyúttal "belénk is nő" (vö. pl. Angyal,
1965/1989): kialakul az az érzés, hogy "igazán itt/ezek között a tárgyak között érzem
otthon magam" (vö. hely-identitás). E kettős folyamat eredményeként lesz az intimizált
környezet biztonságos háttér számunkra.
Baudrillard (1984/1987) szerint is az "érzelmi értékkel" rendelkező (a szerző
szóhasználatában: "jelenléttel bíró") tárgyak összessége alkotja azt az "interioritásstruktúrát", ami "az otthonnak nevezett szimbolikus alakzat"-ot jelenti (idézetek: 18.
o.). A modern lakó már "rendezkedő ember", aki otthonának kialakításakor (persze
adott anyagi kereteken belül) ízlésének, értékeinek stb. megfelelően rendezi be
otthonát. Ugyanakkor Baudrillard szerint is "a bútorzat külső megjelenése hű képe egy
kor családi és társadalmi struktúrájának" (17. o.) - tehát a környezeti-fizikai és
személyi hatásokon túl természetesen a jelen tanulmányban inkább csak érintett
társas-társadalmi tényezőknek is szerepe van az otthonok kialakításában. A
lakókörnyezet fizikai arculata sok mindent tükröz, pl. társadalmi és egyéni forrásokat
és értékeket, ízlést, a hőmérsékleti viszonyokat, az alkalmazott technológiát stb. (pl.
Pogány, 1976; Altman és Chemers, 1980). A lakásbelsők történetéről az archaikus
kortól napjainkig izgalmas képes áttekintést kaphatunk S. Nagy Katalin (1993)
munkájából.
MacDonald és Gifford (1989) környezetpszichológiai tanulmánya
hangsúlyozza, hogy a környezeti területeket, tereket ugyanúgy perszonalizáljuk,
"domesztikáljuk", mint a tárgyainkat. McAndrew (1993) kifejezésével élve: egy hely
használatakor kifejlődik a hely tulajdonlásának érzése. Ennek az érzésnek Shumaker
és Taylor (1983) szerint evolúciós jelentősége van, ugyanis szerintük a korai emberi
csoportokban ez az egy adott helyre vonatkozó érzelmi szál (1) fokozta és
megkönnyítette a családi területek védelmét, (2) csökkentette a veszélyes és sokszor
szükségtelen explorációt és (3) biztosította a "hazai pálya előnyét" (ez utóbbira később
visszatérünk).

Az otthon mint territórium
Az otthoni környezet perszonalizálása egy kicsit más gondolatrendszerben azt is
jelentheti, hogy az otthont elsődleges territóriummá tesszük. A személyes tér, a privát
szféra és a territorialitás köztudottan egymással szoros kapcsolatban levő fogalmak,
ugyanakkor természetesen el is különülnek egymástól, pl. a territoriális viselkedés a
másik két fogalomtól abban különbözik, hogy a territorialitás rögzített "földrajzi"
helyhez kötődik (McAndrew, 1993) Az otthon tekintetében leginkább a territorialitás
és a személyes tér együtteséről beszélhetünk. Altman (1975) definíciója szerint a
személyes szféra (privacy) környezetpszichológiai értelemben a selfhez vagy adott
csoporthoz való hozzáférhetőség szelektív kontrollja a pszichológiai jóllét érdekében,
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vagyis annak szabályozása, hogy "kivel, hogyan és mikor" érintkezünk. Ez a kontroll az
interakciók felett több szinten történik: (1) a fizikai környezet szintjén: amikor a
környezetet ajtókkal, elkülönített helyiségekkel és egyéb építészeti megoldásokkal
manipuláljuk az interakciók szabályozása érdekében (ez persze része lehet az előbb
tárgyalt intimizációs folyamatnak is). (2) A második szint a nonverbális kommunikáció
szintje, pl. elutasító mimika a másik ember közeledésekor - ezt a témát itt nem
tárgyaljuk részletesen. A két szint természetesen összefonódik. Több vizsgálat is
kimutatta, hogy az emberek hajlamosabbak védeni (pl. nemverbális kommunikáció
útján távozásra "szólítani" a nemkívánatos másikat) azokat a területeket, amelyeken
fizikai és környezeti kulcsingerek legitimálják a terület védelmét (Haggard és Werner,
1990, id. McAndrew, 1993).
A személyes szférával szorosan összefüggő territórium, illetve territoriális
viselkedés egyik legfontosabb szerepe a privát szféra őrzése és szabályozása - a
személyes identitás kezelése és kommunikálása, az emberi társas rendszerek, pl.
szerepek vagy konfliktusok koordinálása mellett.
A territoriális viselkedéssel kapcsolatban gyakran hivatkoznak Morris (1989)
ismert felosztására, aki háromféle emberi territóriumot különített el: (1) törzsi
territórium, ami ősi társadalmi formánkból, a törzsből származik, és mai formájában
összetartozó csoportokhoz (pl. szurkolótáborhoz, vallási közösséghez stb.) való
tartozást jelent. (2) A családi territórium, ami gyakorlatilag a lakásnak (lakóháznak)
felel meg, amelyen belül különös jelentőséggel bír a hálószoba és még ezen belül is az
ágy (a "fészek"). És végül (3) a személyes territórium, amely a saját testünk körüli
szabad személyes teret jelenti.
Az otthon mint territórium tárgyalásakor számunkra megfelelőbbnek tűnik
Altman (1975, magyarul röviden ismerteti Forgás, 1985/1989 is) empirikusan is
alátámasztott (Harris és McAndrew, 1986) rendszere. Altman szerint az emberi
territóriumok eltérnek fontosságukban: vannak centrálisak, amelyek szerepe
életünkben a biztonság (talán ez az otthonnal kapcsolatos leggyakrabban emlegetett
fogalom) és a kontroll biztosítása. Ebben az értelemben a legfontosabbak számunkra
az ún. elsődleges territóriumok, amelyek felett a személy teljes kontrollt érez (a
kontroll fogalmát is több oldalról emlegettük már az otthonnal kapcsolatban). Ezek
központi szerepet játszanak az életünkben. Ilyen elsődleges territóriumnak számít az
otthonunk, ezen belül is a hálószoba kitüntetett (itt Altman álláspontja megegyezik a
Morriséval), de lehet ilyen a hivatali szobánk vagy íróasztalunk is. Az elsődleges
territóriumot kifejezetten egy személy vagy egy viszonylag szűk csoport, pl. egy család
birtokolja és használja (a család nagyságában persze vannak kulturális különbségek),
és ez teljesen világos más emberek számára is, pl. akár törvény is bünteti az idegenek
behatolását. A másodlagos territóriumok pszichológiailag nem ennyire központiak,
mivel kevésbé állnak a használók kontrollja alatt. Sajátos kettősség jellemzi ezeket a
helyeket: van némi nyilvánosságuk, de egyúttal privátak is, pl. ilyen lehet a lakás előtti
utcarész, vagy a törzshely a kávézóban. Az ezekhez a helyekhez kapcsolódó
konfliktusoknak éppen ez a kettősség a forrása, mivel az idegen számára a személyes
jellegük nehezen azonosítható: nehéz felismerni, hogy ezek a látszólag nyilvános
helyek nem perszonalizálhatók. Ezek tehát ún. nem védhető helyek is egyben. S végül,
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Altman nyilvános territóriumokról is beszól. Ez a (kissé ellentmondásosnak tűnő
kifejezés) azokat a tereket jelöli, amelyek ideiglenes céllal, rövid időre mindenki
számára hozzáférhetők, pl. telefonfülke, könyvtár. Altman eredeti elméletében ezeket
úgy tárgyalja, hogy nem központiak az életünkben, sem tulajdonlás-, sem kontrollérzés
nem kapcsolódik hozzájuk. Cotterell (1991) kiegészítése szerint azonban, ha egy
nyilvános territóriumot rendszeresen használ valaki (pl. egy bizonyos könyvtári helyet
vagy egy adott zuhanyozófülkét a strandon), akkor az másodlagos territóriummá lép
elő - amit az bizonyít, hogy kisebb-nagyobb rossz érzéssel vagyunk kénytelenek
tudomásul venni, ha más is használja ezeket a helyeket.
Territoriális viselkedés otthon
Az emberi territoriális viselkedésnek általában is és az otthonhoz kapcsolódva is
fontos része a territórium kijelölése és védelme. Kezdjük az utóbbival röviden:
természetesen annál inkább megvédjük territóriumainkat, minél nagyobb a
pszichológiai jelentőségük számunkra. Tehát otthonunkat nagyobb valószínűséggel
védjük meg, mint pl. éttermi helyünket. Sommer már a hatvanas évek végén rámutatott
erre klasszikus vizsgálataiban: például egy éttermi asztal mellett 5 perce ülő embert
könnyen fel lehet állítani és leülni a helyére, egy 25 perce ott ülőt már nehezebben,
mivel valószínűleg ki fogja jelenteni: "Mit akar? Hisz ez az én helyem!" - vagyis adott
hely egyfajta viszonylag felszínes perszonalizációja ennyi idő alatt már lezajlik!
Edney (1972) elsők között mutatott rá, hogy az otthonuk territoriális
elhatárolására az emberek különböző mértékben agresszív jelzéseket alkalmaznak, pl.
viszonylag enyhe jelzések a kerítés vagy a sövény, ennél szigorúbbak pl. a "behajtani
tilos" vagy a "harapós kutya" táblák stb. Edney vizsgálatában azt találta, hogy akik erős
territoriális jelzéseket alkalmaznak az otthonukra, azok (1) tovább laknak az adott
lakásban, (2) a jövőre vonatkozóan is inkább ott szeretnének maradni, (3) és még az
ajtócsengőre is szignifikánsan gyorsabban reagáltak (!).
Az otthon külső dekorációjának, mint territoriális jelzésnek a szerepét többen
is elemezték, finomítva ezzel az emberi territoriális viselkedésről alkotott
elképzeléseket. Például Werner és mtsai (1989) azt találták, hogy az otthon külső
díszítése nemcsak a másoktól való elkülönítést ("Ez az én váram!") hordozza magában,
hanem egyúttal módot jelenthet pl. a szomszéddal való kontaktus növelésére és
mélyítésére is. Brown és Werner (1985) a házakon elhelyezett ünnepi Halloweendekorációk elemzésével be tudták jósolni a háztulajdonosok és szomszédaik
interakciójának mennyiségét és mélységét. Vagyis a külső házdíszítés funkciója
szerintük ebben az értelemben kettős: elhatárol és növeli a szomszédsági kohéziót,
minthogy egyfajta látogatásra csábító kulcsingerként működik.
A territoriális díszítések alkalmazása több tényezőtől is függ. Greenbaum és
Greenbaum (1981) azt találta, hogy a háztulajdonosok gyakrabban díszítenek, mint a
bérlők - ami nagyobb mértékű perszonalizációra utal.
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Otthondíszítés mint kommunikáció

