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1 Magyar Pszichológiai Szemle

1

A DREZDAI MŰSZAKI EGYETEM
ÉS A DREZDAI FRIEDRICH LIST KÖZLEKEDÉSI FŐISKOLA
HALLGATÓINAK PSZICHOLÓGIAI GONDOZÁSA
GÜNTER ELSSNER-HEINZ KÜHN
Drezdai Műszaki Egyetem polikiinikája

A szerzők érdekes gyakorlati-pszichológiai m unkaterületről számolnak be, am ely a
N ém et Demokratikus Köztársaságban fejlődött ki néhány éve: a főiskolai hallgatók (a
Drezdai Műszaki Egyetem és a Friedrich List Közlekedési Főiskola hallgatói) pszichológia
gondozásáról.
A társadalompolitikai és egészségügyi szervezeti keretfeltételek vázlatos bem utatása
után leírták az általuk m egfogalm azott és a gyakorlatban m egvalósított feladatköröket
és — m egoldásokat és pedig a következő egységekben: pszichodiagnosztika, pszichoprofilaxis (pszichohigiéne), az úgynevezett kis pszichoterápia és a kutatás. Gyakorlati
eredményeket közöltek, n yitott problém ákat fejtettek ki és utaltak a tárgyra vonatkozó
további egyéni publikációkra.

1. A célkitűzésről és tanulmányunk felépítéséről

Szakmailag érdekes és társadalmilag igen jelentős gyakorlati pszichológiai
területet kívánunk bemutatni, nevezetesen a főiskolai hallgatók pszichológiai
gondozását, ahogyan intézményünkben kidolgoztuk és a Drezdai Műszaki
Egyetemen folyamatosan megvalósítjuk.
Gyakorlati munkánkat ismertető tanulmányunk két fő részből áll: az
1.1 —1.3 pontokban bepillantást adunk gyakorlati munkánkba,
az 1.4—1.7 pontokban munkánk elméleti kérdéseiről szólunk, s utalunk a
nyitott problémákra.

1. Gondozói m unkánk gyakorlatáról
1.1 A pszichológiai gondozás rendszere, formálja

A Drezdai Műszaki Egyetem és a Közlekedési Főiskola hallgatóinak pszi
chológiai gondozása a Műszaki Egyetem poliklinikáján működő „Pszichológiai
tanácsadó és kezelőhely” — elsőként az NDK-ban —, már hosszabb ideje
működik. Az itt összegyűlt tapasztalatok alapján az NDK más egyetemein és
főiskoláin is vannak hasonló kezdeményezések (vö. Kühn, 1969 d).
A poliklinikának több szakorvosi osztálya van (belgyógyászati, sebészeti,
bőrgyógyászati, orr-fül-gégószeti, szemészeti stb.). Ez a szakmai sokféleség
kedvező feltételt nyújt munkánkhoz.
1
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1.2 A pszichológiai gondozás gyakorlatáról

A hallgatók problémáikkal három úton kerülhetnek gondozóhelyünkre:
a ) Orvosok irányítják hozzánk azzal a kéréssel, hogy segítsünk az eset diag
nosztizálásában, vagy egy már meghatározott megbetegedés terápiájában.
Előfordul, hogy orvoskollégáink klinikailag értékesíthető okot nem tudnak fel
tárni: pl. gyakorta az intellektuális erőfeszítés nehézségeit panaszolják hall
gatóink, ezekben az esetekben a szokásos gyógyító eljárások — kivéve a
pszichoterápiát — a nehézségek leküzdésére nem alkalmasak. Hasonló a hely
zet a szociális konfliktusoknál. Ezekben az esetekben a pszichológiai gondozás
célravezetőbbnek látszik.
A gyakorlati pszichológiai gondozói munka számára minden esetben kívána
tos, hogy azt orvosi rutinvizsgálatok előzzék meg.
b) Az oktatók — azok meghatározott fórumai irányítják hozzánk. Eb
ben az esetben két lényeges problémakörről van szó. Vagy csupán egy-egy
hallgatóról pszichodiagnosztikai véleményt kérnek például azért, hogy az
oktatói kar a hallgató további képzését érintő döntéseit többoldalúan meg
alapozza.
Vagy azt kérik, hogy vegyük gondozásba egyik-másik hallgatójukat, akinél
például jelentős teljesítménycsökkenés, vagy magatartási problémák jelent
keznek.
A gyakorlati munkában rendkívül fontos az oktatókkal, illetve egyetemi
fórumokkal való mindenkori jó együttműködés.
c) A hallgatók maguktól jönnek gondozó szolgálatunkhoz. Ide tartoznak
azok az esetek, amikor más személyek, illetve hivatali fórumok csupán java
solják a hallgatónak gondozóhelyünk felkeresését. Itt olyan hallgatókról van
szó, akik tanácsért vagy segítségért jönnek többnyire személyes vagy élet
viteli problémákkal, vagy részt kívánnak veimi olyan tanfolyamon, amelyek
meghatározott személyiségjegyek fejlesztését szolgálják — például profilaktikus autogén tréningen.
A problémakörök, amelyek a hallgatók pszichológiai gondozása során szá
mításba jöhetnek, lényegében a következők:
— a hallgató főiskolai képzése során bekövetkező teljesítménybeli hanyat
lás,
— magatartási problémák különösen ha a hallgatók főiskolai képzésével
összefüggésben jelentkeznek;
— a hallgató „személyes” életvezetési problémái, amelyek főiskolai kép
zését is befolyásolják;
— a hallgató személyiségének sajátos támogatása és fejlesztése;
— nagyjából a pszichoprofilaxia értelmében — mindenekelőtt a tanul
mányi követelmények teljesítésére vonatkozó dolgok;
— rossz közérzet, a hallgató erre vonatkozó panaszai, megbetegedések.
4

1.3 M unkánkról és módszereinkről

Évente mintegy 400 új hallgató kerül gondozásunkba — a lányok viszony
lagos túlsúlyban vannak —, és ez a szám kiegészül még kb. 50 olyan
régi hallgatóval, akiket az évek során kezeltünk, és rendszertelen időközön
ként újra és újra jelentkeztek. A gondozás időtartama erősen ingadozik.
Egy-egy hallgató átlagosan öt alkalommal keresi fel rendeléseinket. Természe
tesen vannak gyorsabban rendezhető problémák, és olyanok, amelyekkel
egész tanulmányi idejükben visszajárnak betegeink. A szükséges évi gondozói
időráfordítás mintegy 2250 órát tenne ki, ha nem alkalmaznánk csoportfoglal
kozást és más olyan módszereket, ahol a pszichológus jelenlétére nincs állan
dóan szükség, mint például a magnetofonos autogén tréning esetében. így
a gondozási időt kb. 50%-kal csökkent hettük.
Ha csupán pszichodiagnózisra van szükség, akkor rendszerint elegendő
2 —3 óra kivizsgálás és tesztelés. A megelőző gondozói tevékenységek óra
igényessége azonban lényegesen nagyobb: azok akik például autogén trénin
geken vesznek részt, az alapfok megtanulására legalább 10 gyakorló órát for
dítanak. Akik például koncentrációs tréningeken vesznek részt, legalább
10—12 órát töltenek nálunk.
Magától értetődően az úgynevezett kis pszichoterápia esetében legnagyobb az
ingadozás : olykor elegendő a terápiás autogén tréning alaptanfolyamán való rész
vétel, például bizonyos vegetatív szabályozási zavarok kiküszöbölésére. Sokszor
azonban, az esettől függően több, gyakran igen sok terápiás órára van szükség.
A következőkben pszichológiai gondozásunk rendszerének ismertetésére
térünk át.
— Először a hallgató vagy az őt irányító személy, orvos telefonon vagy
személyesen jelentkezik.
Az előmegbeszélés célja időegyeztetés. Csak nagyon sürgős esetekben követi
rögtön az előmegbeszélést, konzultáció vagy gyors intézkedés.
— Az első konzultáción megismerjük az okot, amely a hallgatót hozzánk
vezette. Ennek ismeretében meghatározzuk a feladatot. Pl. diagnosztikus
munkára van szükség, esetleg megelőző intézkedések vagy úgynevezett kis
pszichoterápia mutatkozik célszerűnek. Felállítjuk a pszichodiagnózist s ennek
alapján a kezelő orvossal való egyetértésben kidolgozzuk a kezelési tervet s ez
irányítja további munkánkat.
— Az utolsó lépés a gondozás befejezése.
Ez megtörténhet eredeti feladat sikeres teljesítésekor, vagy ha a probléma
még mindig fennáll ugyan, de lehetőségeink már kimerültek.
Kényszerből befejeződhet a gondozás akkor, ha a hallgató megszakítja
tanulmányait anélkül, hogy az intézkedési terv megvalósulhatott volna.
Megszakad a gondozás akkor is, ha a hallgató a terápiás megállapodáshoz
(instrukcióhoz) nem tartja magát.
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A következőkben pszichológiai gondozásunk fő feladatait ismertetjük.
Ezek a komplex feladatok minden olyan gondozóhely számára elvileg érvénye
sek, amelyek a mienkéhez hasonló keretek között dolgoznak.
1.4 Pszichodiagnosztika

Diagnóziskészítésre a következő eljárásokat alkalmazzuk:
— szóbeli beszélgetés, különösen célzott exploráció formájában;
— írásos kérdőívek a teljes személyiség, illetve a személyiség egyes pszichés
aspektusainak megragadására;
— tesztek és speciálisan teljesítménytesztek az intelligencia és más alap
funkciók — mint emlékezés stb. — meghatározására.
1.5 Pszichoprofilaxis (pszichohigiéné)

A pszichoprofilaxis (pszichohigiéné) egy közelebbről meghatározandó érte
lemben számunkra már ma is fontos munkaterület, s a jövőben még inkább
előtérbe kerül. Jelenleg kapacitásunknak mintegy 45%-át köti le.
Pszichoprofilaxison azoknak az intézkedéseknek az együttesét értjük,
amelyek lehetővé teszik a hallgató pszichés tartományában bekövetkezett
sérülések, károsodások megelőzését.
— Pszichoprofilaktikus hatások elérhetők egyfelől a hallgatók objektív
munka- és életfeltételeinek kialakításával, kiváltképp a képzés objektív fel
tételeinek megváltoztatása, ha ezek túlterhelik őt valamilyen módon.
— Pszichoprofilaktikus hatások érhetők el másfelől olyan szubjektív fel
tételek kialakításával, amelyek a hallgató pszichofizikai sajátosságaihoz
igazodnak.
A lelki egészségvédelem meghatározott szubjektív feltételek kialakítását je
lenti, ezért pszichohigiénének is nevezzük. Ezt a következő módon jellemezzük:
— pszichohigiénón mindazokat az intézkedéseket értjük, amelyek a szub
jektív feltételeket közvetlenül ragadják meg, és alkalmasak arra, hogy a (hall
gatói) személyiség pszichés tartományában a teherbíró képességet stabilizál
ják, valamint azt emeljék. Miközben a teherbíró képesség javul, a hallgató a
tanulmányi követelményekkel szemben „ellenállóképesebb” lesz, és a pszi
chés tartományban bekövetkezett sérülések, károsodások, megbetegedések
megelőzését is jelenti.
— A pszichohigiéné, ahogyan azt mi, pszichológusok műveljük, két előfel
tételhez kötött. Első, hogy pszichohigiénés eljárásokat nem beteg hallgatóknál
alkalmazunk. Az ilyen eljárások tehát nem a meglevő betegség gyógyítását
szolgálják, hanem az egészséget támogatják. A második feltétel, hogy pszichohigiónés hatásokat pszichológiai eszközökkel érünk el, nem pedig gyógyszere
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léssel. A pszichológiai eszközök alapvetően tanulási folyamatok, mindenek
előtt tudatos-belátásos tanulás. Tehát: amikor egészséges hallgatókban
olyan tanulási folyamatokat indítunk el, amelyek a hallgató pszichés tarto 
mányában a teherbíró képességet stabilizálják és emelik, akkor pszichohigiénés
célokat valósítunk meg.
Minden eddigi pszichohigiénés törekvésünk lényeges kiindulópontja a hall
gató konfliktus helyzete: a nehézségek megértetése és feldolgoztatása elméleti
koncepciónk lényege. (Elssner, G. és Kühn, H., 1974).
— Konfliktus helyzetben többé kevésbé tudatosul a hallgató számára az,
hogy már nem képes eleget tenni azoknak a követelményeknek, amelyek
tanulmányai során vagy életének más területein előtte állnak, illetve amelyek
kel a belátható jövőben szembe kerülhet. A nehézségeken belül elsősorban az akadályozó jellegűek érdekelnek bennünket, azaz olyanok, amelyek akut sérülé
seken át (időleges teljesítmény-zavarok, akut magatartás dezintegráció) meg
betegedésekhez, károsodásokhoz vezethetnek. Ezek mellett léteznek olyan
konfliktusok is, amelyeknek fejlesztő hatásuk van. A megfelelő pszichohigiénés
eljárások megvalósításával megjavul a hallgató teherbíró képessége, legyőzi az
akadályozó jellegű nehézségeket és így megelőztük jövőbeli megismétlődésü
ket is.
— Korábbi feltevéseink és a hallgatók gondozásának napi gyakorlati tapasz
talatai alapján főleg a következő feszültség gócokat ismerhetjük fel:
— nehézségek az intellektuális feladatmegoldásban;
— nehézségek a tanulás önálló megszervezésében (beleértve a tanulás
megfelelő tervezésének és szervezésének képességében átélt hiányt is);
— nehézségek a tanulási aktivitásban (beleértve az önfegyelem átélt hiá
nyát tanulás közben,)
— a feszültségbírás nehézsége meghatározott teljesítményt követelő helyze
tekben mindenekelőtt a vizsgákon való helytállásban,
— nehézségek az úgynevezett alapfunkciók terén mint emlékezet, koncent
rálóképesség stb.,
—kontaktus felvételi nehézségek a különböző irányú szociális kapcsolatok
és viszonyok kialakításában.
Úgy véljük, hogy pszichohigiénés célokra alapvetően a következő mód
szerek alkalmazhatók:
egyrészt a nem-gyógyszeres pszichoterápiában kidolgozott és alkalma
zott módszerek túhiyomó többsége, amennyiben ezek lényegileg tanulási
folyamatok. Felül kell vizsgálni, mennyiben módosíthatók ezek az eredetileg
terápiás módszerek a pszichohigiénés tartalmakhoz.
— másrészt az oktatás és nevelés pedagógiailag kidolgozott és alkalmazott
módszerei, amelyeket a mi esetünkben pszichohigiénés szempontból releváns
tartalommal kell megtölteni.
Jelenleg a következő módszereket és eljárásokat alkalmazzuk;
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-— különböző gyakorlatok és tanácsadás. (További lehetséges specifikus
eljárásokat adnak meg Elssner, G. és Kühn, H., 1974). A gyakorlatok min
denekelőtt csoporttréninget jelentenek !
— autogén tréning — J. H. Schultz alapján, általunk módosítva — kívül
ről jövő szuggesztiós támogatással, (vagy mi személyesen vagyunk jelen, vagy
a beszédünket tartalmazó magnószalagot adjuk),
— az autogén tréninget olyan eljárásnak tekintjük, amely mindenekelőtt
a teherbíróképesség általános fokozását teszi lehetővé,
— a koncentrációs tréning egy általunk kifejlesztett eljárás, amelynek célja
a terhelhetőség javítása.
Az affektiv deszenzibilizálási eljárás lényegében Wolperától származik. Ezt
úgy módosítottuk, hogy mindenekelőtt a vizsgák előtti szorongást tudjuk
csökkenteni, az indulatok feletti uralkodás begyakorlása által.
A tanácsadások elsősorban egyéni formában mennek végbe ! Tartalmaik
szerint sokfélék (Kühn, 1972);
racionalizálás az átélt nehézségek megfogalmazása tekintettel megjele
nési módjaira és lehetséges feltételeire, okaira, anélkül, hogy a hallgatónak
megoldást is felkínálnánk. A tisztázás során a konfliktusról alkotott „kép” azt
a célt szolgálja, hogy a hallgató maga találja meg a megoldást és önmagát
irányítsa,
javaslat, az átélt konfliktusok tisztázása mindenekelőtt akkor, ha adott
körülmények folytán a hallgatónak nem áll rendelkezésére elegendő idő, hogy
a megfelelő megoldást önmaga találja meg.
— érvelés, dialógus, amely tartalmazza egy kívánatos döntés mellett és
ellen szóló érveket, tárgyiasul és ezzel könnyebbé válik a saját felelősségű
döntés a hallgató számára.
megfogalmazás, ha a hallgató által átélt nehézség kezdetben többékevésbé diffúz, akkor a tulajdonképpeni konfliktust csakúgy mint annak fel
tételeit és okait lépésenként tárjuk fel, melynek során az egyes lépéseket hipo
tetikus feltevésekkel alapozzuk meg. A konfliktus élményének tudatosulása
a hallgató számára kiinduló pontul szolgál a nehézségek önálló felismeréséhez,
egyúttal ezek legyőzése is lehetségessé válik.
megmagyarázás, meghatározott tartalmak megmagyarázása a tárgyi
tudnivalók közlésének formájában bizonyos fajta nehézségeket már eleve
megakadályozhat.
—

—

—

—

1.6. A z ún. kis pszichoterápia

A kis pszichoterápia gondozói tevékenységünk fontos területe, amely azon
ban a jövőben a pszichoprofilaxia (pszichohigiéné) további kiépülésével való
színűleg háttérbe szorul. Jelenleg teljes kapacitásunknak mintegy 35%-át
köti le.
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Pszichoterápián — amint az jól ismert — olyan technikát értünk, amely
dszichés feldolgozásmódok és válaszmechanizmusok kihasználásával a paciens
pszichikumán át a fennálló betegség kedvező irányú befolyásolását céloz
za. Itt elvileg közömbös, hogy szomatikus vagy pszichés betegségről van
szó.
Az úgynevezett kis pszichoterápia a „könnyebb esetek” terápiáját értjük.
Az orvosokkal egy-egy hallgató esetében a pszichoterápia megkezdése előtt
éppúgy konzultálnunk, mint a befejezése után, ha pedig a fellépő nehézségek
szükségessé teszik, akkor a terápia közben is.
Azok a terápiák ahol orvos és pszichológus együtt dolgozik a következő
csoportokra oszthatók (Klumbies, 1971 alapján):
— pszichovegetatív megbetegedések (az úgynevezett pszichogén funkciózavarok, vegetatív dystonia),
—pszichoszomatikus megbetegedések (a konfliktus- és krízishelyzetek a
bűntudat, a kiúttalan élethelyzetek stb. corticovisceralis zavarok),
— neuraszténiás szindrómák, pszichaszténiás szindrómák,
—neurotikus kisiklások félelem-, szorongás-, fájdalomreakciók,
— a szűkebb értelemben vett neurózisok esetében,
— pszichopatologikus magatartásmódok, többek között pszichopátiák.
A számos módszer közül — mint ezekről Schraml, 1970 beszámol — mi a
következőket alkalmazzuk,
— pszichagóg eljárások;
—magatartás-terápiás eljárások (mindenekelőtt a pszichés deszenzibilizálás
formájában elképzelt és valóságos helyzetekben),
— szuggesztiós és feszültségoldó eljárások (alapfokú autogén tréning, éber
szuggesztio, ritkán hipnózis),
—analitikus eljárások (pacienscentrikus verbális pszichoterápia s nem
pszichoanalízis, az autogén tréning J. H. Schultz által kifejlesztett felső foka).
1.7 A kutatás

Mindeddig csak szerény körben végeztünk kutatásokat, becslésünk szerint
teljes kapacitásunknak mintegy 10%-ában, a jövőben azonban szeretnénk
jobban koncentrálni erőinket erre a területre.
Eddigi kutatásaink egy része arra irányult, hogy megismerjük a főiskolai
hallgatók nehézségeit éspedig a hallgatók csoportjaiban és fejlődésükben.
(Vö. Kühn, 1969a; 1969c; Kühn, 1970; Kühn, H. és Göbel, I., 1971; Kühn,
1974 és Elssner, G., 1975).
- A nehézségek tartalmának és mértékének megismerése lehetővé teszi
annak megállapítását, hogy mi lesz a pszichoprofilaxia főterülete. A koncent
rációs nehézségekre vonatkozó sok panasz például arra késztetett bennünket,
hogy kidolgozzunk egy profilaktikus koncentrációs tréninget. A nehézségek hal
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mozódása arra ösztönzött bennünket, hogy a tanulmányaikat kezdők számára
pszichohigiénés előadásokat tartsunk. Ezt a kérdést nagyobb számú szeminá
riumi csoporton vizsgáltuk — a Kühn-féle nehézségűiére kérdőív segítségével.
A vizsgálat eredménye alapján azoknak a csoportoknak ahol a nehézségek
túlzottan nagyfokú halmozódását figyeltük meg, profilaktikus autogén trénin
get szerveztünk.
— Egyes szemléletek szerint a hallgatók tanulási nehézségeinek oldása a
pszichoterápia egyik fő területe: tehát lehet a pszichoterápia tartalm a az,
hogy ezeket a nehézségeket leküzdjük. (Vö. Kühn, 1968a, 1968b.)
— A pszichodiagnosztikus célok szempontjából jelentősnek tekintjük a
tanulmányi nehézségek mérésére a Kühn által kidolgozott kérdőívet (Kühn, H.
és Elssner, G., 1974/2 rész), amely a hallgatók megismert nehézségeinek faj
tá it szinte pszichodiagnosztikai eszközzé alakítja át. Lehetővé teszi a nehéz
ségi fajták meghatározását és értékelését.
Eddigi vizsgálataink célja, hogy a neurotikus tendenciák mértékéről és ta r
talmi komponenseiről szerezzünk ismereteket, megismerjük hatását a tanul
mányi követelmények teljesítésére, valamint változásait egy meghatározott
tanulmányi időn belül (Kühn, H. és Elssner, G., 1974/1. és 2. rész). A neuroti
kus tendenciák, amelyek feltételezésünk szerint a tanulmányaikat kezdők
mintegy 20%-ánál megtalálhatók, rendszerint csökkentik a teljesítményt,
ezért feltétlenül szükségesnek látszik számunkra egy sajátos pszichodiagnosztika kifejlesztése. Tapasztalataink és néhány orientáló vizsgálat (Kühn, H. és
Tannenberg, W., 1971) arra utalnak, hogy az ismert diagnosztikus eljárások,
tesztek és kérdőívek nem kielégítőek. Gyakran nincs módunk hogy ,,az intelli
genciát” az intelligencia-tesztek segítségével mérjük, vagy „koncentrációs
készséget” mérő tesztet alkalmazzunk.
— A pszichohigiénés munkákban alapvetően két nyitott problémával talál
kozunk, amelyek megoldást igényelnek:
a pszichológiai eszközök lehetőségeinek és határainak viszonya a nem pszi
chológiai eszközök azaz, a gyógyszeres és fizioprofilaktikus eszközök lehetősé
geivel és határaival kapcsolatban, amelyek éppen ugyanazokat a pszichohigi
énés hatásokat célozzák;
a pszichológiai eszközök hatáslehetőségeinek kapcsolata közvetett lehetőségek
kel, mint például az objektív munka-, tanulási és életfeltételek átalakítása.
A speciális eljárások és módszerek kifejlesztésére két dolgot tartunk hasznos
nak és lehetségesnek:
— a pszichoterápia és a pedagógia ismert és bevált eljárásainak és mód
szereinek vizsgálata a hallgatókkal kapcsolatos pszichohigiénés munkánk lehe
tőségeinek és határainak szempontjából. így például az autogén tréning alsó
foka sokoldalúan alkalmas pszichohigiénés eljárás — mindenekelőtt a teherbíró
képesség javítására. Olyan tudományos bizonyítékokat azonban, amelyek ezt
igazolnák, nem ismerünk. Lehetséges, hogy az autogén tréning arra is alkalmas,
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hogy célirányosan felszínre hozza a tudományos-alkotó gondolkodási folyamat
„intuitív összetevőit” .
— olyan új eljárások és módszerek kifejlesztése, amelyek konkrétan fog
lalják magukba a tanulmányi tevékenység és a tanulmányi követelmények
összefüggéseit. Az általunk kifejlesztett koncentrációs tréninget a diákok
számára ennek a prototípusnak tekintjük.
Nyitott problémának tartjuk azt, hogy milyen mértékben kell specifikus
nak lennie a főiskolai hallgatók pszichoterápiájának. Itt a következőkre
szeretnénk utalni :
a hallgatóknak kevés az idejük. Ez az egyik oka, hogy kimaradnak a
megkezdett pszichoterápiáról. Kérdés, hotivan motiválhatók a hallgatók a
pszichoterápiás kezelésekre ?
— a hallgatók, ha betöltötték is 18. életévüket, nem tekinthetők minden
szempontból érett személyiségeknek, sokszor tipikusnak mondható fejlődési
problémáik vannak, mint például a szülői házhoz fűződő kapcsolat vagy az
élet értelmének megtalálása.
— a terápia során gyakran az a benyomásunk, hogy a hallgató viszonylag
sokszor igényel racionális magyarázatot a pszichoterápia lehetőségeiről és
határairól.
* A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1975. X I. 2G.
ВОПРОСЫ ПСИХОГИГИЕНЫ СТУДЕНТОВ ДРЕЗДЕНСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА И ДРЕЗДЕНСКОГО
ТРАНСПОРТНОГО ИНСТИТУТА ИМ. ФРИДРИХА ЛИСТА
ГЫ НТЕР ЕЛСНЕР—Х ЕИН Ц КЫН

В работе приводятся данные опыта практического работ!,i психологов Дрездена (ГДР):
организации службы психогигиены студентов Дрезденского политехнического института и
Дрезденского транспортного института им. Ф. Листа.
В начале дается краткое описание общественно-политических и организационно-меди
цинский условий, вслед за чем авторы описывают сформулированные ими задачи практи
ческой деятельности, которые нашли претворение в их работе: психодиагностика, психо
профилактика (психогигиена), т. наз. малая психотерапия и исследования. Приводятся
конкретные результаты практической работы, рассматриваются затронутые проблемы, а
также пути дальнейших разработок.
PSYCHOLOGICAL CARE OF STUDENTS OF TH E D R E SD E N TECHNICAL
U N IV E R SIT Y A N D D R E SD E N F R IE D R IC H LIST TRAFFIC HIG H SCHOOL
EI.SSNEK, GCN'TEK and KÜHN, HEINZ

An interesting practical-psychological field o f work is reported by the authors that
lias been developed in the German Democratic R epublic for several years: that is the
psychological care o f high school students (of the Dresden Technical U niversity and the
Dresden Friedrich List Traffic High School).
After giving a short description of the socio-political framework and the organizational
conditions o f health care they report the scope o f d uties they formulated and realized in
practice. Their solutions are reported in the following units: psychodiagnostics, p sych o
hygiene, the so-called sm all psychotherapy and research. They reported practieall results,
stated problems that have not been solved y et and referred to further individual publica
tions concerning the subject.
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ADALÉKOK A SPONTÁN RAJZ DIAGNOSZTIKAI
ÉRTÉKESSÉGÉHEZ
GEREVICH J.-U N G V Á R I G.-KARCZAG I.
SOTE Pszichiátriai Klinika

A szerzők két beteg ism ertetése kapcsán felhívják a figyelm et arra, hogy pszichotikusok
spontán rajzainak vizsgálata a klinikai gyakorlatban fontos diagnosztikus jelentőségű
leh et. A z első, formális tünetei alapján skizofrénia spektrumba sorolható betegnél a vilá
gosan szerkesztett rajzok kérdésessé tették a skizofrénia diagnózisát. A m ásodik betegnél,
akinél az élmény- és m agatartásaspektusban m ás és más diagnózis m erült fel, a rajzok
az élm ény- és m agatartástünetek sztereotip testtartásban rögzült desztillátum át, és így
a nozológiai besorolás objektív alapját terem tették meg. Ezenfelül, a középkori gótikus
m űvészettel való összehasonlítás során láthatóvá vált a skizofrén beteg és az alkotó
m űvész kreativitása közötti különbség egy sajátsága.

Pszichotikusok kreativitásának problematikája két fő vágányon halad. A
hangsúly az első esetben a zseniális alkotón van, aki történetesen pszichiátriai
betegségben is szenved. A kutatás tárgya műveinek és betegségének kölcsön
hatása; azt vizsgálják, hogy kreativitásának színvonala és stílusa hogyan vál
tozik meg életútja, illetve az egyes betegségstádiumok során. A második eset
ben a pszichiátriai betegségen van a hangsúly; a beteg ember alkotásainak
törvényszerűségei állanak a kutatás fókuszában. Az első esetben a Birnbaum
(1933) által metodikailag körvonalazott patográfia tudományáról beszélünk,
amely a pszichiátria más megközelítésű „testvértudománya” (Slater, 1970;
Kenyon, 1973). A második esetben a kérdésfeltevés a mindennapos pszichiát
riai gyakorlat igényeként jelentkezik; a beteg ember alkotásainak vizsgálata
diagnosztikai és prognosztikai (Reitman, 1949; Jakab, 1956; 1970; Hárdi,
1956, 1958, 1972; Navratil, 1969; Eurrer, 1969; Rennert, 1964, 1969; Suchenwirth, 1969; Vetter, 1969; Enachescu, 1971) jelentőségének felismerésén át
vezet átfogóbb, térbeli (Weygandt, 1934; Biliig, 1969, 1971) és időbeli (Huggler, 1960, Rennert, 1964) értelemben vett kultúrtörténeti kérdésfeltevés felé.
A spontán festmény és rajz Arieti szerint ,,a személyiség külső és belső
világának kivételes találkozási pontja” (Arieti, 1969). A nozologia nyelvére
lefordítva azt mondhatjuk, hogy az alkotás a „speciális betegségtünetek
equivalensét” (Pethő, 1967), az élmény- és magatartástünetek objektív desztillátum át nyújtja, ezért nozospecifikus jelentőségű.
Minthogy a pszichiátriai betegség sui generis kreativitást stimuláló befolyás
sal is lehet a megváltozott személyiségre (Jaspers, 1913; Prinzhorn, 1923;
Weygandt, 1925; Mátrai, 1940; Reitman, 1949; Meyer, 1954; Volmat, 1956;
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Felír, 1967; Bader, 1971; Glasner, 1973), a kreativitáskészség felfedezése és az
alkotás vizsgálata a mindennapos pszichiátriai gyakorlatban gyakran jelent
kező lehetőséget kínál a betegség feltárható tüneteinek (Juhász, Pethő, 1973)
objektív megragadására.
A rajzok kóros jellegének felismerése, meghatározása és további elemzése
a klinikummal való szoros egybevetéssel, két betegünk esetében jelentős,
illetve döntő diagnosztikai támpontot biztosított.
Esetismertetés
U. Mária 18 éves nőbeteg, hétgyerm ekes, igen vallásos családban, harmadik gyerek
ként, időben, természetes úton, szövődménymentesen született. Családi terheltségre
utaló adat nincs. Kisgyermekkori szomatikus fejlődése zavartalan. Kórelőzményében
strabismus divergens alternans, scoliosis, morbilli, scarlatina és tonsillectom iát követő
carditis szerepel. Különösen szeretett rajzolni, énekelni, gyurmázni. Sajás bevallása
szerint „rajzolási mániája” már az óvodában m egm utatkozott, társai k özött azzal
tű n t ki, hogy naphosszat hason fekve rajzolt. Sokat csúfolták iskolatársai „D aginak” ,
„Döncinek”, „Rondának” . Pedagógus szülei rendkívüli szigorral nevelték; sokszor
verték el kíméletlenül, fejjel lefelé lógatták és fejét a falhoz csapták. íg y bántak
testvéreivel is a szeme láttára. Ezekről a jelenetekről m int a „legborzalmasabb em lé
keiről” beszél. Szülei egyházi gim názium ba Íratták; ebben az időben szerzett kántor
képzői oklevelet. A második gim náziumban addig igen jó tanulmányi átlageredménye
zuhant, csaknem megbukott, jelenleg másodszor járja a harmadik gim náziumi osztályt
betegsége m iatt. Közben rendszeresen rajzol, testvérei között odahaza ének- és koncert
esteket szervez, templomban orgonái. Premorbid személyisége az anya szerint: félénk,
befelé forcjulô, igen gátlásos, nagyon érzékeny, gazdag érzelemvilágú, önzetlen, áldozat
kész, mélyen vallásos; a fiúk egyelőre nem érdeklik.
4 —5 éves korában hangot hallott; amikor egyedül volt a lakásban, egy durva hang
ráüvöltött hátulról. Nem em lékszik arra, hogy m it m ondott, de rendkívül fenyegető
jellegű volt, nagy félelemmel töltötte el. Néhány év m úlva újra jelentkezett hanghallás:
egy suttogó, neutrális nemű hang oldalról, a szoba sarkából a nevén szólította, h ívta
magához. Bár nem mondta meg a hang, ki ő és m iért hívja, számára egyértelm űen a
halált jelentette, és nagyfokú szorongást érzett. Körülbelül ugyanebben az időben történt,
hogy a lépcsőházban egy ismeretlen férfi őt és egyik öccsét megkergette, majd odahaza
felrobbant egy gázpalack. A két esem ény hosszú ideig félelemben tartotta, álmaiban
is gyakran visszatért. A hang évente többször jelentkezett; első felvétele elő tt fél évig
minden nap hallotta. Szülei nem tudtak róla; nem merte nekik elmondani, m ert a ttól
félt, hogy megverik vagy sajnálni fogják. 15 éves korától még zárkózottabb, érzéke
nyebb, szüleivel szemben bizalm atlanabb, gyanakvóbb lett. Iskolában nem tudott
odafigyelni; félt attól, hogy felszólítják felelni. Ha a táblához hívták, „nem jö tt ki hang
a torkán” . A legelső akart lenni m indenben, és a legutolsónak érezte magát. Halálfélelem
és öngyilkossági gondolatok lepték el.
Statusa első felvételkor (1975. V . 14.): belszervi és neurológiai kórtünet nem észlelhető.
Pszichésen: jó formális rapport m ellett gátolt, modoros, mimika és pantom im ika látható.
Dallam talan hangon, többször elakadva, kérdésekre elmondja, hogy az utóbbi időben
szülei másképpen bánnak vele, m int többi testvérével, rossz szemmel néznek rá, gyűlölik.
A gimnáziumban kinevetik a háta m ögött, iskolatársai kiközösítik, gúnyolják, tanárai
igazságtalanok, vele. Hosszú órákig képes magába süppedve ülni. N aponta jelentkező
akusztikus hallucinációkról számol be, amelyek öngyilkosságra késztetik és szorongást
váltanak ki belőle. Lelkiismeret furdalása van, úgy érzi, m egbántotta Isten t és az em be
reket. nem Krisztus tanítása szerint ól. Néha úgy érzi, az ördög költözött belé. Otthon
fóbiái vannak; fél a gyerekkorában felrobbant gázpalacktól, fél kimozdulni otthonról;
fél attól, hogy újra előugrik valahonnan az ismeretlen férfi.
Neurolepticus kúra során ( 3 x 3 m g Haloperidol, 3 X 50 mg Pipolphen) k ét hét
ala tt tünetm entessé vált, ez az állapot azonban nem tartott sokáig. Az új tanév m eg
kezdésekor, bár „feszülten” figyelt, nem értette az órákon a m agyarázatokat: „a k ülön külön érthető szavak nem álltak össze logikus m ondattá” . E m iatt a tanulásban lemaradt;
hanghallások, szorongás, paranoiditas, suicid késztetések újra jelentkeztek. Az am bu-
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lanter beállított neurolepticus gyógykezelés (3 X 15 m g Triphtazin, 3 X 1,5 m g H alo
peridol, 3 X 25 mg Pipolphen, este 4 mg Orap) eredm énytelennek bizonyult és sor
k erü lt második felvételére (1975. IX . 24.).
A produktív pszichotikus tünetek fennállása idején készült rajzain (1 —6. kép) eg y 
értelm űen kifejezi halálfélelm ét ( 1 —2. kép), szorongását és stuporát (2 —3. kép), gátoltságát (3 —4. kép), az élet és a halál közötti „vergődését” (1, 2, 4, 5, 6. kép). Magát