A lakótér külső díszítése a kutatások szerint tehát nemcsak territoriális jelzésként
értelmezhető, hanem kommunikációs megnyilvánulásként is, amelyet a külső
szemlélők meglehetősen pontosan értenek. Werner és mtsai (1989) például azt
tapasztalták, hogy egyetemista vizsgálati személyei nagyon jól ítélték meg a karácsonyi
házdíszek alapján a háztulajdonosok (előzetesen kérdőívvel mért) szociabilitását. Arra
is van adat, hogy a lakók személyiségét spontán módon is megítéljük a házuk, illetve
lakásuk, vagy szobájuk alapján. Canter, West és Wools (1981) szerint hasonlóságot
tételezünk az emberek és fizikai környezetük között: érvényesül egy környezeti
kontextushatás a személyészlelésben. Kísérleteikben egyre komplexebb és egyben
egyre valósághűbb feltételek között (vonalas rajzokon és színes diaképeken is)
igazolták, hogy szignifikáns összefüggés van az emberek tulajdonságainak és a velük
társított környezetek megítélése között.
Adatok támasztják alá azt is, hogy a külső (és a később tárgyalásra kerülő
belső) otthondíszítést "használjuk" is a hétköznapokban, mint - nem feltétlenül
tudatos - benyomáskeltési stratégiát (Brown, 1987). Ennek egyfajta "gyakorlati"
vonatkozásaira mutat
rá Cherulnik különböző munkatársakkal végzett
vizsgálatsorozata, amelyben kimutatták, hogy az emberek megítélése annyira a lakásuk
és a munkahelyük alapján történik, hogy ezt fel is lehet használni benyomáskeltésre:
pl. Cherulnik és Souders (1984) egyetemistákkal ítéltette meg 24-féle ház tulajdonosait
- tulajdonságaik és foglalkozásuk mentén. Igen nagyarányú egyezést kaptak a
vélemények tekintetében mindkét megítélt témakörben. (A vélemények
valósághűségéről nem esik szó a cikkben, de nem is ez a lényeges most a mi
számunkra.) Cherulnik és Bayless (1986) megfordították a kérdést, és azt találták, hogy
ugyanazon emberek fotóit alsó, illetve középosztálybeli lakókörnyezetben
konzekvensen másképp ítélték meg a vizsgálati személyek: pl. a középosztálybeli
lakásokban "lakóknak" nagyobb presztízsű állást és pozitívabb tulajdonságokat
tulajdonítottak. Érdekes kiterjesztése ezeknek az adatoknak Nasar (1989) vizsgálata,
aki azt találta, hogy ezek az ítéletek nemcsak a tulajdonos és háza viszonylatában,
hanem a ház szomszédságára vonatkozóan is működnek. Cherulnik és Wilderman
(1989) igazolták, hogy a lakókörnyezetek alapján a lakóról kialakított vélemények
időben is nagyon konzisztensek. Vizsgálatukban Bostonban száz évvel ezelőtt épült
házak tulajdonosainak státuszát kellett megítélni, és eredményeik szerint nagyon
egybehangzó ítéletek születtek.
Altman és Chemers (1980) szerint az otthon külső megjelenése és belső terei
eltérő nemi szerepmegosztással társulnak: a megítélők szerint a lakás külső részei
inkább a család férfitagjait jelenítik meg, a lakásbelső inkább a nőket tükrözi.
Otthonon belüli territóriumok
Megállapítottuk, hogy az otthon pszichológiailag központi szerepű, elsődleges
territórium. Azonban az otthon, miután általában nem egyetlen térből áll és többnyire
nem egyetlen emberhez tartozik, territoriálisán sem tekinthető egységesnek. "A
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legzsúfoltabb lakóhely is az ottlakók kényszerűen szűk, egymást átfedő, de külön
intimizált élettereiből tevődik össze" (Hernádi, 1982. 38. o., kiemelés a szerzőtől). Más
terminológiával ugyan, de ugyanezt állítja Sebba és Churchman (1983), akik szerint az
otthon mini territóriumok kombinációja, amely különböző egyének által uralt. Ők 185
középosztálybeli felnőttet és gyermeket kérdeztek meg az otthonukon belüli
territoriális megosztásról. Az interjúk tanúsága szerint lényegében mindenki
egyetértett abban, hogy (1) a nappali, a hall, és a fürdőszoba publikus, azaz közös
helyeknek tekinthetők, amelyek fölött senkinek (sem a családtagoknak, sem pedig a
vendégeknek) nincs kitüntetett kontrollja (a fürdőszobára egy kicsit később
visszatérek). (2) Egyetlen ember territóriumának számít a hálószoba és/vagy a
dolgozószoba, amelyek a tulajdonos szerint "megjelenítik őt" és ez az a hely, ahol az
illetéktelen behatolást a leginkább "megtorolják". (3) Érdekes helynek bizonyult
territoriális szempontból a konyha, amit mindenki használt, de igazából a mama
territóriumának tartották, mivel minden, ami ott történik, leginkább őhozzá kötődik.
Az otthonok belseje tehát személyes, egyéni territóriumokat és közös családi
területeket együtt tartalmaz (Sebba és Churchman, 1983). A tipikus amerikai otthon
Altman és Chemers (1980) és Altman és Gauvain (1981) szerint tovább osztható elülső
és hátulsó régiókra. Elméletükben a homlokzat fogalmára hivatkoznak, amelyet
eredetileg Goffman is építészeti analógiaként használt. A homlokzat a házak esetében
azt a régiót jelöli, amit bemutatunk az otthonukból, amivel benyomást keltünk
magunkról, hiszen először az utcafronttal találkozik a látogató, míg a hátsó területek
kevésbé publikusak. A homlokfront és az utcai gyepsáv szerepét elemezve Altman és
Gauvain (1981) kiemelik, hogy a ház és utcafrontjának rendben tartása kommunikáció,
amely azt fejezi ki, hogy a lakók "jó szomszédok", ugyanakkor a belső régiókban
kifejeződhet a saját ízlés, azaz az elkülönülés a szomszédoktól és self-identitás
fenntartása. Tárgyalják a küszöbök és a bejáró utak szerepét is, amelyeknek külön
"kétélű" szimbolikus jelentésük van (határ a külső és a belső világ között, 1. pl. a
"Többé nem lépheted át a küszöbömet" mondást).
Altman és munkatársai szerint a lakásbelső frontrégiójához tartozik a nappali
(living room) és az ebédlő (dining room). Az elülső területeken keveredik a közösségi
normákhoz való alkalmazkodás (pl. a nappaliban nem alszik a család, vagy nem itt
tartja a gyermek a kedvenc óriáskígyóját) és az egyéni érdeklődés kifejezése, de ez
utóbbiak is "közösségi" tárgyakban jutnak kifejezésre, pl. művészi alkotásokban,
családi képekben, akváriumban vagy a "látogató érezze jól magát" kellékekben. Ezeket
a tereket a család ritkán használja a mindennapokban. Emellett a bútorok
megválasztása tükrözi a lakó ízlését, értékeit és anyagi forrásait - ezeket természetesen
kommunikálja másoknak, tehát a látogatóknak. A szerzők szerint a frontrégió tükrözi
legjobban a család státusz- és értékszimbólumait, gyakran üvegablak veszi körül és
speciális alkalmakra szolgál általában. Azt az állítást, hogy a ház sok tekintetben
legjellemzőbb része a nappali - Sadalla, Vershure és Burroughs (1987) korábban már
említett vizsgálatukban más szempontból igazolták: a nappalikról készült fotók
alapján megítéltették egyetemistákkal a háztulajdonosok néhány alapvető
tulajdonságát, és az ítéletek nagyon egybeestek a háztulajdonosok önjellemzésével. A
nappali szerepét hangsúlyozza Amaturo és mtsai (1987) is: a nappali az a hely, ahol a
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lakók mintegy megmutatják gazdagságukat és társas helyzetüket a világnak. Altman és
mtsai szerint az igazi családi élet elsősorban a lakás "family room”-jában zajlik, illetve a
konyhában és hátul, a zárt belső udvaron. Mások szerint (pl. Mehrabian, 1978; Musil,
1971/1974) a családi élet igazi központja a konyha, amely a lakás legtöbbet használt
része is egyben. Altman és mtsai kijelentik, hogy szerintük a hálószobák az otthon
hátsó régiójának részei, elsődleges territóriumoknak számítanak és meglehetősen
limitált ott a látogatók száma. A fürdőszoba (ami nagyon fontos része a lakásnak),
személyes tér szempontjából "köztes területnek" számít, hiszen a látogatók néha
használják, de mégis erősen privátnak tekintjük (K1RA, 1970).
Illetéktelen behatolás az elsődleges territóriumba: otthonbetörések
Az otthonbetörések témájában meglehetősen gazdag a spontán "élménybeszámolós"
háttér, hiszen akinek a lakásába már törtek be, az tudja, hogy nagyon sokféle érzés
kavarog ilyenkor a károsultban. Ennek ellenére erről a témáról tudomásom szerint
viszonylag kevés tanulmány született.
A betöréskor általában nagyon erős a lakók érzelmi reakciója, ami a
vizsgálatok szerint a lakókörnyezetekhez fűződő érzelmi szálakból ered. KorosecSerfaty és Bolitt (1986) azt találták, hogy az anyagi javak elvesztése fölötti negatív
érzelmeknél általában erősebb az "áldozat vagyok" érzése, a sokk, valamiféle betegség
vagy beszennyezettség érzés. Egy viszonylag korai tanulmányban Waller és Okihiro
(1978, id. Brown és Harris, 1989) arról számoltak be, hogy ezek az érzések
generalizálódhatnak esetleg más helyekre, pl. a következő otthonra is vagy a rablás
után bármikor előjöhetnek, ha például az egykori károsult egyedül van otthon. Egy
másik leírás szerint a lakásbetörés utáni beszennyezettség érzés erősebb, ha károsodott
a tulajdon (főleg, ha személyes tárgyak sérültek meg vagy tűntek el) és különösen erős
ez az érzés akkor, ha a behatolók át is kutatták a lakást - mivel mindezek fokozzák a
territóriumvesztés érzését (Brown és Harris, 1989).
Holahan (1986) foglalta össze azokat a munkákat, amelyek az egyértelmű
territoriális jelzőingerekkel ellátott "védhető tér" koncepciója alapján magyarázzák a
lakásbetöréseket, az ettől való félelmet, illetve ezek kiküszöbölési lehetőségeit. A
kutatók ezen a területen elsősorban személyes vagy telefoninterjúkkal, és/vagy
helyszíni megfigyelésekkel dolgoznak. Szerintük az otthonnal kapcsolatos
biztonságérzésben (azaz a "védhető tér érzésében") három tényezőcsoport játszik
szerepet: (1) a hely fizikai tulajdonságai (pl. mérete, gondozottsága), amelyek nem
elhanyagolhatóak a biztonságérzés kialakulásában. Ezeknél azonban jóval
jelentősebbek a (2) szociális tényezők (pl. a szomszédokkal való viszony.
Legfontosabbnak azonban az (3) otthonnal kapcsolatos territoriális jelzések
bizonyultak, pl. a határjelek (kerítés) vagy egyéb territoriális kulcsingerek (pl.
telepített növényzet). A tanulmányok szerint a lakóterület megtervezésével
befolyásolni lehet a territoriális kogníciót és az egyértelműen jelzett territóriumok
csökkentik a rablás valószínűségét. Azonban természetesen nem ilyen egyszerű a
kérdés, mert valószínűleg bizonyos területeken, pl. a bűnözés terén nagyon fenyegetett
helyeken a fizikai territoriális jelek önmagukban kevéssé hatékonyak (Clark, 1981;
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MacDonald és Gifford, 1989), tehát a környezet megélésének a territorialitáson
túlmutató pszichológiai kontextusa kikerülhetetlen. Ezzel kapcsolatban Normoyle és
Lavrakis (1984, id. Holohan, 1986) kiemelik, hogy a lakók észlelt pozitív
lakásterritorialitás érzése jórészt attól függött, hogy maguk a lakástulajdonosok (jelen
vizsgálatban chicago-i idősebb hölgyek, akikkel telefoninterjú készült) mennyire
éreztek lakókörnyezetük felett személyes kontrollt és ezzel összefüggően mennyire
tartották bejósolhatónak a lakókörnyezetükben bekövetkező változásokat.
Brown és Altman (1983) több száz olyan ház tulajdonságait elemezte, amelybe
már betörtek és összevetették ezeket olyan otthonok tulajdonságaival, amelyekbe
közel hasonló idejű fennállásuk alatt nem törtek be. Azt találták, hogy azokra a
házakra, amelyekbe már behatoltak betörők, az volt jellemző, hogy (1) vizuálisan
félreesőek voltak, (2) nem utalt semmi aktuális vagy tartós emberi jelenlétre és
ugyanakkor (3) "nyilvánosnak" hatottak, tehát hiányoztak ezekről a házakról a
territoriális jelzések. Ezzel szemben a betörést még el nem szenvedett házak (1) valós
és/vagy szimbolikus határokkal (pl. kerítések, falak, sövény) voltak körülvéve, tehát
egyértelműek voltak a territóriumhatárok, (2) folyamatos, illetve aktuális emberi
jelenlétet bizonyító jelek voltak rajtuk, pl. szerepelt az ajtón a tulajdonos neve, autó
parkolt a ház előtt, játékok hevertek a kertben vagy működött a locsolóautomata. Ezen
kívül (3) az ilyen házak jobban láthatók voltak, főleg (4) a közvetlen szomszédok által.
(5) Esetleg (de ez nem volt jellemző) jól látható riasztó is volt a házon. Brown és
Altman megfigyeléseiket úgy összegezték, hogy minél nagyobb mértékben
jellemezhető egy lakóterület aktuális (pl. kerítés), vagy szimbolikus (pl. díszes
postaláda vagy virágágyások) barrierekkel, annál erősebb az elsődleges territóriumként
való azonosítása és annál kisebb a valószínűsége a bűnös szándékú behatolásnak. Ezt
Brown és Bentley (1993) is igazolta. Ezzel ugyanakkor szembeállítható MacDonald és
Gifford (1989) korábban már idézett tanulmánya, amely szerint a gondozott és erősen
perszonalizált házak vonzóbbak lehetnek a betörőknek, mert gazdagnak ítélik az ott
lakókat (gondoljunk csak a korábbiakban tárgyalt összefüggésre a lakókörnyezet és a
lakók tulajdonságainak megítélése között).
Az otthon olyannyira központi szerepet tölt be az életünkben, hogy a teljesség
kedvéért mindenképpen utalnunk kell azokra a kutatásokra, amelyek más
szempontból, a gyermekek, az öregek, a betegek és az otthontalanok oldaláról
világítanak rá az otthoni környezet fontosságára.

Az otthon és a gyermekek
Az otthon jelentőségét a gyermekek lelki egészségében és fejlődésében már a
korábban idézett Bettelheim (1978/1988) is kiemeli az otthontervezés emberi
dimenziója kapcsán: "... a gyermekek esetében az otthon hozza létre vagy pusztítja el a
lelki egészséget. A gyermekek életszemléletét az otthoni tapasztalatok és az otthon
történtek formálják" (141. o.) A gyermekek számára azért fontos különösen az otthon,
mert lehetővé teszi (1) felhőtlen és biztonságos játékot és (2) a gyermek számára
optimális személyes teret. A fizikai és épített környezet megismerése (pl. Golledge,
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1991) fejlődésének kutatásakor Biel (1982) megállapította, hogy a kisiskolás
gyermekek pontosabbak az egocentrikus becslésekben, ha az otthonukról van szó. Úgy
tűnik tehát, hogy az otthon a kisgyermek számára egocentrikus referenciapont. A
"rajzold le, hogy hol élsz" tág értelmű kérésre adott rajzokon még serdülők esetén is az
otthon van a középpontban, vagyis az otthont sokáig egyfajta "tájékozódási
horgonypontnak” tekinthetjük (Filipovitch és mtsai, 1981). Ugyanakkor nemi
különbségek is kimutathatóak voltak: az otthon központi helye a mentális
reprezentációban erősebben jellemezte a lányokat, ugyanis ők pozitívabban és
erősebben kötődtek az otthonukhoz, mint a fiúk.
A gyermeket érő szélesen értelmezett környezeti hatásokból (Gegesi Kiss,
1966) tehát kiemelkedik az otthon fizikai környezete, hiszen az 1-3 éves gyermek éber
idejének 80-90 %-át a fizikai környezettel (nem a társas környezettel!) való
interakcióval tölti (White, 1970). Szító (1991) említi, hogy a gyermekek (és a
felnőttek) "minősítik viselkedésükkel az adott építészeti teret" (223. o.), vagyis a
térhasználat minőségének és mennyiségének megfigyeléséből következtethetünk az
em ber (jelen esetben a gyermek) és a környezet kölcsönkapcsolatára. Saegert és
W inkel (1990) több olyan tanulmányt is bemutatnak, amelyek szerint az otthon fizikai
környezete hat a szülő-gyermek interakcióra is, pl. a csecsemők mászási viselkedését
elemezve (pl. hogyan jut át a gyermek az otthoni környezeti akadályokon és ebben mi a
szerepe a szülőnek) kimutatták, hogy a szülő és a gyermek általában eltérően becsülik
fel a környezeti veszélyeket és annak leküzdési lehetőségét. így bonyolult környezeti és
szociális interakciókon keresztül "tanulódik" az otthoni környezet, ami természetesen
a más fizikai környezetekben való létezésnek is alapjává válik. Chawla (1991, id.
McAndrew, 1993) áttekintette az otthoni fizikai környezet gyermekekre való hatását
vizsgáló irodalmat. Következtetései: (1) az otthoni környezet változatossága,
komplexitása és a fizikai gátak hiánya pozitívan korrelál a kognitív fejlődéssel. (2) Meg
kell teremteni a gyermek számára az explorálás lehetőségét, pl. célszerű létrehozni egy
gyermeksarkot, (3) fontos, hogy a külső és a belső terek jól meg legyenek
különböztetve és el legyenek különítve, (4) a magas otthoni zajszint gátolja az
információfeldolgozást és visszaveti a nyelvfejlődést. Ha a zaj elkerülhetetlen, legalább
egy-két helyiséget kell levédeni ellene. Musil (1971/1974) szerint a lakástervezésnél
figyelembe kellene venni, hogy a lakás, illetve a lakóházcsoportok szerepe nemcsak az
egyoldalú védelem, hanem a gyermek fejlődése szempontjából az lenne az ideális, ha a
gyermek a "biztonság és a veszély egyensúlyát és kombinációját" (246. o.) élhetné meg,
tehát pl. a lakás/ház közvetlen környékén vagy az iskolába vezető úton domináljon a
biztonság, míg a környék legyen olyan nagy, hogy egy nagyobb gyermek számára már
izgalmas is legyen.

Otthonok és öregek
Tanulmányunkban eddig többnyire az átlagos otthonokról beszéltünk. Vannak
azonban embercsoportok, amelyek vagy speciális lakást igényelnek, pl. mert betegek
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vagy öregek, vagy csak ilyenhez jutnak hozzá, vagy különleges igényeik vannak. Itt most
egyetlen kérdést érintünk, az idősek otthonait.
Több tanulmány is kiemeli, hogy a lakóhely létfontosságú az időseknek,
egyrészt a társas kapcsolatok lehetősége miatt, másrészt idős korban csökken a testi
mozgékonyság, romlik a gyors élettempóhoz való alkalmazkodás képessége.
Összefoglalóan: az idősek akciórádiusza, vagyis "a világ azon része, amelyet az egyén
kész viselkedése szempontjából relevánsnak tekinteni" (Musil, 1971/1974, 356. о.)
némileg a kisgyermekével mutat hasonlóságot: egyre inkább beszűkül eleinte a lakás
előtti utcára, majd a ház környékére és végül magára a házra, tehát a "tér
összezsugorodik”. A lakás, az otthon jelentősége tehát két oldalról is megnő: egyrészt
kevésbé tudnak kimozdulni, másrészt sokat vannak otthon.
Az, hogy egy társadalom öregjei milyen körülmények között laknak, sokat
elárul az adott társadalom rájuk vonatkozó attitűdjeiről. Európában és többnyire az
USA-ban is az öregek a régi, városközpontokban levő lakásokban laknak általában,
amelyek többnyire rosszabbul felszereltek, viszont elég nagy a mozgástér ezekben a
lakásokban és közel vannak a város lehetőségeihez (itt elsősorban a közellátásra
gondolok, boltok stb.). Gyakran érvényesül az "otthonlecsúszási mechanizmus" is, azaz
a szanálásra kijelölt övezetekben is gyakran laknak öregek - pedig a meggyengült testi
egészségi állapotuk miatt épp nekik lenne nagy szükségük a jobb otthoni fizikai
higiéniai feltételekre. Az otthonok fizikai feltételeinek természetesen alkalmazkodni
kellene a megváltozott (nem feltétlenül beteg, sőt!) testi kondícióhoz, pl. célszerű
lenne öregek számára speciális, ergonómiailag is megfelelő lakásokat építeni, ahol pl.
süllyesztett a kád a fürdőszobában (a magas kádba való bemászás és a belőle való
kijutás az egyik leggyakoribb baleseti forrás öregkorban), kevés a lépcső stb. Az idősek
lakásainak fizikai feltételei mellett fontos kérdés (vagy legalábbis az volt a 70-es
években), hogy az öregek hajlékai együtt, egymás mellett legyenek-e a fiatalokéval vagy
célszerűbb lenne speciálisan az öregeket kiszolgáló lakóövezeteket létrehozni, pl.
kerületek szerint. Az első ún. "összevegyítési elmélet" híve pl. Lewis Mumford (1986),
aki szerint ha elszigeteljük az öregeket lakásaikba és nem találkozhatnak
fiatalabbakkal, akkor csak magukra fognak figyelni, vagyis pszichésen bezárulnak.
Amiatt, hogy viszonylag halálközelben élnek, az öregedés üteme felgyorsulhat. A
másik elmélet, amelynek többek között Musil is propagálója volt, azt hangoztatja, hogy
az öregedés a társas interakcióktól való elszakadást is jelenti, ami nem jár együtt
feltétlenül elégedetlenséggel emiatt. Talán létezik valamiféle köztes megoldás, hiszen
az önállóság minél további megőrzése a lakóviselkedésben és az egyéb
tevékenységekben nagyon fontos, ugyanakkor az öregek személyes, intim
térszükséglete néhány kutatás szerint inkább a gyermekére hasonlít, tehát nem túl nagy
(McANDREW, 1993) Egy lehetséges alternatívát jelenthetnek az ún. co-housing
(együttlakás) programok (AMBROSE, 1993), amelyekben az idős lakókkal
folyamatosan együttműködve, közösen tervezik meg (sőt: valósítják meg!) a
lakóegységeket a lehető legtöbb szempontot figyelembe véve.
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O tth on ok tágabban: a "hazai pálya" előnye?

Egy rövid, részben szociobiológiai kitekintés erejéig az otthon fogalmát értelmezzük
tágan, általános territóriumként. Az állandó territórium fontos előnyöket jelent az
állatok számára: (1) a táplálékforrások itt állandónak tekinthetők, (2) minimalizálható
az illetéktelen behatolókkal való küzdelem az "itt én vagyok a főnök" jelzésekkel, (3) a
mégis bekövetkező esetleges harcokat kisebb sérüléssel lehet megúszni, ti. vissza lehet
vonulni a territóriumra, (4) és kevésbé terjednek a betegségek is. Ezekkel mindössze
egyetlen hátrány vagy befektetés áll szemben: a territórium védelme idő- és
energiaigényes (McAndrew, 1993) A mérleg tehát a territórium "hasznát" illetően az
állatok esetében egyértelműen az előnyök oldalára billen.
Embernél is beszélhetünk ilyen tágabban értelmezett territóriumokról, pl. a
hazai pálya előnyeiről, itt azonban a helyzet korántsem ennyire egyértelmű. A
lakóhellyel, mint hazai pályával kapcsolatban sok kutatás egyértelmű előnyöket
m utatott ki: pl. kollégiumban lakó egyetemisták saját szobájukban nyugodtabbak
voltak, sikeresebben oldottak meg feladatokat és valószínűbben irányították a
beszélgetést, mint idegen szobában - ez utóbbit még akkor is, ha egyébként semleges
terepen interakciós helyzetekben általában alárendeltek voltak (pl. Conroy és
Sundstrom, 1977). McAndrew (1993) áttekintve a hazai pálya előnyeiről szóló
szakirodalmat megállapítja, hogy pl. sport és versenyhelyzetben az "otthon levő"
csapatok általában előnyben vannak, főleg a teremsportokban (pl. kosárlabda), de
néhány egyéni sportra (pl. birkózás) is igaz ez. Ezt a hazai szurkolótábor jelenlétén
kívül elsősorban a környezeti tényezők ismerősségével (familiar setting) magyarázzák
(így érthetővé válik, hogy miért van nagyobb hazai előny a zárt, tehát jobban
"megismerhető" terek, tehát pl. a teremsportok esetében). Ezen kívül azokban a
sportokban van ilyen hatás elsősorban, amelyek maguk is territoriális sportok, abban
az értelemben, hogy van "ellenfél térfele" és "saját térfél", ahova az ellenfél "behatol"
stb. Később a további kutatás eredményeképpen kiderült, hogy a környezeti tényezők
ismerőssége általában tényleg facilitáló a sportban, de számos befolyásoló tényező
léphet fel, pl. ha túl erős a nyomás a győzelemre (mert például bajnokságban vesznek
részt a csapatok), akkor a környezeti tényezők ismerőssége éppen a teljesítményt
gyengítő tényezővé válhat. Egy lehetséges magyarázat lehet erre, hogy ebben az
esetben a hazai csapat az ismert környezetben talán kevesebb kognitív erőfeszítést fejt
ki és rutinból játszik...
Otthontalanság, hajléktalanság
Az otthon fogalmának tárgyalásakor feltétlenül utalnunk kell a manapság sajnos
nagyon időszerű otthontalanság problémájára is. Mindössze egy-két utalás erejéig
szeretnék bemutatni néhány olyan adatot, amely arra világít rá, hogy az otthon teljes
hiánya milyen pszichológiai problémákat vet fel. A kérdést nem tárgyaljuk részletesen,
hiszen környezetpszichológiai szempontból nem értelmezhető egy nem létező
környezet hatása. A hajléktalanság modern irodalmát magyar nyelven Lakatos (1993)
foglalta össze.
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A hajléktalanná válás erős érzelmi, kontrollálhatatlan életesemény, ami (itt
erre szeretném felhívni a figyelmet) önmagában is számos pszichológiai traumát okoz,
pl. klasszikusnak tekinthető a posttraumás stressz betegség kialakulása. Az otthon
elvesztésével a személyes szféra és az ezzel kapcsolatos territoriális viselkedés
lehetősége is elvész - tehát a hajléktalan elveszti annak a lehetőségét is, hogy tárgyakat
és helyeket magához tartozónak éljen meg - ez pedig nagymértékű identitásvesztéssel
is jár. Erre utal Goodman és mtsai (1991) kijelentése, miszerint hajléktalannak lenni
egyenlő a társadalmi nemlétezéssel.
Az otthon hiányának pszichológiai hatásai mellett további patogén tényezőket
jelentenek a hajléktalanság velejárói: egyebek mellett a szociális izoláció, a depresszió,
a szegényes táplálkozás és tisztálkodási lehetőségek hiánya.

Otthon és egészség
Az utóbbi időben már a környezetpszichológusokkal egyetértésben az
egészségpszichológusok is kiemelik a fizikai környezet szerepét a lelki, illetve a testi
egészségben. A direkt környezeti hatások megnyilvánulhatnak pl. az ún. beteg ház
szindrómában (Sick Building Syndrome; Bauer, Greve és mtsai, 1992; Ryan és
Morrow, 1992), amikor neurotoxikus megbetegedések és egyéb tünetek jöhetnek létre
az épületekben használt anyagoktól (pl. ragasztóanyagok) vagy berendezésektől (pl.
légkondicionáló). A környezetpszichológia szemszögéből érdekesebb közvetett
egészségi hatásokat tárgyalja Stokols (1992), míg az egészségpszichológia oldaláról
számos utalást ugyanerre találunk pl. Runyan (1985) tanulmányában. Winett (1985)
kijelenti, hogy mindenféle viselkedés, így az egészség- és betegségviselkedés "a
szélesebb környezeti hatásokkal és kényszerekkel való kölcsönkapcsolatokon belül"
érthető meg (148. o.). Ennek az ún. öko-viselkedési megközelítésnek persze van
szimbolikus szintje is, tehát pl. ilyen értelemben számít a manapság annyira jellemző
"saját ház álom" (dream of home ownership - vö. a korábban a családi házról
írottakkal) azok számára, akiknek ez nem elérhető, betegítő tényező lehet. De
természetesen konkrétan is értendő, pl. a diagnózis felállításakor és a gyógyító
beavatkozáskor is egyaránt meg kell célozni a (beteg) egyént és környezetét is. Karoly
(1985a) szerint az egészségviselkedés egyik fontos tényezője a változó környezeti
feltételekhez és követelményekhez való alkalmazkodás, ami többek között a saját
cselekvés és a fizikai környezeti feltételek közötti kölcsönhatás (azaz a "mit-holhogyan" kontextus) felett érzett kontroliban nyilvánul meg (vö. a korábbiakban
többször is említett környezeti kontrollal). Ebben a kölcsönhatásban zavar állhat be az
ember oldaláról, de a környezet "nem támogató jellege" is okozhat galibát. Ez utóbbi,
azaz nem támogató környezet alatt pl. azt értjük, hogy az általános, illetve valamely
adott, konkrét emberi szükséglet kielégítését nem teszi lehetővé az adott környezet
(vö. személy-környezet összeillés). És már itt is vagyunk az otthonnál! Az otthoni
lakókörnyezet ugyanis optimális esetben támogató, szupportív környezet (Stokols,
1992).
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Az otthoni lakókörnyezet azon túl, hogy a pszichológiai jóllét egyik tényezője
lehet, akár még tünetcsökkentő, gyógyító, regeneráló szerepe is lehet: például "a
fájdalom a munkahelyen elviselhetetlenebb, mint otthon" (Karoly, 1985b, 476. o.).
Néhányan megfordítják a problémát: pl. Kaplan (1985) az életminőség mérésében az
egészség egyik tényezőjének tekinti a "valahol lakást" (housing) és az otthonfenntartást
(home management). A stresszforrások feltárásakor is rákérdeznek a lakással
kapcsolatos problémákra (pl. Sandler és Nerenz, 1985).
Itt csak utalni szeretnék arra, hogy manapság erősödnek azok a hangok,
amelyek talán nemcsak gazdasági okok miatt sürgetik a kórházi kezelés lerövidítését és
az otthoni gyógyító-gondozó szolgáltatások kiépítését, dicsérik az otthonszülést
(Sagov, Feinbloom és mtsai, 1984) és a terhesség alatt az otthontartózkodás előnyeit
ecsetelik a hospitalizálással szemben (Kleiverda, 1990).

Összefoglalás
A környezetpszichológiai kutatások szerint bizonyos környezettípusok kiemelt
szerepet kapnak az életünkben. Ebben a tanulmányban egy ilyen érzelmileg és kognitív
szempontból kiemelt jelentőségű épített-szociális környezetet, az "otthont" elemeztük
környezetpszichológiai szempontból. Az otthon rendkívül összetett szociális és fizikai
hatásrendszert képvisel: nem egyszerűen csak földrajzi-fizikai-építészeti tér, hanem
speciális (érzelmi, kognitív és viselkedési) jelentéssel bíró hely; illetve azon
környezetek egyike, ahol a személy-környezet illeszkedés leginkább megvalósulhat.
Ennek a speciális hatásrendszernek a megismerése elméleti szempontból is érdekes, de
feltehetően gyakorlati jelentősége is van, például az otthon- és lakástervezés
tekintetében. Az erősen interdiszciplináris környezetpszichológiai kutatásoknak ebben
a vonatkozásban (is) erősen együtt kell működnie más tudományterületekkel, pl. a
szociálpszichológiával, a személyiséglélektannal, a szociológiával, az etológiával vagy a
politikai tudományokkal, illetve többek között olyan alkalmazott tudományokkal,
mint a környezet-, illetve a termékergonómia.
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. szeptember 20.
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SUMMARY

Environmental psychological aspects of home
Dúll, Andrea
According to environmental psychological studies, certain types of environments play
a crucial role in our life. Our "home" can be considered such an affectively and
cognitively significant environment. In this review we analyze this special built-andsocial environment in accordance with the viewpoint of environmental psychology.
The concepts and psychological attributes (i.e., place identity) of "house", "dwelling
place" and "home" are showed, some kinds of residences are described, and the main
psychological questions of housing estates are touched upon. The two main
environmental psychological theories of home are discussed in detail: (a) molar theory,
in which "home" is not simply a geographical-physical-architectural space, but a place
with special (affective, cognitive, and behavioral) meaning; (b) person-environment fit
theory, which states, that "home" is an environment where the man’s adjustment to
his/her environment is the best.
We personalize our places and homes similarly to objects, so we make them to
be our primary territories. In this review, we analyze the structure, design, and
decoration of dwelling places, first as territorial cues, then also as communicational
manifestations. A few theoretical and empirical studies explaining burglaries by
"defensive space" theory are interpreted. We refer to some applied research dealing
with the role of home in the lives of children and the elderly, and the relationship
between home environment and health. A few environmental psychological research
methods are also presented.
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BOLDOGSÁG, SZEMÉLYISÉG ÉS EGÉSZSÉG*
URBÁN RÓBERT
ELTE, ВТК, Kísérleti Pszichológiai Tanszék

Tanulmányunkban a boldogsággal, a jólléttel foglalkozó újabb pszichológiai irodalmat
tekintjük át. Tárgyaljuk egyrészt a boldogság pszichológiai megközelítéseit. Másrészt
kísérletet teszünk arra, hogy az affektiv jóllét és az immunkompetencia összefüggéseit a
rendelkezésre álló adatok alapján áttekintsük. Harmadrészt a boldogság személyiség
vonatkozásait mutatjuk be. Ez utóbbiban először hagyományos személyiségjellemzőkre
összpontosítunk, olyanokra, mint az extraverzió, az önértékelés, a személyes kontroll, az
optimizmus, majd a személyes törekvések megközelítését alkalmazó kutatásokat
mutatjuk be. Tanulmányunkkal arra szeretnénk rámutatni, hogy bár a boldogsággal
kapcsolatos kutatások felgyorsultak, még így is vannak olyan kevéssé feltárt területek,
melyekkel kapcsolatban nagyjelentőségű eredményekre számíthatunk.

A boldogság és a jóllét kutatása viszonylag hosszú múltra tekint vissza a
pszichológiában (1. pl. Wilson, 1967, összefoglaló tanulmányát), de még hosszabb a
múltja a filozófiában. Ez azt mutatja, hogy a boldogság meghatározói iránt mindig
nagy volt az érdeklődés, csak éppen annak mibenlétéről tértek el a vélemények. Jelen
tanulmányban a boldogsággal, a szubjektív jólléttel, az életminőséggel kapcsolatosan
felgyorsult kutatásokról és felfokozott érdeklődésről kívánunk irodalmi áttekintést
nyújtani. (Áttekintő tanulmányunk óhatatlanul a témakör egy részletét öleli fel, jó
részt azokat az újabb eredményeket, amelyeknek egészségpszichológiai vonatkozásai
vannak. A területen további tájékozódásra ad lehetőséget Argyle (1992) összefoglaló
könyve.
Wilson (1967) korai tanulmányában az irodalmat áttekintve két fő
következtetésre jutott: egyrészt a boldogság kutatása a görögök óta alig fejlődött,
másrészt a szakirodalomban a boldog ember úgy jelenik meg, mint aki fiatal,
egészséges, jól képzett, jól fizetett, extrovertált, optimista, aggodalmaktól mentes,
vallásos, házas, magas önértékeléssel, munkamorállal, közepes szintű törekvésekkel
bír, emellett mindkét nembeli és széles intelligenciaövezetbe tartozhat. Bradburn
(1969) klasszikusnak számító munkájában a vonatkozó irodalom áttekintésével arra a
következtetésre jutott, hogy nincs jól meghatározott kritérium arra, hogy a
pszichológiai jóllétet milyen eszközökkel mérjük. Ezen a területen a kutatók sikere
* A tanulmány megírását a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé "Diákok a Tudományért" Szakalapítvány
támogatta.