1.

kép

2.kép

I

I

3. kép
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4. kép

ő. kép

6. kép
ebben az állapotban bekötött szemű kötéltáncosnak ábrázolja (6. kép). Rem isszióban
(7 —8. kép) rajzain megjelenik az önirónia (7. kép); felszabadultságát, „győzelm i m ám o
rát” a 8. képen jeleníti m eg a legszemléletesebben, a Nappal önfeledten szem benéző
alakja hegycsúcson áll. A kép címe: „Győzelem ” .
Feltűnő a rajzok (pszichósis intenzitásától független) jól strukturáltsága, integratív,
világos szerkesztése, verbálisán kifejezhető gondolatisága, lényegmegragadó látásm ódja,
nagyfokú önism eretet és önkontrollt sejtető irónikus Én-ábrázolása.
A család bevonásával végzett intenzív pszichoterápiás, valamint neurolepticus
kezelése m ellett a beteg stabilnak tűnő remisszióba került. 1976 januárjában a kezelő
orvossal szorosabban kooperáló szülők és a gim názium i igazgatónő segítségével sikerrel
beilleszkedett a családi és isoklai életbe, érettségi előkészítőre jár, több jeles osztályzatot
szerzett. 1976 októberében klinikai kontrollvizsgálat során tünet- és panaszm entes.
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1 — S. kép: U. Mária rajzai

T. Veronika 54 éves nőbeteg, francia, angol és n ém et szakos, betegsége m iatt 19 éve
leszázalékolt tanárnő, újságíró apa és iparművész anya egyetlen gyereke. A nyját depreszszióval kezelték, az anya nővére „idegbeteg” volt. Születése, szomato-pszichés fejlődése
rendben. Iskoláit jó eredm énnyel végezte, jelesen érettségizett. A gim náziumban az
irodalom és a nyelvek érdekelték. Az érettségit követően zsidó származása m ia tt nem
tan u lh atott tovább. Ekkor abba a m űvészeti szakiskolába járt be több évig változó
rendszerességgel, ahol anyja tan ított. Itt a növendékek női aktmodelleken gyakorolták
a rajzolás technikáját, ő is itt kezdett el rajzolni. A második világháború alatt m unkaszolgálatos volt. A felszabadulást követően beiratkozott az egyetemre, 1948-ban szerzett
diplom át. Az Idegen nyelvek Főiskoláján, később a Műegyetemen tanított, végül tanácsi
előadóként százalékolták le. 29 éves korában m ent első, mérnök férjéhez, a k ivel hét
év ig élt együtt, majd férje brutális viselkedése m ia tt váltak el. Több alkalmi sexuális
kapcsolatot követően, 44 éves korában m ent férjhez másodszor, de hamarosan elvált
segédm unkás férjétől, m ert ő is brutálisan viselkedett vele szemben, rendszeresen verte.
Ú jabb válását követően is sok férfival létesít alkalm i szexuális kapcsolatot. E lső férjétől
e g y fia van, orvostanhallgató.
1944 óta ismeretes betegsége. Kezdetére és lefolyására vonatkozóan adataink h ián yo
sak. A periodikusan zajló betegséget több intézetben kezelték schizophrenia kórism ével.
A klinikára 1969-ben került első ízben, azóta kilenc alkalommal nyert felvételt. B eteg 
ségének legutolsó hat éves lefolyása során a tünetekben doxasmák, hangulati fluktuáció
és k ataton jegyek dom ináltak. A hat év folyamán m egfigyelhető volt „érzelmi felszínes
ség” vagy „háttérnélküli em otionalitás”, valam ennyi megfigyelés során feltűnt modoros
viselkedése, „stereotyp incochaerens” magatartása. 1969-ben definitiv kataton izgalm i
állap otot észleltek pszichom otoros nyugtalansággal, echoláliával, echopraxiával, sztereo
tipiákkal, parancsautomatizmussal, illetve az e jelenségek közé ékelődő kataton gátoltság
tün eteivel. Időszakosan, egyre ritkábban, akusztikus hallucinációk is jelentkeztek,
affek tus-mobilizáció nélkül. Gondolkodásában nagyzásos-politikai, majd szexuáliscoenesthesiás tartalmak váltakoztak, definitiven visszatérő doxasmát nem észleltek.
1970-ben és 1973-ban R É S (relaxatációs elektrosokk) blokkot kapott, igen jó eredm énnyel.
E z t követően neurolepticus kúrában részesült, a terápia lényegét azonban foglalkoztatási
és pszichoterápia jelentette.
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1976 januárjában státusa a következő volt: belszervileg emphysema, m érsékelt
hypertonia; neurológiai góctü net nincs. Pszichésen: kenetteljes hangon beszél; visel
kedését egyfelől a partner felé irányuló felszínes feltárulkozás, másfelől időszakosan
jelentkező szertartásosság jellem zi. Pszichomótoriuma ernyedt, laza, m eglassult; m im i
kája és pantomimikája is renyhe, erőtlen. Elmondja, hogy utcán ismeretlen embereket
szólít meg és felkínálja m agát nekik. Szexuális kapcsolatai esetlegesek; sajnálja, hogy
egyre ritkábbak. Több követséggel és konzullal tart politikailag jelentős kapcsolatot.
Témáit nem szövi tovább. Érzelm i rezonancia a jó formális rapport ellenére igen csekély.
Percepciós zavar nem explorálható. A pszichés keresztm etszeti képben a nagyfokú
Antrieb-csökkenés dominál. Wechsler (MAWI): IQ: 98 (VQ: 108, PQ: 86), dem entia
nem számolható.
A legutolsó két évben a betegnél új szokások jelentkeztek: tömegével készít rajzokat,
különböző üdvözlő, kérvényező lapokat, leveleket küldözget. Ezek a (pszeudoproduktív)
tevékenységek szokássá, életmódjának szerves részévé váltak, jelenleg az egyre szegé
nyesebb tüneti kép homlokterében állnak.
Rajzain elsősorban, de nem kizárólag, emberi, főleg női alakok láthatók, A z egyes
alakok vonalvezetése feltűnően sematikus (9 —11. kép). Jellegzetes az alakok testtartása
és m ozdulata. Több száz rajzán térnek vissza ugyanezek a jellegzetességek: a nőalakok
nyaka bizarr módon kitekert és m erev (9. kép). K ezüket természetellenesen tartják,
hol kifejezéstelenül mereven (9. kép), hol m egjátszott feszességgel (10. kép), hol pedig
ernyedten (11. kép). A rajzok tém ája sajátosan „híg” , operettszerű. Feltűnő ellent
mondásban van a női alakok felkínálkozó „Érosza” , m eztelensége, ugyanakkor a combok
görcsös összezártsága (9 —10. kép). H a egy vonalra redukáljuk az em beralakokat, csak
nem m indig ,,S” vagy fordított ,,S” konfigurátiót kapunk.

10. kép

2

Magyar Pszichológiai Szemle
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S.

11. hep
9 —11. kép: T. Veronika rajzai

Megbeszélés

Navratil beszámol egy skizofrén betegről, aki ugyanabban a pszichotikus
állapotban képes arra, hogy „konvencionális (naturalista, szélsőségesen figuratív) stílusban” és „skizofrén (absztrakt, nonfiguratív) stílusban” fesse
képeit (Navratil, 1969). A két stílusfogalom szembeállításával nyilvánvalóvá
válik, hogy a „skizofrén stílus” nem a látványpiktúra felbomlásakor ragad
ható meg, vagyis a nonfiguratív művészet nem azonos a pszichopatológiai
művészettel. A közöttük fennálló minőségi különbségeket Dracoulides (1972)
világítja meg élesen. U. Mária rajzainak diagnosztikus jelentősége nem figuratív, konvencionális stílusukban van, hanem abban, hogy egyfelől rajzaiba
konfliktusait projiciálja világos, közérthető módon — ezt Fried a művészi
alkotás fő kritériumának tartja a skizofrén alkotással szemben (Fried, 1964)
— másfelől ezeknek a rajzoknak művészi indíttatása és egységes, integratív
szerkesztése konfliktusait általános érvényűvé emelik. A formális betegségtünetei alapján skizofrénia spektrumba sorolható U. Mária rajzainak ez a
jellegzetessége megkérdőjelezte a skizofrénia, ezen belül a katatónia diag
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nózisát, és minthogy a beteg stabil remisszióba kizárólag az intenzív pszicho
terápiás kezeléssel párhuzamosan került, a pszichogén pszichózis diagnózisát
tette valószínűbbé. Ezt a diagnózist látszik alátámasztani a remisszióban
készült pszichológiai (Rorschach) vizsgálat eredménye is, valamint a tartós
tünet- és panaszmentesség és zökkenőmentes beilleszkedés.
T.
Veronika esetében, amellett, hogy a bizarr tartási sztereotipiákat fel
vonultató rajzsorozatok egyértelművé teszik a rajzok készítésének ideje alatt
észlelt klinikai tünetek (vö. Leonhard, 1968), valamint tüneteinek hosszmet
szeti elemzése alapján feltételezett diagnózist (katatónia periodica, residualis
syndroma), a rajzok vonalvezetésében megjelenő ,,S” vagy fordított ,,S” alak
kultúrtörténeti összehasonlításra ad alkalmat. A középkori gótika művészeté-

5). Van Kyck. Maria in der Kirche
Berlin, Kaiser Friedrich Museum

12. kép: Van Eyck: Mária a templomban
2*
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nek egyik, csaknem ubiquiter jellegzetessége abból a statikai elvből indul ki
(vö. az antik művészet két állásmintájával: „Spielbein — Standbein” ), hogy
Szűz Mária alakja a kisded Jézussal testének egyik oldalán csak akkor lehet
a megfelelő súlyponti helyzetben, ha Mária felső teste elhajlik (12. kép). így
a leggyakoribb középkori szobrászati és festészeti konfiguráció ,,S” alakot
(„S-förmige Biegung in der Haltung des Körpers” — Suida, 1960; „gebrochene
Linie des Gräzismus” — Worringer, 1928) nyer (12 —15. kép). Fischer (1942)
„a formák érzékeny ritmusának” nevezi, Worringer (1928, 1930) a „gótika
modorosságának” tartja ezt a jelenséget. Egy új esztétikai fenomén létrehozá
sának érdekében a gótika művésze zseniálisan használt fel egy statikai elvet,
mintegy stilizálva ezzel a naturálist.
T.
Veronika rajzain jelentkező „S” alak és a középkori gótika művészetében
fellelhető vonalvezetés hasonlósága kétségtelenül szembeötlő. De a két ábrá
zolásmód közötti lényegbevágó különbséget éppen ez a látszólagos hasonlóság
világítja meg: a T. Veronika rajzain jelentkező bizarr tartási sztereotipiákból
hiányzik az esztétikum, statikai (naturális) elvekre visszavezethetet lenek; az
élettelen, sablonná rögzült, eleven tragikumuktól és konfliktusaiktól megfosz
to tt emberalakok egy defektuálódott létmód kövületei.
A középkori és a „pszichopatológiai” művészet kapcsolata az eddigi iroda
lomban elsősorban a filo- és ontogenetikai regresszió fogalmába ágyazottan
jelentkezett. Ez a szemlélet amellett, hogy az onto- és Biogenezis fogalmát me

t s . kép : Lukas Cranach: Venus
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14. kép: Ézsaiás próféta, Souülac

jj

chanikusan összekapcsolja, a művészet történetének egyes pregnáns korszakait
fejlődési fokozatoknak tekinti, és a pszichotikus személyiség dezintegráció
jának foka szerint állítja párhuzamba alkotásait ezen művészeti korszakok al
kotásaival. Ezzel a szemlélettel jelen tanulmányunkban szembehelyezkedünk
(más úton ugyanerre az álláspontra jut Marinow, 1960). Éppen a formai, kül
sődleges jegyekre vonatkozó kultúrtörténeti hasonlóság teremti meg a lehető
séget arra, hogy minél élesebb és szemléletesebb különbséget tárjunk fel a
pszichotikus beteg és az alkotó művész kreativitásának minőségei között. A
rajzok nozospecificitása az, amely, éppen T. Veronika esetében, a felületes
kultúrtörténeti analógiák abszurditására mutat. T. Veronika rajzai a közép
korban is defektusát és nem a korszellemet tükröznék.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1976. V I. 3.
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15. kép: R ub in és Rüdiger, Manesse-kézirat, Heidelberg
IRODALOM
A r i e t i , S.: The m eetin g o f the inner and external world; in schizophrenia, everyday
life and creativity. Am er. J. Psychoanal. 29, 115 (1969).
B a d e r , A.: D écouverte psychopathologique de Charles Filiger, peintre sym boliste.
C onfin. Psychiat. 14, 18 (1971).
B il l i g , О.: Strukturen der Schizophrenen Ausdrucksformen. Confin. Psychiat. 12,
1 (1969).
B il l i g , O.: I s schizophrenic expression art? J. N erv. Ment. D is. 153, 149 (1971).
B ir n b a u m , K.: M ethodologische Prinzipien der Pathographie. Z. ges. Neurol. Psychiat
43, 69 (1933).
C s ik s z e n t m ih á l y i , M. and G e t z e l s , J. W .: The personality o f young artiste: an
em pirical and theoretical exploration. Brit. J . P sych ol. 64, 91 (1973).
D r a c o u l id e s , N . N .: L ’ art d’ avant-garde en rapport avec Г art des psychopathes.
Confin. Psychiat. 15, 28 (1972).
E n a c h e sc u , C.: A spects o f pictorial creation in m anic-depressive psychosis. Confin.
P sych iat. 14, 133 (1971).
F e h r , J. J.: D e quelques dessins d ’ un schizophrene délirant. Confin. Psychiat. 10,
36 (1967).
F is c h e r , 0 . : G eschichte der Deutschen Malerei (F . Bruckmann Verlag, München,
1942).
F r i e d , E.: Artistic p rod uctivity and m ental health (Ch. C. Thomas, Springfield, 1964).
F ü h r e r , W. L.: V erlauf und Prognose in der formalen Analyse Zeichnerischer Aus
drucksformen eines seelischen Reintegrationsprozesses. Confin. Psychiat. 12, 80 (1969).

22

G h a d ib ia n , A. M.: Artistic expression o f psychopathology through the media o f art
therapy. Confin. P sychiat. 17, 162 (1974).
H á b d i I.: Elektroshokk hatása a kézírásra. Az Ideggyógyászati Szemle m elléklete,
1956.
H á b d i , I.: íráspszichológiai m egfigyelések elektroshokk kezelés nyomán. P szicholó
giai Tanulmányok, I. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958).
H á b d i , I.: R eflection o f manic-depressive psychoses in dynam ic drawing tests. Confin.
Psychiat. 15, 64 (1972).
H u g g l e r , M.: Psychotische „Kirnst” und K unstgeschichte. Confin. Psychiat. 3 ,
187 (1960).
J a k a b , I.: Dessins e t peintures des aliénés. Analyse au point de vue psychiatrique
e t artistique (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956).
J a k a b , I .: Graphischer Ausdruck und Prognose. W issenschaft oder Intuition. Confin.
Psychiat. 13, 81 (1970).
J a s p e e s , K.: Allgemeine Psychopathologie, 6. Aufl. (Springer Verlag, 1953).
J u h á s z , P ., P e t iiő B.: Orvosi pszichológia (In: A lkalm azott pszichológia, Gondolat,
1973).
K e n y o n , F. E.: Pathography and psychiatry. Canad. P sych iat. Ass. J. 1S, 63 (1973).
L e o n h a r d , K .: A ufteilung der endogenen Psychosen. 4. A ufl. (Berlin, AkademieVerlag, 1968).
M a b in o w , A.: Schöpferische Leistungen im Endzustand d e r Schizophrenie. Psychiat.
Neurol, med. Psychol. 12, 375 (1960).
M á t k á i , L.: É lm ény és m ű (Gondolat, 1973).
M e y e b , J . —E . : Stil wandel bildnerischer Produktion unter dem Einfluss einer Psychose.
N ervenarzt 25, 237 (1954).
N AVRATIL, L .: K rankheitsverlauf und Zeichnung (im H inblick auf die K reativität).
Confin. Psychiat. 12, 28 (1969).
P e t h ő , B.: Von der Psychopathologie des m usikalischen Schaffens und der G eistes
struktur der Schizophrenen. Confin. Psychiat. 10, 177 (1967).
P b in z h o b n , H .: Bildnerei der Geisteskranken (Berlin, 1923).
R e it m a n , F.: D ynam ics o f creative activity. J. Ment, Sei. 94, 314 (1948).
R e n n e s t , H.: D ie merkmale Schizophrener Bildnerei. 2., erweiterte Aufl. (VEB
G ustav Fischer Verlag, Jena, 1966).
R e n n e s t , H .: D ie prognostische Bedeutung der ,,Horizontversehiebung” in der
Schizophrenen Bildnerei. Confin. Psychiat. 12, 23 (1969).
S l a t e r , E.: The problems o f pathography. A cta Psychiat. Scand., Suppl. 219 (1970).
S ü c h e n w ir t h , R .: Unspezifische Veränderungen in Verlaufsserien von Zeichnungen
Nervenkranker, Confin. Psychiat. 12, 50 (1969).
S u id a , W. E.: K u nst und Geschichte (Im Phaidon Verlag, K öln, 1960).
V e t t e r , P.: Beziehungen zwischen Krankheitsverlauf und bildnerischen Ausdruck
Depressiver, Confin. P sychiat. 12, 40 (1969).
V OLMAT, R.: L ’ A rt psychopathologique (Presses Universitaires de France, 1956).
W e y g a n d t , W .: Zur Frage der Pathologischen K unst. Z. ges. Neurol. Psychiat. 94 ,
421 (1925).
W e y g a n d t , W.: D ie Darstellung abnormer Seelinzustände in der japanischen K unst.
Z. ges. Neurol. Psychiat. 150, 500 (1934).
W o r r in g e r , W .: Griechentum und Gotik (Verlag München, 1928).
W o r r in g e r , W .: Formprobleme der Gotik (Verlag München, 1930).

ДАННЫЕ К ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ СПОНТАННОГО РИСУНКА
ГЕРЕВИЧ—УНГВАРИ—КАРЦАГ

Авторы работы, в связи с двумя клиническими случаями, указывают на важное диаг
ностическое значение спонтанных рисунков психотиков в клинической практике. Ясно
организованные рисунки говорят против диагноза шизофрении, поставленного на основе
формальных признаков (I случай). Во втором случае, при трудности постановки диагноза
на основе поведения пациента и спектра впечатлений, рисунки явились кристаллизацией
общих симптомов, что создало объективную основу для нозологической классификации.
Сравнение со средневековым искусством позводило выделить существенные различия меж
ду творческой продукцией больного-шизофреника и художника.
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A D D IT IO N A L M ATERIAL TO TH E DIAGNOSTICAL VA LU E OF DRAW INGS
GEEEVICH, J . -UNGVÁRI, G.-KAKCZAG, I.

B y reporting on two o f their patients, the authors call attention to the important
diagnostical value, that psychotic’s spontanous drawings m ay deliver. The first patient
on th e basis o f formal sym ptom s ranged into the spectrum o f schizophrenia — showed
clearly structured drawings which challanged the validity o f the diagnosis. W ith the
second patient, as to aspect o f experience and behaviour — several ideas o f diagnosis
arised, the drawings vizualizing the sym ptom s o f experience and behaviour in a stereotyp
carriage and thus delivered the objective basis o f the nosological ranging. A bove this,
in course o f a comparison with Gothic A rt o f the Middle Ages, one differing feature in
creativity o f a schizophrenic and a creative artist could be detected.
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ZENEI FEJLESZTÉS HATÁSA MINŐSÉG-FOGALOM KÖRÖK
ALAKULÁSÁRA ÓVODÁSKORBAN
KALMÁR MAGDA
ELTE ВТК Eejlődés-és Neveléspszicholóírai Tanszék,

- BENIS MÁRIA
MTA Pszichológiai Intézete

A m unka kiindulópontját az az általános feltételezés képezte, hogy a K od ály zenepedagógiai elvei alapján tervezett éne kés-játékos foglalkoztatás az interiorizációs, ill. a
m ediációs elm élet értelmében facilitálja a fogalm i gondolkodás fejlődését, ezen belül a
m inősítő attribútum ok használatának magasabb szintre emelkedését.
A szerzők a kísérlet első fázisaként 40 kiscsoportos (3 —4 éves) óvodás gyerekek m inőség
fogalmairól tájékozódtak kikérdezéses módszerrel. (A módszert és a kiscsoportosoknál
kapott eredm ényeket egy korábban közölt tanulm ány ismerteti.) E zt a fölm érést kö
vetően a gyerekek fele — életkor, IQ és a kikérdezésben n yú jtott teljesítm ény szem pont
jából homogén két csoport egyike — m int kísérleti „zenei” csoport — 1y2 éven keresztül
speciális, játékos ének-zenei foglalkozásokban v e tt részt. A nagycsoportos tanév közepén
került sor a kikérdezés megismétlésére. Az eredm ények igazolják a hipotézist. A kontroll
csoport teljesítm énye a kiscsoportban nyert adatokhoz viszonyítva nem változott; az
időközben eltelt i y s év tehát önmagában nem eredm ényezett fejlődést. A zenei csoport
válaszai között ezzel szemben a kísérleti szem élyek életkorát figyelem bevéve határozottan
előremutató, fejlett gondolkodásmódra utaló ellentétpár-szerkezetek váltak dominánssá.
A zenei csoport fejlődésének másik m utatója a m inősítő szavak jelentéskörének szélese
dése, magasabb absztrakciós szintű új jelentésekkel való bővülése.

Vizsgálati eljárásunkat, amelyet minőség-fogalmak kialakulásának meg
közelítése céljából dolgoztunk ki, az 1974—75. tanévben az MRT óvodájának
két kiscsoportjában, összesen 40 gyerekkel próbáltuk ki. A módszert előző tanul
mányunkban mutattuk be, (Benis—Kalmár 78) itt csak röviden idézzük föl.
A választott életkor sajátosságaihoz igazodva a kérdéses minőség-fogalmakkal kap
csolatos tulajdonságokat ellentétes m elléknévpárok formájában exponáltuk, és a gyere
keknek ezekhez m int jelzőkhöz kellett megfelelő „alanyokat” fölsorolniok. 6 m elléknév
párral és 1 hármas csoporttal dolgoztunk: gyors—lassú; nehéz —könnyű; erős —gyenge,
kem ény—puha, élén k —nyugodt; hosszú—rövid; m agas —alacsony—mély.

A válaszok kategorizálásakor fejlett megoldásnak minősítettük, ha a gyerek
az ellentétes tulajdonságokkal jellemezhető két dolgot egymás mellé állítva
egy válaszba foglalta, mivel ez jelentheti a minőségek relativitásának megsej
tését, de legrosszabb esetben is arra utal, hogy a gyerek tisztában van az adott
minőség ellentétes oldalainak létezésével.
Más szempontból ugyan, de szintén előre mutató válasznak tekintettük, ha a
gyerek az ingerszóra a tulajdonság konvencionális példáját mondta (míg az
előbbiből fejlett gondolkodásmódra következtethetünk, ez utóbbi a nyelvi for
mulák elsajátításában elért előrehaladást mutatja).
A fentieken kívül megkülönböztettünk még 4 fajta: szubjektív megítélésen
alapuló, a konvencionális jelentéssel ellentétes, sajátosan gyermeki, valamint
követhetetlen jelző-alany kapcsolást.
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Minthogy dominánsnak az ún. konvencionális válaszok bizonyultak (52,4%),
és szép számmal fordultak elő ellentétpárba rendezett ötletek is (26,6%), meg
állapíthattuk, hogy a kérdéses szavak közhasználatú jelentése 3—4 éves korra,
az óvodáskor elejére már alapvetően stabilizálódik.
Ezek után azt akartuk megtudni, mi a sorsa a vizsgálatban implikált kate
góriáknak az életkor előrehaladtával, a gyerekek további fejlődése során.
Feltételeztük, hogy a vizsgálat területen a fejlődés menete korántsem
„spontán” — tehát egyszerűen az érés által meghatározott — hanem bizonyos
környezeti feltételek, azaz elsősorban a gyerek saját tevékenysége jelentősen
befolyásolja. Nevezetesen (több szempontból, és nem utolsó sorban éppen a
mediációs elmélet értelmében) pozitív fejlesztő hatást vártunk a Kodálykoncepció szellemében megszervezett énekes-játék foglalkozásoktól.
E hipotézis ellenőrzése céljából a kikérdezést 2 év múlva, a gyerekek nagycsoportos korában megismételtük. A közben eltelt időszakban a vizsgált két óvo
dai csoport egyike (20 gyerek) speciális ének-zene foglalkozásokban vett részt.
A kiscsoportban fölvett Bp. Binet intelligencia-teszt alapján a két csoport
IQ értékeit a Mann—Whitney próbával összehasonlítva a rangszám összegek
10%-os valószínűségi szinten is az Ra-Rf határon belül helyezkednek el. A két
csoport tehát intelligenciaszint szempontjából statisztikailag egyenértékűnek
tekinthető, emellett az életkori megoszlás is nagyon hasonló. Igv a speciális
foglalkoztatásban nem részesülő csoportot a kísérleti „zenei” csoport kontroll
jaként kezelhettük.
A hipotézis elméleti alapjai
Ma a magyar zenei nevelés minden területén Kodály Zoltán irányelvei érvé
nyesülnek. Ezek egyike az, hogy csak értékes zenét használjunk föl, amely min
den nép saját néphagyományát, az abból kivirágzó műzenét és a klasszikus
értékű zeneirodalmat jelenti.
Kodály fontosnak tartotta, hogy az aktív zenélés első lépése ne a hangszer
tanulás, hanem az éneklés legyen. Ez a gondolat azt is implikálja, hogy a zene
mindenki számára hozzáférhető. „Az emberi hang mindenkié. Ingyenes és
mégis a legszebb hangszer lehet, ha magunk is úgy akarjuk.” Kodály az éneklés
fontosságát azért is hangsúlyozta, mert ezáltal a zenével való ismerkedés min
denki számára közvetlen élményen, gyakorlati tevékenységen alapuló ismeretszerzést jelent.
A zenei oktatás anyagát az óvodákban a pentaton karakterű, hat hangter
jedelmű, egyszerű szövegű gyermekjátékok, népi mondókák, ezen kívül ese
tenként műzenei szemelvények alkotják. így az anyag egy része eleve dramatikus, eljátszásra való, de a többi dal szövege is lehetőséget ad mozgásimitációk
ra, játékos földolgozásokra. A zene megismeréséhez feltétlenül szükséges,
hogy azt írni és olvasni tanuljuk. Kodály a relatív szolmizációban látta azt az
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egyszerű, mindenki számára hozzáférhető módszert, amivel a kottaolvasás
megtanulható.
A szolmizáció ugyan az óvodában még nem kerül bevezetésre, de a hangösszefüggések relatív jellegének megsejtetésére rengeteg alkalom adódik (ha
pl. egy dal eléneklését túl mélyen kezdik, kényelmetlen a fekvés
néhány
hangnyival magasabban indítva ez a probléma kiküszöbölődik, a dallam maga
attól, hogy más hangnembe kerül — transzponálódik —, jellegében nem
változik stb.). A dallammenet egyszerű — a magasság-mélység már jól kiala
kult téri képzetére támaszkodó — kézmozgással követhető, illetőleg később
már ilyen módon irányítható is: a térben kivitelezett mozdulatok így hangrezgésszám-változásokra utaló szimbolikus jelentést nyernek.
A Kodály-koncepcióra épülő zenei nevelés fejlesztő hatását vizsgálva több
hazai szerző rám utatott arra, hogy a módszer eszközeinek változatossága, a
mozgással, ritmussal, énekkel telített zenei nevelés a teljes személyiség for
málásához hozzájárul. Victor András (1972) a zenei nevelés fiziológiai és pszi
chológiai hatását elemezve az énektanítás folyamán megtanult, ill. kifejlesztett
analizáló képességnek tulajdonít különös jelentőséget. Kokas К Iára (1972)
vizsgálatai alapján megállapítja, hogy a zenei nevelésnek hatása transzferálódik a fejlődés egyéb területeire — elsősorban a mozgási és a megfigyelő képes
ségre. A hagyományos énekes-játék és annak szabad dramatizálása után a
gyerekek által készített festmények szín, folt, vonalritmus és mozgásábrázo
lását elemezte Székácsné Vida Mária (1972). A gyerekek munkáinak komplexi
tása, szín és formagazdagsága az énekes-játék nyújtotta, belsővé vált élmény
képi kifejeződése. A fejlesztő hatás tehát az alapvetően más analizátor műkö
désén alapuló vizuális-ábrázoló tevékenységre is áttevődik. Forrai Katalin
(1974) összefoglaló tanulmányában rámutat arra, hogy az óvodai énekes
játékok tanítása során a zenei oktatójáték módszerét alkalmazzák. Az akusz
tikus ingerek játékos megfigyelése (pl. hangszínfölismerés, név visszaéneklés,
hangmagasság megállapítása, a dal ritmusának érzékeltetése stb.) a zenei
élményeken keresztül pozitív hatást gyakorol a gyermek figyelmének, emlé
kezetének, képzeletének fejlődésére.
Legújabban Barkóczi Ilona és Pléh Csaba (1977) ongitudinális követő vizs
gálattal bizonyította, hogy a zenei általános iskolában tanuló gyerekek krea
tivitása kedvezőbben fejlődik, mint a nem zeneiseké. Az idézett szerzők
mindegyike utal arra, hogy a zenei nevelés során kifejlesztett képességek
széleskörű transzfer lehetőségét teremtik meg.
Az ének-zene tanulás a gondolkodás fejlődésére is általános facilitáló hatást
fejthet ki — nem utolsósorban annak alapján, hogy ,,a gyermekek az egyszerű
zenei kifejezéseket konkrét cselekvéssel együtt gyakorolják. A fogalmakat (pl.
gyors-lassú, halk-hangos stb.) egymáshoz viszonyítják. Fogalomalkotás köz
ben összehasonlítanak, pl. a magasabban-mélyebben hangzó motívumokon
különbségeket figyelhetnek meg, elemeznek, véleményt mondanak. A zenei
27

nevelés az elvont gondolkodást is előkészíti pl. a hangok térbeli érzékeltetésé
nél, amikor a dal „elejéről és végéről” beszélünk, vagy amikor a gyors hang
rezgést magasnak nevezzük. Ezekben az esetekben az időbeli történést térbeli
fogalmakkal fejezzük ki.” (Forrai, 1974).
Jelen munkánk szempontjából az óvodások Kodály-koncepció elvein alapuló
ének-zenei nevelésének alábbi tényezői kulcsjelentőségűek:
A foglalkozások dalanyagának szövegei nagy mennyiségben tartalmaznak
a minőség-fogalmak körébe tartozó attribútumokat, gyakran olyan összefüggé
sekben, amelyek már kívül esnek az óvodáskorú gyermekek köznapi tapasz
talatain. Ilyen jellegű verbális információk természetesen nem csupán a dal
szövegek révén jutnak el a gyerekekhez — versek, mesék vagy egyszerűen a
felnőttek társalgása is közvetítheti ezeket. Közismert, hogy a ritmus és a
dallam milyen nagy mértékben segíti a szöveg megjegyzését — így bizonyos,
a gyerekek aktív beszédéből addig még hiányzó szókapcsolatok, kifejezés
egységek bevésődését. Az énekes foglalkozás esetében azonban nem a verbális
anyag passzív befogadásáról, sőt nem is reprodukálásáról van szó. Az énekes
játék tulajdonképpen irányított szimbolikus játék; a gyermekek a szöveg ta r
talm át imitatív-szimbolizált cselekvésekkel jelenítik meg.
H a a szöveg megkívánta szituáció a gyerek számára nem ismerős, akkor
a jelképes cselekvés a foglalkozást vezető pedagógus — lehetőség szerint szem
léletesen, képzeletet mobilizáló módon megfogalmazott — szóbeli közlései,
illetve bemutatásai során formálódik.
További lényeges összetevőjét alkotják ezeknek a foglalkozásoknak a gyere
kek énekes-mozgásos tevékenységét szabályozó instrukciók. Míg a szövegek
a mindennapi élet körén kívül eső szituációk irányában tágítják az attribútu
mok használatának körét, az instrukciók esetenként a minőség-fogalmak ta r
talm át a gyerekek számára teljesen új, legalábbis kevésbé ismerős szójelen
tésekkel bővítik (a hang magassága, erőssége; a dal hossza, az ének gyorsasága
stb.). Az instrukcióban foglalt szójelentés az utasítás teljesítésekor ugyancsak
mozgásos tevékenységben i’ealizálódik.
3 —6 éves gyerekekkel végzett vizsgálatunknál tehát abból a feltételezésből
indultunk ki, hogy a Kodály-koncepción alapuló óvodai ének-zenei-mozgásos
foglalkozás facilitálja a minőséget jelentő absztrakt fogalmak kialakulását
(pl. gyorsaság, mélység, keménység, erő stb.), gazdagítja azok tartalm át, emeli
absztrakciós szintjüket olymódon, hogy a szemléletes jegyek eltérése esetén
mozgásos közvetítéssel segít túllépni, illetve elvonatkoztatni különbségektől.
A fejlődéspszichológiában tulajdonképpen már általánosan elismert az a
tétel, amely szerint a mentális „képek” és a magasabbrendű (fogalmi) gondol
kodási tevékenység kialakulásának feltételét perifériás mozgásos akciók,
cselekvések teremtik meg (interiorizációs elméletek, elsősorban Piaget). Újab
ban szaporodnak azok az adatok, amelyek arra utalnak, hogy a mozgás, a
cselekvés szerepe nem korlátozódik az interiorizáció kiinduló fázisára. Olver és
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Rigney—Horsby (1967.) pl. azt találta, hogy a képi és a szimbolikus reprezen
táció közti átmenet időszakában a gyerekek a szemléletes sík meghaladásához
mintegy segítségül hívják a funkcionális megközelítést, a tárggyal kapcsolatos
saját cselekvéseket. Osgood mediációs hipotézisének megszületése óta a vizs
gálatok a már elsajátított „formális” absztrakt képviseletekben is a motoros
folyamatok funkcionális jelentőségére mutatnak rá. Putnokv (1975) vizsgálati
eredményeiből kitűnik, hogy azoknál a szavaknál, amelyek kevéssé vagy
egyáltalán nem hívják elő közvetlenül a jelzettjükre vonatkozó érzékleti anya
got, a jelentések aktivizálódásában a verbális válaszokban is megnyilvánuló
(centrális) motoros folyamatok dominálnak.
Az óvodai énekes foglalkozások fontos eleme a dalszövegek eljátszása, ami
gyakran magába foglalja a tárgyak, állatok mozgásának imitációját. „Az
utánzás szerepe rendkívül nagy, mert ha az ember kézzel vagy egész testtel
a madár röptét, az állatok mozgását utánozza, egyfelől a külső, objektív, ide
gen mozgás újból személyes mozgásólménnyó vált, másfelől az absztrakciónak
és igen lényeges fázisa valósul meg: a mozgás elvonatkoztat magától a mozgató
dologtól és más alany útján is megvalósíthatónak mutatkozik” (Újfalussy,
1962).
Zenei fejlesztés a kísérleti csoportban
A longitudinális vizsgálat megtervezése a hipotézisnek megfelelően a követ
kező volt: az óvoda két kiscsoportja közül a kísérleti „zenei” csoport óvónői
önként vállalták, hogy egy éven keresztül (a középső csoportos év folyamán és
a nagycsoport első felében) — az Óvodai Nevelési Program kötelező ének- zenei
anyagán túl — minden nap beiktatnak a napirendbe egy-egy rövid ének-zenei
foglalkoztatást. Ennek során kitüntetett szerepet kapnak az általunk megadott
minőség-fogalomkörök, olymódon, hogy azoknak megfelelően választják meg
a dalanyagot, így a szöveg megtanulása vagy a játék során alkalom nyílik a
vizsgálatban szereplő fogalmak tartalm i körének tisztázására és gazdagítására,
valamint a minél tágabb és magasabb szintű absztrakciók megvalósítására,
és a módszereket illetően is ugyanerre törekszenek, a fentebb vázolt módon.
Óvónőink a napi foglalkozásokat rendszertelenül tudták csak megtartani,
így kérdésessé vált, hogy joggal várhatunk-e lényeges különbséget a két csoport
fejlődése között.
A gyerekeknél a kevéssé ellenőrizhető egyéves periódus folyamán ért hatások
stabilizálása, erősítése és rendszerezése érdekében a zenei csoporttal rövid idő
tartam ú, intenzív oktató-kísérletet terveztünk. Az oktató-kísérlet lényege az
volt, hogy a zenei csoport tagjai részére 5 —5 fős kiscsoportokra osztva, egy hóna
pon keresztül naponta tartottunk ének-zene foglalkozást. A 20 perces foglalkozá
sok egy-egy meghatározott feladat köré épültek, levezetésüknél az óvodai ének
foglalkozások rendjét követtük. Rövid bevezető és befejező rész között egy
meghatározott fogalomkört érintő népi játék volt a foglalkozás hangsúlyozott
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része. A módszerek változatos alkalmazásával a fogalomkör differenciált meg
közelítését kívántuk elérni. A kislétszámú csoportos keret lehetőséget bizto
sított arra, hogy a gyerekekkel egyénileg is tudjunk foglalkozni, és saját ötle
teiket is megvalósíthassák a játékok folyamán. A kikérdezésben szereplő
melléknév-párok közül a foglalkozásokon sorra kerülő dalok a szövegössze
függések alapján három melléknév-pár direkt gyakorlására adtak alkalmat
(gyors-lassú, könnyű-nehéz, magas-mély). Az instrukciókban természetesen
a többi melléknév szisztematikus kihasználatára is törekedtünk.
Az oktató-kísérlet megtervezésében és a foglalkozási anyag összeállításában
a zenepedagógiai szempontokat illetően Forrai Katalin útmutatásait követtük.
Heti egy alkalommal ő maga vezette az énekes foglalkozásokat, a kísérletünk
ben szereplő fogalmak gyakoroltatására ugyancsak különleges súlyt fektetve.*
Az oktató-kísérleti szakasz befejezése után került sor a kikérdezés meg
ismétlésére.
Eredmények
A középső csoportban kialakított kísérleti (zenei), Ш. kontrollként szereplő
csoportok első — kiscsoportban végzett — fölmérésének adatai semmi jelleg
zetes különbséget nem mutattak. A későbbi zenei csoport valamivel válaszgazdagabb volt, a válaszok típusok szerinti megoszlása azonban nagyon hasonló.
Az ellentétpárokban adott válaszok abszolút száma csaknem megegyezik,
ez a kontroll csoportban valamivel nagyobb arányt képvisel. A kísérleti cso
portban a konvencionális válaszok mennyisége nagyobb, a szubjektív, vala
mint az összességében nem nagy gyakoriságú „egyéb” - speciálisan gyermeki,
ellentétes, követhetetlen — válaszok abszolút száma is valamivel magasabb,
az utóbbiak aránya azonban már egyforma. így a kísérleti csoport nagyobb
válasz-mennyiségéhez a konvencionális nyelvhasználat szempontjából „jobb”
és „rosszabb” válaszok egyaránt hozzájárultak (I. táblázat).
I. táblázat
Kiscsoportos adatok
Kontroll csoport

Kísérleti csoport (zenei)
Választípus

Ellentétpárba
rendezett
Konvencionális
Szubjektív
Egyéb
Z

összeg

átlag

262
625
165
74

0,87
2,08
0,55
0,25

1126

3,75

О/
/о

23,3
55,5
14,7
6,6
100

összeg

átlag

%

267
438
144
52

0,89
1,46
0,48
0,17

29,6
48,6
16,0
5,8

901

3,00

100

* Ezúton is köszönjük az MRT óvoda vezetőjének és óvónőinek a kísérletek lebonyolí
tásában nyújtott segítséget, m indenekelőtt pedig Forrai K atalinnak a nélkülözhetetlen
szakm ai tám ogatást, de ezen túlmenően azt az ösztönzést is, am elyből munkánk alap
ötlete származott.
30

Ezek után nézzük meg a két évvel későbbi kikérdezés adatait.
A kontroll csoportban az összválasz-szám némileg csökken (901-ről 780-ra),
ezen kívül semmiféle lényeges változás nem következett be. A válaszfajták
aránya nem változott: a kontroll csoport kiscsoportban és nagycsoportban
kapott adatainak megoszlása életkortól függetlenül homogén mintára utal
(X2 = 2,97, p > 0,2).
A kísérleti csoportban az összválasz-szám nem változott, viszont a típusok
megoszlása a kiscsoportos és nagycsoportos eredmények között szignifikáns
különbséget mutat (x2 = 143,12, p<0,001). Nagycsoportra fölszaporodtak az
ellentétpár-szerkezetek (kb. megduplázódtak: arányuk 47,1%). Az összes
többi — mind a konvencionális, mind az egyéb — válaszfajták száma csökkent.
A helyesen használt ellentétpárok és a konvencionális kapcsolások (tehát a
tulajdonképpeni „jó” válaszok) együttes mennyisége azonban így is nagyobb,
mint kiscsoportban volt. A második fölméréskor a kísérleti és kontroll csoport
válaszmegoszlása közötti eltérés (x2 = 84,17 p<0,001) szinten szignifikáns.
A II. táblázaton látható, hogy ezért valójában egyetlen választípus, az ellent ét páros szerkezet felelős.
11. táblázat
Nagycsoportos adatok
Kísérleti csoport
(zenei)

VáJasztfpus

Kontroll csoport
összeg

átlag

0/
/0

47,2

207

0,09

26,5

39,3

411

1,37

52,7

0.41

10,8

135

0,45

17,3

31

0,10

2,7

27

0,09

3,5

1138

3,79

100

780

2,36

100

összeg

átlag

%

Ellentétpárba
rendezett

537

1,79

Konvencionális

447

1,49

Szubjektív

123

Egyéb

A különböző választípusok mennyiségének alakulása fogalmanként más-más
tendenciát mutat.
— A magas, mély, lassú, gyors, élénk minőségjelzők esetében a kísérleti
csoportban a „jó” (ellentétpáros, ill. konvencionális) válaszok szaporodtak,
míg az értéktelenebbek száma csökkent.
A kontroll csoport eredményei a ,,lassú” -nál egyáltalán nem változtak,
a többinél a rosszabb válaszok szintén ritkultak, így egészében a változási
tendencia náluk a válaszcsökkenés irányába hatott.
— A kemény, puha esetében a kísérleti csoport csak a „jó” válaszok szapo
rodása szempontjából javult, a többi a kiscsoportban talált szinten maradt;
a kontroll csoport pedig semmit nem változott.
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— A rövid, nyugodt, gyenge mellékneveknél a kísérleti csoportban a rosszabb
válaszok ritkultak. Ezzel szemben a kontroll csoportban a ,,rövid”-nél és a
,,gyenge”-nél a ,,jó” válaszok megfogyatkoztak, ugyancsak a ,,rövid”-nél,
valamint a ,,nyugodt” -nál az alacsonyabb szintű válaszok kissé fölszaporodtak.
H a csak a helyesen használt páros szembeállítás és a konvencionális szókap
csolás együttes számbeli emelkedését nézzük, a kísérleti csoportban a pozitív
változás mértéke szerint a melléknevek közt a következő rangsor alakul ki:
1. magas, 2 —3 —4. mély, élénk, lassú, 5—6. kemény, puha, 7. gyors.
A kontroll csoportban egyetlen ingerszónál sem növekedett a „jó” válaszok
mennyisége. Mindkét csoport inkább romlott a hosszú és erős esetében; csök
kent az ellentétpáros és a konvencionális válaszok együttes mennyisége —
igaz, az utóbbinál az egyéb válaszok is ritkulnak (ez is egyformán érvényes a
két csoportra), így az összválasz-szám esése az eredmény.
A könnyű—nehéz mellékneveknél a ,,jó” válaszok mennyisége stagnál, és az
előbbire a kiscsoportos adatokhoz viszonyítva mindkét csoport több ,,rossz”
választ ad.
Az eredmények elemzéséből kitűnik, hogy a zenei fejlesztésre legérzékenyebb
reagáló választípus az ellentétpáros szerkezet. A nagycsoportosok anyagában
a zenei csoportnál 5 melléknévpár esetében ugrásszerű változást regisztrál
hattunk (kivétel: a gyors-lassú, amely már a kiscsoportban is magas válaszszámot hozott, és így az ehhez mért változás nem annyira szembeötlő; a másik
pedig a rövid-hosszú, amelynek a zenei vonatkozása ennek a korosztálynak az
énekfoglalkozásain még kevésbé juttatható érvényre).
Sok olyan választ kaptunk, amely formailag „páros” , mert egy válaszba
foglalva szerepel a két ellentétes jelző, de mindkettőhöz ugyanaz az alany
tartozik. Ebből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses minőség már kifeje
zetten viszonylagos, változó tulajdonságként jelenik meg; fölmerül az „attól
függ” , a feltétel. Pl.: „gyors az ének, de lehet lassú is” ; vagy: „a szél lehet
élénk, amikor nagyon fúj és lehet nyugodt, amikor alig érezzük, mert kicsit
fúj” .
A gyors—lassú és élénk—nyugodt melléknévpárok esetében olyan páros vála
szok is előfordulnak, amelyeknél közvetlenül érzékelhető, hogy az énekesmozgásos játékok fejlesztő hatása elsősorban a motoriumon keresztül hat az
intellektuális tevékenység fejlődésére. A zenei csoportban a gyors-lassú mellék
nevek esetében a futás és a séta szembeállítása — komoly absztrakciót igénylő,
ugyanakkor nem verbális konvenció elsajátításáról, hanem a sebesség-fogalom
tartalm i gazdagodásáról tanúskodó válasz — 12 gyereknél fordul elő, míg a
kontroll csoportban csak 5-nél. Putnoky (1966) szerint „a motoros tényező
indukáló szerepét magában a közvetítés verbális manifesztációjában, a cselek
vés kimondásában, illetve az ennek nyomán keletkező ingerekben kereshetjük” .
Leginkább az élénk-nyugodt esetében mérhető le a fejlődés: ez a jelzőpár,
amely a kiscsoportban a legnehezebbnek bizonyult, a kikérdezés megismétlé
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sekor a zenei csoportban igen sok magasszintű szókapcsolást hívott elő. Pl. a
táncoló gyerekekkel szembehelyezik azt, aki ül, nem mozog. A „fut-ül” , „mozogül” , „izeg-mozog-nyugton van” , ,,fut-fekszik” szembeállítások, de a páros
szerkezeteken kívül az egyéb kategóriákba tartozók is arra engednek követ
keztetni, hogy a gyerekek többsége eleget tud tenni az elvonatkoztatás köve
telményének, és helyesen ragadja meg e tulajdonságok állapot-jellegét. Az,
hogy a kontroll csoportban a jó páros válaszok száma kissé csökkent, az énekes
csoportban pedig jelentősen emelkedett (5-ről 32-re), e fogalom erős zenei
befolyásolhatóságát igazolja.
A páros viszonyítás számszerű növekedése és a tartalmi differenciálódás
könnyen értelmezhető az énekes foglalkozások hatásaként — érdemes ez
zel kapcsolatban újra utalni Forrai Katalin korábban már idézett gon
dolatára (lásd 27. oldal). A zenei kifejezéseket, amelyek instrukcióként
hangzottak el, mindig egymáshoz való viszonyukban mutattuk be, és
közvetlenül gyakorlati tapasztalással támasztottuk alá. Igyekeztünk sok
oldalúan „körüljárni” a fogalmakat, szembeállítani az ellentétes oldalakat,
összehasonlíttatni, kiemelni a különbségeket — mindezzel fejleszteni a gon
dolkodásnak ezeket az alapvető folyamatait. A kísérleti csoport konvencio
nális szókapcsolásainak számbeli csökkenése nem önmagában értelmezendő,
hanem az ellentétpáros szerkezetek szaporodásával összefüggésben: a korábban
meglevő konvencionális tárgyjelző kapcsolatok egy része analogikus úton
ellentétes párokba rendeződött. Wallon (1971) ezt úgy magyarázza, hogy a
viszonyátvitel során a gyerek az egyik pár mintájára egy új, az előbbivel
szimmetrikus párt hoz létre.
Ennek példái a mi anyagunkban:
kapcsolat

fa
magas

— magas
— alacsony

ének
gyors

— gyors
- lassú

futás
gyors

— gyors
— lassú

ha vki
táncol
élénk

- élénk
— nyugodt

átvitel

o'*

Új párok
fű
fa

— alacsony
- fű

mondóka
ének

— lassú
— mondóka

séta
futás

— lassú
— séta

Jr- ha vki
ül
ha vki
táncol

— nyugodt
— ha vki ül

Ezekben a párokban azonban a kapcsolat képződés — a tervszerű fejlesztés
következtében — nem bizarr és szituatív-véletlenszerű, mint a Wallon által
példaként hozott molekulák legtöbbjében. Nyilvánvalóan nem mosódik egybe
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az egység és a kettősség; az egyes elemek helye a szerkezetben stabil. Az analó
gia ezekben az esetekben később is jól használható nyelvi formulákat képez,
amelyekben a pár-kapcsolódásnak elsősorban az előremutató jellege érvényesül
— ahogyan Mérei (1970) megfogalmazza: ,,a páros szerkezetek . . . kívánják
új pár létesítését, s így érzékenyebbé teszik a gyereket az új ismeretek
befogadására. Lehet, hogy az anyag, amit a gyerek ebben az időszakban föl
vesz, túlságosan verbális. De rögződik. így egy elkövetkező szinten már műve
leteknek lehet az eleme.”
A fejlődés — amit a kontroll csoporttal való egybevetés alapján az ének
zenei foglalkozások hatásának tulajdoníthatunk — a nyelvhasználat kon vencionalizálódását nem érinti, azonban annál pregnánsabban mutatkozik meg
a verbális gondolkodás magasabb szintre emelkedésében, a fogalmakkal
operáló verbális szerkezetek differenciálódásában.
A válaszokat az ingerszavak értelmező szótárában megadott jelentései sze
rint elemezve megállapíthatjuk, hogy a zenei csoport tagjainál a szójelentések
szélesebb skálája rajzolódik ki. A változás gyerekenként és melléknevenként
különböző, de a válaszok viszonylag kis száma ellenére is föltűnő eltérést m utat
a kontroll csoporttal szemben. 12 jelzőnél kizárólag csak a kísérleti csoportban
kaptunk olyan szókapcsolást, ami a megadott melléknévnek a köznyelvben
ritkábban előforduló, és ezzel együtt általában magasabb absztrakciós szintű
jelentéskörébe sorolható. Mindössze 3 melléknév esetében regisztráltunk a
kontroll csoportban is néhány távolabbi jelentésnek megfelelő választ (gyors,
lassú, rövid), mennyiségüket tekintve ezek is alatta maradnak a kísérleti cso
portnál találtaknak. (Kiscsoportban az egész anyagban elenyésző az ilyen
válaszok száma.)
Néhány példával illusztráljuk, mit jelent e távolabbi jelentések kialakulása:
A „gyors—lassú” első jelentése térben-időben zajló eseményre vonatkozik.
A gyerekek válaszainak zöme természetesen ebbe a kategóriába tartozik. A
második fölméréskor azonban a kísérleti csoport tagjainak % része (és a kont
roll 1/i-e) olyan választ is adott, ami akusztikus elemek időbeli viszonyaira
utal (gyors ének, lassú mondóka). A hosszú—rövid téri jellegű leggyakoribb —
és szemléletesen könnyen megközelíthető — jelentésével szemben az idői jelen
tés a tapasztalat szerint a gyerekek számára sok nehézséget okoz. A nagycsoportos példaanyagban — egyetlen kivételtől eltekintve a zenei gyerekeknél
— fölbukkan ez a használat is: hosszú az ének; vagy „reggeltől estig” ; rövid
a mondóka, a kisfilm, és „ha valaki kiált egyet” . A nehéz—könnyű első jelen
tése a statikus súly; az olyanfajta kapcsolatok, mint „könnyű a cica lépése,
nehéz a mackó járása” , a „könnyed” , ill. „nehézkes” jelentéskor megjelenését
tükrözik. Ugyanígy előremutató a kemény—puha melléknevek mozgás jellem
zéseként való használata is.
A jelentéstartalom gazdagodása a „magas—mély” szavaknál a leginkább
szembeötlő. A magasság-fogalom természetesen elsődlegesen téri tartalm i kö34

rében jelenik meg a gyerek gondolkodásában. Ez a jelentés a tulajdonság
megnevezéssel való ismerkedéskor már sok mozgásos-cselekvéses és vizuális
szemléletes tapasztalatra támaszkodhat. Eleve sokkal elvontabb a magasság
fogalom idői paraméterrel (hangrezgésszám) való kapcsolata. Sok gyerek éppen
az óvodai énekes foglalkozások során találkozik először ezzel a jelentéssel.
Eleinte, amikor a gyerek a cica magas hangját utánozza és szembeállítja
a medve mély dörmögésével, még szüksége van arra a segítségre, hogy az
absztrakt tulajdonság egy konkrét dologhoz — jelen esetben jól ismert állatok
hoz — kapcsolható. De a magas és a mély hang mint sajátosság nemcsak ennek
a két állatnak az attribútuma, és a sok változatos példán való gyakorlás során
a konkrét megjelenési formától elvonatkoztatva, mint a hangmagasság-mély
ség fogalma épül be a gyermek gondolkodásába. Csak a zenei csoportban kap
tunk ilyen jellegű válaszokat, ők azonban igazán otthonosnak mutatkoztak
ebben a fogalomkörben: magas hangra 21, mélyre 29 (átlagosan 1-nél több !)
példa utal: magas az ének, mély a beszéd; cicanyávogás — medvedörmögés;
kakas kukorékolás — farkas hangja stb.
A zenei nevelés módszertana ennek a fogalomnak a tartalmas kialakításához
is a mozgást hívja segítségül. A mozgás közvetít a konkrét és absztrakt között,
amikor a térben kivitelezett karmozdulatokhoz kapcsolja az akusztikus kép
zetek fogalmi földolgozását.
A két csoporttól nyert adatok egybevetése alapján összefoglalóan megálla
píthatjuk, hogy az intenzív ének-zenei foglalkozás eredményeképpen a kísérleti
és kontroll csoport válaszolásmódja eltérően alakult. A két fölmérés közt eltelt
idő önmagában semmi jelentős változást nem hozott, „spontán” fejlődés nem
következett be (a kontroll csoport két anyaga a választípusok eloszlását te
kintve statisztikailag homogén mintának bizonyult). A kísérleti csoport fej
lődése abban mutatkozik meg elsősorban, hogy a helyesen alkalmazott ellen
tétpár-szerkezetek száma, ezzel a „jó” válaszok együttes mennyisége számot
tevően megemelkedett. Azzal, hogy az ingerszavak kezelésében a páros szer
kezetek váltak dominánsá, a gyerekek a verbális gondolkodás olyan szintjét
érték el, amelyet Wallon a 7—8 éves korra tart jellemzőnek.
A zenei csoportban a szavak jelentésköre szélesedett és tartalmilag gazdagodott,
mégpedig a magasabb szintű absztrakció irányába. Ez utóbbi területen ta 
pasztalt változások arra utalnak, hogy a zene lényegével közvetlenül össze
függő fogalomkörök (magas—mély, gyors—lassú, élénk—nyugodt) az énekes fog
lalkozások során a saját mozgás, imitatív-szimbolikus cselekvések és illusz
tratív mozdulatok közvetítésével — ebben az új jelentésben is — beépülnek
a gyermek gondolkodásába.
Mindemellett meg kell jegyezni, hogy a felmérésben tanulmányozott 15
melléknév közül az elvontabb jelentés kialakulása egyértelműen csak azokon
mérhető le, amelyek a dalszövegekben, illetve a foglalkozások során elhangzó
instrukciókban szerepelnek, és ennek nyomán változatos gyakorlati „kipróbá3*

35

lá s r a ” k erü ln ek . J e le n v iz s g á la tu n k te r v e z é s e n em a d m ó d o t a n n a k a k érd ésn ek
a z e ld ö n té sé r e , h o g y a sz é le s e b b k örű tr a n s z fe r h a tá s h iá n y a a z é n e k -z e n e i fo g 
la lk o z á s o k n em k e llő in te n z it á s á v a l ( ille tv e a z in te n z ív p e r ió d u s r ö v id sé g é v e l)
in d o k o lh a tó , v a g y p e d ig a z a d o tt t e v é k e n y s é g k ö r tő l a n y e lv i fe jlő d é s, ill. a
v e r b á lis g o n d o lk o d á s e t e r ü le té n t ö b b e t n em is v á r h a tu n k (e lm é le ti m e g g o n d o 
lá s o k a la p já n h a jla m o s a k v a g y u n k a z e ls ő k é n t e m lít e t t o k ra g y a n a k o d n i).
A közlem ény a szerkesztőségbe érkezett: 1977. V II. 23.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ
КАЧЕСТВА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
МАГДА КАЛЬМАР-МАРИЯ БЕНИШ

В качества отправной точки исследования было предположено, что песенно-игровые
занятия с детьми на основе музыкально-педагогических принципов, разработанных Зол
таном Кодайем, способствуют — согласно теории интериоризации и медиации — разви
тию понятийного мышления, прежде всего — повышению уровня использования качест
венных атрибутов.
На первой стадии опыта посредством расспроса был определён уровень развития поня
тий качества 40 детей младших групп детского сада (возраст 3 —4 года). Подробно метод
исследования и результаты, полученные в младших группах описаны в уже опубликован
ной работе этих же авторов. После этого дети были разделены на два, гомогенные по возра36

сту, IQ, а также развитию понятий группы. В экспериментальной группе на протяжении
полутора лет проводились специальные игровые занятие, включавшие в себя песни и
музыку, вторая группа была контрольной, в ней подобных занятий не проводилось. Через
полтора года в старших группах был проведен повторный промер уровень освоения поня
тий. В контролной группе за истекшее время изменений не произошло. Напротив, в «му
зыкальной» группе были выявлены интенсивного развития, выразившегося в доминиро
вании антагонистических парных структур. Также показателем развития детей «музы
кальной» группы следует считать расширение кругов значения слов, означающих качество,
появление новых, находящихся на более высоком уровне абстракции, значений.

THE EFFECT OF MUSICAL TR A IN IN G ON T H E DEVELOPM ENT OF
QUALIFICATIVE CONCEPTS IN N U R SER Y SCHOOL CHILDREN
KALMÁR, MAGDA-BEN IS, MÁRIA

The starting point o f the work was a general hypothesis according to which the singing
playing activity — planned on the basis of K odály’s musical-pedagogical ideas would
facilitate the developm ent o f the abstract thinking — in respect o f the internalizing re
spectively mediation theory — and w ithin that the using o f qualifying attributes on a
higher level.
In the first phase o f the investigation the authors questionned the three-to four — year
old children to get informations about their qualificative concepts. (The method and the
results have been published in an earlier paper).
After this summing up, one half o f the children (one o f the homogenious groups as to
age, IQ, and performance in the sum m ing up) has participated in special playing singing
and m usical activities through I and a h alf years. In the m iddle o f the ,,big group” year
(5 —C-years) the questioning has been repeated. The results proved the hypothesis.
The performance o f the controll-group has not changed compared to their results in
the „sm all group” (3 — 4 years); the 1 and a half years in them selves did not bring de
velopm ent.
Opposite to this the answers of the „musical group” compared to their age were defini
tiv ely foreshadowing progress, contrast-pair structures becam e dominant, that hints to
an advanced way o f thinking.
Another sign o f the development o f the „musical group” is the broadening o f the se
m antic range of qualifying words and their widening w ith new meanings o f a higher
abstraction level.
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TELJESÍTMÉNYMOTIVÁLÓ ELJÁRÁSOK
HATÁSAINAK ÖSSZEFÜGGÉSE SZEMÉLYISÉGTÉNYEZÖKKEL
KÖBÖLKŰTI ANTAL
Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Szentendre

A kísérlet főiskolai hallgatók a Cooper-féle 12 perces futó tesztben m u ta to tt állóképesBégi teljesítm énye alapján v etíti ki az egyes m otiváló eljárások hatását, A futást a kísérleti
szem élyek három alkalommal hajtottak végre, hét csoportban.
A z alaptesztelés alkalm ával egy éven át tartó intenzív m unka hatására maximális
erőn léti szinttel rendelkeztek. A z előtesztelésre az alapfelmórést követően három hónap
m ú lv a került sor, a három hónap a la tt a kísérleti személyek szervezett testnevelésben
n em v ettek részt.
A te sz t felmérést az előtesztelést k övető napon hajtottam végre csoportonként külön
böző m otiváló eljárásokkal.
A z előtesztelés és a teszt futás egyenkénti-csoportonkénti különbsége méterszámban
h iv a to tt kimutatni az egyes m otiváló eljárások hatásfokát.

I. Bevezetés
1. A probléma
A teljesítménymotívum a cselekvés indítéka, tehát olyan viselkedésre kész
tet, melynek eredménye szociális értéket képvisel. Az ember teljesítmény
motiváltsága alapján egyrészt belülről fakadó késztetéseit elégíti ki, másrészt
saját teljesítménye és a szociális minősítő hatásokon keresztül biztosítja ön
becsülését, énképének pozitív színezetét.
A teljesítménymotiváció szoros összefüggésben van a személyiség jellemző
vonásaival, a szociális környezettel, a szándékos és tudatos viselkedés terve
zéssel, valamint a tevékenység tudatos és folyamatos ellenőrzésével.
Atkinson szerint a feladathelyzet mindig konfliktus helyzetet vált ki, két
ellentétes előjelű motívum támad: a cél elérésére és a kudarc elkerülésére irá
nyuló késztetés. E késztetéseket a személyre jellemzőnek tekinti, sikerorien
tá lt és kudarc-kerülő csoportokat különít el.
A sikerorientált típust jellemzi : a kompetens belső kontroll attitűd, a szoron
gásra való készség hiánya, a teljesítményszükséglet magas foka, reális igény
nívó, akarati kitartás, a feladathelyzetben fellépő stress jó toleranciája,
reális cél és feladatvállalás.
A kudarc kerülő típust jellemzi : inkompetens külső kontroll attitűd, a veszély
túlértékelése, irreális énkép és feladat vállalás, szorongásosság, mely a fela
dathelyzetben a teljesítményt csökkenti, alacsony teljesítményszükséglet,
képességeknek nem megfelelő igénynívó, az akarati kitartás alacsony szintje.
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A kísérlet során azt vizsgáltam, hogy világos célkitűzéseket tartalm azó
motiváló eljárások — amelyek egybeesnek, kevésbé esnek egybe, ill. közömbö
sek a kísérleti személyek célkitűzéseivel — mennyire képesek változtatni a
teljesítményt egy akarati kitartást igénylő fizikai teljesítmény végrehajtásánál.
Az ember cselekvéseit, magatartását sohasem egy motívum vagy motiváló
eljárás határozza meg. Az embernél primer, secunder, magasabb intellektuális,
erkölcsi és szociális motívumok rendszere hat a cselekvés indítékaiként.
Az ember ebből a szempontból aktivitásra képes multistabil önszabályozó
rendszer. Ebből a meghatározásból logikusan következik a cselekvések állandó
visszajelentésén alapuló, az egyén céljait anticipáló, a cél érdekében ható, a
környezethez megfelelően alkalmazkodó ember, aki e szempontoknak meg
felelően szelektálja a ráható motívumok rendszerét. ,,Az emberi cselekvés
szabályozásának lényege: az emberi személyiség, mint multistabil rendszer
működési egyensúlyának a biztosítása, az egyensúly fenntartás és egyensúly
helyreállítás. Az egyensúly biztosítás módjától függően három szabályozó
funkciót különböztetünk meg: 1. ösztönző, 2. szervező, 3. végrehajtó szabá
lyozás.” (Rókusfalvy, 1972).
Az ember a választásokat megelőző döntéseivel biztosítja saját és környe
zete egyensúlyának optimális voltát. Tehát, mint multistabil önszabályozó
rendszer törekszik arra, hogy a rendezettsége által biztosítsa egyensúlyát, vala
mint cselekvésének szabályozó mechanizmusával szelektálja a várható motí
vumokat, anticipált céljaiba egyeseket beépítsen, másokat elvessen és a ma
gáévá tett motívumok irányába cselekedjék.
A kísérlet lényege ennek a szelektálásnak, a mennyiségi és minőségi értékei
nek a kimutatása.
Azt vizsgáltam, hogy egv-egy csoportban a különböző személyiségvonások
kal rendelkező egyéneknél mennyire hatásosak az alkalmazott motiváló el
járások, valamint azt, hogy egyes konzisztens személyiségvonások milyen
hatással vannak a teljesítmény változásra. Négy teszt felhasználásával sze
mélyiségvizsgálatot végeztem.
A felhasznált személyiségvizsgáló tesztek:
a) A Rotter-féle External-Internal Kontroll skála 126 kísérleti személynél).
b) Taylor-féle szorongás skálával — MAS (70 kísérleti személynél).
c) MMPI teszt (57 kísérleti személynél). Az MMPI skálák értékei alapján
számítottam ki a Leary teszt I. szintjének a ,,dominancia-önalávetés” és a
„szeretet-gyűlölet” tengely egyénenkénti értékeit.
d) Henning Almer-féle „Sport Leisztungsmotivátion” — SLM — teszt (70
kísérleti személynél).
A teszt öt skálát tartalmaz:
SLM 1.: Kitartó erőfeszítés (perzisztencia).

SLM 2.: Az igénynívó.
SLM 3.: A teljesítmény késztetés.
SLM 4.: A siker orientáció.
SLM 5.: A rajtláz és ennek tolerálása.
A négy tesztben kapott eredményeket és a teljesítményváltozásokat korre
lációs vizsgálatnak vetettem alá. A vizsgálat eljárásonként hivatott kimutat
ni az egyes mért személyiségvonások konkrét szerepét, összefüggését a teljesít
ményváltozással. Amennyiben szignifikáns összefüggés nem mutatható ki,
akkor ez a tény azt jelenti, hogy a teljesítményváltozás elsősorban az alkalma
zott motiváló eljárásoktól függ, és csak másodsorban a mért személyiségvoná
soktól, a kapcsolat erősségének megfelelően. A szignifikáns összefüggések a
motiváló eljárások hatékonyságát nem befolyásolják, ellenben arra engednek
következtetni, hogy a személyiségvonások lényeges összetevői a teljesítmény
változásnak.
Természetesen az alkalmazott négy teszt által mért személyiségvonások
vizsgálata nem ad komplex személyiségképet, de a cél nem is ez volt, hanem
a teljesítménymotiváció szempontjából lényeges jellemzők összefüggésének
feltárása az eljárások által kiváltott teljesítményváltozással.
A Cooper-féle 12 perces futóteszt ismertetése :
A 12 perces futótesztet a testnevelés és a sport területén az erőnlét minősé
gének meghatározására használják az életkoronkénti standard értékek figye
lembevételével.
A kísérleti személyek 400 m kerületű futópályán 12 percig futnak, a 12 perc
alatt megtett méterszámot összevetik s standard értékekkel, és ez alapján
megállapítható a kísérleti személyek aktuális erőnléti állapota. A teszt standardizálói — Kenneth és Cooper — osztrák és amerikai katonákon állapították
meg az erőiét minőségi értékeit.
Értékelés

12 perc alatt meg
tett út (m)

Rossz

1609

Gyenge

1610—2028

alatt

Megfelelő

2029—2382

Jó

2383—2800

Kiváló

2800

felett

2. A hipotézis:
a)
A. pozitív emocionalitást eredményező motiváló eljárások olyan készen
léti állapotot teremtenek, melyek az aktivizációs szintet az optimumra emelik,
ennek következtében a teljesítmény javul.
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A negatív, ill. a közömbös eljárásoknál ez az energiamozgósítás nem történik
meg az aktivációs nívó csökkenése m iatt és ez a teljesítmény romlását ered
ményezi.
b) A pozitív emocionális állapotot eredményező motiváló eljárások általá
ban atípusos teljesítményváltozást eredményeznek.
c) A teljesítményváltozás elsősorban az alkalmazott motiváló eljárások
függvénye és csak másodsorban a személyiségvonásoké.
3. A kísérlet leírása
A kísérletet csoportonként a kontroll teszt módszerével végeztem, és a cso
portok eredményét hasonlítottam össze.
A) A testnevelési képzettség értékelésének rendszere:
A kísérletben szereplő I. évf. hallgatók a tanév során tíz mozgásfajtából
tesznek tanúbizonyságot felkészültségükről. Minden mozgásfajta mérhető ér
tékeihez 0 —25 pontig terjedő pontszámok járulnak.
A tíz mozgásfajtára kapott összpontszámot el kell osztani a mozgásfajták
számával, így minden hallgatónál kapunk egy átlagpontot. Az átlagpont
alapján kapják meg az évvégi gyakorlati jegyet, amely teljes értékű jegy
ként számít a tanulmányi átlag kiszámításánál és az ösztöndíj megállapítá
sánál.
B) Az alaptesztelés motiváló eljárása — ,,x” futás:
A kísérlet tisztasága és megbízhatósága érdekében az első futásnál is alkal
maztam motiváló eljárást egységesen minden kísérleti személynél. A futás
alkalmával adott jutalom: 2550 m-es teljesítményért járt 1 pont, és minden
további 50 m-ért 1—1 pont. Mindegyikük jutalomként kapja a saját ered
ményének megfelelő pontszámot, és jelentősen javíthatja a testnevelési jegyét
és tanulmányi átlagát. E futásban 173 kísérleti személy vett részt.
C) Az élőtészlelés — 160 kísérleti személy — ,,y” futás:
Az előtesztelés során a kísérleti személyek már ismerték a 12 perces futást
és az érte járó jutalompontokat. Természetesnek vették az alábbiakban em
lített jutalmat, és a feladat miértje után nem érdeklődtek. Érdeklődés esetén
az előző futásnál alkalmazott instrukcióval elégítettem volna ki az igényt.
Ennél a futásnál csak expektancia motívum volt, a kísérleti személyek anticipálták a jutalmat, mint a futással velejárót. Konkrét jutalmazást nem
alkalmaztam.
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D) Motiváló eljárások ismertetése — ,,z” futás, 136 kísérleti személy.
Amikor a csoportokkal közöltem, hogy az előző — „y” — futásért nem kap
tak jutalompontot, a frusztráció tűrésének, ill. nem tűrésének széles skáláját
tapasztaltam kísérleti személyként az agresszivitástól a teljes passzivitásig.
Féltem is, hogy ez az általam okozott frusztráció rontani fogja az eredménye
ket. Rontotta is ott, ahol negatív érzelmeket kiváltó eljárást alkalmaztam.
A felmérés tisztasága érdekében az első futásban résztvevő 173 kísérleti
személyből a végső feldolgozásnál nem vettem figyelembe azokat, akik a
második futás alkalmával nem teljesítették a feladatot, vagy a harmadik
futásnál nem jelentek meg. A statisztikai feldolgozásnál így 136 kísérleti
személy eredményét értékeltem.