Magyar Pszichológiai Szemle, 1995, LI. (35.), S-6. 379-404.

vagy sikertelensége szerencséjüktől és/vagy az intuíciójuktól függ. Ő maga és
kutatócsoportja a boldogságban találták meg azt a kimeneti változót, amellyel a
pszichológiai jóllétet mérni kívánták. A boldogságot ugyanakkor úgy közelítették meg,
mint a pozitív és a negatív affektusok egyensúlyát. Munkájuk azóta klasszikussá vált,
mert váratlanul jelentős és sokat vitatott eredményre vezetett: a pozitív és a negatív
affektusok egymástól független dimenzióknak tekinthetők szemben az affektusok
bipoláris felfogásával, amely szerint a pozitív és a negatív affektusok egy dimenzión
helyezkednének el. Erre a vitára a későbbiekben még visszatérünk.
A jóllét a boldogság szinonimájaként jelenik meg az irodalomban (Diener,
1994). Kutatásának lényeges eleme annak jellemzőinek és összetevőinek azonosítása.
A vonatkozó irodalom sokáig hanyagolta ezt a kérdést. Ryff (1989) faktoranalízisen
alapuló munkájában a jólléttel kapcsolatba hozható dimenziók és jellemzők háromfaktoros megoldását mutatta ki. Az első, "jóllétének nevezett faktorban a szerző a
következő tényezőket azonosította: az élettel való elégedettség, az érzelmek
egyensúlya, a morál, az önelfogadás, a környezeti hatóképesség, az önbecsülés, a
depresszió (negatív faktorsúllyal), valamint a belső kontroll. A háromfaktoros
megoldás második faktorában olyan összetevők jelentek meg, mint az önelfogadás, a
személyes növekedés, a pozitív kapcsolat másokkal, az élet értelme. A harmadik
faktorban az erős másik (negatív súllyal), a kontroll lehetősége (negatív súllyal),
valamint az autonómia adódtak. Ebben a tanulmányban a szerző rámutatott arra, hogy
a rövid távú affektiv jóllét mellett a jóllét vizsgálata során figyelembe kell vennünk
még olyan tartósabb tényezőket is, mint például az élet értelme, a pozitív emberi
kapcsolatok, az önmegvalósítás érzése. Jelen tanulmány terjedelmi okok miatt
elsősorban az affektiv jóllétre, ennek lényegére és meghatározóira összpontosít.

A boldogság megközelítései
A boldogság fogalmának összetettségére utal az, hogy számos eltérő álláspont született
róla. A boldogság hétköznapi jelentését vizsgálta Harding (1985), aki arra kérte
vizsgálati személyeit, hogy írják le, mit jelent számukra a boldogság szó. A válaszok két
típusba voltak besorolhatóak: az egyik a pozitív érzelmek terminusaiban írta le a
boldogságot, mint például élvezet, öröm, eufória; a válaszok másik csoportja az
elégedettséggel írható le, amely magába foglalja az elégedettséget az élet egészével, a
munkával, a házastárssal stb. A tudományos megközelítések is tükrözik ezt a
sokszínűséget. Diener (1984) tanulmányában a boldogságra vonatkozó elméleteket a
következő csoportosításban tárgyalja:
1. A boldogságot úgy közelítik meg, mint bizonyos kedvező sajátosságok,
tulajdonságok birtoklását, illetve ezen belső tényezők megvalósítását, kifejezését aktív
módon.
2. A boldogságot az élettel való elégedettséggel közelítik, ezt a szubjektív
ítéleten alapuló megközelítést "felülről-lefelé" (top-down) ható modell névvel illetik,
mivel a személyiséget és annak belső konstellációját hangsúlyozza elsősorban.
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3.A boldogsággal kapcsolatban az örömteli érzelmi élményeket hangsúlyozó
elméleteket az előzővel szemben "alulról-felfelé" (bottom-up) megjelöléssel illetik.
Ezekben a megközelítésekben az egyén azért boldog, mert sok örömteli pillanatot él
át.
Követve a Diener (1984) által javasolt csoportosítást, részletesebben vesszük
szemügyre a fenti elméleti megközelítéseket.
A boldogság mint belső tényezőink megvalósítása. Waterman (1993) a
boldogság olyan korai filozófiai megközelítésére támaszkodik, mint az eudaimónia
fogalma a Nikhomakhoszi Etikából. A z eudaimónia "a lélek erény szerint végbemenő
valamelyes irányú tevékenysége" (Arisztotelész, 1987, 22. o.) Megjegyezzük, hogy az
erény fogalmát Arisztotelésznél leginkább a habitus, az alkat fogalmával közelíthetjük
meg. így a boldogság feltétele, hogy az egyén viselkedése, tevékenysége összhangban
legyen személyiségével. Ez a gondolat visszatér majd a későbbiekben a boldogság
személyes törekvési (personal striving) megközelítésében. Ezzel szemben már az ókori
gondolkodóknál is megjelent a hedonikus megközelítés, amelyet leginkább az előző,
"alulról-felfelé" csoportosításba sorolhatunk. Ezeket a már kezdetektől egymással
versengő koncepciókat Waterman (1993) átültette pszichológiai kontextusba. Az
idézett munkában a szerző két boldogságmegközelítést különített el: (a) az
eudaimónia, amelynek pszichológiai értelme a személyes kifejezés érzése, olyan
aktivitások végzése, amelyek személyesen kifejezőek; (b) a hedonikus élvezet, amelyet
akkor várhatunk el, amikor a pozitív érzelem együtt jár a szükségletek (fizikai,
intellektuális, szociális stb.) kielégítésével.
Az eudaimoniát a szerző olyan érzésnek tekinti, amely a személyes
potenciálok beteljesítésén keresztüli önmegvalósítással jár együtt. A szerző továbbá
leírja azokat az eseteket, amelyek fennállásakor az eudaimónia megjelenhet: ezek (1) a
szokatlanul nagymértékű bevonódás egy tevékenységbe; (2) a szokatlan aktivitások
végzése; (3) az életben való lét intenzív megélése; (4) annak az érzése, hogy az adott,
általunk végzett tevékenységgel beteljesítjük magunkat; (5) annak érzése, hogy az
egyén most igazán önmaga. Ezeket az eseteket áttekintve szinte magától adódik az a
felvetés, amit a szerző maga is említ, hogy az eudaimónia nagymértékű rokonságot
mutat a maslowi csúcsélménnyel, a személyes törekvések beteljesítésének érzésével
(Emmons, 1986), valamint a Csikszentmihályi által bevezetett áramlás (flow)
állapotával (Csikszentmihályi, 1990).
A boldogság "felülről-lefelé" megközelítései Ez a megközelítés a személyiség
jelentőségét hangsúlyozza boldogságának megítélésében, és azt tartja, hogy az
egyéneknek vannak bizonyos globális hajlandóságaik arra, hogy a dolgokat pozitív
módon szemléljék (Brief és mtsai, 1993). Ez a megközelítés elsősorban az
élettapasztalatok interpretációját hangsúlyozza (Feist és mtsai, 1995) és a boldogságot
az élettel való elégedettséggel azonosítja, amelyet úgy tekint, mint "az egyén életével
való elégedettségének globális értékelése az egyén által választott kritériumok alapján"
(Shin és Johnson, 1978; 1. Diener, 1984). A megközelítés tehát a személyiség kognitív
értékelő és attribúciós folyamataira helyezi a hangsúlyt és szoros kapcsolatot mutat az
optimizmussal (Peterson és Bossio, 1991), a pozitív és negatív gondolkodással (pl.
Goodhart, 1985), valamint a pozitív illúzióval (Taylor és Brown, 1988, Taylor, 1989).
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Ez utóbbit Taylor (1989) úgy határozza meg, mint "... a valóság olyan kismértékű,
szisztematikus torzítása, amely lehetővé teszi, hogy a dolgok jobbnak tűnjenek, mint
amilyenek" (228. o.). Mivel e fogalom boldogsággal kapcsolatos aspektusaival a
későbbiekben kívánunk foglalkozni, itt csak megjegyezzük, hogy úgy tűnik, hogy a
kognitív folyamatainkban beálló ilyen jellegű, hangsúlyozottan kismértékű torzítás
nem csak a mentális egészség fontos része, hanem mindennapi boldogságunké is.
A boldogság "alulról-felfelé" megközelítései. Ezek a megközelítések úgy tekintik
a boldogságot, mint az élet különböző területein (házasság, munka, család stb.) való
jóllét, öröm egyszerű összegződését. E megközelítés hangsúlyozza a pozitív érzelmek
szerepét a boldogságban. Eszerint az egyén azért boldog, mert sok örömteli pillanatot
él át (Brief és mtsai, 1993; Diener, 1984; Feist és mtsai; 1995, Waterman, 1993).
A számos lehetséges elméleti megközelítés között integrációs törekvést
m utatja az a lassan általánosan elfogadottá váló álláspont, amely a boldogságot három
fő tényezővel jellemzi (Argyle, 1992; Myers és Diener, 1995):
(a) a pozitív érzelmek/affektivitás gyakorisága és intenzitása;
(b) az élet egészével való megelégedettség szintje;
(c) a depresszió, a szorongás vagy más negatív állapotok viszonylagos hiánya.
Ahhoz, hogy a boldogságnak ez a fajta "többtényezős" megközelítése
elfogadhatóvá váljék, igazolni kell, hogy a három komponens viszonylag független
egymástól. Tehát meg kell vizsgálni, hogy a pozitív affektivitás milyen kapcsolatban
van a negatív affektivitással, valamint az élettel való elégedettség milyen kapcsolatot
m utat mind a pozitív, mind a negatív affektivitással.

A pozitív és a negatív affektivitás viszonya: a hangulatkutatás
A pozitív és a negatív affektusok egymáshoz való viszonya vitatott kérdésként merül fel
a kutatásban. A két nézőpont közül az egyik a hangulat bipolaritását hangsúlyozza,
azaz az affektusok egy kontinuumon rendezhetóek el. Russell (1979) például az
affektusok faktoranalitikus megközelítésében egy elsődleges, erős bipoláris faktort
talált, amit öröm/örömtelenségnek nevezett el, továbbá egy másodlagos, gyengébb
bipoláris faktort is megkülönböztetett, amelyet izgatottság/álmosság faktorként
értelmezett. A vitatkozó nézőpontok másik megközelítésében a pozitív és a negatív
affektusok viszonylagos függetlenségét mutatták ki. Watson és munkatársai (1988)
munkájukban az általuk szerkesztett Pozitív és Negatív Affektivitási Skálát (PANAS)
vizsgálták. A szerzők igen gyenge korrelációt kaptak a pozitív és a negatív affektivitási
pontszámok között. Hasonló, eddig nem publikált eredményre jutottunk a PANAS
magyar változatával végzett vizsgálatunkban. Kilencven egyetemi hallgató töltötte ki a
PANAS kérdőívet, azaz azt ítélte meg, hogy a felsorolt érzések és érzelmek mennyire
jellemzőek rá általában, illetve a jelen pillanatban. A korrelációs eredmények a
vártnak megfelelően alakultak: mind az érzelmek általában, mind az érzelmek a jelen
pillanatban esetében a pozitív és a negatív érzelmek korrelációja a nullához közelített
(0,015, illetve -0.106) (Urbán és Dűli, 1995).
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Ugyanakkor a két tábor között a vita koránt sincs lezárva. Green, Goldman és
Salovey (1993) statisztikai műterméknek tartják azokat az előbb említett
eredményeket, amelyekben a pozitív és a negatív affektusok viszonylagos
függetlenségét mutatják ki. Hangsúlyozzák, hogy amennyiben a hangulat mérésére
többféle módszert alkalmaznak egyidejűleg, akkor kiküszöbölhetővé válnak azok a
véletlen és nem véletlen válaszhibák, amelyek képesek elfedni a tényleges
összefüggéseket. Erre vonatkozóan maguk a szerzők is bemutatják azt, hogy
kiküszöbölve az említett mérési hibákat, magasabb negatív korrelációt kapunk a
pozitív és a negatív affektusok között. Az eredmény ugyan cáfolja a függetlenségi
feltételezést, de nem elegendő ahhoz, hogy a bipolaritás hipotézisét teljes mértékben
elfogadhassuk. Hasonló eredményről számoltak be a másik oldalhoz tartozók is.
Diener, Smith és Fujita (1995) a pozitív és a negatív affektusok közötti kapcsolat
lehetséges fokozatait három statisztikai terminusban foglalták össze: bipolaritás,
elkülöníthetőség, ortogonalitás. A tanulmányukban bemutatott vizsgálatban
figyelembe vették azokat a módszertani problémákat, amelyeket Green, Goldman és
Salovay (1993) is közöltek. Nem tudták ugyan igazolni az ortogonalitás hipotézisét,
azaz hogy a pozitív és a negatív érzelmek egymásra merőleges, azaz egymástól
független faktorokat képeznek. Eredményeik, amelyek elsősorban a hosszútávú,
vonásjellegű affektusokra érvényesek, az elkülöníthetőséget támasztják alá, vagyis azt,
hogy a pozitív és a negatív affektusok mérsékelten korrelálnak egymással. Fontos
megjegyezni, hogy a szerzők nem vizsgálták a pillanatnyi hangulat struktúráját,
lehetséges, hogy a pillanatnyi hangulatra inkább jellemző a bipolaritás. Könnyen lehet
az, hogy hosszabb távon viszonylag függetlenül számolhatunk be pozitív és negatív
hangulatról, az adott pillanatban azonban az egyik kizárja a másikat, azaz a bipolaritás
érvényes. Ennek eldöntése még várat magára.
A pozitív és a negatív affektivitás viszonya az élettel való elégedettséggel. Az
élettel való elégedettség az egyén életéről hozott globális ítélet, alapvetően kognitív
termék és magában foglalja az értékelés (appraisal) összetevőjét is, amely fontos
összetevő a pozitív és negatív élményekben is. íly módon ugyan a kettő nem lehet
teljesen független egymástól, de vannak eltérő irányaik és eltérő korrelátumaik, erre
mutatott rá számos tanulmányt ismertetve Diener (1994).
Mint az eddigiekből látható, a boldogság ezen többtényezős megközelítése
érvényesnek tűnik, bár további célzottabb vizsgálatok szükségesek ennek határozott
igazolására.

Boldogság, egészség: pszichoimmunológiai adatok
Tanulmányunk következő részében a boldogság és az egészség kapcsolatát vizsgáljuk a
pszichoimmunológia szemszögéből. E kérdéskörhöz, amelyet tudomásunk szerint az
irodalomban eddig még nem tárgyaltak, segítségül hívjuk az előzőekben vázolt
többtényezős boldogság megközelítést, és figyelmünket az affektusok immunrendszert
szabályozó szerepére összpontosítjuk.
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Korábban már láthattuk, hogy a pozitív és a negatív affektusok egymástól
viszonylag független faktorokat képeznek. A negatív affektusokkal kapcsolatban az
irodalom bőséges adatokkal szolgál mind a stressz-kutatásból, mind a depresszió
kutatásából (1. összefoglaló gyanánt Kiecolt-Glaser és Glaser, 1991; Kulcsár, 1993;
H erbert és Cohen, 1993; Cacioppo, 1994), a pozitív affektusok immunológiai
hatásának vizsgálata azonban hiányzik, vagy csak elvétve jelenik meg az irodalomban.
A boldogság jellemzője a negatív érzelmek viszonylagos hiánya. Széles körben
tárgyalt és megállapított tény az, hogy mind a depresszió, mind a negatív
érzelmek/hangulatok módosíthatják, befolyásolatják az immunrendszer működését
(H erbert és Cohen, 1993). Témánk szempontjából újabb, érdekes vizsgálatot közölnek
Strauman és munkatársai (1993). Többek között a self-diszkrepancia hatását vizsgálták
a természetes ölősejt-aktivitásra. A self-diszkrepancia elmélet szerint a self-fel
kapcsolatos hiedelmek (self-beliefs) különböző területei, úgy mint az aktuális, az
ideális, és az elvárt self (ought self) között fennálló viszonyok indukálta önértékelés
érzelmeket kelt. Az aktuális self és az ideális és elvárt self közötti meg nem felelés
negatív érzelmeket indukál. Az aktuális és az ideális selfek közötti diszkrepancia az
egyént hajlamossá teszi az elégedetlenség, a szomorúság érzésére, ami mögött a
vágyak, a remények be nem teljesítése állhat. A kutatók a self-diszkrepancia kérdőíves
és kísérleti vizsgálata mellett immunológiai vizsgálatokat is végeztek, és először
mutatták ki kísérleti módszerekkel azt, hogy a negatív önértékelés hatással lehet az
immunrendszerre, ronthatja annak működését. Azoknak a vizsgálati személyeknek,
akiknek negatív önértékelését és az ezzel kapcsolatos negatív affektusait a kísérleti
helyzetben növelték, természetes ölősejt-aktivitása szignifikánsan alacsonyabb volt a
kontrollcsoporthoz képest. Mivel az önértékelés és a boldogság kapcsolata a
tanulmány későbbi részében is fontos szerepet kap, itt csak azt emeljük ki, hogy a
vizsgálat ugyan nem igazolta a pozitív önértékelés immunműködést javító hatását, de
felhívta a figyelmet a negatív önértékelés és a negatív érzelmek hatásainak szerepére,
így azt a következtetést vonhatjuk le, amennyiben az egyénnek saját magára vonatkozó
negatív érzései nincsenek nagy mértékben jelen, akkor ez elősegítheti, vagy legalábbis
nem rontja az immunrendszer működését.
A pozitív és a negatív érzelmek, valamint az immunműködés kapcsolata. Az
érzelmi állapotok immunrendszerre gyakorolt hatásának azon vizsgálatai, amelyekben
a pozitív érzelmi állapotokat is mérték, egyrészt a hangulati állapotok hatásának
elemzésével, másrészt az indukált érzelmi reakciók hatásának elemzésével
kapcsolódtak össze. Stone és munkatársai (1987) egyetemistákat vizsgáltak
pszichológiai és immunvizsgáló módszerekkel nyolc héten keresztül. A szerzők fő célja
a nappali hangulati ingadozások és a szekrétoros immunműködés kapcsolatának
kimutatása volt. A szekrétoros immunrendszer, a szervezet első védvonala a
szervezetet elárasztó organizmusok ellen. Vizsgálata a nyál immunoglobulin-A (IgA)
antitestkoncentráció változásainak vizsgálatával történhet. A szerzők az ún.
antigénspecifikus szekrétoros immunválaszt vizsgálták, ami a bevitt, ártalmatlan
antigének ellen termelt nyál-IgA szintjének követését jelenti. A szerzők azt találták,
hogy a nyál IgA szintje egyrészt alacsonyabb volt azokon a napokon, amikor a
vizsgálati személyek intenzívebb negatív hangulatról számoltak be, és magas akkor,
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amikor kevésbé intenzíven éreztek negatív hangulatot (a különbség szignifikáns volt).
Másrészt az előbbihez képest fordított volt a helyzet a pozitív hangulatot illetően, azaz
amikor intenzívebb pozitív hangulatról számoltak be a vizsgálati személyek, akkor a
nyál IgA szintje megnövekedett, amikor pedig kevésbé intenzív pozitív hangulatról
számoltak be, akkor szignifikánsan alacsonyabb.
Szélesebb körű kutatást eredményezett az indukált érzelmeket alkalmazó
módszer. Knapp és munkatársai (1992) vizsgálatukban arra kérték vizsgálati
személyeiket, hogy idézzék fel, próbálják meg újra átélni életük korábbi, érzelmileg
leginkább felkavaró, illetve leginkább örömteli élményeit. A szerzők egyrészt a
mitogénekre adott limfocitaválasz csökkenését tapasztalták mind pozitív, mind negatív
helyzetben, másrészt enyhén megnövekedett természetes ölősejt-aktivitást tapasztaltak
a negatív helyzetben. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy az immunológiai
változások szempontjából az érzelem megnövekedett aktivitási szintje számít inkább és
nem annak minősége, azaz pozitív vagy negatív volta.
Futterman, Kémény és Shapiro (1992) tanulmányukban szintén indukált
pozitív és negatív állapotok hatásait vizsgálva az előzőekkel egybehangzóan arra a
következtetésre jutottak, hogy az indukált intenzívebb érzelmi állapotok nagyobb
mértékű változásokkal, fluktuációkkal járnak együtt az immunrendszer működésében,
mint a kevésbé intenzívek. A szerzők ebben a tanulmányukban is felhívják arra a
figyelmet, hogy a pszichoneuroimmunológiai kutatás annak ellenére elhanyagolja az
affektiv arousal immunrendszerre gyakorolt hatásának vizsgálatát, hogy tudjuk: az
arousal fokozódása együtt jár számos hormon szintjének megváltozásával, olyanokéval
is, amelyek igazolhatóan fontos hatásuk lehet az immunrendszer működésére (1.
összefoglaló gyanánt Kulcsár, 1993).
Futterman, Kémény, Shapiro és Fahey (1994) újabb tanulmányukban
rámutattak arra, hogy az érzelmi állapotok számos módon befolyásolhatják az
immunrendszer működését. A szerzők egyrészt rövididejű hatásként az autonóm idegi
aktivitást említették, amely befolyásolhatja a hipotalamusz-hipoíízis-adrenális tengelyt
és többszörös kapcsolatban van az immunrendszer elemeivel. Másrészt a szerzők a
különböző érzelmi állapotok fizikai aktivitásra gyakorolt hatását emelték ki, amely
visszahathat az immunrendszer működésére. Itt megemlítjük azt a vizsgálatokban
általában elhanyagolt lehetőséget, hogy a különböző érzelmi állapotok különböző
módon befolyásolhatják az egészség vs. betegség-viselkedést (pl. dohányzás, nem
kielégítő alvás, alkohol és drogfogyasztás), amelyeknek lényeges hatásuk lehet akár az
immunrendszer működésére is.
Az idézett szerzők vizsgálatukban azokra a kérdésekre keresték a választ, hogy
(a) a természetes ölősejt-aktivitás és sejtszám megnő-e, illetve a mitogénekre adott
proliferációs válasz megváltozik-e hangulatindukciót követően; (b) egyes fiziológiai és
viselkedéses jellemzők (pl. szívfrekvencia, mozgás, vagy kortizol-szint) megváltozása
együttjár-e az immunológiai változásokkal; (c) vannak-e az immunmutatókban beálló
változások között olyanok, amelyek a hangulati állapot előjelétől függnek, azaz van-e a
változásoknak
specifikusan
a pozitív
hangulatra
jellemző
mintázata?
Összekapcsolódik-e a pozitív hangulat egyes immunmutatók értékének javulásával és a
negatív hangulat egyes immunmutatók értékének csökkenésével? A kutatók
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vizsgálatukban 5 különböző napon (hetente vagy kéthetente) arra kérték vizsgálati
személyeiket, hogy improvizációs módszerekkel különböző - intenzív negatív, enyhe
negatív, intenzív pozitív, enyhe pozitív - hangulati állapotokat indukáljanak
önmagukban. Az előidézett hangulatokat objektív, viselkedéses megfigyeléssel,
valamint szubjektív pontozással mérték. Minden egyes kísérleti ülésben a
hangulatindukciót követően háromszor különböző időpontban vért vettek a vizsgálati
személyektől. A vizsgálatban végül azt találták, hogy a természetes ölősejt-szám és aktivitás ugyan növekedett minden hangulatindukciót követően, de gyorsan, húsz perc
alatt visszaállt az eredeti szintre. Bár a szerzők szerint ez az eredmény egybevág a
stresszirodalom adataival, nem egyezik azokkal az eredményekkel, amelyeket a
tartósan fennálló hangulati állapot (pl. depresszió) következményeként írnak le.
Lehetséges, hogy más mechanizmusok húzódnak meg a rövid-, illetve hosszútávú
hangulatváltozások mögött.
A vizsgálat eredményei továbbá meglepő módon azt mutatták, hogy egyedül
csak egy jellemző m utatott eltérést a hangulat előjelétől függően: egy mitogénre,
phytohemagglutinin-A ra (PHA), adott proliferativ válasz. Ez volt az egyetlen mutató,
amelynek értéke pozitív hangulati indukció esetén növekedett és negatív hangulati
indukció esetén csökkent. A vizsgálatban továbbá nem tudták kimutatni azt, hogy
magasabb aktivációs szint nagyobb hatással lenne az immunparaméterek alakulására.
Arra azonban rámutattak, hogy a szívfrekvencia mint az autonóm idegrendszer
aktivitásának jelzője, kapcsolatot mutatott a legtöbb immunológiai változással. Ezt az
eredményt más munkák is támogatják (1. Cacioppo, 1994, összefoglalóját).
Mi is hasonló eredményekről számoltunk be (Urbán, 1995; valamint Urbán és
Kádár, 1995). A vizsgálatban a boldogság és az immunrendszer egyes mutatóinak
kapcsolatát vizsgáltuk meg. A vizsgálati személyek egyrészt boldogság skálát, élettel
való elégedettség skálát, depresszió skálát, valamint egészségviselkedéssel kapcsolatos
kérdéseket válaszoltak meg. Majd egy héten keresztül hangulati naplót vezettek.
Ebben a pozitív és a negatív affektusok napi megjelenésére kérdeztünk rá. Ezt
követően személyeink vérvizsgálaton vettek részt, amelynek során az immunológiai
gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott immunológiai mutatókat vizsgáltuk meg. A
különböző pszichológiai jellemzők mentén személyeinket mediánhasításos módszerrel
két csoportba soroltuk be (pl. "boldog", illetve "nem boldog"; "sok pozitív affektusról
beszámolók", illetve "kevés pozitív affektusról beszámolók"), és ezek között vizsgáltuk
meg az immunmutatókban jelentkező különbségeket. Bár vizsgálatunkban számos
módszertani nehézség merült fel (ezeket részletesen tárgyaljuk is, 1. Urbán, 1995),
eredményeink mégiscsak konzisztensek a korábbi kutatások eredményeivel, azaz nem
találtunk semmi olyan szisztematikus különbséget, ami arra utalna, hogy a szubjektív
jóllét, a boldogság hatással lenne az immunrendszer működésére.
Az eddigi eredményeket úgy értelmezhetjük, hogy az érzelmi, hangulati
hatásoknak, egészséges személyek esetén kisebb a hosszútávú hatása az
immunmutatókra nézve, mint azt pl. a depresszióban szenvedőkkel kapcsolatos
vizsgálatok alapján korábban gondolhattuk. Bár a kutatás korántsem tekinthető
lezártnak, felvetődhet az a kérdés, hogy vajon adaptív stratégiának tekinthető-e az, ha
a szervezet számára olyannyira jelentős immunrendszer működése pillanatnyi
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hangulati, érzelmi hatásokra lényegesen megváltozna. Remélhetőleg ebben a
kérdésben a későbbiek új, még érdekesebb eredményeket hoznak. A kutatásban
számos kérdésre kell még választ adni, olyanokra is mint például, hogy a mindennapi,
tehát nem indukált, pozitív és negatív érzelmi élmények milyen mértékben képesek
befolyásolni egyrészt az immunrendszert, másrészt az egészség/betegség viselkedést, és
ezek milyen kapcsolatban vannak egymással. Továbbá olyan kérdésekre is választ kell
adni a kutatásoknak, hogy milyen pszichofiziológiai és személyiségpszichológiai
jellemzők, illetve tulajdonságok határozzák meg - ha vannak ilyenek - , s hogy mikor
válik az immunrendszer működése érzékennyé a pozitív és a negatív affektusokra, és
ezek hatása mikor jelenik meg ténylegesen egyes megbetegedések (pl. meghűlés)
gyakoribb megjelenésében.