Az alkalmazott motiváló eljárások logikailag négy csoportba sorolhatók
1. Egyénileg differenciált célok eléréséért egyénileg diférenciált jutalom adása:
a) ,,A ” eljárás: Ahányszor a ,,z” futásban elért teljesítmény 30 m-rel haladja
meg az ,,y” futásban elért teljesítményt, annyiszor 1 pontot kap a kísérleti
személy.
b) ,,B” eljárás: az ,,x” futás újra teljesítése a ,,z” futás alkalmával 8 pontot
jelent, további teljesítmény javulás esetén 20 m-kónt 1—1 pont jár.
2. A csoport elé kitűzött egységes cél elérésének jutalmazása egyénenként :
a) ,,C” eljárás: 2650 m elérése esetén 1 pont jár, túlteljesítés alkalmával
40 m-ként további 1—1 pontot kap a kísérleti személy (a követelmény
csoportátlagot tekintve a teljesítmények reális tartományába esik.)
b) ,,E” eljárás: 3100 m elérése 20 pontot jelent, túlszárnyalása esetén 20
m-ként 1—1 pont illeti meg a kísérleti személyt. (A csoport átlagát te
kintve a feladat a kísérleti személyek zöme számára megoldhatatlan.)
c) ,,F eljárás”: 2400 m-es teljesítményért 10 pont jár, a további javulást
nem jutalmaztam, de ezt a tényt a kísérleti személyekkel nem közöltem
(a feladat túl könnyű volt és további perspektívát nem tartalmazott).
3. Magasszintű erkölcsi-politikai motívum alkalmazása:
,,D” eljárás: ennél a motiválásnál az osztrák és az amerikai katonák átlageredményeinek túlszárnyalására inspiráltam a csoportot. Konkrét jutalmazás
nem volt.
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4. Negatív emocionalilást kiváltó eljárás:
,,G” eljárás: Konkrét jutalmat nem adtam. A futást utasításra kellett végre
hajtani, sőt azt sem indokoltam meg, hogy miért kell újra teljesíteni a felada
tot. Ez az eljárás tovább fokozta az előző futásért anticipált jutalom elmara
dása miatti frusztrációt, mert a kísérleti személyeknek további értelmetlen
munkát kellett elvégezniük.
II. Az eredmények összefoglalása, következtetések
A) A személyiségvizsgáló tesztek közötti kapcsolat elemzése:
A kapcsolatok elemzését két szempontból tartom szükségesnek:
a) A négy teszt által mért 9 faktor között a szakirodalmi adatok szerint
kapcsolatnak kell lenni. Amennyiben a teszteredmények kapcsolata egymással
a szakirodalmi adatoknak megfelelő, ez a tény a vizsgálat érvényességét és
megbízhatóságát jelenti. Ez pedig a kutató munka és a további elemzés és
értékelés minimális feltétele.
b) Másrészről a kapcsolatok elemzése érdekes összefüggések megtételére ad
lehetőséget. A viszonylag kis elemszám törvényszerű következtetések levonását
nem teszi lehetővé, de lehetőséget ad hipotetikus megállapítások megtételére.
A továbbiakban az 1—2. táblázatban ismertetem a teszteredmények kap
csolatát:
1. táblázat
N = 70
SLM teszt

Személyiség
vizsgáló
tesztek

E I kontroll
skála
MAS

Mas

SLM 2.

SLM 1.

r = 0,28
< 0,02

r = —0,06

—

r = —0.31

p

V

= —0,09

r = - 0 ,3 1
0,01

p <

SLM 3.

SLM 4.

r = 0,18

r = —0,00

r = - 0 ,1 3

r = — 0,02

SLM 6.

r = 0,32
0,01

p <

r = 0,51
0,001

p <

2. táblázat
N = 57
Személyiség
vizsgáló
tesztek

kontroll skála

Dominancia
önalávetés
tengely

r = —0,18

Szeretet
gyűlölet
tengely

r = —0,06

K -I

SLM teszt
MAS

SLM 2.

SLM 3.

SLM 4.

SLM 5.

r = —0,32
r = 0,15
p < 0,02

r = 0,10

r = 0,14

r = 0,10

r = —0,265
p < 0,05

r = - 0 ,2 8
r = 0,08
p < 0,05

r = 0,07

SLM X.

r = —0,20 r = 0,11

r = —0,23
p < 0,10
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A korrelációs táblázatból kiderül, hogy az E —I kontroll skála szignifikáns
pozitív korrelációban van a szorongással és a rajtlázzal SLM. 5,— valamint
a MAS szignifikáns pozitív korrelációja az E —I kontroll skálával és a rajtláz
zal. Ezek a tényezők teljes mértékben megegyeznek a szakirodalmi adatokkal,
tehát a teszteredmények érvényességét bizonyítják. A további összefüggések
közül kiemelésre érdemes a MAS és az igénynívó — SLM 2. — szignifikáns
negatív korrelációja, tehát a magas szorongásérték kedvezőtlen a magas igény
nívó szempontjából. Érdekes még a teljesítménykésztetés — SLM 3. — erősen
pozitív kapcsolata a E - I kontroll skálával, ez annyit jelent, hogy a skálán
mint kontinumnon minél magasabb pozíciót foglal el valaki, annál inkább mo
tiválható szociális késztetéssel. Az összefüggés arra enged következtetni, hogy
a külső kontroll attitűddel jellemezhető személyeket jobban lehet szociális
késztetéssel motiválni, mint a belső-kontroll attitűddel rendelkezőket.
Továbbá figyelemre méltó a MAS és az SLM 3. közepes erősségű negatív
korrelációja. A MAS és az E - I kontroll skála, valamint az E —I kontroll skála
és az SLM 3. pozitív irányú kapcsolata után várható összefüggésnek itt is po
zitív irányúnak kellett volna lenni. Tekintettel arra, hogy a MAS a szorongásra
való készséget méri és nem a belső kontroll attitűdre jellemző facilitáló, vala
mint a külső kontroll attitűdre jellemző debilizáló szorongást, így azt a hipo
tetikus következtetést vonhatjuk le a jelen vizsgálat alapján, hogy a szoron
gásra való készség nem kedvez a szociális késztetésekkel való motivációnak.
A domináns interperszonális magatartásformák a belső kontroll attitűdnek
felehiek meg, az önalávető attitűd pedig a külső kontroll attitűdnek (Kulcsár
Zs., 1973), valamint: „A domináns” , „kompetens” magatartásformák szoron
gáscsökkentő hatása közismert” . (Kulcsár Zs., 1973).
A korreláció számítás szignifikáns negatív összefüggést mutatott ki a MAS
és a „dominancia-önalávetés” , valamint a , ,szeretet-gyűlölet” tengely értékei
között. Nem szignifikáns, de nagyon erősen negatív a korreláció a „dominan
cia-önalávetés” tengely és az E —I kontroll skála között is. Ezek a tények az el
végzett vizsgálatok érvényességét és megbízhatóságát bizonyítják.
A továbbiakban a két tengelyen elfoglalt pozíció és az SLM teszt faktorainak
kapcsolatára térek rá :
A domináns interperszonális attitűd szorongáscsökkentő hatása kifejezett,
és ezáltal a rajt előtti stresst jobban tűri, mint az önalávető attitűd, erre enged
következtetni az SLM 5-tel — rajtláz — való szignifikáns negatív korrelációja.
Nem szignifikáns, de erős pozitív korrelációja az akarati kitartással és a telje
sítménykésztetéssel, valamint közepes erősségű pozitív kapcsolatban van az
igénynívóval és a sikerorientációval.
Tehát a dominancia tengelyen magas értéket elérő személyekre feltehetően jellem
ző a belső kontroll attitűd, a szorongásra való készség hiánya, az akarati kitartás,
a sikerorientáció, a teljesítménykésztetés és az igénynívó optimális volta, valamint
a irajt előtti stress jó tűrése.
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A szeretetteljes pozitív affiliációjú interperszonális attitűdre a vizsgálat alap
ján feltehetően jellemző : a szorongásra való készség hiánya, a rajt előtti stress
jó tűrése, valamint az optimális mértékű sikerorientáció.
Nagyon érdekes az SLM 3-mal való erős negatív korrelációja. Feltehetően ez
azt jelenti, hogy szociális késztetések — siker, hírnév — nem vonzóak ezen
attitűd számára.
B) Az eredmények összefoglalása :
Az egész kutatómunka kiinduló pontja annak bizonyítása volt, hogy vannak
általánosan ható motiváló eljárások, amelyek a személyiségvonásoktól nagy
mértékben függetlenül pozitív, ill. negatív jellegüknek megfelelően teljesít
ményemelkedést, ill. romlást idéznek elő.
a)
160 kísérleti személyek teljesítményét véve alapul, az ,,x” futás átlageredménye 2835,9 m, az ,.y” futás átlageredménye 2635,8 m.
Átlagos romlás mértéke 200.1 m, és az az eredmény szignifikáns teljesít
ménycsökkenést jelent (p 0,001).
Az ,,y" futás alkalmával mind a hét csoport szignifikáns teljesítmény rom
lást produkált (3. táblázat), míg a motiváló eljárfásokkal végrehajtott ,.z” futás
az A, B, C, 1) csoportnál szignifikáns, az E csoportnál majdnem szignifikáns
javulást eredményezett (3. táblázat). Ezzel szemben a két negatív eljárásnál egy
szignifikáns romlást — ,,G” eljárás — és egy majdnem szignifikáns romlást
eredményezett — ,,F” eljárás — (3. táblázat).
3. táblázat
A motiváló eljárások

N

v —%

z—у

,,A” eljárás

20

—197 m
p < 0,001

+ 198 m
p < 0,001

+ 1 m
p > 0,05

,,B ” eljárás

IS

— 165 m
p < 0,01

+ 2 1 1 ,1 m
p < 0,001

-j-46,1 m
0 ,1 0 < p < 0 ,2 0

„C” eljárás

20

— 189 m
p < 0,01

+ 186 m
p < 0,001

—3 m
p > 0,05

,,D ” eljárás

13

— 192,3 m
p < 0,01

+ 137 m
p < 0,01

—55,3 m
0 ,2 0 < p < 0 ,3 0

„ E ” eljárás

23

—207,3 m
p < 0,01

+ 34,3 m
0 ,1 0 < p < 0 ,2 0

—173 m
p < 0,001

,,E ” eljárás

17

—285,3 m
p < 0,01

— 74,7 m
0 ,0 5 < p < 0 ,1 0

—360 m
p < 0,001

,,G” eljárás

25

— 164 m
p < 0,01

— 119,6 m
p < 0,001

—283,6 m
p < 0,001

z— x
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b) Azok az eljárások, amelyek lényegét, motiváló hatását a kísérleti sze
mélyek be tudták építeni elképzelésükbe és céljaikba, pozitív érzelmi állapotot
hoztak létre, és ez lehetővé tette a teljesítmény javulásához szükséges aktivá
ciós nívó emelkedését, az energia mozgósítását. Ezek az eljárások a teljesít
ményt szignifikánsan javították esetenként olyan mértékben is, hogy még az
évvégi maximális edzettségi állapotban elért eredményt is túlszárnyalták —
,,B” eljárás +46,1 m és „A” eljárás + 1 m, ill. kevéssel maradtak el tőle —
,,C” eljárás —3 m és ,,D” eljárás —55,3 m (3. táblázat).
Az ,,E” eljárás — túl magas követelmény — érdekes módon szintén teljesít
ményemelkedést eredményezett p<0,20.
A könnyen teljesíthető követelmény — ,,E” — a teljesítmény számottevő
romlást idézi elő, motiváló hatás nincsen.
A negatív érzelmi állapotot kiváltó eljárás — ,,G” — az aktivációs nívó
csökkenése által a teljesítmény szignifikáns romlásához vezetett. Érdekes ered
mény, hogy anégy szignifikáns javulást mutató eljárás között, szerepela ,,D” eljárás,
amely során semmi konkrét jutalom nem volt kitűzve. Ennél az eljárásnál a jutalom
a nyugati hadseregek katonái által produkált teljesítmény túlszárnyalása volt.
c) A pozitív emocionális állapotot kiváltó eljárások alkalmával — А, В, C,
D, E — arra az érdekes következtetésre jutottam , hogy ezek az eljárások döntő
többségükben atípusos teljesítmény emelkedést váltanak ki.
Részletezve: N =94

Típusos romlás
= 17 kísérleti személy — 18%
Atípusos romlás == 1kísérleti személy — 1%
Típusos javulás
=
1kísérleti személy — 1%
Atípusos javulás = 75 kísérleti személy — 80%

A könnyen teljesíthető követelményeknél — ,,F” —, valamint a negatív
emocionális állapotot kiváltó — ,,G” — eljárásnál általában típusos teljesít
mény változást tapasztaltam.
d) A személyiségvonások hatása a teljesítményváltozásra:
4 . táblázat
A teljesítmény változás és a
Személyiség vizsgáló tesztek

A

r = — 0,26

r -

В

r = — 0,13

r -

C

II

r

F
G
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r =

0,13

r=

-

СО

—

0,01
r =
0,20
r = - 0 ,1 0
о

r = — 0,40

0,20

к

D
E

Szr—gy.
teng.

Dom—ö.
teng.

E—Ik.
skála

Mas

r =

0,33

r=

0,27

r -----

0,24

r=

0,20

_ _ _

_ _ _

—

— --------

0,15
0,22

r = - 0 ,1 7

r = — 0,39
0,10

p <

A korrelációs táblázatból kitűnik, hogy a pozitív, ill. negatív irányú teljesítmény
változásokat a motiváló eljárások hatásának kell tulajdonítani, azonban az is
nyilvánvaló tény, hogy az egyes személyiségvonások változó erősséggel, de befolyá
solták a teljesítményváltozásokat.
Az összes eljárást figyelembevéve azt az összefüggést állapíthatjuk meg, hogy
döntő többségében nem az E —I kontroll helye határozta meg a kompetens, ill. in
kompetens magatartást, hanem a motiváló eljárások.
Részletezve: N = 120.
Javult a teljesítménye

A kontroll
helye

N

Romlott a teljesítménye

O
/
/0

N

%

E-kontroll

39

27

69

12

31

I-kontroll

87

52

60

35

40

C) Következtetések:
a)
A pozitív emocionális állapotot kialakító motiváló eljárások — amelyek
világos célkitűzéseket tartalmaznak és ezek a célkitűzések megfelelnek a kíséleti
személyek anticipált, céltudatos tevékenységének — olyan készenléti állapotot
teremtenek, amely az aktivációs nívót az optimumra emeli, és ennek következté
ben a teljesítményt szignifikánsan javítják. Ez a szignifikáns javulás esetenként
olyan mértékű lehet, hogy a már egyszer elért maximális teljesítményt is tú l
szárnyalják („B” eljárás 101,6%,) ill. elérik („A” eljárás 100%) — még erőn
létileg leromlott állapotban is. Ez a tény bizonyítja, hogy egy akarati kitartást
kívánó teljesítménynél a pszichés energia-tartalékok módosítása lehetséges, még
hozzá olyan mértékben, hogy kompenzálni tudja az erőnlétileg ténylegesen lerom
lott állapotot.
személyiségvonások kapcsolata
értékei és korreláció
SLM teszt faktorai
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A negatív érzelmeket kiváltó, ill. közömbös eljárás az energia-tartalékokat
nem mozgósítja, és a teljesítményt jelentősen csökkenti.
A pozitív eljárások közül lecjhatásosabbnak bizonyultak azok az eljárások — ,,B ”
és ,,A ” —, amelyeknél egyénenként differenciált, progresszíven emelkedő teljesít
ményjavuláshoz progresszíven emelkedő jutalom járult. Továbbá hatásos az az
eljárás — ,,C” —, ahol a csoport elé egységesen kitűzött, de kemény munkával elérhető teljesítményt jutalmaztuk. Valamint az erkölcsi-politikai motí
vumokat tartalmazó szociális késztetés — ,,D” —, és a magas követelmény ma
gas jutalmazása — ,,E” —.
b) A pozitív emocionális állapotot kiváltó eljárások függetlenül a személyiségvonásóktól, nagy százalékban — 80% — atípusos teljesítmény változást ered
ményeztek.
c) A4, táblázatból (II. fejezet B/d pont) egyértelműen kiderül, hogy a pozitív,
ill. negatív irányú teljesítményváltozásokat elsősorban az alkalmazott moti
váló eljárások hatásának tulajdoníthatjuk, de a táblázatból az is nyilvánvaló,
hogy az egyes személyiségvonások változó erősséggel befolyásolták a teljesít
ményváltozást.
A vizsgálat során döntő többségében a sikerorientált, kompetens, ill. a
kudarc orientált, inkompetens viselkedést nem a külső-belső kontroll helye
határozta meg, hanem a motiváló eljárások milyensége. (II. fejezet B/d pont.)
A közlem ény a szerkesztőségbe érkezett: 1976. V. 20.
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СВЯЗЬ СПОСОБОВ МОТИВИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ-ДОСТИЖЕНИЯ
С ФАКТОРАМИ ЛИЧНОСТИ
АНТАЛ КЁБЁЛКУТИ

В работе исследовалось влияние различных способов мотивирования выносливости.
Использовался 12-ти минутный беговой тест Купера. Испытуемыми были семь группы
студентов, с каждой группой испытание было проведено три раза.
Базисное тестирование было проведено после того, как в течение года студента занима
лись интенсивной физической подготовкой и находились в максимальной физической
форме. Предварительное тестирование было проведено через 3 месяца, в течение которых
студенты не проходили никакой организованной подготовки. Измерительное тестирование
было проведено через три дня после этого, в различных группах были использованы различ
ные мотивирующие установки.
Различие между результатами предварительного и измерительного тестирования, кото
рое выражается в метрах, призвано показать эффективность различных мотивирующих
установок.
48

THE R ELATION OF PERFORM ANCE MOTIVATING EFFECTS
TO PERSONALITY FEATURES
KÖBÜLKUTI, ANTAL

The test examines the effects o f various m otivating measures on college students — on
the basis o f the standing capacity performance in Cooper’s twelve-m inute-running-test.
The running has been performed three times in seven groups.
The basic testing preceeded by one year o f intensive work showed a m axim um of
physical condition. The pre-testing took place three m onths after the basic testing —
during these three m onths the S.s. did not participate in organized physical training.
The testing has been carried out one day after the pre-testing — w ith different m o
tivating measures in each group.
The difference between the pre-test and the test-running in me tere — by individuals
and by groups- is to dem onstrate the efficiency o f the various m otivating measures.
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KIÁLLÍTÁSLÁTOGATÓ TÍ PU SOK *
S. NAGY KATALIN
Népművelési Intézet

A szerző 1969 és 1974 k özött vizsgálatokat végzett budapesti és vidéki múzeumokban,
kiállítóhelységekben. A k utatás tárgya: a m úzeumlátogatási szokások és a képzőm űvészeti
ízlés. A szociológiai m ódszerek alkalmazása m ellett m egfigyelési jegyzőkönyvekben rög
zíte tték a kiállításlátogatók magatartását, a képnézés sajátosságait. A festm ény-be
fogadás folyamatát m eghatározza, hogy a nézők hogyan viselkednek a kiállításon sze
replő m űvek között, hogyan nézik meg a képeket, illetve hogyan választják ki azokat a
festm ényeket, am elyeket valóban meg is néznek.
A tanulmány kísérlet kiállítás-látogató tipológia m egalkotására. 200 szem ély jellem zőit
rögzíti és ezek alapján — az empirikus tapasztalatokkal igazoltan — írja le a négy fő
típ u st és mindegyik fő típuson belül a két altípust. Szerző m egkülönböztet „kívülről
irán yított közömbös”, „kívülről irányított érdeklődő” , „belülről irányított érdeklődő” ,
„belülről irányított szakértő” típust.
A kiállításlátogatók három negyede tartozik az első k ét típusba, egynegyede a harma
d ik és negyedik típusba. A k ét nagylétszámú csoportba tartozók töhbé-kevésbé járnak
u gyan múzeumba, kiállításokra, de vizuális kulturális szintjük alacsony, a festm ények
felszín i megközelítésén nem j útnak tovább, a festm ények m élyebb rétegei számukra megfejtetlen ek maradnak.
A kisebb létszámú harm adik-negyedik csoport a Valódi kép-élvező tényleges befoga
d ási folyamatról csak az 6 esetükben beszélhetünk.
A z első és második csoport és a festmények kapcsolatának elemzése szociológiai m eg
k özelítést igényel, a pszichológia — a művészeti alkotások befogadásának lélektana —
csak a harmadik és negyedik csoport tagjaival foglalkozhat érdemben.

1969 —1974. között több budapesti és vidéki múzeumban, kiállítóhelyiség
ben vizsgáltuk a közönség összetételét, a múzeumlátogatási szokásokat, a kép
zőművészeti ízlést. A kérdőívek, a mélyinterjúk és a vizuális próbák mellett
megfigyelési jegyzőkönyveket is készítettünk.
A Nemzeti Galériában a kísérleti kiállításokon 1971-ben készült 100 mély
interjú, a Mezőgazdasági Múzeumban a Mezőgazdaság a képzőművészetben c.
kiállításon 1970-ben készült 50 mélyinterjú és a Miskolci Galériában 1972-ben
rendezett kísérleti kiállításokon készült 50 mélyinterjú, valamint az ezekhez
tartozó szociológiai tesztek, vizuális próbák és erről a 200 kiállításlátogatóról
készült megfigyelési jegyzőkönyvek szolgáltak e tanulmány alapjául (meg
találhatók a Népművelési Intézet Kutatási Osztályán). Az interjúban részt
vevők kiválasztása véletlenszerű volt (a kérdőívvel megkérdezettek közül kb.
minden tizedik ember).
*
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A szerkesztő bizottság ú gy ítéli meg, hogy a kutatásban alkalm azott és a tanulm ány
bem utatott módszerek nem m erítik ki a további vizsgálatra érdemes — közm űvelő
— témakör pszichológiai tanulmányozásának lehetőségeit, érmék elsődleges, a figyel
felkeltő m egközelítését jelentik.

A kérdőívekkel a múzeumlátogató közönség összetételét, a múzeumba járás
gyakoriságát, a múzeumlátogatási szokásokat, a képzőművészeti ízlést, a
festmények választásának és elutasításának okait vizsgáltuk.
Minden kérdőívhez preferencia tesztet csatoltunk, melynek segítségével
a megkérdezett minden egyes képről jelezhette, hogy az mennyire tetszett
neki.
Az interjúk a képzőművészeti ízlés feltérképezésére szolgáltak a kiegészítő
feladatokkal együtt, amelyek segítségével a festmény-nézés folyamatát, az
ízlésrétegeket kívántuk feltárni. A vizuális próbák kompozíciós sémák, kép
részletek, vonalstruktúrák, szín megoszlások stb. alkalmazásával végeztetett
feladatok (ezek ismertetése egy következő tanulmány témája).
A megfigyelési jegyzőkönyvek a kiállítóhelyiségbe való belépéstől a kiállító
helyiség ajtajáig, majdnem elhagyásáig rögzítették a látogatók viselkedését.
Előbb készült a jegyzőkönyv és csak utána kérdőív és interjú. Mivel nem min
denki volt hajlandó résztvenni a kikérdezésben, lényegesen több jegyzőkönyv
készült. Felhasználásra azonban csak azok kerültek, amelyekhez utólag kérdő
ív és interjú is készült.
A 200 személy megoszlása követi a múzeumlátogatók jellemző megoszlását:
valamivel több a férfi, mint a nő (52,7% —47,3%), legmagasabb a 14 —18
évesek és 19 —25 évesek aránya, majd a korosztályok aránya egyenletesen
csökken, legkevesebben vannak a nyugdíjas korosztályúak. Legmagasabb a
tanulók aránya (32,6%), majd az értelmiségiek, az érettségizett szakközép
káderek és érettségizett szakmunkások következnek, legkevesebb a betanított
és segédmunkások aránya, (6,4%). Mezőgazdasági munkás egy sincs, ahogy a
látogatók között sincs.
A 200 személy képnéző típusba sorolásának hitelességét alátámasztják azok
nak a vizsgálatoknak a tapasztalatai, melyekre 11 múzeumban, illetve kiállító
helyiségben 19 kiállításon tettünk szert, kb. 5000 látogató kikérdezése során.
A kiállítóhelyiségben való viselkedés, a képnózési szokások alapján négy
alaptípust, ezen belül további négy altípust különböztethetünk meg.
I . A ,,kívülről irányított” közömbösek
A látogatók 17°/0-a tartozik ebbe a csoportba (3. hely). A látogató bemegy
a kiállítóhelyiségbe, megáll, körülnéz, majd kimegy. Bizonytalan mozgás
kiállító helyiség

I/ a. ábra
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jellemzi, az egész felületes áttekintése. (A kérdezőbiztost rendszerint elutasítot
ták, kevesen voltak hajlandók a beszélgetésben részt venni.)
A kiállítóhelyiségben eltöltött idő: néhány perc. A 8 látogatótípus közül a
legkevesebb időt ez a csoport fordítja a kiállítás megtekintésére. Arra a kérdés
re, mi határozza meg, hogy mennyi időt tölt a múzeumban, válasz: „attól függ,
hogy mennyi időm van” .
Ebbe a típusba minden rétegből, minden foglalkozási és korcsoportból ta r
toznak kiállításlátogatók. Valamivel több a nő, mint a férfi (54%—46%;
holott a múzeumlátogatók között a nő—férfi arány fordított). Egy csoport
jelentősen kiemelkedik: az érettségizett szakközépkádereké.
A kérdőívből kiderül, hogy ezek a látogatók véletlenül tévedtek be a
kiállítóhelyiségbe, s véletlenszerűen, ritkán járnak múzeumba, a múzeum
egészéről alig, a kiállítóhelyiségben látható kiállításról pedig semmit sem
tudnak.
Kedvenc festőjük vagy nincs, vagy Munkácsy. Rajta kívül más művészt nem
ismernek, megnevezni nem tudnak. Kedvelt festészeti műfajuk: a történelmi
festmény és az egyházi festészet. A festmények, a festészet lényege szerintük:
a mondanivaló. A kép feladata, hogy tanítson, ideológiai nézeteket közvetít
sen és alakítson ki a nézőben.
Véleményüket a kiállításról egyszerű tőmondatokban közük. ítéleteik
sommásak, túl általánosak, nem a konkrét kiállítás és nem a konkrét festmé
nyek határozzák meg, hanem eleve rendelkeznek néhány sztereotip válasz
sémával, előítélettel terhes hiedelmekkel, és azokat ragasztják rá a legkülön
félébb kiállításokra, legkülönfélébb festményekre is. Véleményükhöz mereven
ragaszkodnak. Azt hiszik, hogy illik kiállításra járni. Nem belső késztetésnek,
hanem vélt külső elvárásnak tesznek eleget. A kiállításhoz, a bem utatott fest
ményekhez valójában semmi közük sincsen. Magatartásuk érdektelenséget,
közömbösséget fejez ki. Továbbá: nagyon is határozottnak tűnő véleményeik
kel ellentétben viselkedésük határozatlan, nagyfokú bizonytalanságot, szoron
gást tükröz. A tömegkommunikációs eszközök és az iskola által beléjük suly
kolt és saját véleményként előadott közhelygyűjtemény megtévesztő, való
jában nem tudnak mit kezdeni a látottakkal. A kiállításra járás ürügy. A fest
mény-nézésnek még az érzékelési szintjéhez sem jutnak el, befogadásról ennél
a csoportnál egyáltalán nem beszélhetünk.
Nem látják a képeket. Véleményük eleve preformált, nincs köze az egyes
műhöz. Munkácsyról, Csontváryról, de még Vasarelyről is ugyanazt mondják.
Ugyanakkor határozott esztétikai teóriájuk van, amit abba beleilleszthetőnek
vélnek, azt fogadják el.
Amikor azt a feladatot kellett megoldaniuk, hogy az általunk kiválasztott
képet megnézzék (öt percig), majd a képnek hátat fordítva emlékezetből fel
idézzék, nem használták ki a rendelkezésre bocsátott időt és nagyon hiányosan
felületesen tudták csak visszaidézni a látottakat. Hiányos emlékezésüknek és
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rossz felidézési képességüknek megfelelően a cím-adás feladatában sem jeles
kedtek. Általános, jellegtelen címekkel illették a festményeket.
A látogatók 13,5%-a tartozik ebbe a csoportba (4. hely). A látogató bemegy
a kiállítóhelyiségbe. Nem áll meg, nem néz körül. Odamegy néhány képhez;
nem áll meg, de megnézi. Kimegy a helyiségből. Bizonytalan, de gyors mozgás

jellemzi, az egész felületes áttekintése és néhány részlet felületes kiemelése.
(A kérdezőbiztost rendszerint elutasítják, kevesen voltak hajlandók a beszél
getésben részt venni.) A kiállítóhelyiségben eltöltött idő: néhány perctől fél
óráig (7. hely).
A múzeumlátogatás időtartamát meghatározó okok: „mennyi időm van” ,
„mennyire tetszik az anyag” .
Hasonlóan az I/a típushoz, ebbe a csoportba is minden foglalkozási és kor
csoportból tartoznak kiállításlátogatók. Itt azonban a férfiak aránya maga
sabb, mint a nőké.
Az I/b típushoz tartozók is véletlenül jutottak be a kiállítóhelyiségbe, alka
lomszerűen, ritkán járnak múzeumba. A múzeumról csak általános és kevés
ismeretanyaguk van, a kiállításról semmi.
Kedvenc festőjük: Munkácsy, Munkácsyt tartják „a” magyar festőnek. Is
merik még és kedvelik is Paál, Benczúr, Székely, Michelangelo és Leonardo
műveit. Ez a csoport a legelutasítóbb az izmusokkal és a nonfiguratív művészet
tel szemben. Az előző csoporthoz hasonlóan a képtől azt várják, hogy mondani
valója legyen és tanítson.
Véleményük és magatartásuk is nagy mértékben megegyezik az I/a típuséval.
Lényeges különbség: a festmény választás aktusa. Bár a közhelyszerű megfogal
mazásmód, a sommás általánosítások itt is elfedik a lényegi viszonyulási módot,
a véleményekből kihámozható, hogy az előző csoportnál jobban figyelnek a
képekre, pontosabban: néhány kiválasztott képre, sőt: itt már regisztrálható
az a tény, hogy egyáltalán figyelnek egy-egy műre. Véleményük határozott
ságával ellentétben magatartásuk bizonytalan. Nemigen tudnak mit kezdeni
a kiállítással, a képekkel. Mégis: itt kezdhetünk beszélni a befogadás első lép
csőfokáról. A mű esztétikai tartománya számukra rejtve marad. Az elfogadás
nak és az elutasításnak is elvi-világnézeti okai vannak, ezek azonban nem
adekvátak a mű hordozta ideológiai alapállással, jóformán alig van ahhoz
közük.
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Mindkét I. csoporthoz tartozók azt vetítik rá a műre, amit látni akarnak.
Ez a ,,belelátás” mindig túl általános, túl sommás, nem tartalmaz személyes
elemeket sem a műre, sem a mű-befogadóra vonatkozóan. Az I/a csoportnál
a túlságos távolság, az érdektelenség, a személytelenség miatt nem is jöhet
létre élmény. Az I/b csoportba tartozóknál is csak felületi mű-befogadásról
beszélhetünk, nem valódi folyamatról. Az I/a-hoz tartozók maguk zárkóznak
el attól a szituációtól, amikor a kép egyáltalán elkezdhetné kifejteni hatását,
de ez igaz az I/b csoportbeliekre is, még ha azok ki is választanak megtekintésre
egy-két művet.
II. A ,,kívülről irányított” érdeklődők
A látogatók 25,5%-a tartozik ebbe a típusba (1. hely). A látogató bemegy a
kiállítóhelyiségbe. Rögtön odamegy az első képhez, majd sorba megy. Minden
egyes kép előtt megáll, megnézi. Kimegy a helyiségből. Lassú, egyenletes moz
gás jellemzi, minden egyes megnézése, de az egészről nincs áttekintése. (A kér
dezőbiztost ebből a csoportból senki nem utasította el, valamennyi megszólított
hajlandó volt a beszélgetésben részt venni.) A kiállítóhelyiségben eltöltött idő:
2—3 óra között (2. hely).

I lla . ábra

A múzeumlátogatás időtartamát meghatározó ok: ,,az anyag nagysága” .
Korukat, foglalkozásukat, neműket tekintve vegyes típus, de értelmiségi
foglalkozású ebbe a csoportba nem tartozik. Jelentősen kiemelkedik egy foglal
kozási csoport: a kiállításlátogató munkások zöme tartozik ide.
Ritkán, de rendszeresen járnak múzeumba, kiállításokra. Képzőművészet
ismeretanyaguk hiányos, kevés.
Kedvenc festőjük: Munkácsy és általában a XIX. századi, főként magyar
festészet képviselői. Kedvelt műfajuk a portré és a genre, életkép. A fest
mények lényege szerintük is a mondanivaló. A képektől elsődlegesen és főként
azt várják, hogy azok életszernek legyenek, hasonlítsanak arra, amit ábrázol
nak, másolják a valóságot, azonosuljanak a látható világgal. Fontos, hogy
könnyen érthetőek, azonnal felismerhetőek legyenek.
Véleményüket egyszerű bővített mondatokban fogalmazzák meg. Még fő
ként közhelyszerű, sablonos a megfogalmazási mód, erősen kívülről irányított,
személytelen. Nem a konkrét kiállításról és nem a konkrét képekről 1»eszélnek,
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Amit elmondanak, bármelyik kiállításra és bármilyen képre elmondható volna.
Véleményükhöz nem ragaszkodnak, könnyen befolyásolhatók, meggyőzhetők.
A múzeum, a kiállítóhelyiség számukra szentély, azok megtekintése esemény
számba menő szabadidő-töltési forma, ünnepi alkalom. Magatartásuk bizony
talan, visszafogott, megilletődött, csendes. Nem szoronganak, mint az I. cso
porthoz tartozók, de nem is oldottak, mint a III. csoporthoz tartozók. Ügy
viselkednek, mint akik idegenek között vannak, még ha szívesen vannak is ott.
Az ide tartozók bizonyos megszokott kifejezésmódokat, képi formákat ked
velnek, személyes viszonyulás helyett sablon válaszokkal intézik el a műveket.
Nagyon nehéz megítélni, hogy a II. csoporthoz tartozók át tudják-e adni
magukat egyáltalán az élménynek.
Az emlékezetbe vésésre kapott öt percet pontosan, lelkiismeretesen felhasz
nálták. A felidézéskor leltárszerűen sorolták fel, hogy mi látható a képen. K i
zárólagosan a tárgyi elemeket sorolták fel, sem értelmezésre nem vállalkoztak,
sem formai eszközökkel a kép leírására. A címadás feladatának ötlettelenül
tettek eleget: közhely, szokvány-címeket adtak vagy egy-egy tárgyi elemet
kiemelve, ezt ragasztották címkeként a képre.

IIII). ábra

A látogatók 19,5%-n tartozik ebbe a típusba (2. hely). A látogató bemegy
a kiállítóhelyiségbe. Rögtön odamegy az első képhez, majd sorba megy. Minden
egyes kép előtt megáll, megnézi, az egészet nem. Közben kiválaszt néhány
képet, amihez visszamegy. Megáll, újból megnézi. Majd kimegy a helyiségből.
Lassú, egyenletes mozgás jellemzi, a minden egyes megnézése, az egyes részek
kiemelése, de az egészről nincs áttekintése. (A kérdezőbiztost ebből a csoportból
senki nem utasította el, valamennyi megszólított hajlandó volt a beszélgetés
ben részt venni.) A kiállítóhelyiségben eltöltött idő: 3 óra — 3 óránál több. A
nyolc látogatótípus közül a legtöbb időt ez a csoport fordítja a kiállítás meg
tekintésére.
A múzeumlátogatás időtartamát meghatározó okok: „az anyag nagysága” ,
„mennyire tetszik az anyag” .
Korukat, foglalkozásukat, nemüket tekintve vegyes típus. A II/a-val szem
ben ide értelmiségi foglalkozásúak is tartoznak (kizárólag az idősebb korosz
tályból). Ritkán, de rendszeres múzeum- és kiállítás-látogatók.
Kedvenc festőjük: Munkácsy, a XIX. századi akadémikus és naturalista
festők, a reneszánsz és a manierizmus jelentős, közismert alkotói. Kedvelt mű
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fajuk: a portré, a genre és a csendélet. Elvárásaik a II/a csoportéval teljesen
azonosak. A kép legyen élethű, könnyen felismerhető, hasonlítson arra, amit
ábrázol. A könnyen érthetőség nem olyan feltétlen kritérium már, mint az
előző csoportnál.
Véleményük, magatartásuk a II/a csoportéval nagyjából megegyező. Kevés
bé bátortalanok, mint ők, és a közhelyszerű megfogalmazásmódba, a sztereo
típiák közé becsúszik egyénibb megfogalmazású mondattöredék is. A vélemé
nyekből nehezen, de kihámozható az a törekvés, hogy a konkrét képre való
reagálásukat fejezzék ki. Olykor egy-egy jelből töredékesen felismerhető az a
konkrét mű, amelyről beszélnek, főként akkor, ha azokról a képekről van szó,
amelyekhez önként visszatérnek.
Már a II/a csoportnál is jelzésekből kiolvasható, hogy létrejön katarzis, a
Il/b csoporthoz tartozóknál ennek megléte a nyilatkozatokból is kiderül.
A művek belső formarendszerét nem érzik, nem érzékelik a festmény formai
alkotóelemeit, nem reagálnak a festmény plasztikai jeleire. Nagyon gyakran
a néző egyszerűen nem is érti, miről van szó a képben. Mégis beszélhetünk a be
fogadás folyamatáról, mert a konvencionális jelek segítségével képesek de
kódolni a festmények bizonyos fajta jelentésrétegeit.
A tárgyszerű, leltárszerű emlékezetbe vésés módja a jellemző itt is, és a fel
idézés is ugyanilyen. A cím, amit a képre ruháznak, közömbös, nem érinti
a kép lényegét és nem árul el semmit a személy és a mű kontaktusáról.

I I I . A ,,belülről irányított” érdeklődők
A látogatók 10,5%-a tartozik ebbe a típusba (5. hely). A látogató bemegy
a kiállítóhelyiségbe. Körbenéz, majd körbejárja a termet. Nem áll meg a képek
előtt, csak néha-néha. Mielőtt kimegy, újból körülnéz és így távozik a helyiség
ből. Gyors, egyenletes mozgás jellemzi, az egész gyors áttekintése.

I l l / a . ábra

A kiállítóhelyiségben eltöltött idő: 1—2 óra között, de közelebb az egyhez
(4. hely).
A múzeumlátogatás időtartamát meghatározó okok: „az anyag nagysága” ,
„mennyi időm van” , „mennyire érdekes” .
Ebbe a csoportba főként a magasabb iskolai végzettségűek tartoznak:
egyetemi hallgatók és egyetemet végzettek.
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Gyakori, rendszeres kiállításlátogatók. Képzőművészeti ismereteik az átlagot
meghaladók, a múzeumot is ismerik és a kiállítóhelyiségben látható kiállításról
is informálódtak előzetesen.
Kedvenc festőjük : Munkácsy és Csontváry, impresszionista és posztimpresszio
nista művészek. Kedvelt műfajuk: a tájkép. A képekben a leglényegesebb szá
mukra, hogy azok mit fejeznek ki, milyen hangulatuk van és a nézőben milyen
hangulatot váltanak ki. Fontos az életszerűség, ez azonban itt már más kategó
ria, mint az előző csoportoknál; Csontváry képeit is élethű, realista festmény
ként élik át.
Véleményük határozatlan, könnyen befolyásolható, de már számos egyéni
megnyilvánulást tartalmazó. Nyelvtanilag is összetettebb, gazdagabb. Maga
tartásuk határozott, ők már otthonosabban mozognak a kiállítóhelyiségekben.
A konkrét kiállításról és a konkrét képekről mondanak véleményt, főleg a
kiállítás egészére lehet ráismerni annak alapján, ahogy azt leírják.
A III. csoportba tartozóknál beszélhetünk valódi befogadási folyamatról,
valódi esztétikai élményről. A hangulatok keresése gazdag érzelmi-gondolati
viszonyulást tükröz. A III. csoportba tartozóknál nagy intenzitásbeli különb
ségek mutatkoznak az átélésben. A mű valóban a kifejezés eszköze számukra,
több réteg felfejtósére vállalkoznak. A képi nyelv ismeretében, a tanult ismere
tek birtokában kulturális, történeti, esztétikai elemzésekre, összehasonlításokra
képesek.
Az I. csoport homogenitása a megtanulható ismeretek hiányának, a képi
nyelv iránti süketségnek, a kívülről irányítottságnak a következménye. A III.
csoport homogenitását —a fel-felbukkanó egyéni átélésmódok ellenére is — az
ismeretanyag, a képi nyelv ismerete biztosítja. A mű és nézője kapcsolatát
nagy mértékben meghatározza, hogy a néző milyen képi információk felvételé
re, megértésére és lefordítására képesített.
A látogatók 6,5%-a tartozik ebbe a típusba (6. hely). A látogató bemegy
a kiállítóhelyiségbe. Körbenéz, majd körbejárja a termet. Nem áll meg a
képek előtt, csak néha-néha. Közben kiválaszt néhány képet, amihez vissza
megy. Megáll, újból megnézi. Majd mielőtt kimegy, újból körülnéz és így táv-o
zik a helyiségből. Gyors, egyenletes mozgás jellemzi, az egész gyors áttekintése
és a részek kiemelése.

57

A kiállítóhelyiségben eltöltött idő: 1—2 óra között, de leginkább kettő. (3.
hely). A múzeumlátogatás időtartamát meghatározó okok: ,,az anyag nagy
sága” , „mennyi időm van” , „mennyire érdekes” , „mennyire tetszik az anyag” .
Csaknem kizárólag magasabb iskolai végzettségűek tartoznak ehhez a cso
porthoz, akik gyakori, rendszeres kiállításlátogatók. A nem egyetemi végzettségűekről kiderül, hogy amatőr képzőművészek.
Kedvenc művészük: Csontváry, Van Gogh és Rodin, ismerik és kedvelik Szinyeit, Ferenczyt, a nagybányaiakat, a francia impresszionistákat, poszt
impresszionistákat. Ez a csoport a legtoleránsabb a nonfiguratív művészeti
alkotásokkal szemben. Kedvelt műfajuk : a tájkép és az intérieur. A festmény
ben számukra is a kifejezés és a hangulat a lényeg.
Magatartásuk és véleményük is a I l l /а típushoz hasonló. Annak alapján,
ahogy a festményekről beszélnek, határozottan felismerhető a konkrét mű.
Akárcsak a III/a-hoz tartozók, szívesen vásárolnak katalógusokat, reproduk
ciókat. A kiállításon oldottan, otthonosan viselkednek. Magatartásukon jól
látszik, hogy magáért a képzőművészeti kiállításért, a képek kínálta élményért,
örömért járnak kiállításra. Véleményük kifejtésekor sok szakmai zsargont
használnak, törekszenek a kép több szempontú leírására. A személyes élményt,
a képek nyújtotta örömet elbújtatják a látszólag tárgyilagos megközelítésmód
mögé. Szinte elfojtják a kínálkozó asszociációkat, a személyes történéseket,
amelyek a katarzis folyamán előkerülnének. Visszaterelik mondandójukat az
objektívnek ható szinthez, képi elemekhez, történeti ismeretanyaghoz vagy
a festő személyéhez. A gazdag érzelmi-gondolati viszonyulás olykor átcsap
sekélyes érzelgősségbe, ahonnan azonnal átváltanak személytelen hangvételbe.
Kilépnek a szituációból, majd még fegyelmezettebben visszaterelik magukat.
A festmény indulati feszültségeket kelt és fel is oldja azokat.
Az emlékezet alapján való képleírás feladatát ők oldották meg legkorrektebbül. Igaz, a legtovább és láthatóan a legfigyelmesebben ők nézték a festményt.
(Az I. és IV. csoportokba tartozók nem használták ki az adott időt, a III. tag
jai szerették volna túllépni.) Valóban azt mondták el, ami a képen és képben
van, és érzelmileg is azonosulva értelmezték.
Szívesen vállalkoztak a címadás feladatára, beleélték magukat a szituációba
(a feladat pontosan így hangzott: egy festő barátja kiállításra készül, ezért
megkérte Önt, segítsen címeket adni a képeknek). Nagyon gyakran ismert
képek címeivel illették a művet.IV
.

IV . A „belülről irányított” szakértők
A látogatók 4,5%-a tartozik ebbe a típusba (7. hely). A látogató bemegy
a kiállítóhelyiségbe. Rendszertelenül járkál a képek között, némelyik előtt
megáll, megnézi. Mielőtt kimegy, újból körülnéz és így távozik a helyiségből.
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Gyors, egyenlőtlen mozgás jellemzi, az egész és a részek egyenetlen áttekintése.
(A kérdező biztost töviről-hegyire kifaggatták és csak aztán voltak hajlandók
a beszélgetésben részt venni.)

A kiállítóhelyiségben eltöltött idő: % —1/4 °ra között, de inkább V2. (6.
hely). A múzeumlátogatás időtartamát meghatározó okok: „az anyag minő
sége, színvonala” , „a hangulatom” .
Szakmabeliek, műgyűjtők, amatőr képzőművészek tartoznak ebbe a cso
portba. Gyakori, rendszertelen kiállításlátogatók. Kedvenc festőjük: Csontváry,
Van Gogh, Chagall, Vasarely, Egry, a poszt impresszión isták, de expresszív—
szürreális stílusií művészek is. Kedvelt műfajuk nincs. A festményekben leg
fontosabb számukra a szín. Választásukat formai szempontokkal indokolják,
a képet formai alkotóelemei szerint közelítik meg.
Véleményük és magatartásuk is határozott. Értékítéletüket és személyes
élményeiket is elmondják. Valóban a kiállításról, a képekről beszélnek, de elő
térbe kerül az „én” és a festmény kapcsolata, kölcsönhatása. A III. típusba
sorolhatók a konkrét műről beszélnek, a IV. típushoz tartozók inkább arról,
hogy a konkrét mű bennük hogyan jelenik meg, hogyan tükröződik vissza.
Alkalmazzák ugyan a szakkifejezéseket, a szakmai tolvajnyelvet, de csak
utalásszerűén, másodlagosan. Hagsúlyozottan egyéni megnyilvánulásokra tö 
rekszenek, adnak arra, hogy véleményük eredeti, egyéni legyen. Magatartásuk
némileg fölényes, érződik rajtuk a birtokon belüliek biztonsága. Meggyőző
désük, hogy csak ők értik a műalkotásokat, a művész őértük hozta létre a mű
veket, nélkülük nincs képzőművészet. Itt teljes szerep-azonosulásról beszél
hetünk.
Beleélik magukat az alkotás folyamatába, újraélik a művet. Közben szinte
kötetlenül asszociálnak, és a mű előhívta emlékeiket, élményeiket nem is
igyekeznek kordában tartani. Gátlástalanul kitárulkoznak a festmény ürügyén.
Sajátosan megélt eseményekkel hozzák összefüggésbe a műveket. A katarzis
nagy hőfokú. Az indulati feszültség nyílt szubjektív elágazásokban manifesz
tálódik. A mű hívóteszt: azt is bele lehet látni, ami tárgyszerűen, valóságosan
nincs is benne.
Amikor emlékezetből kellett rekonstruálni az általunk kiválasztott képet,
olyan tartalmi, tárgyi, formai elemeket is mondtak, belevetítettek, ami nem
volt rajta a képen. Főként: színesebbé alakították a képet, harsányabb és
több színt képzeltek bele, mint ami valójában rajta volt.
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A festménynek adott címek szokatlanok, személyes jellegűek, a kép kivál
to tta érzelmi hőfokra és szubjektív élményeikre utalók.
A látogatók 3%-a tartozik ebbe a csoportba (8. hely). A látogató bemegy a
kiállítóhelyiségbe. Rendszertelenül járkál a képek között, némelyik előtt meg
áll, megnézi. Közben kiválaszt néhány képet, amihez visszamegy. Mielőtt ki-

IV 4 /b . ábra

megy, újból körülnéz és így távozik a helyiségből. Gyors, egyenetlen mozgás
jellemzi, az egész és a részek egyenletes áttekintése. (A kérdezőbiztost előbb
töviről-hegyire kifaggatták és csak aztán voltak hajlandók a beszélgetésben
részt venni. Vagy nagyon hosszúra nyúltak a beszélgetések, vagy félbemarad
tak.) A kiállítóhelyiségben eltöltött idő: V2 ~ 1У2 óra, de inkább 1% (5. hely).
A múzeumlátogatás időtartamát meghatározó okok: „az anyag minősége, szín
vonala” , „a hangulatom” , „mennyire tetszik az anyag” .
Hivatásos képzőművészek, szakmabeliek tartoznak ebbe a csoportba. Nagyon
gyakori, de rendszertelen kiállításlátogatók.
Kedvenc művészük: Chagall, Moore, Vasarely, az izmusok, főként expresszívszürreális tendenciák képviselői, Klee, Vajda, a mai magyarok közül Barcsav,
Vilt, Schaár.
Kedvelt műfajuk nincs. A IV/a csoporthoz hasonlóan a kép lényegét szá
mukra a szín, a színviszonyok jelentik és a különféle formai elemek (kompo
zíció, festésmód, vonalstruktúra, ecsetkezelés stb.) hordozzák.
Véleményük is, magatartásuk is megegyezik a IV/a csoport tagjaiéval.
Fogalmazásmódjuk egy árnyalattal bizarrabb, és a túlzott eredetiségre, szemé
lyességre való törekvésnek az a következménye, hogy olykor már el is szakad
nak a konkrét műtől. A kép ürügy arra, hogy önmagukról beszéljenek. A mű
és az én kapcsolata rangsor cserével itt átvált az én és a mű kapcsolatába.
A kép szinte mindig gyerekkori élményt idéz fel bennük, amit nagy indulati
töltéssel el is mesélnek. A mű sokfajta feszültséget mozgat meg bennük.
Az emlékezetből kép elmondás és a címadás feladatánál szinte újra alkot
ják a festményt, egészen szorosan közelítenek az alkotás folyamatához. Címeik
extrémek, egzaltáltak, olykor teljesen érthetetlenek, semmi közük a képhez,
ugyanúgy, ahogy az emlékezetből képet felidézésnél is gyakorta az volt a be
nyomásunk, hogy nem ugyanazt a képet látjuk, ők valami egész másfajta,
nyilván bennük élő képi élményről, képi anyagról beszélnek.
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Az egyes típusok hasonlóságai és különbségei
Az I. típusba tartozók véleménye határozott, magatartása határozatlan;
A II. típusba tartozók véleménye határozatlan, magatartása határozatlan;
A III. típusba tartozók véleménye határozatlan, magatartása határozott;
A IV. típusba tartozók véleménye határozott, magatartása határozott.
Az I -es és IV-es típusba tartozók főként egyedül járnak kiállításra, de szíve
sen magyaráznának partnereknek. A Il-es és III-as típusba tartozók nem
egyedül járnak kiállításra, de egyedül szeretnének járni, és nem vállalnának
kép vagy kiállítás magyarázást.
Az I-es és Il-es típusba tartozók véleményét nyelvtani szegénység jellemzi.
Mintha nem is magyarul beszélnének. Nem kritizálnak, mindent elfogadnak.
Hiányosságokat, hibákat nem fedeznek fel, mindennel egyetértenek. Ha egy
kép nem tetszik nekik, azt is inkább a közömbös kategóriába sorolják, s ha
végképp nem, ezt nagyon óvatosan fogalmazzák meg. A kiállítás idegen közeg
számukra. Képzőművészeti ismereteik igen kezdetlegesek, alacsony szintűek.
Munkácsyt sem ismerték fel, nem tudták azonosítani, amikor Munkácsy kópét
aláírás, név és cím nélkül szerepeltettük a kiállításon. A kiállítóhelyiség bejá
rata melletti falakon levő két hatalmas méretű Csontváry kép mellett vagy
úgy mentek el, hogy észre sem vették: ott képek vannak, vagy egészen mást
láttak bele, hiedelmeiket vetítették vissza (Feszty körkép, Benczúr, Munkácsy
stb.). E két típusba tartozó kiállításlátogatóknak valójában nincs vizuális
kultúrája, képet nézni és látni nem tudnak. Ide tartozik a látogatók 75,5%-a.
A III. és IV. típusba tartozók nevezhetők valódi kiállításlátogatóknak,
valóban festmény-nézőnek és befogadónak. Ők azok, akik otthon vannak a
kiállítótermekben. Felismerik és tudják azonosítani a műveket. Van vizuális
kultúrájuk, járatosak a képzőművészetben és tudnak képet látni. Mindössze
a látogatók 24,5%-a tartozik ide.
Az egyes típusokon belüli altípusok között is vannak hasonlóságok.
Az ,,A” altípusokhoz tartozók válaszai — a másikhoz képest — mindig rövidebbek és konvencionálisabbak. Jobban kötődnek a tanult anyagokhoz, az
iskolában, tv-ben, újságban elsajátítható képzőművészeti formulákhoz. Isme
reteik inkább tartalmi vonatkozásúak. Kevesebb a képzőművészeti ismeretanyaguk, kevesebb művészt kedvelnek. A másik altípushoz képest mindig
kevesebb időt töltenek a kiállításon.
Leglényegesebb különbség: nem választanak ki egy-egy művet, és nem men
nek vissza egy-egy műhöz. Az interjú elkészülte után szívesen végigmentek
velünk még egyszer a kiállításon, szívesen megnéztek újra minden egyes képet,
de a három skálájú preferencia teszt kívánta feladatot nem szívesen oldották
meg, mert nem szívesen választottak nagyon tetsző és nagyon nem tetsző
képeket.
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Az „A” altípusba mindig több személy tartozik a csoport egészéből, mint a
„ B ”-be.
Az ,,A ” altípusba tartozók között többségben vannak a nők, az idősebbek
és a csoporton belüli alacsonyabb iskolai végzettségűek. Ide tartozik a láto
gatók 57,5%-a.
A ,,B ” altípusokhoz tartozók válaszai hosszabbak, kevésbé konvencionálisak,
több egyéni meglátást tartalmaznak. Főként formai problémákkal foglalkoz
nak. Több a képzőművészeti ismeretanyaguk, több művészt tudnak megnevez
ni és többet is kedvelnek. Mindig több időt töltenek a kiállításon, mint az
,,A ” altípushoz tartozók.
Leglényegesebb különbség: mindig kiválasztanak néhány művet, amelyik
hez visszatérnek és külön is, újból megnézik. Az interjú elkészítése után nem
szívesen beszéltek a tetsző és nem tetsző képekről. Az ,,A” altípusnál a prefe
rencia tesztben a képek legtöbbje a közömbös besorolást kapta, a ,,B ” altípus
ba tartozóknál a szóródás változatosabb. A ,,B ” altípusba mindig kevesebb
személy tartozik. Többségében vannak a férfiak, a fiatalabbak és a csoporton
belüli magasabb iskolai végzettségűek. Ide tartozik a látogatók 42,5%-a.
Az „A” altípusba tartozók válaszai személytelenebbek, látszólag objektívebbek és a képekhez mégis kevesebb közük van, mint a ,,B” altípusba ta r
tozóknak, akiknek válaszai személyesebbek, szubjektivebbek. A ,,B ” altípusba
tartozók a formai kérdéseken keresztül a képről és a képekkel való kontak
tusukról is többet mondanak, mint az ,,A” altípusba tartozók, akik pedig lát
szólag a tartalmi kérdésekkel foglalkoznak inkább és mégis jobban kitérnek a
kép elől.
Az I-es és Il-es típusoknak a művel való kapcsolata elsődlegesen szocioló
giailag, kulturálisan determinált. A III-as és IV-es típusoknak a műhöz való
viszonya pedig pszichológiai és esztétikai megközelítésben megfejthető.
A k özlem ény a szerkesztőségbe érkezett: 1976. V. 20.

ТИПЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВОК
КАТАЛИН Ш. НАДЬ

Исследование было проведено в 1969—1974 гг. в будапештских и провинциальных му
зеях и в помещениях выставок. Предмет исследования — привычки посетителей выставок
и художественный вкус.
Наряду с применением социологических методов исследования были проведены наблю
дения с регистрацией поведения посетителей выставок, описания рассматривания картин.
Процесс принятия произведений живописи определяется видом поведения посетителя на
выставке, как смотрят картины, а также и тем, каким образом выбирают те картины, кото
рые действительно смотрят.
В работе предпринимается попытка создания типологии посетителей выставок. На
основе регистрации характеристик 200 лиц описываются четыре основные типа, каждый из
которых разделения на два подтипа. Выделяются следующие типы: «безразличный, на
правляемый извне»), «интересующийся, направляемый извне», «интересующийся, направля
емый извнутри» и «понимающий, направляемый извнутри».
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Три честверти посетителей выставок относятся к первым двум типам, остальные — к
третьему и четвертому. Представители первых групп хотя и посещают — более-менее
часто — музеи и выставки, однако уровень из визуальной культуры низок, они останавли
ваются на поверхностном рассматривании картин, однако их содержание остается не
понятым.
Посетители третьего и четвертого типа
настоящие ценители живописи, о принятии
содержания можно говорить только в данном случае.
Анализ отношения посетителей первых двух типов к картинам требует социологи
ческого подхода, психологические методы эффективны только при исследовании двух дру
гих типов.

TY PES OF PEO PLE VISITING E X H IB IT IO N S
S. NAGY, KATALIN

Surveys were carried out in m useum s and showrooms o f Budapest and those in the
country between 1969 and 1974. Habitudes of m useum -visiting and the taste o f fine arts
were studied. In addition to sociological m ethods the behaviour o f people visiting the
exhabitions and the w ay they viewed the pictures were recorded according to obser
vations. The way the spectators behave amongst the art-pieces o f the exhibition, the
way they view pictures and choose those they really take a close look at define the process
of reception o f the pictures. This study attem pted to set up a typology o f people visiting
exhibitions. Features of 200 persons were recorded and on the basis o f this — justified by
empiric experiences — four m ain types and two sub-types within each main type were
described. The discriminated types were: “indifferent, directed from outside” , “ curious,
directed from outside” , “ curious, directed from inside” , and expert directed from inside” .
75% o f people visiting exchibitions belongs to the first two groups, the remaining 25%
to the latter two groups. Members o f the first two groups do visit museums more or less
but the level of their visual culture is low, they get at the superficial level o f the paintings,
only, the deeper layers o f the pictures remain unaccessable for them.
Only in case o f the third and the fourth group can we speak of real enjoym ent of the
picture and actual reception process. An analysis o f the relationship between the paint
ings and the members of the first two groups requires a sociological approach, psychology
— that deals with recepting artistic products — can be used in effect in the case o f the
members o f the third ami fourth groups.

VITA
A PSZICHOMOTOROS RETARDÁCIÓ NÉGY DIMENZIÓJA
HEGEDŰS T. ANDRÁS
Egészségügyi Gyermekotthonok Országos Módszertani Intézete

A Magyar Pszichológiai Szemle 1977. 4. számában ismertettünk néhány
jelentősnek ítélt szociológiai, demográfiai, biológiai, pszichológiai tényezőt,
amelyeknek szerepe lehet a pszichomotoros retardáció kialakulásában a 0—2
éves korosztályban.
E munka folytatásaként kiemeltük a reprezentatív mintából azt a 168 vizs
gált személyt, akiknél az átlagtól szélsőségesen eltérő fejlődési kvóciens fejlő
désbeli elmaradásra utalt. Faktoranalízis segítségével kísérletet tettünk arra,
hogy felvázoljuk a pszichomotoros retardáció egyik lehetséges elméleti modell
jét.
A faktoranalízis Fülöp (1969) szerint alkalmas arra, hogy meghatározzuk,
hány faktor befolyásolja lényegesen a megfigyelt változókat. Maher (1966)
a faktorokat a vizsgált jelenség okaiként kezeli. Thomae és Feger (1969) ezzel
az eljárással azokat az erőket keresi, melyek a „színfalak mögött” működnek.
Guilford (1965) az információk összefoglalásának jelentőségét hangsúlyozza.
A számítógépes eljárás folyamatában a kutató számára az interkorrelációs
m atrix nyújtja az első elemzési lehetőséget, utóbb jelenik meg az ún. faktorm atrix. Ebben az oszlopok száma azt jelzi, hány faktor „jött ki” , az oszlopok
ban szereplő számok azt mutatják, hogy egy-egv változó milyen szoros kap
csolatban van egy-egy faktorral.
1. táblázat
A tíz változó interkorrelációs mátrixa
(A táblázatban a szignifikáns korrelációs koefficiensek kerekítve és tizedesjel nélkül szerepelnek)
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Mi csak azokkal a változókkal dolgoztunk, amelyek mérlietó'ek voltak, ki
hagytuk a megállapított változókat.
1. Az anya szüléskori életkora; 2. Az anya iskolai végzettsége; 3. Laksűrűség;
4. Tartós fogyasztási cikkek száma; 5. Egy főre jutó jövedelem; 6 A vizsgált
gyermek hányadik a testvérsorban; 7. Gesztációs idő; 8. Születési súly; 9.
Hányadik terhességből született; 10. A gyermek FQ-ja.
A táblázatban szereplő szignifikáns korrelációk ismertek a szociológiai és a
demográfiai kutatásokból, „banálisak”.
2. táblázat
A faktor-matrix
(A táblázatban a szignifikáns korrelációs koefficiensek kerekítve és tizedesjel nélkül szerepelnek)
F,

I

32

2

76

3

S4

4

78

5

69

0

— 30

F,

F*

72

- 26
28

85

7

38

S
9
10

f4

87
84

22
83

A 2. táblázatban szereplő korrelációs koefficiensek közül csak azokat hasz
náljuk fel az értelmezésben, amelyek négyzetének értéke meghaladja a 0,50-et.
Ebben az esetben azt állíthatjuk, hogy csak azokat a változókat értelmezzük,
amelyeknek változékonyságát legalább 50%-ban meghatározza az adott
faktor. így az első faktor az anya iskolai végzettségéből, a laksűrűségből, a
tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottságból adódik, a második az anya
szüléskori életkorából, a megelőző terhességek számából, a vizsgált gyermek
nek a testvérsorban elfoglalt helyéből, a harmadik a születési súlyból, a negye
dik a pszicliomotoros fejlődési kvóciensből.
Az értelmi fogyatékosságok faktoranalízisekor Miller (1968) biológiai és
szociális faktort különített el, Crome és Stern (1972) patologikus, szociális,
peri- és postnatális, infekciós és pszichológiai faktorról írnak.
A faktoranalitikus eljárással kapott eredmények értékelésének Achillessarka általában a faktorok olyan elnevezése, olyan értelmezése, ami elméletileg
és gyakorlatilag egyaránt (viszonylag) kielégítő.
Ezért az első faktort szociológiai, a másodikat demográfiai jellegűnek ta rt
juk. A harmadik faktor biológiai jellegű, ám a születési súly felfogható olyan
veleszületett tényezőnek, amelynek nagysága (esetünkben alacsonysága) kor
relál a szociális, kulturális háttérrel
mint ezt hazánkban már többször ki
m utatták pl. Horváth (1975), Horváth és Kóbor (1976), Tényi és mtsai (1973).
A negyedik faktort pszicho-szociálisnak nevezzük: a pszichomotoros, majd a
mentális fejlődés kétségtelenül szorosan összefügg szociális tényezőkkel.
5 Magyar Pszichológiai Szemle
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Úgy véljük, hogy a 0—2 éves korosztályban a pszichomotoros retardáció
nak négy lényeges dimenziója, négy lényeges oka van.
1. A család szociális helyzete (súlya 37,9%).
2. A gyermek demográfiai helyzete (súlya 29,2%).
3. A gyermek bioszociális helyzete (súlya 17,1%).
4. A gyermek pszichoszociális helyzete (súlya 15,9%).
Ez az értelmezés azt a feltételezést sugallja, hogy a pszichomotoros retardáció
(nem az egyes gyermekek elmaradásának) oka, lényege a szociális-kulturális
egyenlőtlenségekben kereshető.
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SZEMLE
KREATIVITÁS-FEJLŐDÉS INTÉZETBEN NEVELKEDŐ
ÓVODÁS GYEREKEKNÉL
RÓZSA JUDIT —BENSE ROZALIA - BLÁGA GABRIELLA

Az alkotóképesség fejleszthetőségének kérdése kétségkívül az utóbbi években
a pszichológusok érdeklődésének előterébe került kreativitás-témakör gyakorlati
szempontból legfontosabb részterületeinek egyike. Az erre irányuló kutatások
egy része az alkotóképesség kibontakozásához szükséges tényezőket a személyi
ségfejlődés általános problematikáján belül közelíti meg, a környezeti légkörnek,
nevelési stílusnak azokat a mozzanatait keresve, amelyek hozzásegítik a gyere
keket ahhoz, hogy a külvilágban nyitottan, előítéletek nélkül tájékozódjanak,
új helyzetekben képesek legyenek eligazodni, ismereteik rugalmas átrendezé
sével mind újabb és újabb megoldásokat találjanak. Ezekről a feltételekről
elsősorban Torrance munkáiból kaphatunk információkat (Torrance, 1969/a,
1972). Az engedékeny, szabad (nem korlátozó, családon belüli divergenciát,
egyéni ötletek kipróbálását, kockázatos viselkedést megengedő) nevelői attitűd
elősegíti a kreativitás fejlődését. Fontos a támasznyújtás is, a biztonságérzet
erősítése, hogy a gyerek probléma esetén a szülőhöz, nevelőhöz fordulhat, és
adekvát választ kap kérdésére, és ez további tapasztalatszerzésre ösztönzi.
A korlátozás, a fantázia visszaszorítása gátolja az alkotóképesség fejlődését,
de ilyen következménnyel jár az elhanyagolás is (Harwey és Felknor, 1970;
Heilbrun, 1971, hivatkozás: Barkóczi Oláh Zétényi, 1973). A legkorábbi
időszakban a kreatív ténykedésre való buzdítás a felnőtt-gyerek közvetlen
kontaktusában valósul meg (Landau, 1974, Levenstein, 1975).
Egy nagyszabású kulturális keresztmetszeti vizsgálat (Torrance, 1969/a)
is alátámasztja azt a nézetet, amely szerint a társadalmi elvárások erősen be
folyásolják az alkotóképesség fejlődését, a kreatív tevékenység szintjét, és azt,
hogy a kreatív tevékenység melyik típusa bontakozhat ki a legjobban. „Amit
egy társadalomban megbecsülnek, az ott virágozni fog” . Torrance interjút
folytatott a pedagógusokkal az „Ideális tanuló” kívánatos és nem kívánatos
viselkedés-formáiról. Eredményei szerint az adott társadalom tanárai által
előnyben részesített tulajdonságok befolyásolják a gyerekek kreativitásfejlő
dését.
Guilford (1967) szerint elsősorban az intellektuális tényezők fejleszthetők.
Ez képezné azt a szilárd alapot, amely elengedhetetlen a személyiség kreatív
erőinek kibontakoztatásához. Nyilvánvalóan szükség van gazdag, változatos
ismeretanyagra, amely az alkotó ténykedésben átrendezve, divergens módon
kerül felhasználásra.*