A pozitív affektusok, a személyiség és az egészség összefüggései
A boldogságkutatásban több kérdés merülhet fel az egyéni különbségek és a
személyiségpszichológia szempontjából is. A kérdések arra vonatkoznak, hogy egyrészt
van-e a szituációkon keresztül megfigyelhető stabil, vonás jellegű boldogság sajátosság,
másrészt vannak-e a boldogsággal együttjáró egyéb személyiségsajátságok. Jelen
dolgozatban a kérdést úgy is kitágítjuk, hogy vannak-e olyan boldogsággal, pozitív
affektivitással összefüggő személyiségsajátságok, amelyek végső soron a boldogság
egészség feltételezett összefüggésben közvetíthetnek.
Diener és Larsen (1984, 1. Argyle, 1990) kimutatták, hogy mind a munka-,
mind a pihenő aktivitásokban a pozitív affektusok 52%-ban az adott személynek voltak
köszönhetőek és csak 23%-ban a különböző szituációknak, míg a negatív affektivitás
különösen erős személyre jellemző stabilitást mutatott. Ormel (1983,1. Costa, McCrae,
Zonderman, 1987) longitudinális vizsgálatában olyan eredményeket kapott, amelyek a
szerzőt arra a következtetésre vezették, hogy a jóllét-mérőeszközökre adott válaszok
főképpen személyiségsajátságoktól függnek. Erre két fő érvet hozott fel. Egyrészt az
életkörülmények megváltozása, illetve romlása kevéssé befolyásolta a jóllétet
(legalábbis azt, amit a mérőeszközök mértek), másrészt a mérőeszközökre adott
válaszok nagymértékű stabilitást mutattak. Costa, McCrae, Zonderman (1987) éppen
az előbbi szerző eredményeinek meglepő volta miatt végzett újabb longitudinális
vizsgálatot. Ebben igen nagy mintával (majdnem 5000 fővel) dolgoztak. Többéves
követéses vizsgálatban a szerzők a jóllét kérdőívekre szignifikáns teszt-reteszt
korrelációkat kaptak, ami igazolja azt, hogy a jólléttel kapcsolatos ítéletek hosszútávú
stabilitást mutatnak. Az a kérdés természetesen mindenképpen felmerül, hogy az
eredmények nem a használt mérőeszközök sajátosságaiból adódnak-e. Erre a szerzők
nem tudnak a vizsgálat keretein belül választ adni, mivel ehhez további adatok
lennének szükségesek.
Myers
és
Diener
(1995)
a
boldogsággal
összefüggő
személyiségtulajdonságokat a szakirodalom alapján négy jellemzőben azonosítja:
önbecsülés, személyes kontroll érzése, optimizmus, és extraverzió. Más elemzésekben
Taylor és munkatársai (Taylor és Brown, 1988; Taylor, 1989) a pozitív illúziót mint a
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boldogság egyik fő sajátosságát azonosítják, és ennek fő megjelenéseit az előbbiekhez
hasonló sajátosságokban találják meg: az én "irreálisan" pozitív szemlélete
(nagymértékű önértékelés), kontroli-illúzió és felfokozott optimizmus. Az említett
személyiségtényezőket is magában foglalja Oláh (1993) coping-potenciál, illetve
pszichológiai immunrendszer fogalma. Az előbbi alatt a szerző a kevetkező kognitív
természetű személyiségtényezőket érti: kontrollképesség, tanult leleményesség,
diszpozicionális optimizmus, lelki edzettség, koherencia érzék, amelyek az elsődleges
és másodlagos értékelés közvetlen befolyásolásán keresztül járulnak hozzá az egyéni
megküzdési hatékonyság erősítéséhez. Az utóbbi, "a pszichológiai immunrendszer
fogalma azoknak a személyiségforrásoknak a megjelölésére szolgál, amelyek képessé
teszik az egyént a stresszhatások tartós elviselésére, a fenyegetésekkel való eredményes
megküzdésre úgy, hogy a személyiség integritása, működési hatékonysága és fejlődési
potenciálja ne sérüljön, inkább gazdagodjon, a stresszel való aktív foglalkozás során
szerzett tudás, élményanyag és tapasztalat interiorizációja következtében" (85. o.). E
fogalom jelentősége abban áll, hogy a külön kezelt személyiségtényezőket egységes
rendszerbe foglalja.
A továbbiakban olyan kutatásokat tekintünk át, amelyek a személyiség
tényezők és a boldogság kapcsolatát vizsgálják.
A z extraverzió és a boldogság. Az extroverzió és a boldogság közötti kapcsolat
vizsgálata hosszabb múltra tekint vissza. Kezdetként talán Costa és McCrae (1980)
gyakran idézett tanulmányát említhetjük. Ebben a szerzők azt vizsgálták, hogy az
extroverzió és a neuroticitás milyen hatással van a boldogságra, a pozitív és a negatív
affektusokra. Korrelációs eredményekkel igazolták, hogy az extroverzió a pozitív
érzelmekkel és az érzelmek kiegyensúlyozottságával pozitívan korrelál. A neuroticitás
a negatív érzelmekkel pozitívan és a pozitív érzelmekkel negatívan, illetve az érzelmek
kiegyensúlyozottságával negatívan vagy egyáltalán nem korrelál. Mivel a szerzők
felvetették, hogy a pillanatnyi hangulat befolyásolja a mérőeszközökön kapott
értékeket, olyan longitudinális vizsgálatot terveztek, amelyben 10 év múlva a korábban
részt vett személyekkel megismételték a vizsgálatot. Eredményeik szerint, ismerve az
egyén személyiségskálákon kapott eredményét, be tudták jósolni a tíz évvel későbbi
boldogságának mértékét. Ezzel az eredménnyel cáfolták a boldogság-személyiség
vizsgálatok azon alternatív magyarázatainak érvényességét, hogy a boldogság és a
személyiség közötti kapcsolatot az időleges hangulati állapotok közvetítik. Az
extroverzió tehát a boldogság lényegi összetevőjének tűnik.
Emmons és Diener (1986) felhívják figyelmünket arra, hogy Costa és McCrae
tanulmányában használt Eysenck Személyiség Kérdőív (EPI) extroverzió skálája
korábbi vizsgálatok alapján két egymással közepes korrelációban levő faktorra
bontható: a szociabilitásra és az impulzivitásra (pl. Rocklin és Revell, 1981,1. Emmons
és Diener, 1986). Tanulmányukban tehát azt vizsgálták, hogy a pozitív és a negatív
affektusok miképpen viszonyulnak mind az extroverzióhoz (és annak’ e két
faktorához), mind a neuroticitáshoz. Eredményeikben azt találták, hogy míg az
extraverzió szociabilitás komponense felelős az extroverzió és a pozitív érzelmek
kapcsolatáért (szignifikáns korrelációkat kaptak az extroverzió, illetve a szociabilitás,
valamint a pozitív affektusok között, míg az impulzivitással és a neuroticitással a
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pozitív affektusok skála nem korrelált szignifikánsan), addig az impulzivitás a negatív
érzelmekkel mutat kapcsolatot, mivel szignifikáns korreláció jelent meg az
impulzivitás és a negatív affektus között. A szerzők magyarázatként azt hangsúlyozzák,
hogy a szociábilis személyek egyrészt könnyebben kerülnek jutalmazó szociális
interakcióba, amelyek könnyen keltenek bennük pozitív hangulatot. Hasonló
eredményekről számol be Argyle és Lu (1990,1. Argyle, 1992) is, bár érdekes, hogy az
előbbi tanulmányokra Argyle (1992) itt idézett munkájában nem hivatkozott.
Témánk egészségpszichológiai aspektusából fontosnak tűnik, hogy
hangsúlyozzuk, hogy a nagymértékű szociabilitással bíró egyének könnyen
hozzáférhetnek környezetük szociális támogatásához, amelynek a napjainkra már
óriásira duzzadt szakirodalma annak egyöntetűen egészségmegőrző, egészségjavító
szerepét mutatja ki (1. Schwarzer és Leppin, 1991; Cohen, 1988; valamint Urbán,
1994). A boldogság éppen ilyen közvetett hatások miatt is járhat együtt stabilabb
egészségi állapottal.
A boldogság és az önértékelés. Taylor és Brown (1988) és Taylor (1989)
mutatnak rá, hogy az egészséges személyeket önmaguk "irreális" pozitív értekelése
jellemzi. Számos tanulmányt idéznek annak demonstrálására, hogy az emberek nagy
részénél az önértékelés pozitív és negatív elemei nincsenek egymással egyensúlyban, az
önértékelés sokkal inkább a pozitív végpont felé közelít. Ezt a pozitív önértékelést a
szerzők a kísérleti szakirodalom áttekintésével két okból is "irreálisnak" tartják:
egyrészt mert létezik egy olyan, széleskörű tendencia, hogy az ember önmagát jobbnak
lássa, mint másokat, másrészt bizonyítható, hogy a személyek többsége sokkal
pozitívabbnak látja magát, mint ahogy mások látják őt. Ezzel párhuzamosan a szerzők
olyan vizsgálatokat idéznek, amelyek arra utalnak, hogy az alacsony önértékelésű és a
mérsékelten depressziós személyek önészlelésükben pontosabbak, önértékelésük
közelebb áll az objektív megfigyelőkéhez. Ezek alapján a szerzők a mentális egészség
és a boldogság fontos összetevőjeként azonosítják az önértékelés "irreális" pozitív
voltát. A szerzők ezzel a véleményükkel szembekerülnek azzal a pszichológiai
tradícióval, amely a mentális egészség egyik alapvető kritériumaként a valóság reális
észlelését tartja.
Diener és Diener (1995) vizsgálták azt, hogy milyen tényezők játszanak
szerepet különböző kultúrákban az élettel való elégedettségben és az önértékelésben.
A számos eredmény közül számunkra az tűnik érdekesnek, hogy 31 kultúrából
összegyűjtött nagyszámú (13118) vizsgálati személy adatainak elemzése azt mutatja,
hogy az önértékelés és az élettel való elégedettség (life satisfaction) pozitívan korrelál.
A kultúrák összevetésével azonban további érdekes eredményt kaptak a kutatók: az
önértékelés és az élettel való elégedettség kovarianciája az adott kultúra
kollektivizmusa/individualizmusa1 mentén változik. A korreláció alacsonyabb a
* Triandis, McCusker és Hűi (1990) szerint az individualista kultúrákban, mint az Egyesült Államokban,
Kanadában, Angliában, Franciaországban, elvárják az egyénektől azt, hogy saját szükségleteiket, igényeiket és
személyes céljaikat hangsúlyozzák. Ezzel szemben a kollektivista kultúrákban, mint Kína, afrikai és
délamerikai nemzetek többsége, az egyéneket arra késztetik, hogy alárendeljék saját egyéni igényeiket,
szükségleteiket a közösség (család, törzs, klán stb.) szükségleteinek, elvárásainak.
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kollektivista nemzeteknél, míg magasabb az individualisztikus, főképpen nyugati
nemzeteknél. Ezt az eredményt a szerzők úgy értelmezik, hogy az individualista
kultúrák tagjaikat arra ösztönzik, hogy egyedi attitűdjeiket, érzelmeiket tekintsék a
lényegi meghatározó tényezőnek életük értékelésével kapcsolatban. Nem csoda tehát,
hogy az élettel való elégedettség megítélésében az egyén önmaga áll figyelme
fókuszában szemben a közösséggel. Felmerül az, hogy a személyiségteoretikusok az
érett vagy jól funkcionáló személyiség koncepcióiban a független, önnálló személyt
hangsúlyozzák-e, megcélozva a szélsőségesen individualisztikus karakter sajátosságait.
Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy az egyén jóllétét, boldogságát
meghatározó tényezők körét az egyén szociokulturális környezete lényegesen
befolyásolja. Ezeket a tényezőket tehát a későbbi kutatásokban is figyelembe kell
venni.
A boldogság és a személyes kontroll érzése. A boldogság és a személyes kontroll
közötti kapcsolat vizsgálata kezdetben olyan felismerésekhez vezetett, hogy (a) azok a
helyzetek, amelyek csökkentik a személyes kontroll érzését, azonnal csökkentik a
személy megelégedettségét; (b) más vizsgálatok viszont arra vezettek, hogy
amennyiben a személy kisebb kontrollt érez élete felett, nagy valószínűséggel kisebb
lesz átlagos boldogságának mértéke is (Larson, 1989).
Más megközelítésben, a pozitív illúzióval kapcsolatban Taylor és Brown
(1988) az irodalmi adatokat áttekintve kimutatták azt, hogy a személyes kontroll hite
az emberek nagy részénél nagyobb mértékű, mint a valóságos kontroll. Ezzel szemben
a depressziós betegek kontrollba vetett hite megalapozottabb, mint az egészségeseké.
Larson (1989) közvetlen vizsgálatot végzett a boldogság, megelégedettség és a
kontrollérzés közötti összefüggésre. A szerző a papír-ceruza tesztek hibáinak
kiküszöbölésére az ún. Élménygyűjtési Eljárást (Experience Sampling Method)
alkalmazta, amelyben a vizsgálati személyeket egy a karjukon viselhető szerkezet egy
héten át véletlenszerű időben figyelmezteti arra, hogy válaszoljanak írásban néhány
kérdésre. Ezek a kérdések a szubjektív érzelmi állapotra, valamint a szubjektív
kontrollra vonatkoztak. Az utóbbit két olyan aspektusból kellett megválaszolni, mint
kontroll a saját cselekvése felett, illetve kontroll az adott helyzet felett. Az elemzés
első felében az eredmények azt mutatták, hogy a napi tapasztalatok során a boldogság
és a személyes kontroll mindkét aspektusa között ugyan pozitív korreláció adódott, de
ez igen kis mértékű volt. Tehát a személyes kontroll és a közvetlen boldogság a
mindennapi tapasztalatokban nem kapcsolódik szorosan össze. Az elemzés következő
részében a szerző azt vizsgálta, hogy az egész heti kontroll érzésének átlaga és a
boldogság, érzelmi állapot átlaga hogy viszonyul egymáshoz. Az elemzés eredményei
azt mutatták, hogy a kontroll mindkét aspektusa mérsékelten korrelál a pozitív affektiv
állapottal. A végső következtetés tehát az eredmények alapján az lehet, hogy a normál
napi élet folyamán a kontroll érzése nincs szoros kapcsolatban az érzelmi állapottal.
Meg kell jegyeznünk azonban azt, hogy a vizsgálat során csak pozitív érzelmi állapotot
mértek, negatívat nem, pedig a hétköznapi életben átélt kontrollvesztés könnyen
indukálhat negatív érzéséket is. A vizsgálat ez irányú kiterjesztése különösen
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egészségpszichológiai szempontból fontos2. A szerző eredményeit összehasonlította
olyan korábbi kutatásokéval, amelyeket anorexiás, bulímiás, illetve klinikai
depresszióban szenvedő személyekkel végeztek. Érdekes következtetés adódott. Úgy
tűnik, hogy a klinikai mintába tartozók sokkal érzékenyebbek és sérülékenyebbek a
kontroll érzésének rövid idejű ingadozásaival szemben, mint a nem klinikai mintába
tartozók. Számukra érzelmi állapotuk szempontjából kritikusnak tűnik a kontroll
közvetlen fenntartása.
A boldogságra, illetve a pozitív mentális egészségre vonatkozóan két
következtetés adódik: egyrészt az egyénnek szüksége van arra, hogy elérje az általános,
saját élete feletti kontroll érzését, másrészt meg kell tanulnia elviselni komolyabb
kellemetlenség nélkül a napi tapasztalatokban fellépő időleges kontrollvesztést.
A személyes kontroll érzése továbbá, más vizsgálatok alapján, egyes
betegségekből (pl. miokardiális infarktus) való fizikai felgyógyulás fontos előrejelzője
lehet (Agarwal és mtsai, 1995).

A boldogság és az optimizmus
Az optimizmust mint a boldogság alapvető összetevőjét, a jövővel kapcsolatos pozitív
elvárásként határozhatjuk meg, szemben a pesszimizmussal, amit a jövővel kapcsolatos
negatív elvárásként értelmezünk (Peterson és Bossio, 1991). Az optimizmus szoros
kapcsolatban áll olyan, napjainkban egyre szélesedő kutatási területekkel, mint a már
említett pozitív illúzió, a pozitív/negatív gondolkodás, a magyarázati stílus
(explanatory style) (Peterson és Bossio, 1991).
A diszpozicionális optimizmus és problémaköre
Az optimizmus-kutatásban jelentős vonulatot képez a diszpozicionális optimizmus
fogalma és az ezzel kapcsolatos vita. A diszpozicionális optimizmus Carver és Scheier
(1982) kontrollelméletének központi magja. Az elmélet szerint az egyén viselkedésbeli
célja, sztenderdje, valamint a pillanatnyi helyzete között húzódó diszkrepancia, össze
nem illés értékelő folyamatokat indít be. Amennyiben ez alapján a cél és a jelenlegi
helyzet közötti össze nem illés csökkenthetőnek tűnik, akkor célírányított viselkedés
indul be. Amennyiben az értékelés negatív, akkor az erőfeszítés csökkentése vagy
feladása következik be. Ebben a rendszerben az egyéni különbségek az általános
elvárásban jelentkeznek, ami az optimisták esetében pozitív, kedvező kimetel
irányában általánosított elvárásban, a pesszimisták esetében negatív, kedvezőtlen
kimenetel irányában általánosított elvárásban jelentkezik. Scheier és Carver (1985)
2 Számos más olyan vizsgálatot végeztek, amelyben a negatív érzelmi állapotokra összpontosítottak csupán.
Ilyen, újabb vizsgálatokról számolt be Cohen és mtsai (1995), valamint Cohen, Tÿrell és Smith (1993).
Vizsgálataik jelentőségét az a szándék növeli, hogy túllépjenek a negatív érzelmek és az egészség
kapcsolatáról szóló vizsgálatok metodológiai és konceptuális problémáin. Ezekkel a kérdésekkel egy másik
tanulmány keretein belül kívánunk foglalkozni.
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kidolgozták elméleti megközelítésük alapján az ún. Élet Felé Való Irányultság Tesztet
(Life Orientation Test, a továbbiakban LOT), amely az optimizmus dimenzióját
hivatott mérni. A szerzők ugyan számos más hasonló konstruktummal
(reménytelenség, depresszió, önbecsülés) kapcsolatosan igazolták tanulmányukban a
diszpozicionális optimizmus konvergens és divergens validitását, vizsgálataikba
azonban nem vontak be olyan fontos személyiségdimenziókat, mint például a
neuroticitás és az extraverzió, aminek a későbbiekben jelentősége lesz a LOT-tal
végzett vizsgálatokra nézve. Számos tanulmány foglalkozott az egészség, a megküzdés
és a LOT-tal mért optimizmus viszonyával. A kutatók azt találták, hogy az optimisták
gyorsabban és kevesebb problémával gyógyulnak meg a miokardiális infarktusból
(Scheier és mtsai, 1989), kevesebb Fizikai betegségtünetről számolnak be (Scheier és
Carver, 1985), inkább a problémaorientált megküzdés és a szociális támogatás keresése
jellemző rájuk (Scheier, Weintraub és Carver, 1986). A LOT magas pontszámával
jellemezhető nők szülést követően kisebb mértékű depresszióról számolnak be (Carver
és Gaines, 1987).
Smith és munkatársai (1989) végezték el a diszpozicionális optimizmus és a
neuroticizmus, valamint negatív affektivitás konvergens-divergens érvényességének
vizsgálatát. Az eredményük meglepő volt: a LOT által mért optimizmus és a
neuroticizmus, illetve negatív affektivitás a korrelációk elemzése alapján nehezen volt
elkülöníthető, ha egyáltalán el lehetett őket különíteni. Az alkalmazott skálák
faktoranalízise egy robusztus faktort eredményezett (a variancia 71%-át magyarázta),
ami azt jelenti, hogy mindegyik skála azonos dimenziót mért. Más meglepő
eredményeket is kaptak. Vizsgálatukban egyrészt ők is az elvárt korrelációkat mutatták
ki: azaz a LOT pontszám negatívan korrelált a fizikai panaszokról való beszámolóval,
az elkerüléssel, a vágyakozó gondolkodással és az önvádlással mint megküzdési
viselkedésekkel; pozitívan korrelált a problémafókuszú megküzdéssel és a szociális
támogatás keresésével. Amikor azonban a neuroticitást "kontrollálták" parciális
korrelációs módszerrel, a LOT-tal való előbb említett korrelációk eltűntek (a fizikai
tünetek, a problémafókuszú megküzdés, vágyakozó gondolkozás, és az elkerüléssel
kapcsolatban), illetve erősen gyengültek (a támogatás keresését és az önvádlást
illetően). Amennyiben a LOT pontszámot tartották "ellenőrzés alatt", a korrelációk és
mintázatuk lényegében nem változtak meg. Ez a meghökkentő eredmény azonban,
ahogy a szerzők is hangsúlyozzák, nem jelenti az optimizmus és a neuroticitás
azonosságát, azonban rámutat a LOT mint mérőeszköz sajátosságaira, és felhívja a
figyelmet a neuroticitás és annak "kontrollálásának" jelentőségére minden olyan
kutatásban, ahol a személyiség és az egészség vizsgálata a cél.
Williams (1992) a LOT és Eysenck személyiségkérdőívének (EPQ)
korrelációs vizsgálatát végezte el. Az optimizmus, a pesszimizmus és a LOT
összpontszám a most már elvártnak megfelelően magasan korrelált a neuroticizmussal
mind a férfiaknál, mind a nőknél. Ugyanakkor az extraverzió is szignifikánsan korrelált
az említett változókkal, bár kisebb mértékben. Sem a pszichoticizmus, sem a hazugság
skála nem mutatott korrelációt az optimizmus skála értékeivel. A szerző vizsgálatának
eredményeképpen felveti, hogy hasznos lenne az optimizmust és a pesszimizmust nem
egydimenziósnak tekinteni, hanem elkülönítve, két külön dimenzióként tárgyalni.
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Hasonló célt tűztek ki Marshall és munkatársai (1992) tanulmányukban.
Vizsgálatuk fő kérdése az volt, hogy vajon az optimizmus és a pesszimizmus
egydimenziós kontinuumon reprezentálhatók-e jobban, vagy tekintsük őket két,
valamennyire független dimenziónak. Erre a kérdésre keresve a választ a szerzők
egyrészt két, széleskörben használt optimizmus-pesszimizmus skála faktoranalízisét
végezték el, másrészt megvizsgálták, hogy az optimizmus és a pesszimizmus a
korrelációk milyen mintázatát mutatja az alapvető személyiség és hangulati
dimenziókkal. A faktoranalízis eredményei azt mutatják, hogy mind a két optimizmus
pesszimizmus skála kétfaktoros megoldása a legmegfelelőbb, amely két, némileg
korreláló, de elkülöníthető faktort (optimizmus, illetve pesszimizmus) eredményez.
További eredmények azt mutatják, hogy az optimizmus mutatók magasan korrelálnak
az extraverzióval és a pozitív érzelmekkel, a pesszimizmus mutatók viszont a
neuroticitással és a negatív érzelmekkel mutatnak erős kapcsolatot. A szerzők
eredményeik alapján javasolják, hogy az optimizmus-pesszimizmus egydimenziós
szemlélete helyett annak több dimenziós modellje kerüljön előtérbe. Hangsúlyozzák
azt is, hogy bár a józan ésszel ellentmondónak tűnik, de az optimizmus és a
pesszimizmus alapvetően nem kizárói egymásnak, nézheti valaki például mindennek a
jó oldalát anélkül, hogy arra számítana, hogy csak jó dolgok történhetnek meg vele.
Más szerzők az optimizmus összetett fogalmán belül három típust
különböztetnek meg: optimizmust, összehasonlítási optimizmust (comparative
optimism), és nem-realisztikus optimizmust (Harris és Middleton, 1994). Az
optimizmus megfelel annak, hogy a pozitív eseményeket valószínűbbnek észleljük,
mint a negatívokat. Az összehasonlítási optimizmus annak feleltethető meg, hogy a
pozitív eseményeket nagyobb valószínűséggel tulajdonítjuk saját magunknak, mint
másoknak, míg a negatív eseményeket nagyobb valószínűséggel tulajdonítjuk
másoknak, mint saját magunknak. A nem-realisztikus optimizmus kifejezés arra a
tendenciára utal, hogy a pozitív eseményeket valószínűbbnek tekintjük mint amilyenek
ténylegesen, és a negatívokat kevésbé tekintjük valószínűnek, mint amilyenek azok
valójában. A nem-realisztikus optimizmus szoros operacionális kapcsolatban van az
összehasonlítási optimizmussal, mivel az utóbbit alkalmazzák az előbbi mérésére. E
vizsgálati módszer mögött meghúzódó feltevés a következő: ha elég nagy számú ember
egy adott mintában úgy tekinti, hogy az önmagával kapcsolatos pozitív életesemények
bekövetkezési valószínűségének mértéke az átlag fölött van, és/vagy az önmagával
kapcsolatos negatív életesemények bekövetkezésének valószínűségének mértéke az
átlag alatt van, akkor ezekben az ítéletekben valami hiba kell, hogy legyen. Bár ezzel a
módszerrel nem tudjuk megmondani, ki tévedett, de elméletileg rá lehet mutatni arra,
hogy a minta egy részére a nem-realisztikus optimizmus jellemző (Harris és
Middleton, 1994). Ez arra mutat rá, hogy az optimizmus kutatásában megjelenő
számos fogalom egymással szoros kapcsolatban van és fogalmi és módszertani
megkülönböztetésük gyakran nehézségekbe ütközik.
Az optimizmus irodalmát magyar nyelven és elsősorban a betegségekkel,
megküzdési folyamatokkal kapcsolatban Kulcsár (1995) és Oláh (1993) ismerteti.
Az optimizmus és a boldogság kapcsolatát Seligman (1991,1. Myers és Diener,
1995), valamint Dember és Brooks (1989) mutatják ki. Az utóbbi szerzők az általuk
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létrehozott optimizmus-pesszimizmus skálával és más boldogság skálákkal kapcsolatos
korrelációs vizsgálatok eredményeit mutatják be. A szerzők szignifikánsan pozitív
korrelációkat kaptak a boldogság skálák pontszáma, valamint az optimizmus pontszám
között és szignifikánsan negatív értéket a boldogság pontszámok és a pesszimizmus
között.
Az optimizmus és egészség kapcsolatáról Peterson és Bossio (1991)
könyvében részletes elemzés található, amely releváns a boldogság és egészség
kapcsolatát illetően is.
A szerzők számos vizsgálatot idéznek, amelyekben kimutatták, hogy az
optimizmus jobb egészségi állapottal jár együtt, szemben a pesszimizmussal. Ezek
közül a szerzők a vizsgálatok módszertani kritikáját követően egy longitudinális
vizsgálatot emeltek ki, amely megfelelt a korábban általuk felállított kritériumoknak: a
megfelelően hosszú időt átölelő longitudinális vizsgálattervezés, a részt vevők
kezdettől fogva ismert egészségi állapota, megfelelő számú vizsgálati személy,
megbízhatóan és érvényesen mért, jól meghatározott pszichológiai változók, az
egészség és betegség objektív mérőeszközeinek alkalmazása. A vizsgálatot, amely
Harvard Study (Peterson és mtsai, 1988/1994) néven került be a köztudatba, Kulcsár
(1995) részletesen ismerteti, ezért itt csak a kutatás végeredményéről számolok be.
Ebben a longitudinálisnak tervezett (35-40 évet felölelő), nagyszámú vizsgálati
személyt involváló vizsgálatban a kutatók azt találták, hogy a fiatalon mért optimizmus
az élet későbbi szakaszában megjelenő jó egészséggel összefügg. Ki kell emelnünk a
korrelációs eredmények sajátos mintázatát. A fiatal életkorban (25 év) sem az
optimizmus, sem a pesszimizmus nem korrelált az egészség semmilyen mérőszámával
(a korreláció értéke 30 éves korban 0,04, 35 éves korban 0,03, 40 éves korban 0,13 volt
(Peterson és mtsai, 1988/1994, 243. o.), de később, 45 éves korban az összefüggés
nyilvánvalóvá vált, a korrelációs együttható értéke elérte a 0,37-t. A fiatal korban mért
optimizmus tehát szignifikáns korrelációt mutatott a későbbi, 45-50 éves korban mért
egészséggel. Peterson és Bossio (1991) összefoglalójukban kiemelik, hogy olyan jól
ismert jelenségek, mint a cigarettázás és a tüdőrák közötti korreláció gyengébb, mint
az ebben a vizsgálatban talált összefüggés.
Peterson és Bossio (1991) irodalmi adatokat mutatnak be az optimizmus és az
egészség közötti kapcsolat lehetséges közvetítőire, amelyek között a következő
tényezőket hangsúlyozzák: immunkompetencia, a stresszre adott reakció,
koleszterolszint, hangulat, problémamegoldás, teljesítmény, kitartás, célkitűzés,
egészségesség elősegítése és szociális támogatás.
Ezek a tényezők ilymódon feltétlenül közrejátszhatnak a boldogság és az
egészség közötti egyelőre még kevéssé tisztázott viszonyban is. Hangsúlyoznunk kell,
hogy a kapcsolat nem egyértelműen pozitív, legalábbis nem az optimizmust illetően.
Számos tanulmány mutat arra, hogy kevésbé tartjuk valószínűnek, hogy velünk
valamilyen negatív esemény történjen, pl. autóbaleset, fertőző betegség stb., ezzel
ellentétben valószínűbbnek tartjuk azt, hogy ezek az események másokkal
megtörténjenek (Harris és Middleton, 1994; McKenna, 1993; Taylor és mtsai, 1992;
Bauman és Siegel, 1987; Perloff és Fetzer, 1986). Ez a téves percepció csökkent
mértékű egészségviselkedéshez vezethet pl. biztonsági öv használatának hanyagolása,
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óvszer nélkülözése a szexuális kapcsolatban. így az optimizmus nem feltétlenül jár
pozitív eredménnyel az egyén egészségére nézve, de jelentősége és lehetséges pozitív
hatásai a már bemutatottak alapján is nyilvánvalónak tűnnek.
A boldogság: vonás és/vagy állapot?
A korábbiakban említett boldogság/jóllét megközelítésekben bemutattuk az ún.
"alulról-felfelé" (bottom-up) közelítő elméleteket, amelyek szerint a boldogság az élet
apró boldog pillanataiból tevődik össze. Ezzel szemben jellemeztük a felülről-lefelé
(top-down) megközelítéseket, amelyek szerint létezik az életünk és eseményeinek
értékelését befolyásoló prediszpoziciő. Míg az első elméletcsoport az ún. state-,
állapotelméletekkel rokonítható, addig az utóbbi az ún. trait- vagy vonáselméletekkel
kapcsolható össze. A dolgozat jelen részében, ahol célunk a boldogság
személyiségpszichológiai vonatkozásait bemutatni, fontos állást foglalnunk abban,
hogy a boldogság vonás-e vagy állapot. Igen kevés kutatás foglalkozott ezzel a
kérdéssel ezidáig. Tudomásunk szerint az egyetlen olyan szisztematikus vizsgálat,
amely azt célozta meg, hogy megvizsgálja a vonás és az állapot megközelítés
alkalmazhatóságát a boldogság/jóllét konstrukciójára, csak napjainkban jelent meg.
Feist, Bodner és mtsai (1995) azt vizsgálták, hogy a boldogság melyik szempontból
közelíthető meg a legjobban, a már említett "alulról-felfelé", vagy a "fölülről-lefelé"
szemléletből. Vizsgált változóik a fizikai egészség, a napi bosszankodások (daily
hassiess), a világgal kapcsolatos diszpozíció (world assumption), konstruktív
gondolkodás és a pszichológiai jóllét. Feltevésük szerint, amennyiben a boldogságot az
"alulról-fölfelé" modell írja le a legjobban, akkor a fizikai egészség és a napi
bosszankodások befolyásolják az egyén világszemléletét és a mindennapi életben való
konstruktív problémamegoldását. így ezek között a korrelációnak negatívnak és
mérsékeltnek kell lennie. A "felülről-lefelé" modellben viszont a szubjektív jóllét van
egyedüli befolyással a konstruktív gondolkodásra, illetve a világgal kapcsolatos
diszpozícióra, valamint ezek vannak hatással a fizikai egészségre és a napi
bosszankodásra. A vizsgálatban egyetemi hallgatókkal töltették ki a megfelelő kérdőív
csomagot négy alkalommal egy hónapon belül. Az adatok elemzését követően
nyilvánvalóvá vált, hogy azok mind a két megközelítéshez jól illeszkednek, vagy
legalábbis egyik modellre sem alkalmazhatóak jobban mint a másikra. A szerzők a okokozatiság kétirányú voltát hangsúlyozzák és kiemelik, hogy a boldogságot ezek szerint
mind állapot-, mind vonás-sajátosságként is kezelhetjük.