* Az ELTE Fejlődés- és Neveléspszichológiai Tanszékének Tudományos Diákkörében
készült dolgozat.
5*
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Vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mennyiben be
folyásolja az intézeti nevelés az alkotóképesség korai fejlődését. Ismeretes a
hospitalizmus tünetegyüttese, amely a családból kikerült, a stabil és közvetlen
egyszemélyi kapcsolatot nélkülöző gyerekek személyiségkárosodására jellemző.
Ennek következményei — ha nem is tragikus formájában — bizonyos mértékig
minden intézetben felnövő gyereket veszélyeztetnek (természetesen a családtól
való elszakadás időpontjától és az intézeti körülményektől függően). A hos
pitalizmus címszó alatt leírt személyiségkárosodás néhány szimptómája köz
vetlen összefüggésben van a kreativitás-fejlődéssel. Elsősorban a hospitalizált
gyerekek érzelmi sivársága, közönyössége, érdektelensége, passzivitása emlí
tendő (Bakwin, 1949, Bowlby, 1956, Spitz, 1967, Murányi -Kovács, 1972),
amely személyiség-jellemzők szöges ellentétben állnak a kiemelkedően kreatív
gyerekeknél talált sajátosságokkal: „bosszantóan” kíváncsiak, igyekeznek
sokoldalúan megismerkedni a dolgokkal, igen jó a humorérzékük, mindig új
dolgokat találnak ki stb. (Torrance, in: Gowan et al, 1970). Nem mellőzhető az
a tény sem, hogy a csoportos nevelés a konformitás irányába hat, könnyen
uniformizálódáshoz vezet, a gyerekekben határozott egyedi éntudat helyett
inkább ,,mi-tudatuk” épül ki (Gubi, 1969, Hermann, 1965, 1967), ami a krea
tivitás originalitás-faktorára nézve veszélyes. Gyakorlatilag nincs alkalmuk
egyedül játszani, önálló problémamegoldásra nem kényszerülnek. Az intézet
ben élő gyerekek információszerzési bázisa a nevelők legnagyobb igyekezete
mellett is szegényebb, egyoldalúbb, mint a családiaké — ez az ötletgazdagság
és a rugalmasság szempontjából hátrányos. Intézeti nevelés körülményei
között szükségszerűen elég sok korlátozó vagy egyértelműen utasító szabály
érvényesül, meleg-engedékeny légkör alig-alig valósítható meg. Nehéz a gyerek
csoportban mindegyikre odafigyelni, spontán és eredeti ötleteiket észrevenni
és megerősíteni. Mindebből következően azt a hipotézist állítottuk fel, hogy a
nevelőotthonban felnövő gyerekek esetében a kreativitás-fejlődés speciálisan
veszélyeztetett.
A vizsgált minta
A kísérleti személyek a Eóti Gyermekváros nagycsoportos óvodásai közül
kerültek ki, összesen 40 gyerek, 21 fiú és 19 lány.* Tisztában vagyunk azzal,
hogy gyermekotthonaink tárgyi és személyi feltételeiket tekintve erősen kü
lönbözőek (Hermann, 1967), és hogy a Fóti Gyermekváros minden szempontból
felülmúlja a jelenleg átlagosnak tekinthető intézeti színvonalat. Munkánk cél
jának éppen ezért felelt meg legjobban, mivel arra a kérdésre kerestünk választ,
hogy milyen hatásuk van az intézeti nevelés lényegével összefüggő tényezők
nek.
A vizsgált gyerekek különböző időtartamot (2 hó —6 év 5 hó) töltöttek állami
gondozásban. Néhány kivételtől eltekintve a gyerekeket általában látogatták,
patronálták. Szüleikkel, patronálóikkal jó kapcsolatuk alakult ki. Több gyerek
nek több patronáló ja is akadt, vagy idősebb testvérei is a Gyermekvárosban él
tek, akikkel állandó kapcsolatot tartottak fenn. A pedagógusok arra törekszenek,*

* E zú ton fejezzük ki köszönetünket Dr. Szabó P ál pszichológusnak, dr. B arna Lajos
nak, a Gyermekváros igazgatójának, Dr. Garai Józsefné vezető óvónőnek és valam ennyi
nevelőnek, akik lehetőséget és segítséget nyújtottak kísérleteink elvégzéséhez.
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hogy minél családiasabb, bensőségesebb legyen az otthon légköre. Sok vállalat
is patronálja a Gyermekváros lakóit személyesen és anyagilag is. A hétköznapok
egyhangúságát sokféle programmal igyekszenek oldani, pl. látogatás a gazda
ságban, állatkerti séta, balatoni nyaralás, bábszínházlátogatás stb.
Vizsgálataink módszere
A Torrance kreativitás teszt óvodáskorra adaptált változatának négy pró
bájával dolgoztunk. Két figurális próba: képkonstrukció (sárga „bab” forma),
körök; és két verbális: tárgyjavítás (játékmajom), szokatlan használat (kon
zervdoboz). (A tesztek leírását és választásuk indoklását, valamint az értékelés
módját részletesen lásd: Rózsa J. és mtsai: Kísérlet a Torrance-féle kreativitás
tesztek óvodás korosztályhoz való adaptálására, MPSZ, 1978/3).
Három részpróbát (körök, tárgyjavítás, szokatlan használat) egységesen
értékeltünk Guilford divergens gondolkodás faktorai szerint (fluencia, flexi
bilitás, originalitás), Torrance utasítása alapján. Az originalitás pontozása
100 gyerek anyaga alapján a Klein-féle képlettel számított indexekkel történt
(Klein, 1973).
A képkonstrukcióban a fluencia és a flexibilitás természetszerűen nem ér
vényesül. A megoldásokat mégis kategóriákba soroltuk, annak érdekében,
hogy az originalitás számítás a fentiekkel megegyező módon történhessen.
Az originalitáson kívül ennél a próbánál még két szempontot értékeltünk: a
rajz komplexitását és adekvátságát.
A tesztfelvételeket 1975 tavaszán a Gyermekváros három óvodájában, a
gyerekekkel való előzetes ismerkedés után egyéni vizsgálat formájában végez
tük.* Egy-egy alkalommal általában két kreativitás részpróbára került sor,
másfajta feladatok társaságában, de — ismerve a beállítódás jelentőségét
ügyelve arra, hogy a kreativitás teszteket konvengers jellegű feladat ne előzze
meg.
A vizsgálat a gyerekeknek nagyon tetszett, nagyon várták a foglalkozást.
Örömmel végezték el a feladatot. Ilyenkor kikerültek megszokott gyerekcsoportjukból és kettesben lehettek egy olyan felnőttel, aki csak rájuk figyelt.
Ez igen erős motivációt jelentett a feladatok elvégzéséhez.
Az összehasonlítás alapjául 119 családban élő, nagycsoportos (5 6 éves)
óvodás anyaga szolgált. Ebből 61 fiú, 58 lány, fővárosiak és vidékiek vegye
sen. A kontroli-minta szociokulturális háttér szempontjából heterogén.
Eredmények
Képkonstrukció (A feladat olyan kép rajzolása, amelynek a megfelelő helyre
leragasztott sárba bab-szerű forma fontos alkotóelemét képezi.)
A családi gyerekek közül három (2,7%), a gyermekvárosiak közül egy
gyerek (2,5%) — tehát ugyanolyan arány — megoldása értékelhetetlen.
Az instrukció az eredetiségre és kidolgozásra szólít fel, az eredmények alap
ján úgy tűnik, hogy az intézeti gyerekek elsősorban az utóbbinak nem tudtak
igazán eleget tenni.
* A tesztek felvételében a szerzőkön kívül K ovács Á gnes egyetem i hallgató is részt v ett.
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Az intézeti gyerekek többsége az ingeranyagot leragasztotta, megnevezte
és minimálisan egészítette csak ki, vagy az ingeranyag mellé attól független
rajzot készített. Nem törekedtek arra, hogy egy komplex eseményt ábrázolja
nak. Az ingeranyag többnyire nem épült be részletként a rajzba, hanem önálló
egység maradt. Rajzaik kevésbé színesek, m int a családi gyerekeké. A rendel
kezésre álló 10 percre általában nem volt szükségük. A komplexitás és az
adekvátság faktorban a %2 próba szignifikáns eltérést hozott az állami gon
dozottak hátrányára (1. és 2. táblázat.)
1. táblázat
Kom plexitás
Családi

Fóti

%

%

Értékelhetetlen vagy csak
jelentést ad az ingeranyagnak

32

28,3

29

72,5

Kevés kiegészítés

62

54,9

10

25

Az ingeranyag a komplex rajz
fontos része

19

16,8

1

2,5

40

113

x2= 24,786; P < 0,001
2. táblázat
Adekvátság
C salád i

F ó ti
о/
/о

%
Értékelhetetlen vagy nem adekvát

17

15

Közepesen adekvát
Adekvát

56
40

4 9 ,6

35,4

113

2

5

31
7

77,5
17,5

40

/ = 9,486; P < 0,01
Feltűnő, hogy a gyermekvárosi gyerekeknél az ún. „közepesen adekvát” ,
inkább jellegtelen megoldások dominálnak. A családiaknál mindkét szélsőség
nagyobb arányban fordul elő: a formát-színt illetően egyértelműen megfelelő
ötletek és az ingeranyagnak az intellektuális realizmus ill. ideovizualitás rajzi
sajátosságait tükröző, észrevehető megfelelést nélkülöző felhasználása.
A válaszok elemzésekor feltűnt, hogy bizonyos válaszok előfordulási gyakori
sága a két csoporton belül nem egyezik meg. A családi anyagban gyakori és
így alacsony originalitás értéket képviselő válaszok (pl. Hold, Nap) az intézeti
gyerekeknél kisebb százalékban fordultak elő, más válaszok viszont gyakorib
bak voltak (pl. kifli, kenyér). Mivel a családi anyagból nyert originalitás ér
tékeket alkalmaztuk a másik csoportra is, így egyes válaszok esetleg a reálisnál
magasabb pontszámokat kaptak. Ez lehet a felelős azért, hogy a két csoport
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originalitás-indexeinek megoszlása statisztikailag nem különbözik (intézeti
átlag = 0,3193; családi átlag = 0,2936).
Az állami gondozott gyerekek ebben a próbában a családiak anyaga alapján
felállított kategóriáknak csak a felében adtak választ, ezek zöme a következő
kategóriákba esik: III. (Ennivaló); VIII. (Égitestek — földrajzi, természeti
képződmények); I. (Ember, állat). Nem volt válasz a II. (Növény, gyümölcs);
VI. (Ház, építmény); VII. (Jármű); IX. (Absztrakt) és a X. (mesetéma, fantáziakonstrukció) kategóriákban. Ötleteik többségében az átlag originalitást
képviselték.
Az előforduló válaszfajták számából és az egyedi válaszok arányából mégis
kitűnik, hogy az intézeti csoport kevésbé Originális. A családi gyerekek felére
jut 1—1 egyedi válasz, a gyermekvárosiaknak csak a harmadára; előbbiek több,
mint 1/4 részének ötlete egyedi, az utóbbiaknál ez az arány 10% (ez az eltérés
statisztikailag szignifikáns, %г == 4,495; p < 0,05) Még uz egyedi ötletek is
arról árulkodnak, hogy az intézetlek ismeretanyaga és fantáziája konkrétabb,
a tárgyi valósághoz jobban tapadó. Egyedi válaszok családi gyerekeknél pl:
a Nap tükröződése; Toldi malomköve; korona; víziló. Intézeteknél: disznó,
nyuszi, motorszemüveg, levél. Előbbiekhez nyilván több „intellektuális
energia” (Torrance) kellett.
Körök (Olyan dolgok lerajzolása, amelyekben a köralak fontos részt képez).
A próba azt vizsgálja, hogy mennyire képes a személy egyetlen ingerre több
féle asszociációt adni, illetve egy meglevő egészet széttördelni és ilymódon
valami újat létrehozni.
Az instrukció elhangzása után az állami gondozott gyerekek közül sokan
nem értették meg a feladatot, ezért vagy megmutattuk a karóránkat, vagy,
ha ez sem volt elegendő segítség, lerajzoltuk. A családiaknál erre nem volt
szükség, de a segítés hatására egy gyerek kivételével az intézetlek is elfogad
ható válaszokat adtak.
Ennél a próbánál minden faktorban szignifikáns különbséget kaptunk a két
csoport között, a családi gyerekek javára (flexibilitás: x = 4,3 ill. 6 z =
—( —3,62) p < 0,001; fluencia: x = 7,1, ill. 9,1 z = — 2,38; p < 0,01; origi
nalités: x = 3,918, ill. 4,431 z = — 1,93; p -< 0,05).
Ez a feladat az észlelt kép megadott szempontú bontását (analízis-szintézis), a
tárgyak kerek elemeinek kiemelését igényli. Igazán jó ötletek úgy jönnek létre, ha
a vizsgált személy ki tud lépni a megszokott nézőpontból. Az intézeti gyerekek
nél ez a gondolkodási funkció, a gondolkodás rugalmassága alacsonyabb szintű.
A válaszok kategóriák szerinti eloszlása e teszt esetében is különböző; ez a
legszembetűnőbb a I. (Emberalak, fej), II. (Állatok, állatfej), XII. (Ruházat),
X. (Optikai eszközök) kategóriáknál. A I —II —ХП-es kategóriába sorolt
válaszok — ilyeneket adtak nagyobb számban a fóti gyerekek — olyan tá r
gyakra vonatkoznak, amelyek gyermekkörnyezetben általánosan előfordul
nak. Az „optikai eszközök” kategóriában pedig — amely a családi mintában
gyakori - a felnőtt környezet tárgyai szerepelnek. Ez utóbbiakkal a gyermek
csak a felnőtt közvetítésével kerülhet kapcsolatba (mikrofon, kazetta, fény
képezőgép). Mivel a gyermekvárosi óvodások nem jutnak tartósan természetes
felnőtti életkörnyezetbe, ezért az ilyen jellegű tárgyak, ha nem teljesen isme
retlenek számukra, akkor sem eléggé „életközeliek” ahhoz, hogy mentális
anyaguk mobilis, fölhasználható részét képezhessék.
A leggyakoribb válaszok azokból a tárgyakból adódtak, amelyek a vizsgálat
folyamán a gyerekek környezetében láthatóak voltak pl. bábok, meseképek
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a falon (fej), díszpárna, szőnyeg (pöttyös minta), játékjárművek (kerék).
Ez azt mutatja, hogy a gyerekek aktuális környezetüket a feladat instruk
ciójának megfelelően analizálni — a körelemet kiemelni — képesek. A családi
gyerekek inkább a képzetek, a fótiak a közvetlen percepció szintjén oldották
meg a feladatot. Ennek oka elképzelhetően mobilizálható ismeretanyaguk
különbségében rejlik. I tt is illusztratív az egyedi válaszok jellege: családiaknál
pl. lámpafény, elefánttalp, összegöngyölt szőnyeg, kabátujj, kupola feliilnézetben; fótiaknál: esernyő, porszem, mákos guba, „arcunkon a piros folt”
(kép a falon !).
Tárgyjavítás (javaslatok adása egy játékmajom megváltoztatására, annak
érdekében, hogy sokkal érdekesebb játékszer legyen belőle).
Torrance szerint ez a feladat igen megbízható, felnőtteknél „regressziót
indukál az én érdekében” , gyerekekhez pedig igen közel áll. Olyan ötleteket
hív elő, amely komolyabb feladatoknál nem lehetséges. Egyéni alkalmazása
esetén a szőrmés játékállat manipulációra is módot ad, lehetővé téve ezzel a
még nagyobb éi’deklődést. 4 intézeti gyerek (10%) a feladatot nem tudta meg
oldani (a kontroli-anyagban csak 1 : 2%).
A négy próba közül ez az egyetlen, amelyben a fóti gyerekek nem maradtak
alul, sőt, ha nem is szignifikánsan, de számszerűen valamivel jobb teljesít
ményt nyújtottak az originalitás-összegek terén (x = 2,892 ill. 3,912 z =
0,66; 0,2 < p < 0,3). Az intézetlek fluensebbek is (x = 6; 4, ill. 8; 3), így, ha
tiszta originalitást számítunk, a fenti különbség kiegyenlítődik (fóti x = 0,45;
családi x = 0,44), de még mindig nem billen át a családiak javára (a flexibili
tás-átlag egyforma: 3,4).
A fenti eredmények magyarázatát egyrészt motivációs tényezőkben, más
részt az originalitás értékelésének kizárólagosan statisztikai gyakoriságot
figyelembe vevő módjában látjuk.
A szőrmés játékáilat felkeltette a gyerekek érdeklődését, ezt növelte még
az is, hogy az intézetben játékmajom egyáltalán nem, és általában szőrmés
állatfigura is kevesebb volt, mint amennyi családi gyerekeknek lenni szokott
(még a meglevőket is inkább díszként, mint játékszerként használják).
A kisgyerekek a szőrmés állatfigurákhoz emocionálisan is ragaszkodnak.
Ez tükröződött az állami gondozottak válaszában, amelyeknek kifejezett
projekciós értékük van: a szülő, a család utáni vágyat, a stabil érzelmi kötődés
hiányát fejezik ki, pl. legyen anyukája, apukája, kistestvére. Érdemes meg
jegyezni, hogy családi gyerekek erre utaló választ nem adtak, illetve csak
„kismajommal” , „másik majommal” egészítették volna ki, a családi relációra
való utalás nélkül.
Több olyan választ is kaptunk, amelyben a gyerekek a feladatot a majom
csonkításával oldották meg, pl. ne legyen keze, lába, füle stb. A továbbiakban
olyan igényük nem volt, hogy az más legyen. Szétszedés-jellegű válaszok a
családi gyerekeknél is előfordultak, náluk azonban a csonkítás a mássá alakí
tás vágyának első lépése volt, pl. a fülét leszedni, hasára ragasztani zsebnek.
Egy fóti kisfiúnál halmozottan fordultak elő destruktív válaszok, másfajta
választ nem is adott. Mivel a családi anyagban nem jellemzőek az ilyen javas
latok, elég magas originalitás-értéket kaptak, ennek ellenére úgy véljük, hogy
emögött nem alkotóképesség, hanem más személyiségvonások — esetleges
problémák — húzódnak meg.
Az egyedi választ adó gyerekek százaléka a két csoportban megegyezik
(43, ill. 44%).
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Szokatlan használat
A dobozok sok k.sz.-ben nehezen feloldható, merev beállítottságot idéznek
elő (tartó), így ezek a feladatok azt is mérik, mennyire képes az egyén meg
szabadulni a jól rögződött beállítottságtól.
A fóti gyerekek részéről a feladat megoldása először is abba az akadályba
ütközött, hogy általában nem ismerték a konzervdobozt. Az instrukció előtt
minden gyereknek feltettük a kérdést: ismered-e a konzervdobozt? Aki nem
mel válaszolt, néhány percig megnézhette, ismerkedhetett egy konzervdoboz
zal, aki ismerte, annak korábbi tapasztalatai alapján kellett megoldania a fel
adatot. A családi gyerekek minden esetben előzetes ismereteik alapján vála
szoltak.
Flexibilitásban és tiszta originalitásban a családi gyerekek szignifikánsan
jobb teljesítményt nyújtottak (flexibilitás: x = 2,5, ill. 3,3; z = —2,94; p
0,01, tiszta originalités: x = 0,25, ill. 0,30; z = —2,95; p < 0,01). A gyermek
városi gyerekek magasabb válaszszáma erős tendenciaként érvényesül (fluencia: x = 8,1, ill. 5,5; z = 1,50; 0,05 < p < 0,1).
Véleményünk szerint ezek az eredmények indokolhatók a beállítódással,
az ismeretanyag hiányával és a motivációs háttérrel. A beállítódás és az is
meretanyag hiánya indokolja a flexibilitásban mutatkozó szignifikáns el
térést. Az intézetlek válaszainak 49%-a „tartó” , míg a családiaknál ez az
arány csupán 16,5%. Mivel ezek a válaszok alacsony originalitás értéket kép
viselnek, innen ered a tiszta originalitásban mutatkozó különbség is. Felmerül
annak a lehetősége, hogy az intézeti környezetben kevesebb alkalmuk van a
gyerekeknek a használati tárgyak eredeti rendeltetésétől eltérő alkalmazását,
a napi életben adódó problémák ötletes megoldását, barkácsolást látni. Ezt
tükrözi a V. („Játékjármű, játék-gépek” ) és a VIII. („Anyagában felhasználni,
mint fém” ) kategóriákba eső válaszok gyakoriságának eltérése: a családi csoport
ötletei között e két típus részesedése 15, ill. 10%, míg az intézetlek alig adtak
ide sorolható választ.
A magas fluencia értéket a kísérletvezető elvárásának való megfelelés erős
vágva, a személyére irányuló figyelem nagy értéke, a kettesben tölthető idő
meghosszabbítására való igyekezet okozza. Családi gyerekeknél ezzel nem
kell számolni, mivel számukra nem jelent külön érzelmi többletet a vizsgálati
szituáció, csupán érdeklődésüket, kíváncsiságukat kelti fel. A gyermekvárosi
csoport magas válaszszáma folytán az originalitás összegzett értékeinek átlaga
is náluk lett valamivel magasabb (x = 2,13, ill. 1,72; nem szignifikáns) — ez az
összeg azonban, amint a tiszta originalitás indexe m utatja, kevésbé értékes
ötletekből tevődik össze. Az egyedi választ adó gyerekek aránya a két csoport
ban megegyezik (28, ill 27%).
A verbális és figurális tesztekben mutatkozó minimális különbség részben
már magyarázatot kapott a próbánkénti indoklásnál. Felmerül annak a le
hetősége is, hogy a figurális feladatok nem hordoznak olyan kommunikációs,
ill. közvetlen kontaktus lehetőségeket, mint a verbális próbák, ezért nem jelen
tenek olyan motiváló erőt, amelyre a szokatlan használat próbánál utaltunk.
Családi

G}rermekvárosi

Verbális próbák pontérték összege

4,6080

6,0405

Figurális próbák pontérték összege

5,1884

4,6203
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Megbeszélés
Az egyes faktorok mentén összegezve a különböző próbákban elért pontszámokat, a flexibilitásban szignifikáns különbséget kaptunk a családi gyere
kek javára (z = —3,27; p < 0,001). Ez az eredmény teljes mértékben hipo
tézisünknek megfelelő. Várakozásunk egészében az volt, hogy az intézetben
nevelkedők teljesítménye nem éri el a családiakét. A másik két faktor összeg
zett eredményei terén a statisztikailag kimutatható különbség hiányát nem
érezzük feltételezésünk cáfolatának. Ha áttekintjük a részletes eredményeket,
kitűnik, hogy a 4 próbában összesen 8 számítás tanúsítja a családi csoport
statisztikailag szignifikáns fölényét. Ellenkező előjelű eredményt egyetlen
összehasonlítás sem hozott. A válaszok minőségi elemzéséből eredő tapasz
talatok is ebbe az irányba mutatnak, sőt, a megoldások ötletességét illetően az
intézeti gyerekek olyan hátrányát sejtetik, amely a számadatokban valójában
nem is tükröződik. Vizsgálati eredményeink alapján úgy véljük, jogosak azok a
kétségek, amelyek az originalitás-értékelés egyoldalúan statisztikai gyakoriságra
alapozó módjával kapcsolatban vetődnek fel (Lee, 1972): nem oldja meg a „kre
atív erő” megfelelő számításba vételét, amelyre pedig Torrance (1966) olyan
nagy nyomatékkai hívja fel a figyelmet. Minden szempontból kielégítő meg
oldás híján egyelőre az eredetiség több mutatóval való jellemzése javasolható
(az originalitás-indexek összege mellett az ún. tiszta originalitás pontszáma, az
egyedi válaszok száma, a komplexebb — nyilvánvalóan több „intellektuális
energiát” igénylő — válaszokat tartalmazó kategóriák részesedési aránya stb.).
Érdekes tanulsága vizsgálatunknak, hogy a szituáció motiváló ereje a kísér
leti helyzet azonossága ellenére milyen mértékben változhat a vizsgált személyek
érzelmi hátterétől függően. Ez a különbség jelen esetben jelentős kompenzációs
- azaz teljesítményt fokozó — hatásként szerepelt az állami gondozott gyere
kek esetében: az egyszemélyi kapcsolathelyzet fenntartására irányuló igyekeze
tük újabb és újabb megoldásokat hozott ki belőlük. Természetesen ez a tényező
elsősorban — ha nem kizárólag — a fluencia-faktort érinti (és közvetetten,
pusztán a számítás módjából következően az összegzett originalitás pontszá
mokat). Tipikus megnyilvánulása az, amikor a vizsgált személy egyetlen —több
nyire egyszerű, kevésbé értékes — kategórián belül adja sorban a válaszokat,
szempontváltás nélkül, amíg az adott témára vonatkozó ismereteinek tárházát
ki nem meríti: pl. a szokatlan használatnál a „tartó” ötleten belül felsorol min
den lehetséges tárgyat, amit a konzervdobozban tárolni lehetne, vagy a tárgyjavításnál a majom színének megváltoztatását javasolja, megnevezve minden
egyes színt, amit ismer. A családi gyerekeknél ezzel egyáltalán nem találkoz
tunk. Ezt az intenzív ösztönző hatást csak az eleven, aktív kontaktus lehető
ségét biztosító verbális feladatszituáció rejti magában, a rajzolás, ami a kv.
jelenlétében is tulajdonképpen magányos tevékenység, közel sem motivál
ennyire.
Mindemellett nem mondhatjuk, hogy az állami gondozott gyerekekről
kapott kép tragikus volna. A teszt instrukcióit megértették, a feladatokhoz
adekvát módon viszonyultak: a csoport zöme minden próbában tudott érté
kelhető megoldást produkálni, bizonyos mértékben mindannyian képesek
ismereteiket divergens módon mozgósítani. Válaszaik változatossága — ha a
csoport egészét tekintjük — lényegében nem marad alul a családban élőkén:
a képkonstrukciót kivéve a családi gyerekek anyaga alapján felállított kate
góriák mindegyikébe jutott a gyermekvárosiak ötleteiből is. Az előforduló válasz
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fajták egy gyerekre jutó átlagai a két csoportban hasonlóak. Az ötletek ér
dekességét, intellektuális gazdagságát illetően azonban nagy az eltérés, és még
inkább feltűnő az intézeti gyerekek merevebb beállítódása, a nézőpontok
szabad váltogatásának hiánya.
Várakozásunkkal ellentétben nem a verbális terület bizonyult sérültebbnek
Ennek egyik összetevője feltétlenül a már említett motivációs tényező, de
közrejátszhatnak a specifikusan rajzzal kapcsolatos problémák is. Erre mutat
a képkonstrukciók szegényessége, ami a komplexitás-pontszámok szignifikáns
lemaradásában is kifejeződik. Ehhez csatlakozik a körök próba esetében egy
olyan megfigyelésünk, ami pontszám-szerű értékelésre nem került: több inté
zeti gyerek csak rajzolta sorban a köröket, mindegyiket adekvát értelmezéssel
látva el — így tulajdonképpen eleget téve az instrukciónak
anélkül azon
ban. hogy akár egyetlen vonalnvi kiegészítést >s rajzolna hozzá (1. ábrái.
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Ilyen a családi gyerekek között nem fordult elő. Nyitott kérdés marad, hogy
ezért a rajzkészség fejletlenségét vagy a komplexitás iránti igény hiányát
kell-e inkább felelőssé tenni.
Mindez már a gyerekek értelmi fejlődésének általános problémája. Az inté
zeti gyerekek ötletei jellemzően konkrétabbak, kevesebb az elvont megközelítés.
A családi gyerekek tágabb életteréből következik, hogy tájékozottságuk szé
lesebb körű, változatosabb élményeik jobban általánosíthatók, így a szituációk
tól inkább függetleníthetők. A gyermekvárosi gyerekeknek ismeretszerzésre
van ugyan lehetőségük (TV, mozi, kirándulás), de ezeket a felnőttel való köz
vetlen kommunikáció kisebb lehetősége m iatt kevésbé tudják feldolgozni,
beépíteni eddigi ismeretrendszerükbe és elvont kategóriákká formálni.
Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról, hogy állami gondozásba több
nyire nem megfelelő családi háttérrel, harmonikus koragyerekkori fejlődés
után kerülnek a gyerekek. Amelyikük nem csecsemőotthonban töltötte első
éveit, azok többségénél is korán zavart szenvedett a szülő—gyerek kapcsolat,
így az eredményeinkből levont következtetést csak úgy fogalmazhatjuk meg,
hogy az óvodás otthon a személyiségfejlődés — és ezen belül az alkotó egyénné
fejlődés — szempontjából hátránnyal induló gyerekek számára jelenleg nem
tu d teljes korrekciót nyújtani. Sürgető feladat a kreativitásfejlődés feltételei
nek részletes leírása és fejlesztő eljárások kidolgozása.
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FÓRUM
A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG MUNKÁJÁRÓL
BESZÉLG ETÉS MOUSSONG-KOVÁCS ERZSÉBETTEL,
A TÁRSASÁG EL N Ö K É V E L