A boldogság és a személyiség más megközelítésben: a személyes törekvések (personal
strivings) elmélete
Emmons (1986) az eddigiektől eltérő személyiségpszichológiai megközelítést javasol.
Tanulmányában a személyes célokra és azok beteljesítésére helyezve a hangsúlyt,
ahhoz az irányhoz kapcsolódik, amely a jóllétben és a boldogságban a célok, a vágyak
elérésének, kielégítésének jelentőségét kutatja. A személyes törekvések (personal
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strivings) fogalmában azokat a célokat foglalja össze, amelyeket az egyén saját magára
jellemzően próbál megvalósítani, beteljesíteni. Minden személy rendelkezik a
személyes törekvések ilyen egyedi készletével; pl. szeretetet kiváltani másokból vagy
domminanciát, kontrollt szerezni mások felett. A személyes törekvéseket úgy is
tekinthetjük, mint olyan magasrendű absztraháló jellemzőket vagy témákat, amelyek
az egyén számára funkcionálisan ekvivalens, alárendelt célok csoportját fedik le.
Ebben a konstrukcióban nem konkrét célokról van szó, hanem olyan absztrakt
minőségekről, amelyeket az egyén számos módon érhet el. A személyiség ezen
megközelítésével a szerző a jóllét és a boldogság főbb tényezői (pozitív, negatív
érzelmek és az élettel való elégedettség) és a személyes törekvések jellemzői
(elkötelezettség, fejlődés, beteljesülés, a siker valószínűsége stb.) között vizsgálta az
összefüggéseket. A közölt vizsgálat első felében a résztvevők személyes törekvéseit és
azok jellemzőit térképezték fel, a vizsgálat második felében véletlen élménygyűjtési
eljárásban vettek részt három héten keresztül. A vizsgálat eredményei azt mutatják,
hogy a pozitív érzelem a személyes törekvések értékességével, azok korábbi
beteljesítésével és az ehhez szükséges erőfeszítéssel volt legerősebben kapcsolatban. A
negatív érzelmi állapot a beteljesítés csökkenő valószínűségével, a törekvés alacsony
instrumentalitásával (mennyiben segíti elő más törekvések elérését), a törekvések
ambivalenciájával korrelált legnagyobb mértékben. Azok a személyek, akikre
fokozottan jellemző az élettel való elégedettség, törekvéseiket fontosnak, értékesnek
és konfliktust nem okozónak észlelték. A siker észlelt valószínűsége és a negatív
affektus között fordított U alakú összefüggés adódott. Azok a személyek, akik vagy
nagyon magas, vagy nagyon alacsony elvárással éltek, kevésbé voltak boldogok azoknál,
akik közepesnek vélték a siker szubjektív valószínűségét. Talán az egyik legfontosabb
eredménye a vizsgálatnak az volt, hogy alátámasztotta azt a szemléletet, miszerint a
szubjektív jóllétet könnyebben megérthetjük a személyek idioszinkratikus
céltörekvéseinek, illetve azok percepciójának ismeretében, mint a nomotetikus
személyiségjellemzőkében (1. még Emmons és Diener, 1985).
A személyes törekvések megközelítéssel kapcsolatos újabb vizsgálatról
számoltak be Diener és Fujita (1995) tanulmányukban. A szerzők azt a kérdést
vizsgálták, hogy a jóllét, az élettel való elégedettség miért korrelál olyan alacsonyan az
erőforrásokkal (resources). Az erőforrások, amelyekkel az egyén rendelkezik és
amelyek lehetnek materiális erőforrások, szociális erőforrások, illetve személyes
tulajdonságok, hozzásegítik birtoklójukat személyes céljai megvalósításához. Éppen
ezért lenne jogos az a feltételezés, hogy amennyiben az erőforrások hozzásegítik
tulajdonosukat céljainak megvalósításához, akkor ezeknek jelentős befolyással kellene
bírniuk az egyén szubjektív jóllétére. Számos vizsgálat eredménye nem ebbe az irányba
mutatott. Sem a lottónyertesek nem boldogabbak (Brickman és mtsai, 1978,1. Diener
és Fujita, 1995), sem a rokkant emberek nem boldogtalanabbak (Allmam, 1990, 1.
Diener és Fujita, 1995), mint a kontroll csoport. E jelenség magyarázatait a szerzők
nem találják kielégítőnek és kifejtik, hogy az erőforrások a jóllét erősebb bejóslói
lehetnének, amennyiben azokat idiografikusan vizsgáljuk. Nyilvánvaló, hogy az egyedi
törekvések a különböző erőforrásokkal szemben támasztott egyedi igényeket
jelentenek, bár különböző erőforrások révén is eljuthatunk ugyanazon törekvés
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kielégítéséhez. A szerzők ebből következően a következő a hipotéziseket vetik fel: (1)
A különböző erőforrások ugyan a jólléttel alacsonyan korrelálnak, de ha ezeket
összegezzük, akkor az így kapott összes erőforrás együtt már erősebb kapcsolatot kell,
hogy mutasson a jólléttel. (2) Az erőforrásokon belül a szociális és belső
erőforrásoknak nagyobb jelentőséget kell kapniuk, mint a külsőknek, pl. anyagi javak.
(3) A személy céljainak releváns erőforrások a jóllét erősebb bejóslói. Azok a
személyek, akik az általuk kiválasztott célok szempontjából értékesebb erőforrásokkal
rendelkeznek, boldogabbak, mint a többiek. (4) Amennyiben a különböző típusú
erőforrások jelentőségének egyedi mintázatát vizsgáljuk, akkor óhatatlanul nemi
különbségeket is fogunk találni. Míg a nők számára a szociális célok a fontosabbak,
addig a férfiak számára a teljesítménycélok. így bejósolható, hogy a szociális
erőforrások lényegesebbek a nők számára, míg a férfiak számára a teljesítmény- és
instrumentális erőforrások a lényegesebbek. Ki kell emelnünk azt, amit a szerzők nem
említenek, hogy egy ilyen megközelítés lehetőséget nyújt arra, hogy a jóllét kutatásokat
összekapcsoljuk a szociobiológiai megközelítéssel és a reprodukciós stratégiák
kérdéskörével. Amennyiben az individuális törekvések készleteinek nemek szerinti
különbségei egybeesnek a szociobiológiai szemlélettel, akkor ez lényegesen
kitágíthatóbbá tenné a szubjektív jóllét kutatásának területét. Továbbá, amire a
szerzők szintén nem tértek ki, a szubjektív jóllét, a személyes törekvések és a
reprodukciós potenciál közötti összefüggések vizsgálata további fontos lépés lehetne a
jóllét szociobiológiájának megalapozásában.
Visszatérve Diener és Fujita (1995) tanulmányához, a szerzők hipotéziseik
vizsgálatára széles körű módszertani apparátust vontak be. A vizsgálati személyektől a
személyiség- és affektusskálák kitöltésén túl, 52 napon keresztül napi hangulati
beszámolót is kértek, továbbá a környezetükből, barátoktól és családtagoktól is
gyűjtöttek ismereteket. A kérdőívekben 21 erőforrásra kérdeztek rá, úgymint
önbizalom, intelligencia, családi és baráti támogatás, pénz, fizikai vonzerő stb. Az
összegzett erőforrások és a jóllét mutatói között az első hipotézis szerinti magas,
korrelációt a szerzők csak részben kapták meg: az élettel való elégedettséggel és a
globális szubjektív jólléttel magas korreláció adódott, míg a pozitív érzelmekkel és a
negatív érzelmekkel való korreláció közepes szintű volt. A szerzők ezzel az
eredménnyel arra hívják fel a figyelmet, hogy az erőforrások az egyén életének kognitív
értékelésére hatnak inkább, míg az affektusokra kevésbé. A második hipotézissel
összhangban a szerzők a szociális és a belső erőforrásokkal kapcsolatban azt találták,
hogy azoknak jelentős hatásuk van az élettel való elégedettségre és a pozitív
affektusokra, valamint kicsi, de szignifikáns hatásuk van a negatív affektusokra. A nem
szociális külső erőforrásoknak (pl. pénz, anyagi javak) ugyan nincs befolyásuk az
érzelmi jóllétre, de közepesen korrelálnak az élettel való elégedettséggel. A harmadik
hipotézist a szerzők mind nomotetikus, mind idiografikus megközelítésben vizsgálták.
Ebben azt tételezték fel, hogy a személy céljainak releváns erőforrások a jóllét erősebb
bejóslói. A nomotetikus megközelítésben azt találták, hogy az általuk vizsgált 21
erőforrás összességében a negatív affektussal negatívan, a globális szubjektív jólléttel
pozitívan van szignifikáns korrelációban. A pozitív affektussal, valamint az élettel való
elégedettséggel kapcsolatos korrelációk az elvárt irányt (pozitív korreláció) mutatják,
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de nem szignifikánsak. A szerzők adataik idiografikus szintű elemzésének, amelyet az
egyes vizsgálati személyek adatainak bonyolult belső elemzésével végeztek, egyik
legfontosabb eredményét a következőképpen foglalhatjuk össze: Azok az emberek,
akiknek lényegesebb erőforrásai viszonylag nagyobb mértékben azokból a területekből
kerülnek ki, amelyek fontosak a személyes törekvései megvalósításában, nagyobb
mértékű szubjektív jóllétről számolnak be azokkal szemben, akiknek lényegesebb
erőforrásai kisebb mértékben relevánsak személyes törekvései megvalósításában. A
fontos itt az, hogy nem az a lényeges, hogy az egyénnek mennyi erőforrása van, hanem
az, hogy az mennyire segíti hozzá személyes céljainak eléréséhez. A negyedik
hipotézisben, a nemek közötti különbségeket illetően, a szerzők az elvárt
eredményeket kapták. A nők számára a személyes célok szempontjából az érzelmi
kontroll, a család támogatása, az energia, a szociális készségek és az erős szerelmi
kapcsolat a férfiakhoz képest fontosabbak voltak. Ezzel szemben a férfiak számára a
kisportoltság, a tapasztalati tudás, a befolyásos kapcsolatok, a meggyőző (???) beszéd
képessége, valamint az autoritás bírt relatív jelentősséggel a személyes célokat illetően.
A nők személyes törekvései inkább a közeli, intim kapcsolatok területére esnek, és itt
rendelkeznek a legjelentősebb erőforrásokkal is, míg a férfiaké a dominanciára és
főképpen az olyan jellegű teljesítményekre, amelyek másokra gyakorolt befolyáson
alapulnak. Ez az eredmény messze egybevág a szociobiológusok szemléletével, amelyre
a korábbiakban már utaltunk, és felveti annak szükségességét, hogy a szubjektív
jóllétet a kutatók majd szociobiológiai megközelítésben is tárgyalják, amelyre jelen
tanulmányban célzott vizsgálatok hiányában nem kerülhetett sor.
Az itt ismertetett személyes törekvésekkel kapcsolatos eredmények
alternatívát jelentenek a szokásosabban alkalmazott boldogsággal, jólléttel
kapcsolatos vizsgálatokkal szemben, amelyekben a különböző személyiségjellemzők,
vonások és a jóllét közötti kapcsolatot kutatták. A személyes törekvések megközelítés
újabb alternatívát jelent a boldogság és a személyiség kapcsolatának vizsgálatában,
olyat, amely (1) egyszerre tud nomotetikus és idiografikus szempontokra is
összpontosítani; (2) nem szükségletekre épül, hanem személyessé tett motivációkra és
legfőképpen (3) belső tényezőkre épül, de nem jelenti azok feltétlen megvalósítását is
egyben (Emmons, 1985). Ez utóbbi a leglényegesebb, hiszen a vonás
megközelítésekben a viselkedéses kimeneten van a hangsúly (pl. valaki domináns),
addig a személyes törekvések megközelítésben a belső célok nem jelentenek egyben
megvalósulást is (pl. valaki domináns próbál lenni), hanem olyan tényezők is
hangsúlyozást kapnak, mint például a készségek, a környezeti lehetőségek.
Összefoglalás
Jelen tanulmányunk elején rámutattunk a boldogság pszichológiai fogalmának
összetettségére és egy olyan szemléletet választottunk, amely a boldogságot három
tényezőből összeálló konstrukciónak tekinti: pozitív affektusok, negatív affektusok és
az élettel való elégedettség. A pozitív és a negatív affektivitással, illetve azok
viszonyával részletesen foglalkoztunk és arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy a
rendelkezésünkre álló adatok szerint a kettő ugyan jól elkülöníthető, de nem
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tekinthető teljes mértékben függetlennek egymástól. A tanulmány következő részében
a boldogság és egészség kapcsolatát elsősorban a pozitív és a negatív érzelmek
immunrendszerre gyakorolt hatásával kapcsolatos újabb adatokat tekintettük át.
Végső következtetésként azt vonhatjuk le, hogy úgy tűnik, a pozitív érzelmek és a
negatív érzelmek között lényeges különbség van abban a tekintetben, hogy azok milyen
szerepet játszhatnak a pszicho-neuro-immunológiai folyamatok befolyásolásában.
Tanulmányunkba nem foglaltuk bele a kardiovaszkuláris rendszer és az affektiv állapot
közötti viszony részletes taglalását, mert ezt egy későbbi tanulmányban kívánjuk
megtenni. Tanulmányunk harmadik nagy egységében a pozitív érzelmek és az egészség
közötti kapcsolatban a személyiségtényezők szerepére irányítottuk figyelmünket. Úgy
találtuk, hogy mind a boldogság, mind a pozitív illúzió, mind a megküzdési potenciállal
kapcsolatos kutatások arra mutatnak rá, hogy az extroverzió, az önértékelés, a
személyes kontroll érzése és az optimizmus számos módon játszhat fontos szerepet
affektiv és fizikai jóllétünkben. A személyes törekvésekkel kapcsolatos kutatásokat
tanulmányunk következő részében mint ígéretes kutatási irányt mutattuk be, amely
magába foglalja mind a személyiség nomotetikus, mind ideografikus megközelítését és
megfelelő keretet biztosíthat a későbbi boldogságvizsgálatokhoz. Összefoglaló
tanulmányunkból kitűnik, hogy ma már biztosan nem fogadhatnánk el teljes
mértékben Wilson (1967) korábban említett kritikáját, mely szerint a boldogság
kutatása a görögök óta alig fejlődött valamit. Sok mindent tudunk már a boldogságról
és a jóllétről, de még sok újabb felismerés várat magára.

Külön köszönettel tartozom Dr. Dűli Andreának, aki állandó figyelemmel követte e tanulmány megszületését
és nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az végleges formáját elérje.
Köszönettel tartozom továbbá e tanulmány lektorainak is támogató kritikáikért és tanácsaikért.
A dolgozat a szerkesztőségbe érkezett: 1995. szeptember 19.
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SUMMARY

Happiness, personality, and health
Urbán, Róbert
This paper summarizes the psychological literature on happiness, its personality
determinants and relations to psychological and physical health. After reviewing the
psychological approaches to happiness, the latest research on three main components
of well-being - positive affects, negative affects, and life satisfaction - and their effects
on immunological fuctioning are discussed. In this part of the paper, it is concluded
that these positive and negative affects have discernible impacts on the
psychoneuroimmunological system, and these influences differ widely among
individuals.
Then the research on personality determinants of happiness, e. g. extraversion,
self-esteem, optimism, etc. are discussed. The conclusion is drawn that many
personality variables can influence our well-being and its relation to our health.
Finally, the personal striving approach to happiness is discussed because this
approach makes it possible to use nomothetical and idiosynchretic analysis of
happiness and well-being.
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KÖZLÉSI FELTÉTELEK
1. A Magyar Pszichológiai Szemle olyan kéziratokat fogad el közlésre, amelyek a pszichológia és
határterületeinek tudományos kérdéseivel foglalkoznak. Ezen belül közöl eredeti kutatásokról szóló
beszámolókat; témaösszefoglaló, magas szintű ismeretterjesztő, illetve továbbképzési célokat szolgáló
tanulmányokat; didaktikusán feldolgozott esetelemzéseket; pszichológiatörténeti közleményeket;
beszámolókat a hazai és nemzetközi pszichológiai intézmények munkásságáról; hozzászólásokat a
pszichológia és általában a kulturális élet pszichológiai vonatkozású eseményeihez; szakmai szempontú
könyv- és folyóirat-ismertetéseket.
2. A kézirat terjedelme tanulmányok esetében általában nem haladhatja meg az egy szerzői ívet (egy ív
40 000 leütés; 20 oldal, oldalanként 28 sor, soronként 60 leütés). Beszámolók, recenziók esetében a
terjedelem ne haladja meg a fél ívet. Amennyiben a téma kifejtése szükségessé teszi, a szerkesztőség
hosszabb kéziratot is elfogad. A teljes kéziratot 3 példányban kell a szerkesztőségbe beküldeni. Az
elfogadott cikkeket lehetőség szerint IBM kompatíbilis számítógépen működő szövegszerkesztővel
előállítva, szövegfile-ban (ASCII), mágneslemezen is kéri a szerkesztőség.
3. Az eredeti közlemények 25—50 soros magyar és angol nyelvű összefoglalását külön oldalon — 3-3
példányban — kell csatolni a közleményhez. A magyar nyelvű összefoglalás elé a tanulmány címét, a
szerző(k) nevét és a munkahely(ek) megnevezését kell írni. A közlemény szövege a magyar nyelvű
összefoglaló folytatásaként a második oldalon kezdődjön. Az angol nyelvű kivonat a cikk végére kerül.
4. A szöveg közbeni dőlt betűs kiemeléseket egyszeri aláhúzással kérjük jelezni. Ha a szöveg egy részét
kisebb betűtípussal kívánja szedetni, ezt ne sűrűn gépelt sorokkal, hanem a szöveg bal oldala mentén
húzott vonallal és "sűrű szedéssel" utasítással jelezze. A kézirat lapjait oldalanként folyamatosan, középen
számozza arab számjegyekkel. Betoldás nem alkalmazható.
5. A lábjegyzeteket — helyüket a szövegben arab számokkal jelölve — külön lap(ok)on — ugyanazon
számokkal megjelölve kérjük mellékelni.
6. A számozott és címmel ellátott ábrákat az első példányban csak eredeti rajzban — nem xerox
másolatban — vagy lézernyomtatóval előállítva külön oldal(ak)on fogadjuk el. A közlemény szövegébe az
ábrák számozott helyét kérjük bejelölni. Az ábrák és táblázatok szövegét külön lapon kérjük.
7. Az irodalmi hivatkozások esetében a szöveg közben vagy a szerző vezetékneve után zárójelben a
megjelenés évszámát vagy zárójelben a szerző vezetéknevét és vesszővel elválasztva a megjelenés
évszámát kérjük feltüntetni. Ha azonos szerző(k)től ugyanabban az évben több tanulmányra hivatkozunk,
akkor a közleményeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük megkülönböztetni mind a szövegben,
mind az irodalomjegyzékben.
8. Az irodalomjegyzék összeállítása ábécérendben történik. A tételek formája a következő legyen:
Folyóiratcikkek esetében: Endler, N. S., Edwards, J. M. (1986). Interactionism in personality in the
twentieth century. Journal o f Personality and Individual Differences, 7,379—384.
Könyvek esetében: Endler, N. S., Magnusson, D. (1976,a). Interactional psychology and personality.
Hemisphere, Washington.
Tanulmánygyűjtemények esetén: Von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical models in biology and
psychology. In: Krech, D., Wein, G. S. (eds), Theoretical models and personality theory. Duke University
Press, Dumham.
9. A szerző vállalja, hogy a korrektúrát javítva, postafordultával visszaküldi a szerkesztőségbe.
10. A szerkesztőség kéziratot nem őriz meg és nem küld vissza.
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