A Magyar Pszichológiai Társaság nagy múltra tekinthet vissza, idén lesz 50
éves. Milyen céllal alakult meg fél évszázaddal ezelőtt, s hogyan kapcsolódik
ehhez a Társaság jelenlegi munkája?
— Szerencsére, számos olyan tanú él közöttünk, aki hitelesen számolhatna
be az első évektől kezdve a Társaság munkájáról, problémáiról, küzdelmeiről,
nehéz évéből, átmeneti hallgatásairól. Nehéz vállalkozás ezért a szemtanúk,
a régi tisztségviselők és tagok helyett nyilatkoznom. A Szemle régi száma
it áttanulmányozva sok érdekes és fontos dolgot tudtam meg Társaságunk
múltjáról, mivel a Szemle és a Társaság egyidőben keletkezett, létrehozó
juk Ranschburg Pál volt. A folyóiratot a Társaság megbízásából szerkesz
tették, közölte a Társaság tudományos előadásait, tudósított a társasági
élet híréből. A Szemlében közölt társasági előadások kivonatát átvette az
akkori egyetlen nagy nemzetközi pszichológiai folyóirat — a Psychologi
cal Abstracts — melynek szerkesztőségében helyet foglalt Ranschburg
Pál is.
A Társaság akkori céljai nagyvonalakban megegyeztek a mi alapszabályaink
ban lefektetett célkitűzésekkel. Idézem a Társaság céljaira vonatkozó sorokat :
1. A tiszta- és alkalmazott lélektani kutatás összes irányainak és ágazatai
nak, valamint egyéb tudományokkal érintkező szakterületeinek művelése.
2. A lélektan magyar művelőinek tudományos munkájukban minden ren
delkezésre álló eszközzel való támogatása. A lélektani kutatások sokoldalúságá
nak, s egyben szakszerűségének biztosítása. Az egységes magyar lélektani ter
minológia kialakításának előmozdítása.
3. A lélektan tudományosan igazolt gyakorlati jellegű tételeinek a nemzeti
kulturális élet minden körében való minél teljesebb érvényesítése, és a magyar
és külföldi tudományos élet kapcsolatainak mélyítése és szélesítése.
Úgy vélem, mindezt megtaláljuk mai Társaságunk törekvéseiben is. Nagy
előnynek tartom, hogy — a más országokban működő hasonló tudományos
szervezetek jelentős részétől eltérően — a Magyar Pszichológiai Társaság már
indulásakor kimondta az elméleti- és alkalmazott tudományok egységét. Ezt
az egységet mi a Társaság egyes szekcióinak munkájában is biztosítani kí
vánjuk. A pszichológia differenciálódása következtében számos szekció, munkacsoport alakult, ezeket egységes Vezetőség fogja össze, mely arra törekszik,
hogy a különböző szekciók értesüljenek egymás munkájáról és lehetőleg közö
sen műveljék egymás határterületeit. A határtudományokkal történő integ
rálódás érdekében Társaságunk együttműködik más tudományos társaságok
kal, — pl.: Pedagógiai Társaság, MOTESZ stb. — és több sikeres közös ren
dezvényünk volt az elmúlt években.
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Célunk, hogy a pszichológiát minden komplexitása ellenére egységes tudo
mányként tartsuk fenn, s úgy vélem, Társaságunk ezt a célt jól szolgálja mind
amellett, hogy a társadalmi igényeknek megfelelően egymás után hoztuk létre
a szűkebb szakmai fórumokat.
A pszichológia részterületei egységének szellemében szerveztük meg pél
dául legutóbb a Pályaválsztási Munkacsoportot, melyben a pedagógiai-,
orvosi-, munka- és szociálpszichológia művelői egyaránt helyet foglalnak.
A Társaság valamennyi szekciójának ügyét szolgálja az 1971-ben létrehozott
Tesztbizottság, melynek célja a fontos módszerek szakszerű alkalmazásának
felügyelete, új tesztek kidolgozásának vagy adaptálásának elősegítése. Az egy
ségre való törekvést fejezi ki a Társaság Etikai Kódexe is, mert igaz ugyan,
hogy a különböző pszichológiai szakterületeken más-más szempontokat kell
figyelembe venni, mégis az általános pszichológus etikának közös elvi alapjai
vannak, s ezek tükrözik emellett szocialista társadalmi rendszerünk erkölcsi
felfogását is.
Az etikai kódex munkapszichológusokra vonatkozó normáit a közlekedés
lélektani- és üzempszichológiai szekció a MTESZ-szel szoros együttműködésben
alakította ki.
Az egységes pszichológiai terminológia kialakítására vonatkozó egykori kí
vánalom aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint a Szemle hasábjain
szakmai nyelvünk helyességéről folytatott vita, mely nemrég zárult. Azt hiszem
ez a Társaság és a Szemle közös ügye volt.
A nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása kezdettől fogva szerepelt
a Társaság célkitűzései között. (Megemlítem például — egy 1934-es számra
támaszkodva —, hogy a Szemle olyan korszakban köszöntötte a legmelegeb
ben a megalakuló román pszichológiai testvér Társaságot, amikor egyébként
a gyűlölködés és a sovinizmus jellemezte a két ország kapcsolatait.)
A Magyar Pszichológiai Társaság 1966 óta tagja az IUPS-nak, a tudomá
nyos pszichológiát művelő társaságok nemzetközi szövetségének. Társaságunk
képviseletében Ranschburg főtitkárral együtt részt vettünk az 1976-os párizsi
kongresszuson az új vezetőség megválasztását megelőző kemény vitákban,
melyek eredményeképpen a szocialista államok és a fejlődő országok méltó
képviselethez jutottak. Az IUPS elnökségében és a Végrehajtó Bizottságban.
Társaságunk nagyobb rendezvényeire rendszeresen meghív külföldi — első
sorban szocialista országbeli —tudósokat. Az 1975-ös ünnepi nagygyűlésün
kön a delegátusok között Tomaszewski professzor az IUPS-ot is képviselte, s
őt ez alkalommal Társaságunk dísztagjává is választottuk. Az 1977 őszén
Visegrádon megrendezett Duna menti pszichológus-találkozó nemcsak szakmai
szempontból, de a Társaság kapcsolatai szempontjából nézve is eredményes
volt. I tt merült fel az együttműködési igény a Bolgár Pszichológiai Társaság
részéről, a dokumentumcsere már meg is történt. A Szovjet Társaság is ki
fejezte együttműködési szándékát, velük még folynak a tárgyalások. A Tár
saság képviseletében vettem részt a szocialista országok pszichológusainak
első konferenciáján, melyet Potsdamban rendeztek 1978 tavaszán.
A konferencia feladatai közé tartozott az IUPS 1980-ban megrendezendő
leipzigi kongresszusának előkészítése.
A magyar pszichológusok közül többen tagjai egy másik nemzetközi szer
vezetnek, az Alkalmazott Pszichológia Nemzetközi Társaságának
— Milyen új — a régi társaságétól eltérő
feladatokat vállal magára a
Társaság ?
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— A Társaság, amikor egybefogja a legkülönbözőbb területeken dolgozó
pszichológusokat, olyan feladatokkal is szembetalálja magát, melyek nem
tartoznak szorosan vett tevékenységi körébe, mégis óhatatlanul el kell vállalnia.
Mivel a pszichológusok más-más szakszervezet tagjai, nincs közös érdekvédel
mi képviseletük. (Volt egy időszak a felszabadulás után, amikor a Társaság
a pedagógus szakszervezet keretein belül működött, de ez a leszűkítés ma már
semmi esetre sem volna helyes.) Amikor az Etikai Kódexet kidolgoztuk és meg
beszéltük az érdekeltekkel, az egyik kiindulópontunk a munkapszichológusok
régebbi hátrányos helyzete volt; sok munkahelyen a pszichológust nem meg
felelő, etikailag is kifogásolható szerepkörre kényszerítették volna. A pszicholó
gusok gondjaikban támogatást kaptak a Társaság Vezetőségétől, mely be
adványokkal fordult az illetékes főhatóságokhoz az ilyen helyzetek kiküszö
bölése érdekében.
- Amennyiben az üzempszichológus munkájában komoly etikai problé
mák merülnek fel, fordulhat-e konkrét problémájával a Társasághoz, és mit
tud tenni a Társaság?
- Nehéz dolog. A Társaságnak ilyen vonatkozásban intézkedési jogköre
nincs. Ez társadalmi szervezet, mely javasolhat, különböző szerveknek elő
terjesztheti véleményét, de jogilag semmit sem tehet.
Milyennek látja a pszichológus, a pszichológusi munka helyzetét, tá r
sadalmi megbecsülését ?
- Igen nagy öröm számomra, hogy társasági elnökségem idején jelentős
épés történt a pszichológus szakma elismerésének útján. Ismeretes, hogy 1977ben megjelent a három minisztérium — OM, MŰM, EüM — közös utasítása,
ez a pszichológusok számára olyan széles tevékenységi kört jelölt meg, melyre
őket valóban felkészítették, és a szakképzés során felkészíteni fogják.
Igen progresszív ez a törvény, nagyon kevés országban élveznek a pszicho
lógusok ilyen tág lehetőségeket.
Nem hagyhatom azonban említés nélkül, hogy elég sok munkahelyen dolgoz
nak nem pszichológus végzettséggel rendelkező emberek szakpszichológus
ként. Ez súlyos felszültségeket okoz, melyek felszámolására az egyetem igyek
szik mindent megtenni. Áthidaló megoldásként e szakemberek számára le
hetővé tették, hogy rövidített képzésben szerezzék meg a szükséges képesí
tést.
Ugyanakkor csak örülhetünk, hogy Ádám professzor egyértelműen a magas
szintű pszichológusképzés mellett foglal állást, és nem kívánja a rövidített
képzés tartósítását.
Ez is fontos érdekvédelmi kérdés, ne élvezzenek a jövőben különböző kép
zettségű egyének azonos jogokat, mert ez devalválhatja a pszichológus dip
lomát.
- Különösen aktuális most a pszichológusképzésről beszélni, hiszen az
idén kerül ki az egyetemről az első évfolyam, mely már az új képzésben része
sült. Hogyan tudja megoldani a posztgraduális képzés a szakmai specializációt
úgy, hogy a magasszintű elméleti képzést igazoló pszichológus diploma egyben
a gyakorlatra való felkészültséget is biztosítsa ?
- A képzési bázisok kijelölésénél úgy vélem, elvileg helyesen mérlegelték
a bázisok lehetőségeit. Nem mérték fel azonban a gyakorlati lehetőségeket;
egyelőre ezeknek a bázisoknak sem a személyi, sem a tárgyi felszereltsége
nem érte még el azt a szintet, amely a képzéshez, azaz a szakosításhoz szük
séges.
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Nem megoldott például, hogy az egyetemet éppen elvégző pszichológusok
többsége — gyakornoki státuszok hiányában — ne egyszemélyes laborató
riumba kerüljön. Ha egy kezdő orvos kórházba kerül, számos más orvos
tanácsaira támaszkodhat gyakorlati éveinek első heteitől kezdve. Ha ugyan
ebije a kórházba bekerül a most végzett pszichológus - aki szakképesítését
még nem nyerte el, sőt, szakképzését még meg sem kezdte — a kórház egyetlen
pszichológusi státuszára, neki nincs kire támaszkodnia, nincs kivel konzul
tálnia. Elkezd dolgozni, és esetleg rossz módszerrel. Különösen az egészség
ügy vonalán jelent ez komoly aggodalmat.
Adám professzor is több helyen nyilatkozott arról, hogy talán nem egész
séges tendencia a hallgatóknál tapasztalható túlzott klinikus orientáció. Igaz
ugyan, hogy a klinikumnak nálunk hagyományai vannak, a Magyar Pszicholó
giai Társaság alapítója, első elnökei javarészt orvosok voltak. A társadalmi
igény azonban egyre inkább a munkaíélektan, a közlekedéslélektan, a szociál
pszichológia, a vezetéslélektan területén mutatkozik, itt lenne nagyobb szük
ség a pszichológusokra. Nagyon nehéz a végzés után megkezdeni az átirányí
tást, és a szakosítás is az első munkahelynek megfelelően indul meg. Tehát
például aki klinikai szakra készül, az egészségügyi tárcához kerül. Hol lehet
annyi státuszt biztosítani az első évekre ?
A szakképzés módszertanilag is sok problémát vet fel nekünk, oktatók
nak. Mintha nem vették volna eléggé figyelembe, hogy ez nem olyan szakma,
melyet el lehet sajátítani kizárólag tanfolyamok és előadások formájában.
A műveleti szintig kell eljuttatni a posztgraduális képzés résztvevőit. Ehhez
pedig sok-sok gyakorlat kell, olyan csoportmunka, ahol a kezdő pszichológus
együtt lehet tapasztalt kollégákkal, hogy terepen tanulhassa meg a gyakorlati
munkájában fontos technikákat, módszereket. Ügy érzem, itt feszül a leg
nagyobb távolság a törvényadta lehetőség és a képesítés, az oktatás között.
A gyakorlat fontosságára vonatkozóan csak egy példát említek — olyan
terápiás formát, melyet én nagyon sokra becsülök, és a pszichoterápia egyik
alapeljárásának tartok —a relaxációs technikákat, az autogén tréninget.
Ennek elsajátítását nem lehet megoldani havi egyszeri felutazással, konzul
tációval, hiszen a legintenzívebb tanfolyam is két-három hetes. Ki fogja biz
tosítani a vidéki kórházban dolgozó pszichológusnak ezt a lehetőséget ? Hogyan
tudja ezt megoldani ?
Hasonló gondjaim vannak például a csoporttechnikák terén is. Nem lehet
pszichoterápiás csoportban részt venni, ha csak nagy időközönként kerülnek
össze a csoport tagjai. A csoportfolyamatot kísérni, értelmezni kell.
Nem lenne szerencsés egy túlságosan disszertációcentrikus szakképzés.
Ha a szakpszichológussá válás azt jelentené, hogy egy szűk témakörben irodal
mat kell gyűjteni, és egyetlen kis kérdésben kell kutatási tapasztalatot fel
mutatni, akkor vajon hol, és mikor tanulja meg a szakpszichológusjelölt az
effektiv gyakorlati munkát?
Élesebben szétválasztanám a szakképzést a bölcsészdoktori cím megszer
zésére irányuló erőfeszítéstől - amit nagyon rangosnak tartok, de nem lenne
szabad megengedni, hogy ez a két terület egybemosódjék.
Említett aggodalmaimat több, magas szinten illetékes bizottságon belül is
elmondtam.
A rendelet szerint a munkahelyen eltöltött két év, illetve a szakképesítés
megszerzése után a klinikus pszichológus jogosult pszichoterápia végzésére.
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Milyen típusú terápiát végezhet? Tud-e a Társaság védelmet biztosítani az
ellen, hogy ne végezzen olyan terápiát, melyre kiképzést nem nyert ?
— Az első védelem talán az, hogy a rendelet szerint a pszichológus intéz
mény keretében folytathat terápiás tevékenységet. Létezik ezen kívül a szakma
Etikai Kódexe, ami ugyan csak erkölcsi törvény a pszichológusok számára.
— Nagyjából feltérképeztük a Társaság tevékenységét. Miben különbözik
a Társaság munkája, szervezete más hasonló társaságokétól?
— Mi szervezetileg a Magyar Tudományos Akadémiához tartozunk, a II.
Osztály elvi irányítása alatt működünk. Tudománypolitikai munkánkban az
MTA Pszichológiai Bizottsága nyújt közvetlen segítséget. A Bizottság tagjai
között a pszichológia összetett jellege által megkívánt arányban vesznek részt
a társadalom- és természettudományok képviselői. Az Akadémiához való tar
tozásunkat nagyon pozitívan értékelem a pszichológus-szakma tudományos
presztízse szempontjából is.
— A régi, és az új Társaság munkájában található sok azonosság mellett
lát-e különbségeket is ?
— Visszatekintve a Társaság ötven évvel ezelőtt megfogalmazott program
jára, a tevékenységet tekintve kevés különbséget látok. Tartalmi eltérés
azonban van. Nem felejthetjük el, hogy mi szocialista társadalmi viszonyok
között dolgozunk, valamint a szakma is fejlődött az elmúlt ötven év folyamán
A legfelső Párt- és Kormányszervek foglalkoztak a pszichológia helyzetével, és
ezen belül kijelölték a Társaság működésének irányvonalait is. Ülésein a
Társaság ismételten visszatér ezekhez a programpontokhoz, melyek lényege,
hogy a Társaság tevékenységét a társadalmi valósághoz, elvárásokhoz, köve
telményekhez igazítsuk.
C s á sz á k Z s u z s a
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CSOPORTPSZICHOTERÁPIÁS TAPASZTALATOK
FRANCIAORSZÁGBAN

Csoportpszichoterápiás ismereteim elsősorban személyes élményeken ala
pulnak. Többfajta csoportban vettem részt Franciaországban, kezdetben
csoporttagként, később mint csoportvezető, illetve terapeuta.
Ma már nagyon nehéz akár csak megközelítő képet is adni a csoportos
pszichoterápia formáiról. A módszerek nagy része Amerikából került Franciaországba, s a franciák a saját igényüknek megfelelően átformálták. Az ún.
,,training-group” , melyet Lewin tanítványai hoznak létre, 1955 táján kezd
terjedni Franciaországban. A 40-es években főleg a Saint-Alban-i kórház
institucionális pszichoterápiája ismeretes a szakmabeliek körében, majd ez az
iskola találkozik a csoportdinamikai próbálkozásokkal, s így jön létre az
institucionális analízis.
1959-ben a Bulletin de Psychologie már külön számot szentel a csoportpszichoterápiának, s ez a cikkgyűjtemény kiindulópontja lesz a további
csoportdinamikai kutatásoknak.
Franciaországban ma a csoport-pszichoterápiáknak két alapvető módszer
tani irányzata él.
1. a klasszikusabb verbális csoportok,
2. a testet, a mozgást, az érintést kiemelő csoportok.
Az elsőhöz sorolnám a következőket:
- T-group vagy ahogyan a franciák nevezik diagnosztikus csoport vagy
verbális csoport; ez az, amit Magyarországon önismereti kiscsoportnak vagy
szabadinterakciós kiscsoportnak neveznek;
— Analízis-csoport;
— Bálint-csoport ;
— Rogers-féle verbális „encounter-csoport” ;
— Pszichodráma.
A második irányzathoz tartoznak a ma ,,új csoportok” néven ismeretes
pszichoterápiás módszerek:
— Gestalt-csoport;
— Bio-energetikai csoport,
— Testi kifejezés (Magyarországon gesztus-csoport);
— Kreativitás-csoport;
— Tranzakcionális analízis csoport;
— Tai-do és Tai-si-suan csoportok;
Encounter-csoport vagy „Groupe de rencontre.”
Ez a teljesség igénye nélkül készült felsorolás is mutatja a csoportmunka
formáinak sokféleségét, a módszerek különbözőségét, az eltérő célokat.
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1. A verbális kiscsoport
A francia verbális vagy beszélgető kiscsoportok többségében az analitikus
irány érvényesül; erősen függ a csoport munkája attól, hogy terapeutája az
ortodox pszichoanalízis követője-e vagy pedig Lacan-tanítvány. A non-direktív vezetési formát ma már csaknem minden szabadinterakciós kiscsoport
ban elfogadták és gyakorolják. (Rencontre internationale non-directivité et
créativité, 1968.). Ennek a vezetési stílusnak egy végletes változata, mely
elég erősen terjed, az ún absenteista vezetés, amelyben a csoportvezető távol
ta rtja magát mindenfajta közbelépéstől, nehogy az indulatáttétel folyamatát
befolyásolja, s így a csoportban projekciós központtá válik.
Legelterjedtebb az interpretatív (értelmező) vezetés, hiszen a terapeuták
nagy része analitikus, mint Didier Anzieu, aki iskolát is teremtett a csoport
pszichoterápiában. (Anzieu-Béjarano-Kaës-Missenard-Pontalis 1972.). Az ana
litikus irányú kiscsoportokban az értelmezés a csoport fejlődésének feltétele;
ha az értelmezés nem fejti meg a feszültségek okait, a csoport nagy valószínű
séggel ugyanazokat az elemeket fogja ismételni a csoportülések folyamán.
Az indulatátvitel és az ellenállás azok a fogalmak, melyekkel végső soron
minden csoporttörténést magyaráznak. Az indulatátvitel a csoporttagoknál
létrehozza az azonosításhoz szükséges áthangolódást, s így attitűdjeikben is
változás történhet. Az indulatátvitel ebben az elgondolásban a terápia motorja.
Különös hangsúlyt nyer az egyén és a csoport, az egyén és a többiek viszo
nyának elemzése, az azonosítás és az énazonosság problematikája. A csoport
helyzetben szerepbizonytalanság keletkezik, mely szorongást eredményez, a
szorongás pedig védekezési mechanizmusokat vált ki, és ez az állapot újra
aktuálissá, elkerülhetetlenné teszi az énfejlődési és szerveződési folyamat
különböző fokozatainak megélését.
A harmadik fajta vezetési stílus a rogers-i koncepciókat alkalmazza. A Rogers-féle encounter-csoport francia folytatója M. Lobrot, a Vincennes-i egye
tem tanára, aki csoportvezetési tapasztalatait könyvben foglalta össze (Lobrot,
1974). Az említett rogers-i koncepciók szerint a csoporttagok autonómok,
önállóan is képesek megoldani problémáikat, a terapeuta résztvevő, aki „fel
tétel nélkül elfogad” . Ez az elfogadás az empátiás, kongruens magatartásformákban mutatkozik meg.
Rogers feltétel nélkül fogadja el a csoportot, nem sietteti fejlődését gyors
és látványos sikerekkel, amelyeket vezetői közbelépésével érhetne el. Az ered
ményt hosszú együttes munkától várja, a munka folyamán együtt él a cso
porttal. Az egyén elfogadása is feltételek nélküli: s ha valaki a csoport történésé
ben kívül akar maradni, azt is megértéssel fogadja, a csoport pedig vagy el
viseli vagy bevonja a kívülmaradót. Az empátiás magatartást a másik személy
megértése, a másik mondanivalója jelentésének pontos megértése motiválja.
A közlés valódi tartalmának megértéséről és kimondásáról van szó, mely csak
a másik iránti figyelem és empátia segítségével érhető el. Ha valaki szenved,
a terapeuta mellette áll és kifejezi együttérzését.
Rogers szabadjára engedi és kimondja a pillanatnyi helyzetben születő
érzéseit, fantáziáit. Szerinte a csoport akkor ,,funkcionál” legjobban, amikor
a csoportvezető saját magában felismert érzései közvetlen interakcióba kerülnek
egy csoporttag érzéseivel; ekkor alakul ki igazán személyes kommunikáció. Az egyé
neket a csoportban magatartásuk specifikus vonásain keresztül „ragadja
meg” , s így tárja fel az egyén elhárítási formáját. A beszédmód is lehet el
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hárítás, s Rogers a következőképpen közli ezt egyik csoporttagjával. „Nem
szeretem, ahogyan beszél. Mindent háromszor, négyszer ismétel. Örülnék, ha
most inkább hallgatna.” Miután közölte mondanivalóját, a terapeuta rögtön
segítséget nyújt, érezteti, hogy megértette, miért volt szükség az elhárításnak
erre a formájára (Rogers, 1970.).
A Rogers-féle csoportokban, így M. Lobrot csoportjaiban is megszűnik a
verbális csoportokra jellemző hagyományos asztal körüli elhelyezkedési mód.
A résztvevők helyet változtathatnak, indulataikat mozgással is kifejezhetik,
megérinthetik egymást, mondanivalójukat dramatizált formában is kifejez
hetik, átléphetnek a pszichodrámába.
A pszichodráma
Franciaországban a pszichoanalízis igen erős hatást gyakorolt a pszichodrámára is. Jelenleg a pszichodráma három fajtája él: a Moreno-féle, a triadikus és az analitikus. A terápiában legelterjedtebb az analitikus pszicho
dráma.
A terápiás gyakorlatban a pszichodrámát a 40-es években kezdték alkalmazni
Franciaországban. M. Monod 1947-ben publikálja egy éves pszichodrámatapasztalatait (Monod, 1947). Ugyanebben az évben jelenik meg Lebovici és
Moreau—Dreyfus cikke a pszichodráma szerepéről a gyermekterápiában, mely
ben a szerzők hangsúlyozzák a csoport szocializáló szerepét (Moreau-Dreyfus,
Lebovici, 1947) A pszichodrámát alkalmazni kezdik a Henri Rousselle kór
házban, a villejuif-i kórházban és a Strasbourg-i pszichiátriai klinikán.
1957-ben R. Doron a bordeaux-i egyetemen bevezeti a pszichodrámát a
gyermek pszichoterápiás kezelésbe, s ezzel egyidőben biztosítja a kiképzést is
erre a munkára.
1967-ben jelenik meg A. Ancelin-Schützenberger Bevezetés a pszichodrá
mába című könyve, ő teremti meg Franciaországban a triadikus pszicho
drámát (Ancelin-Schützenberger, 1967). Mint az amerikai J. Enneis és a japán
Matsumra, Ancelin-Schützenberger együttesen alkalmazza a csoportdinamikát,
a csoport-szociometriát és a pszichodrámát. (A Moreno-féle szociálpszicho
lógia három í'étegének együttes alkalmazását nevezi triadikus módszernek.)
Az eljárás főleg a gyermekpszichológiában terjedt el.
Az analitikus pszichodráma felhasználja a csoportdinamikát, a dráma műfaji
lehetőségeit és a pszichoanalízist. A csoportvezetők — általában egy férfi és
egy nő — az apa- és anya-kép jelenlétét biztosítják a csoportban. A morenoi
pszichodrámában a vezető inkább rendező, dramaturg, az analitikus pszichodrámában pedig színész, akit fel lehet kérni játékra és színi-kritikus. D. Anzieu fogalmazta meg egyetemi hallgatók képzése közben szerzett tapasztalatai
alapján (Anzieu, 1969—1970) az alapvető szabályokat: senki sem vehet részt
nézőként a csoportfoglalkozásokon; a résztvevőknek játszaniok kell, mikor
egy szerep vagy probléma megérinti őket, vagy mikor a csoport felkéri őket.
Az épp színen levő játékosok elkülönülnek a többiektől, hogy a feed-back
biztosítva legyen. Legalább ilyen fontos szabály a verbalizációnak és a testi
mozgásos elemeknek, az utánzó lejátszásnak az összekapcsolása. A szereplők
nek élniök kell a játéktér adta lehetőségekkel és testi kifejezőkészségeikkel.
Az analitikus pszichodráma csoportülései három részre tagolódnak: a téma
keresésre, szerepkiosztásra és játékra, majd szereplők és figyelők benyomásai
nak összegzésére, valamint a játék és a csoport összefüggéseinek értelmezésére.
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A pszichodrámának ez a fajtája kevésbé látványos, mint a morenoi: a színpad
a funkcionálisan berendezett szoba bármely sarka lehet, az analitikus cél egy
szerűsíti a játék kereteit, s a pszichodráma kiscsoportos terápiává alakul. A mo
renoi technikának sok elemét alkalmazza a pszichodrámának ez a fajtája, de új
eszközöket is használ, s más csoportterápiáktól, így a Gestalttól is kölcsönöz
megoldási módokat. Űj technikai eszközök pl. az üres szék, melyre ha a sze
replő átül, másik személlyé válik, a hátmögötti jelenet, melynek a szereplő
csak hallgatója, az ismétlések stb.
Az analitikus pszichodráma a katarzis-élménynél sokkal fontosabbnak tartja
a tudattalan folyamatok mechanizmusát a fantáziaképeket, azok drámai meg
valósítását, a vágyképek visszautasítását és mindezek kifejezését egyéni és
csoportszinten, az indulatáttételt és a viszont indulatáttételt.
Egy évig vettem részt analitikus pszichodráma-csoportban, ahol a követ
kező élmények, témák, témacsoportok merültek fel:
— A z identitás keresése — a főszereplő kétoldalú vonzódásban nem képes
választani egy nő és egy férfi között. Nem ismeri fel helyét személyközi kap
csolataiban. À jelenet és az asszociációk kifejezték a félelmet az elkötelezett
séggel szemben, s ez a pszichodráma iránti elkötelezettségre is vonatkozott.
Ambivalens élmény: védekezés a többiekkel szemben, s ugyanakkor vágy az
odatartozásra. Egzisztenciális szorongásélmény: nem tudom ki vagyok; kép
telen vagyok az önvédelemre és az agresszióra is.
— Az ,,érzelemnélküli vagyok” téma.
Védekezés, rejtőzködés a csoportban. Szorongás attól, hogy nem fogadnak el,
ha felfedem magam.
— ,,Ki az erősebb” téma.
Játék a rejtőzködéssel és kitárulkozással. Erősebb vagyok-e, ha megmuta
tom gyengeségeimet.
— A szülői autoritás témája.
Oidipális kapcsolatok megjelenítése; projekció a vezető párosra.
— Agresszió a hatalomért, a hatalom ellen.
Erős érzelmek levezetésére került sor egyéni és csoport szinten egyaránt.
A csoport életében minőségi változás történt; a csoporttagok serdülőből fel
nőtté váltak, csökkent a másiktól való félelmük.
— Szülő-gyermek viszonyok nyílt lejátszása.
A jelenetek kifejezték, hogy a csoportban megindult a felszabadulás a szülői
függőség alól.
— A nyíltan szexuális témák ezután jelentek csak meg: háromszög relációk,
házastársi, szerelmi kapcsolatok formájában. A szexuális tartalm ú fantázia
képek, melyek egyre gyakrabban bukkantak föl, a szexualitástól, incestustól
való félelemről vallottak.
— Az önkontroll terhe, a spontaneitás vágya, az egyén, mint a ,,másik vágya”.
Ат, egyén azt teszi, amit a másik elvár tőle, s nem mer önmaga lenni.
— A ,,lopás” témája.
A játékban a vezető munkakört betöltő főszereplő lopással gyanúsítja egyik
munkatársát; kiderül, hogy lopás nem történt, de a gyanúsító nem képes vádját
teljesen visszavonni. A játékban kifejeződött a kifosztástól, a megférfiatlanítástól való félelem.
— A halál témája.
Az utolsó előtti csoportülések egyikén jelent meg. Mindenki szorongva élte
meg a közeli elválást.
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— A ,,fregoli” téma.
A pszichodráma csoport munkáját ez a téma zárta. Egy eves egvüttlét után
fejezte ki a csoport, hogy mindenkinek több arca vau, s a másik megismerése
soha nem fejeződhet be.
2. A test, a mozgás, az érintés a csoportban
A californiai Esalen-ben születik a 1960-as években az „Emberi Potenciál”
mozgalma, s néhány év múlva Franciaországban is megjelennek a csoportos
pszichoterápiának azok a formái, melyek a mindenkiben potenciálisan meg
levő, de gátolt képességek felszabadítását tűzik ki célul. Mint irányzat, a test
és a psziché egységét hirdet; és a figyelmet a terápiában is a pszichés folyama
tok és a testi kifejezési formák összefüggéseire hívja fel. A pszichoszomatikus
orvostudomány a pszichés és vegetatív problémák kapcsolatainak feltárásával
felkeltette az érdeklődést a pszichomotoros megnyilvánulások iránt. A testet,
a mozgást hangsúlyozó csoportok megalapítói abból a közismert tényből indul
tak ki, hogy az ember benne van testi kifejezésében: a testtartásból következ
tethetünk az egyén állapotára, arra, hogy milyen mértékben kész a kommu
nikációra, s a testtartás még múltjáról is sokat elárul. Bizonyos hosszantartó
feszültségek jellegzetes testtartásokat eredményezhetnek.
Az új csoportterápiák létrehozói gyakran hivatkoznak W. Reichre, aki a
terápiás gyakorlatban hangsúlyozta az izomtónus és a karakteriális attitűdök
összefüggését (Reich, 1949.).
A testi attitűdökre koncentráló csoportok közül itt csak azokról lesz szó,
melyek jelenleg a leginkább elterjedtek, s melyeknek bizonyos elemei másfajta
csoportokba is beszűrődtek. Ezek a Bio-energetikai csoport, a Gestalt-terápia
és az Encounter-csoport (franciául Groupe de rencontre).
A Bio-energetikai csoportterápia megalapítója az amerikai A. Lowen „A test
nek van alapvető energiája, ez a bio-energia” vagy „vitális energia” — írja
The Language of the Body című könyvében (Lowen, 1972|b). Módszerét, a
többi új módszer kiindulópontjának tartja, és mindenek előtt Ferenczi hatásá
ra hivatkozik. Ferenczi 1909-ben írt Introjektion und Übertragung című cik
kében új pszichoanalitikus módszer alapjait veti meg; ez a módszer megragadja
a páciens fizikai megnyilvánulásait is, és ezeket a megnyilvánulásokat fel
használja az ellenállás és a tudattalan tartalmak analízisében (Ferenczi, 1909.).
Valójában ennek a terápiás módszernek az igazi atyja Reich, s Lowen az ő
tanaira épít. Reichnél lépten-nyomon előfordul a feszültség és energia fogalma.
A feszültség fogalma korrelativ az energia fogalmával; a feszültség az energia
gátja, ahol feszültség van a testben, ott az energia megáll, nem tud tovább
áramlani.
Az energiát Lowen már fizikai energiaként határozza meg: „Ha el akarjuk
kerülni a miszticizmust, az energiát fizikai jelenségnek kell tekintenünk, melyet
mérni tudunk.” (Lowen 1972b: 18).
Lowen megfigyelése szerint minden pszichés — tehát minden neurotikus —
problémának is megvan a fizikai vetülete; az emóciókat a mozdulatok fejezik
ki, s az izomfeszültségek korlátozzák vagy akadályozzák az érzelmek kifejezé
sét. Lowen és követői megpróbálnak harmóniát kialakítani az emóciók és az
izomfeszültség között. Azt állítják, hogy az emóciók felszabadíthatok a test
ben levő feszültségek megszüntetésével, éppúgy, mint ahogy az érzelmek cse
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lekvéses levezetése csökkenti a feszültséget. Az energia levezetésének két le
hetősége közül így az egyik emocionális, a másik szomatikus indíttatású.
H a az első módszerrel próbálkozunk, akkor olyan helyzetet kell teremteni a
csoportban, melynek erős érzelmi hatása van. Ez a helyzet a csoporttagokból
különböző reakciókat válthat ki, melyek közül leggyakoribb a sírás. A sírás
jelentheti azt, hogy az egyén rátalált egy rég elvesztett kapcsolatra, melyet
most újra átél (pl. anya-gyerek kapcsolat), vagy egy régebbi frusztrációs
élményét éli meg újból. Az agresszív reakciós módok, a dühkitörés többnyire
a sírást követően jelentkeznek. Mind a sírás, mind a düh cselekvéses elvezeté
séhez segítséget nyújtanak a terapeuták, az erős emóciók lereagálásában az
egész test résztvesz, erre szolgálnak a teremben elhelyezett keményre tömött
kispárnák és matracok, melyeket ütni lehet.
A másik módszer a test felől indít a testet stressz-pozíciókkal feszült álla
potba hozza (pl. álló pozíció befelé fordított lábfej, megroggyanó térd, előre
dőlő felső test, vagy ülő pozíció utánzása szék nélkül stb.). Ezekben a pozí
ciókban az asszociációkat a test frusztrációs helyzete indítja meg, valódi test
élményről van tehát szó.
Miután újraébrednek a fizikai frusztráció következtében az elfelejtett érzel
mek, élmények, s a már leírt reakciók bekövetkeznek (sírás, agi’esszió stb.), a
remegő testen láthatóvá válnak azok a pontok, testrészek, melyek nem vesz
nek részt az emóciók kifejezésében, amelyekben az izomfeszültség nem oldódik.
Lowen szerint ezek a pontok gátolják az energia áramlását, levezetését, s ezek
nek a helyeknek az ismerete a terápia folytatásához elengedhetetlen, ha a fe
szültségek feloldásáig akarunk eljutni.
Lowen ezt a terápiás módot elsősorban, mint a depressziós betegek terápiá
já t dolgozta ki (Lowen, 1972a). A depressziós aktivitása csökkent, a spontán
gesztusok hiányoznak, az arc tónustalan, a légzés felszínes. Épp ezért a légzés
stimulációjára irányuló gyakorlatok középponti helyet foglalnak el a terápiá
ban. A sikeres légzési gyakorlatok közben a beteg gyakran úgy érzi, hogy
teste újra él.
A Bio-energetika fő gyengesége a teóriában található, azoknak az alapvető
fogalmaknak a tisztázatlanságában, melyekkel dolgozik: pl. az energia ter
mészete, melyet a terápia gyakorlói minden gyógyulás forrásának tekintenek,
nem kap racionális meghatározást.
A szociálpszichológia azért támadja a Bio-energetikát, mert a terápiában
egyénekkel foglalkozik a csoporton belül, s elméletileg a csoportdinamika
szerepét figyelmen kívül hagyja. A gyakorlatban azonban a csoport csoport
ként viselkedik, s a felidézett kínos élmények újraélését a csoporttagok teszik
egymás számára elviselhetővé; a szociális mező, a szociális felelősségtudat a te
rápia fő alkotó elemei közé tartozik.
A Gestalt-terápia egzisztenciális terápiaként jelentkezik, egzisztenciális
abban az értelemben, hogy pácienseit hozzásegíti a jelenben való létezés el
fogadásához.
A Gestalt-terápia fő ideológiája a következőkben fogalmazható meg: „Válj
azzá, aki tulajdonképpen vagy”. Kezdeményezője F. S. Perls, akinek legismer
tebb műve a Gestalt Therapy Verbatim (Perls, 1969). A könyv a csoport
terápiában résztvevő személyekről szól, a páciensek problémáit dialógusok
ban mutatja be.
A terápia elnevezését Perls a Gestalt-pszichológiából veszi át. Az alak
pszichológiától kölcsönzi a személy strükturáltságára vonatkozó nézeteit:
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az egészséges személy magatartását az adott szükségleti feszültségek szervezik ;
az alak — ahogyan létezünk; a tartalom — a szükséglet. A magatartásforma,
a testi attitűd megmutatja az egyén pillanatnyi szerveződését. Pl. az „éhes
vagyok” attitűd a következőképpen bontható fel: én vagyok az éhség — tehát
egész személyem pillanatnyilag ennek a szükségletnek megfelelően szervező
dik. Az emberi lény a szükségletekben fejlődik: a kielégített szükséglet ki
teljesíti az alakot, s az ember képessé válik az „új szituációk” érzékelésére, a ki
nem elégített szükséglet viszont feszültséget teremt, s ez a feszültség a személy
ben rigid struktúrává alakul át.
Egy korábbi művében Perls arról ír, hogy Wertheimer, Köhler, Lewin
nyomdokaiban jár, amikor egy új terápiás eljárás alapjait rakja le (Perls,
1951.).
A Gestalt-terápia lényegét két szó határozza meg leginkább a „most ”és a
„hogyan” . A múlt és a jövő érdektelenek ebben a terápiában, az „itt és most”,
helyzet, az elkötelezettség és a tudat a fontos tényezők. Különös fontosságot
tulajdonít a Gestalt-terápia a tudatnak és az álomnak. A tudat = a most; ha
bármilyen múltbeli esemény jut is eszünkbe, a felidézés a jelenben történik.
A „most”-ba beletartozik minden, ami létezik, a „hogyan”-ba mindaz, ami
Strukturált.
Ez a terápia is gyakran dolgozik álmokkal, de nem analizál és nem inter
pretál, hanem integrál. Az analízist járhatatlan útnak tartja. Perls szerint az
álom különböző részeiben személyiségünk apró darabjai jelennek meg. Az in
tegrált, egységes személyiség kialakulásában segít az álom darabkáinak össze
illesztése. Az álom ugyanis tartalmazza azokat az elemeket, melyeket az egyén
elkerül, hiszen a hozzájuk való közeledés szorongást és megsemmisülósi érzése
ket kelt. Perls fő módszere a projekció; a páciens belevetíti magát az álom kü
lönböző részeiben, újra éli azokat, s lassan megtalálja a terapeuta segítségével
azt a lényeges elemet, melyet mindig elkei'ült, s melyet most újra integrálhat
személyiségébe.
A Gestalt-csoport működése
Perls nem csoportmunkát tervezett, amikor elindította útján a Gestaltterápiát. Csoportban történő egyéni terápiáról ír, amelynek két főszereplője
van, a sorra kerülő páciens és ő maga, a terapeuta. Az általam megismert
Gestalt-csoportok munkájában a csoportdinamikának, a csoporttörténésnek
igen nagy szerepe volt. Minden gestaltista szigorúan betartja, hogy mindaz, ami
történik, itt és most játszódik le. A hangsúly a pillanatnyi érzéseken van:
„Mit érez?” „Van-e valahol feszültségérzése ?” — teszi fel a terapeuta a kér
dést a csoport minden tagjának a foglalkozás elején. Az ön-percepció a cél, azaz
hogy a csoporttagok önmagukra tudjanak koncentrálni, majd közvetlenül ez
után kifejezzék érzéseiket.
A Gestalt-csoport munkájának középponti mozzanata a „Hot Seat” , a „Forró
Szék” , amelyre kerülve mindenki kifejezheti érzéseit. Ezen a helyen kerül sor
az emóciók megnyilvánulására, s ekkor segíthetnek legtöbbet a csoport tagjai
együttérzésük kifejezésével.
A Gestalt elnevezés azt sugallja, hogy az amerikai Perls európai elődöket
keresett, s hogy szüksége volt az Európában született Gestalt-pszichológia
presztízsére, sőt ennek révén besorolhatta magát ennek a tudományos iskolá
nak a tagjai közé.
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Mind a Bio-energetikai, mind a Gestalt-terápia lényege sokkal inkább meg
ragadható a praxisban, mint az elméletben. Szükséglet hozta őket létre a
test-pisziché kölcsönhatása iránti érdeklődés, a test-élmény igénye, s az analízis
nél gyorsabb terápiás hatások keresése.
A z „Encounter” csoport
A franciák „groupe de rencontre”-nak fordították az Encounter nevet, a
találkozás szó mindkét elnevezésben benne van. Az encounter az a csoport
fajta, melyben a terapeuta is résztvevővé válik, „találkozik” a többiekkel,
m int ahogy a csoporttagok „találkoznak” egymással. A Gestalt-tól átveszi
az „ itt és most” helyzetet, az aktuális érzelmekre, érzésekre való figyelést; a
múlt feldolgozása a jelenben, a kialakuló csoportszituációban történik.
Rogers 1950 körül a következőképpen ír az encounter-csoportról: „Az en
counter a hangsúlyt általában a személyes fejlődésre, valamint — az együttes
élmény hatására — a kommunikáció és az interperszonális relációk fejlődésére
és megjavítására helyezi (Rogers, 1970: 4). Rogers főleg a verbális encountercsoportok működéséről beszél könyvében, testi, mozgásos elemeket csak a 60-as
évek végén kezd bevezetni csoportmunkájába.
A csoportvezetőnek (Rogers nem használja a terapeuta szót, helyette „facilitator”-ról, „facilitative person”-ról beszél) pszichológiailag biztonságos lég
kört kell teremtenie, melyben a „védekezés” egyre csökken, s a kifejezési
szabadság növekszik; így jön majd létre a kölcsönös bizalom a csoportban.
Ebben az atmoszférában már el lehet jutni az önelfogadásig, amely alapja lesz
a másik, a többiek elfogadásának.
Az encounter-csoportok különböző jellegűek lehetnek aszerint, hogy mi a
csoport elsődleges célja. Gyakran az interperszonális kapcsolatok megkönnyí
tése, a kommunikáció gazdagítása a cél, melyet a mai civilizált társadalmak
ban szokatlan érintkezési formák bevezetése is segíti. Gondolunk itt az érintés
útján történő kommunikációra, mely erősen módosítja a másikról alkotott
percepciós képet, s egyéb metakommunikációs lehetőségekre, mint pl. a gesz
tusok, a tekintet vagy a mozgás által kifejezett üzenetek.
Más csoportok a test-élményének, a test kifejező képességének fejlesztését
állítják központba. Mozgással, gesztusokkal a test érzelmeket, gondolatokat,
élményeket közvetíthet.
A Kreativitás-csoportok az együttes alkotásra készítenek elő a kommuniká
cióra, identifikációra késztető gyakorlatokkal, a közös fantáziálásokkal, analó
giás játékokkal. Mindezzel a csoportkohézió is erősödik, mely elengedhetetlen
feltétele a csoportos alkotásnak. Ilyen alkotó-problémamegoldó csoportok mű
ködnek pl. egyes üzemekben, az oktatás bizonyos területein (Jaoui, 1975.).
A kimondottan terápiás céllal működő encounter-csoportok rávezetnek a
már említett verbális és metakommunikációs lehetőségekre, de ezen kívül fel
használják a bioenergetika, a Gestalt-terápia számos technikai eszközét, a
Janov-féle „kiáltás-terápia” bizonyos elemeit (Janov 1970.), a masszázst, a
relaxációt.
Az encounter-csoport mindenek előtt az örömre akar rávezetni. W. C. Schutz
Joy című könyvében abból indul ki, hogy az öröm a társas egvüttlét alapja és a
változás forrása, hozzásegít önmagunk és a többiek megismeréséhez. A meg
osztott öröm új vágyakat hív elő, melyek megvalósítása a többiek részvételé
vel könnyebben elérhető. Ha az öröm, a gyönyör megoszthatatlan marad, a
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megoszthatatlanság élménye neurotikus, pszichotikus, perverz magatartási
formákat idézhet elő. A megosztott öröm átalakítja a világhoz, a többiekhez való
kapcsolódási formát; az ember önbiztonságérzésre tesz szert, képességeit
használni tudja, bátran vállalja érzelmeinek kifejezését. Mindehhez jól érző
és funkcionáló testre van szükség, meg kell szabadulni a szorongásoktól, a féle
lemtől, a bűntudattól és a szégyenérzésektől (Schutz, 1967.). így az öröm, az
önmegismerés az önmegvalósítás öröme lesz a többiek segítségével.
Franciaországban ennek a csoportterápiának legismertebb gyakorlói J.
Durand-Dassier (Durand-Dassier, 1973.), M. Lobrot (Lobrot, 1974.) és M.
Pagés (Pagés, 1970). Különösen Pagés csoportmunkája érdekes és igényes az
egyéni és a mikroszociális problémák megoldása mellett a csoport makroszociális kérdésekkel is foglalkozik.
Az encounter-csoport működése
A csoport munkája általában több napos intenzív csoportfoglalkozással,
„maratonival” kezdődik. Ezt követően hetente egy alkalommal találkoznak a
csoporttagok.
A csoportmunka kezdeti időszakában a terapeuták, akik a csoporttagokhoz
hasonlóan maguk is résztvesznek a történésben, gyakorlatokat, illetve „játé
kokat” ajánlanak, melyeket a csoport elfogadhat vagy elutasíthat, sőt a pilla
natnyi helyzetnek megfelelően módosíthatja is ezeket. A gyakorlatokban vagy
játékokban a részvétel nem kötelező. A csoport fejlődése folyamán a csoport
tagok egyre aktívabban vesznek részt az irányításban, s az önkifejezési igények
nek, vágyaknak megfelelően új játékokat, illetve gyakorlatokat találnak ki.
Az encounter-csoport ban leggyakrabban előforduló helyzetek a következők;
- A csoport közösen dolgozik. A pillanatnyi érzések verbális kifejezése
után az érzések explorációja történhet szóban, de megvalósulhat mozgással is.
Azt, hogy az egyes gyakorlatokat, interakciókat ki hogyan élte meg, a csoport
tagjai együttesen beszélik meg és értelmezik.
—Az egyén a csoportban. Mikor valaki krízis-helyzetbe kerül, a többiek figyel
me a krízisben levő felé irányul, és újabb interakciók megteremtésével a csoportmunka középpontjába helyezik, hogy segítsenek problémáját megoldani. Más
alkalommal egy-egy csoporttag a többiek segítségét kéri ahhoz, hogy külön
böző társas helyzetekben kipróbálhassa és megértse saját reakciósmódját.
Csoportmunka párokban. Kommunikációra, identifikációra, projek
cióra lehetőséget adó gyakorlatok elvégzése, verbális úton vagy a mozgás,
gesztus segítségével.
A mai csoportokra, így a mozgást, gesztust, érintést felhasználó csoport
fajtákra is jellemző, hogy alkalmazhatóak az orvosi szempontból egészséges
nek tekintett emberek problémáinak megoldására, s alkalmazhatóak a gyó
gyításban is.
Magyarországon kórházban kezelt neurotikus betegekkel végzett csoport
munkámban magam is megpróbáltam egy olyan „komplex” módszert ki
alakítani, mely alkalmazza az eddig felsorolt technikák számos elemét, fel
használja a pszichodrámát is a csoportdinamikai történéseknek megfelelően.
A „komplex” csoportpszichoterápiás módszer alkalmazása a gyakorlatban
elkezdődött, eredményei mutatkoznak, a módszer elméleti feldolgozása azon
ban már egy következő dolgozat témája.
E r d é l y i I l d ik ó

91

IRODALOM
Rencontre internationale non-directivité e t créativité, Culture e t connaissance du
m onde moderne, 1968.
D . A n z ie u : Le psychodram e analytique collectif e t la formation clinique des étudiants
en psychologie, in B u lletin de psychologie, 285, X X I I I , 13—16, 1969—1970, 908 —911.
D . A n z ie u —A . B é j a r a n o —R . K a ë s —A . M is s e n a r d —J . B . P o n t a l is : La travail
psychoanalytique dans les groupes Dunod, Paris, 1972.
J . D u r a n d —D a s s i e r : Groupes de rencontre, Marathon, Epi, Paris, 1973.
S. F e r e n c z i : Introjektion und Übertragung in Bausteine zur Psychoanalyse, 1909,
I. 9 — 61.
A . J a n o v : The Prim al Scream, Dell Publishing, New-York, 1970.
H . J a o u i : Clefs pour la Créativité, Seghers, Paris, 1975.
M. L o b b o t : L’A nim ation non-directive des groupes, P ayot, Paris, 1974.
A . L ö w e n : D epression and the Body, Coward, McCann e t Geoghgan, New-York,
1972a.
A . L o w e n : The L anguage o f the Body, Collier Books, 1972b.
J . L. MOBENO: E in lad u n g zu einer Begegnung, Anzengruber Verlag, Vienne, 1914.
J . L . M o r e n o : P s y c h o th é r a p ie de g ro u p e e t p s y c h o d ra m e , P .u .F . P a ris , 1965.
M . P a g è s : L ’o r ie n ta tio n n o n -d ire c tiv e e n p s y c h o th é ra p ie e t e n p sy ch o lo g ie sociale,
D u n o d , P aris, 1970.
F . S. P e r l s : G estalt Therapy Exitm ent a n d Growth o f the human Personality,

Ju lian Press, 1951.
F . S. P e r l s : G estalt Therapy Verbatim, R eal People Press, 1969.
W . R e ic h : Character A nalysis, Orgone In stitu te Press, N ew York, 1949.
C. R . R o g e r s : On E n cou nter Groups, Harper and Row, 1970.
W . C. S c h u t z : Joy, E xp and in g Human Awareness. Grove Press, N ew York, 1967.

92

BEVEZETÉS A DINAMIKUS RAJZYIZSGÁLATBA
HÁRDI ISTVÁN
Kandidátusi értekezés tézisei

I.
A kifejezés klinikai pszichológiájának fontos része a vizuális kifejezés elem
zése. A rajz klinikai pszichológiája jelentős nemcsak a személyiségvizsgálat
ban, hanem általában a kóros lelki jelenségek elemzésében is. Mind ez ideig
azonban hiányzik ennek a rendszeres, megfelelő anyagon való olyan vizsgálata,
mely általános törvényszerűségek megállapítására törekszik. Éppen ezért azt
tűztem ki célul, hogy megállapítsam a — nagy számuk miatt is — reprezen
tatív populáció rajzaiban a kórfolyamatok és terápiás hatások visszatükröző
désének törvényszerűségeit.
Rajzok, festmények gyűjtésével és elemzésével mint kóros lelki állapotok
kifejezésével Tardieutől Loinbrosótól és Prinzhorntól a legmodernebb közle
ményekig számosán foglalkoztak ugyan, de figyelmük a mindennapi élet átlagos
képességű egyedei helyett — Rennert szavával élve
főként a „parádés ese
tek” felé fordult. A modern vizsgálatok közül ismert Machover (Draw a Person
Test
DAP) projektív jellegű eljárása, mely inkább karakterdiagnosztikus
célú, míg a széles körben alkalmazott gyermekrajzoknak középpontjában
elsősorban a fejlődés- és intelligenciavizsgálat áll. A pszichopatológiai jellegű
modern rajzkutatásban főként Navratil munkásságát említhetjük meg, aki
nek szemléletében a művészeti szempontok domborodnak ki.I.
II.
25 éve gyűjtöm kezelt betegeim rajzát. Elsősorban embert rajzoltatok.
Az utasításban „nem kényszerítem ki” az egész alak ábrázolását — mint
Machover —, hanem a beteg tetszésére bízom, hogy mint oldja meg a feladatot.
Első jelentkezésekor, kezelés előtt
majd később a kezelés közben folyamato
san — rendszeresen kérek a betegektől emberrajzot. Az így nyert sorozatok
összehasonlítása nyújt módot a rendszeres vizsgálódásra. Az eljárást dinamikus
rajzvizsyálalnak (DRV) neveztem el, miután a rajzban a folyamatszerű, össze
hasonlító változásokat követve, azok mögött is a folyamatokra és a dinamiz
musokra figyelek s a felmerült összefüggésekben a modern dinamikus pszichi
átria elveit kívánom alkalmazni.
A DRV az egyes kórképek állapotváltozásaival (akut exacerbatiókkal,
fázisokkal, schubok jelentkezésével), a terápiás beavatkozások (elektrosokk,
pszichotrop kúrák) hatásának tanulmányozásával, a kórképek hosszmetszeti
követésével (pl. a személyiségváltozás észlelésével) foglalkozik. Az elmondottak
egyben időbeli szempontot is jelentenek; a vizsgálat kiterjedhet egy kórkép
körülírt fázisára, rövidebb szakaszára (a kezdettől a viszonylag gyors gyógvulá93

Big eltelt körülhatárolt időtartamára), esetleg egy-két évig tartó, hosszabb
betegségi vagy terápiás processzus egészére; végül a nagyobb életszakaszra ki
terjedő gyűjtés a betegségnek a személyiségre gyakorolt átalakító hatását; a
személyiség károsítását, leépülését képes bemutatni (pl. a skizofréniának sze
mélyiséget átalakító hatását). Következtetéseimre mindenkor a klinikai kép és
a rajzsorozat egybevetése alapján jutottam. Egy-egy beteg megfigyelési idő
tartam a általában több évre, nem ritkán 10—15 évre terjed. Az első nagy
számú anyag elektrosokk- és pszichotrop kúrában részesült betegeimtől való.
E zt követte 500 alkoholista beteg dinamikus rajzvizsgálata; a mániás depreszszív pszichózist pedig 50, a skizofréniát 500 beteg rajzán igyekeztem meg
közelíteni.
A DRV nem különleges képességű, művészi szintű rajzokból von le követ
keztetést. Abban is különbözik a hasonló vizsgálatoktól, hogy hosszú éveken át
a sorozatos összehasonlító rajzvizsgálat révén rendszeres gyűjtésen és nagyszámú
átlagbeteg anyagán, több tízezer rajzon alapul. Munkám eredményét ennek elle
nére sem tartom lezártnak.
III.
Az összehasonlító-sorozatos rajzvizsgálat módot adott a DRV ,,általános
kategóriáinak” kialakítására.
1. a) Különösen pszichotrop kúráknál követhető a hiányos, szegényes ábrák
gazdagodása, kiegészülése, esztétikailag jobb formák jelentkezése. A kórfolya
m at nyomán mutatkozó regresszió is megváltozik, s a gyógyulással párhuzamo
san magasabb személyiségszintre jellemző ábrák mutatkoznak. Ezek a DRV
által nyert empirikus személyiségskála fokaival jól egybevethetők. A tartalmi
adatok közül az arc és a fej ábrázolása igen jelentős (az arckifejezés a kontak
tus összefüggésében hasznos). A kiürült, ruhátlan alakok az introverzív maga
tartásra utalnak, később a felöltözöttek pedig a szociális adaptálódásra és az
extra verzióra; alább utalunk erre a skizofréniával kapcsolatban.
b) Az említett általános kategóriák tehát javulás esetén — legtöbbször —
ilyen pozitív irányú fejlődést mutatnak, viszont rosszabbodás esetén mindez
fordítva észlelhető. A rosszabbodásnak a körfolyamatokban — természetesen
— más kifejeződései is vannak.
c) A fentiekkel ellentétes a változással dacoló — személyiség merevségével,
beszűkültségével, primitívségével fokozódó — klisészerű rajzolási mód. A be
teg szinte aláírásszerűen ugyanazt a figurát ismétli, sztereotip módon akár éve
ken át.
2. Akut, kirobbanó állapotokban, így pl. skizofréniás schubban, mániás
fázisban stb. ez megváltozhat. Ha a sorozat fent említett, sztereotipnek ne
vezhető tagjait szembeállítom az akut állapotban készültekkel, feltűnő a
különbség. E szembeállítás, e konfrontáció* segítségével rajzban is jól elkülö
níthető az akut állapot a krónikustól. Mindkettő szerkezetébe így mélyebben
beletekinthetünk. Konfrontáció útján plasztikusan értékelhető például a
krónikus skizofrének sztereotip üres figuráinak kópiaszerű ismétlődése (s a
schubban észlelhető szétszórt, törmelékszerű tömege) vagy a még primitívebb
* Természetesen nem csak a sztereotip rajzokkal szemben értékes a konfrontáció, ha
nem m ás, hasonló szinten m ozgó, nem kópiaszerű sorozatokban is.
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regresszió. Az akut állapot lezajlásával, a restitúcióval legtöbbször minden
helyreáll; kedvező esetben az eredeti intakt, máskor a krónikus, sérült sze
mélyiség.
3. A mániás-depresszív pszichózis 50 esete a fázisok változásai útján sok
vonatkozásban elmélyíti a mondottakat; a mániás képek hiperaktivitást,
részletgazdagodást, dekoratív elemeket tartalmaznak. A regresszió a primitívebb
formai vonatkozások mellett tartalmilag is kifejeződhet. Fiatalabb arcok
jelentkezhetnek, nem egy esetben pl. idősebb korú beteg masnis kislányt rajzol.
A depressziót általában az elszegényedő, hiányos, kiürült és lapos regresszív
formák jellemzik.
4. a) A skizofréniás kórképeket 500 beteg rajzsorozata útján tanulmányoz
tam. Elsősorban a skizofrénia személyiségre való hatásának vetületét vizsgál
hatjuk; mennél inkább átalakult — vagy akár időlegesen átitatott — a szemé
lyiség, annál jobban kifejeződik ez rajzában; a személyiség „skizofrenizálódásának” fokát tükrözi a kórkép rajzbeli megjelenése. Jól disszimuláló, konvencio
nális magatartású betegek nem ritkán a rajzban is képesek disszimulálni. A jól
rehabilitálható, reverzibilis kórképekben szenvedők átmeneti patológiás ele
mek produkálása után ismét konvencionális — a személyiséghez viszonyítot
tan —, megfelelő rajzot produkálnak; a krónikus, előrehaladó kórformákat
viszont az elszegényedés, kiürülés, leépülés, regresszió és sztereotípia jellemzi.
b) A szakirodalom jelentős részében utalnak a skizofréniások rajzában és
festményeiben leírt tulajdonságoknak aspecifikus jellegére. A rajzvizsgálatból
a klinikai képpel való egybevetés nélkül
más pszichodiagnosztikai eljárások
hoz hasonlóan — nem lehet ugyan állást foglalni, azonban a DRV segítségével
a kórkép jobb megközelítésében anyagunk az eddigi gyakorlathoz képest
jobban kiaknázható. A sorozatos követés és a konfrontáció már önmagában
sok tájékoztatást nyújt. Emellett a személyiségszínvonalnak egy rajzon belüli
zavarára utaló jegyek is jelentősek : amíg pl. a „kapaszkodó” kéz általában pri
mitívebb szintű ábrázoláson fordul elő, addig ez skizofréniában — különösen
akut állapotban — magasabb szinten észlelhető.
c) A skizofrének rajzában a kiürült, hideg, főként kontúrokból álló — sokak
által tévesen meztelennek vélt — rajzok introverzív, aulisztikus magatartásra
utalnak. A gyógyulással, javulással ezek ,,felölt őznek” s a konvenciónak meg
felelővé válnak. Viszonylagosan jobb, extraverzív alkalmazkodó viselkedés alakul
ki. így, e betegeket rajzukban a „ruha teszi
szociálissá” .
d) A skizofréniás alcsoportokból a szimplex forma primitív és elszegénye
désre hajló tendenciáját, a hebefrének hangulati elemeket tükröző sorozatait
emelem még ki. Az utóbbiaknál gyakran a sajátos „babaarcú” ábrázolással
találkozunk. A paranoid skizofrének rajzai állanak a legközelebb a hétköznapi
akhoz.
e) A közlemények leírásából ismert absztrakciók, szimbólumok inkább akut
állapotban vagy némely krónikus képben jelentkeznek.
f) A hallucinalív élmények többféleképpen mutatkozhatnak: főként a fej
körüli „extraproduktumokban” , pl. extrafej, külön emberke stb. szembeötlők.
5. 500 alkoholista beteg rajzai nyújtottak betekintést e szenvedélybetegség
területére.
a)
A krónikus alkoholizmusban gyakori a fej vagy torzó ábrázolása, a fejen a
száj hangsúlyozásával, illetve elhanyagolásával, elhagyásával. Az alkoholiz
mus előrehaladásával az organikus károsodás jegyei is jelentkeznek, vonal
törésekkel, a tremor és az ataxia vetületóvel.

b) Az akut alkoholos intoxikációb&n a rajzolás sajátos gyorsulással, a részle
tek elhanyagolásával, torzítással, a fejnek még fokozottabb hangsúlyozásával,
regresszióval jár. A dőlő alak sokszor karikatúra jelleggel párosul.
c) A tanulmányozott alkoholisták közül a 80 predelirózus és delirium tremenses beteg rajzai az akut állapotból való kikerülés szép példáit is szolgál
tatják. A súlyos, előrehaladt krónikus alkoholizmus organikus károsodásának
jegyeihez az akut pszichózis megnyilvánulásai is csatlakoznak: fokozódnak a
fejjel kapcsolatos jelenségek, fej körüli extraproduktumok (pl. a „patológiás
glória” ), melyeket a gyógyulásnak restitutív, sajátos „feltisztulással” , de el
szegényedéssel járó, határozottabb formái követnek.
6. Alkoholos anyagunkból az 50 skizofréniás beteg rajza a két kórkép érdekes
kapcsolatára utal; az alkohol a schub kirobbanását elősegítheti, a kórkép ki
virágzását eredményezheti, ahogy ezt konfrontáció útján jól észlelhetjük.
A skizofrénia sorsát az alkoholizmus erősen súlyosbítja (a személyiség további
elszegényítésével, s az állapot krónikussá tételével).
7. A DRV a klinikai képnek hasznos kiegészítője, elsősorban diagnosztikusán.
Különösen jelentős körfolyamatok előrehaladásának megítélésében. így időbeli
felvilágosítást kaphatunk a skizofrénia vagy a krónikus alkoholizmus előre
haladottságáról, annak mértékéről, s reverzibilitásáról. Másfelől új — vizuális
- síkon tájékoztat a beteg aktuális állapotáról, a terápia hatékonyságáról.
A kóros megnyilvánulások tanulmányozásának ez a területe új grafikus hori
zont megnyitásával gazdagítja a klinikai képet.
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A PSZICHOLÓGIAI ÉLET H ÍR EI

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológiai Szemle 50 éves
jubileumáról 1978. december 11-én emlékeztek meg ünnepélyes keretek között
a Magyar Tudományos Akadémián. A Társaság múltjáról Kardos Lajos pro
fesszor, a Szemle történetéről Lénárd Ferenc professzor tarto tt előadást — ezek
közlésére később kerül sor.
A jubileumi ülésen átadták a Pszichológiai Társaság emlékérmét
Gegesi Kis Pál
Mátrai László
Ádám György akadémikusoknak;
a Társaság Ranschburg emlékérmével
Lénárd Ferenc és
Grastyán Endre
professzorokat, a tudományok doktorait tüntették ki

A Magyar Pszichológiai Társaság Orvosi (Klinikai) Pszichológia Szekciójá
nak Vezetősége olyan tudományos üléseket szervez, amelyeken a hazánkban
folyó klinikai pszichológiai kutatások kerülnek ismertetésre. A tervezett elő
adásokat az alábbi címre kérjük bejelenteni:
dr. Pethő Bertalan
1083 Budapest
Balassa u. 6.
Psychiatriai Klinika
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KÖNYV
HELLER ÁGNES; AZ ÖSZTÖNÖK. AZ ÉRZELMEK ELMÉLETE
Gondolat, Budapest, 1978. 419. o.

A Gondolat Könyvkiadó óvatosan és diszkréten járt el, mikor Heller Ágnes
könyvének megjelentetésére vállalkozott. A kétoldalas névtelen Előszó a szaktudományok képviselőinek hozzászólásaira, ellenvetéseire számit; „Heller
Ágnes munkája akkor éri el célját, ha a spekulatív filozófiát elutasítók el
fogadják továbbgondolkodási alapnak, az érintett szaktudományok képviselői
pedig a saját szempontjaik szerint megítélik, és ahol kell, vitatják Heller Ágnes
filozófiai koncepcióját.” Sajnos nemcsak az előszó szerzőjének személye maradt
homályban az olvasó előtt, hanem az is hogy ki vagy kik lektorálták a könyvet.
A hazai filozófiai élet és tudomány egyik prominens képviselőjének munká
jával állunk szemben aki már elég hosszú ideje foglalkozik — saját szakmájá
nak elvi alapjaiból kiindulva
mindig időszerű pszichológiai kérdésekkel.
Alapjában véve örvendetes dolog, ha szakmai-tudományos kérdések (és
megoldott problémák) új, más szemszögből való szintetizálására törekszik
valaki. Kiváltképpen örvendetes, ha széles műveltségű, gondolkodó, jól író
ember vállalkozik ilyen szintézisre. Azonban ennek a törekvésnek nyomtatott
eredménye aligha fogadható el ilyen formában.
A Kiadó valószínűleg eléri célját; úgy gondolom, hogy szakmai kérdések
ben kevésbé jártas embereket lenyűgöz Heller Ágnes hatalmas tárgyi tudása,
pszichológiai, filozófiai, szépirodalmi műveltsége, szenvedélyes elkötelezett
sége és stílusának az a sajátossága, hogy úgy ír, mint ha beszélne, még akkor is
vállalva ezt, ha ez itt-ott pongyolaságnak tűnik.
Egy kötetben két könyvet kapunk. Az első könyv az ösztönökről szól [Az ag
resszív ösztön elméleti vagy a hagyományos naturalizmus, a genezis; Az ag
resszív ösztön elméleti vagy a hagyományos naturalizmus, a bio-pszichikai
bizonyítékok; Az agresszív ösztön naturalista elmélete, a társadalmi bizonyí
tékok; Az agresszió mint általános társadalmi jelenség, vagy az environmentalizmus (környezetelmélet); Az antropológia „harmadik irányzata” ,
vagy a személyiségelméleti naturalizmus],
A kötet kisebbik részét kitevő munka célja az, hogy szociálantropológiai
szempontból ismertesse, hasonlítsa össze és kritizálja a különböző ösztönelméleteket. Az ösztönök közül is legfontosabbnak az agresszív ösztönt tartja,
s hogy miért, az igazából a kötet e részéhez írott utószóból derül ki. (A szerző
által feldolgozott pszichológiai ismeretanyag a marxizmus klasszikusaiból,
különböző — világhírű — angolszász kézikönyvekből és német antropológiai
munkákból bontakozik ki.)
Az Utószó kérdésekből áll. A kérdések mintha arra keresnének választ,
hogy mikor, milyen körülmények között nyilvánulhat meg az emberi agreszszió, melynek szélsőségeit a nürnbergi per jegyzőkönyveiből idézi, és hogy
vajon szükségszerű-e, hogy az ember agresszív legyen. A széles körű szak
7*
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irodalmi adatfeldolgozástól teljesen elszakadva az ember nembéli lényegének
kérdését feszegeti. Heller Ágnes szerint az ember egyáltalán ném születik
ösztönökkel, mert az embernek van második természete. Ehhez a természet
hez hozzátartoznak a jelenben rejlő konkrét lehetőségek is. A nembéli lényeg
beépítését a második természetbe lehetségesnek és kívánatosnak tartja. „Nem
megjósolni akarjuk a jövőt: rákérdezni akarunk.” (130. old.).
A könyv második része az érzelmek elméletéről és az érzelmek szociológiá
járól szól. Ami az első részben még csak irritáló volt, az a második részben már
tolakodó. Nem lehet tudni, Heller Ágnes véletlenül vagy szándékosan nem vesz
tudom ást arról, hogy van magyar pszichológia. Könyvében magyar szerzőre
jórészt csak akkor hivatkozik, ha saját munkájáról van szó, néhány esetben
(pszichológiáról ír !) más magyar filozófusok is szerepelnek idézetként vagy
forrásmunkaként. Ehhez természetesen elvitathatatlan és elidegeníthetetlen
joga van, azonban a forrásmunkák kiegyensúlyozatlan feldolgozása esetleg
összefüggésbe hozható a pszichológiáról alkotott nézeteinek kiegyensúlyozat
lanságával. Talán nem is kiegyensúlyozatlanságról van szó, hanem arról, hogy
nagyon sok esetben — annak ellenére, hogy érzékeny és gondolkodó ember
— igen kategorikusan fogalmaz.
Egy találomra kiragadott példa (156. old.): „A tudat mindig általános tá r
sadalmi tudat, nincs privát nyelv, nincsenek privát fogalmak.” A kiragadott
idézet természetesen sarkított, tömörített. Ezzel szemben alkalmasnak látszik
arra, hogy a könyv adatfeldolgozó- és gondolkodásmódjának egy igen fontos
buktatójára felhívja a figyelmet. Pszichológiai-szociálpszichológiai kutatási
eredményeket ismertetve, tényeket interpretálva egyáltalán nem mondható
szerencsésnek az az ugrás (és ez az ugrás sokszor ismétlődik a könyvben),
amellyel egy másik tudomány terminológiáját kezdi használni. Nyilvánvaló,
hogy itt a sokféle filozófiai rendszerben megtalálható egyén-társadalom, in
dividuum-közösség antinómiáról van szó. Ilyen esetben azonban, amikor
pszichológiai ismeretek újraértelmezése történik, az ilyen terminológia-váltás
nem tűnik megengedhetőnek. Hiszen nemcsak a terminológia felváltásáról
van szó, hanem arról, hogy ez a megváltoztatott terminológia nem alkalmas
empirikus vizsgálatra.
Á könyv gazdagabb lett volna tartalmilag akkor, ha a szerző nem „talá
lomra” választja ki a prekoncepciójának megfelelő tényeket, hanem szembenéz
azzal, hogy nagyon sok dolgot és folyamatot a pszichológia nem tud meg
magyarázni. A kiragadott példában „tudjuk” , hogy Heller Ágnesnek többékevésbé igaza van, de ez nem igazolható. Sőt, ellenpéldák sorolhatók föl,
amelyek szerint található és elgondolható privát nyelv, privát tudat, amennyi
ben ez alatt valami olyasmit értünk, hogy nem össztársadalmi az a nyelv, az
a tudat. Az ilyesfajta kategorikus kijelentések óhatatlanul leegyszerűsítők,
és úgy véljük, hogy kevéssé segíti elő a pszichológiai kultúra elterjedését, a
pszichológusok filozófiai-ideológiai támogatását, a pszichológia iránt érdek
lődő nem-pszichológusok orientációját.
A kötet e részének célja is az utószóban válik teljesen világossá. Ez az utószó
egy rendkívül tájékozott, sokat olvasott ember humanista-ijedt memoran
duma az emberiséghez. Talán nem járok messze az igazságtól, ha azt feltétele
zem, hogy ez az utószó ugyanarról a tőről fakadt, mint a Római Klub első és
második tanulmánya. „Mert sosem volt még ilyen nagy a veszély. A szuper
bomba az emberiséget kiirtással fenyegeti. A születés utáni időben az alul
tápláltság — elsősorban fehérjében — irreverzibilis kárt tesz az agyfejlődésben.
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Ma a föld minden tíz gyermeke közül hét alultáplált. Érezni annyi, mint in
volválva leírni valamiben. A szenvedést fájdalommá kell változtatnunk, hogy
az emberiség ügyében involválva lehessünk. Segíts másokon — segíts maga
don.” (419. old.).
Zavarban vagyok. Vitathatatlanul szükség van arra, hogy meghonosodjék
nálunk is a szociálantropológiai szemléletből az, ami elméletileg, módszertani
lag jó. Úgy tűnik azonban, hogy a Heller Ágnes által választott úton nem
nagyon lehet ide eljutni. Biztos, hogy a pszichológia több területén szükség
lenne innovációra, de nem biztos, hogy a Heller Ágnes által választott mód erre
alkalmas. Véleményem szerint a vállalt feladatot csak többoldalú tájékozódás
alapján lehetett volna megoldani, vagy olyan kollektív munka keretében, ahol
a szó speciális értelmében azonosan iskolázott, szakterületüket mélységében is
ismerő s egyazon érdeklődési körű emberek vettek volna részt.
H egedűs

T.

A ndrás

ELLIOT ARONSON: A TÁRSAS LÉNY
K JK , Budapest, 1978. 331. o.

Több ok miatt nehéz recenziót írni erről a könyvről. Elsősorban azért, mert
Erős Ferenc (a fordító) és Garai László (aki a fordítást az eredetivel egybe
vetette) a Bevezetőben tulajdonképpen kitűnő recenziót írtak, mondhatni
„elírtak előlem” mindent. Nem lenne erkölcsös dolog talán őket megismételni,
esetleg más szórenddel, más szavakkal ugyanazt megfogalmazni.
Éppen ezért tömören csak ennyit magáról a könyvről: egy tehetséges, lelkiismeretes, az írástudók felelősségét mélyen átérző szociálpszichológus — laiku
sok és diákok számára — lebilincselően könnyed és érzékletes stílusban meg
írta a maga szociálpszichológiáját. Ennek a szociálpszichológiának a fejezet
címei: Mi a szociálpszichológia?; A konformitás; A tömegkommunikáció, a
propaganda és a meggyőzés; Az önigazolás; Az emberi agresszió; Az előítélet;
A vonzalom: miért kedvelik egymást az emberek; Kommunikáció az érzékeny
séget fejlesztő csoportokban; A szociálpszichológia mint tudomány.
À másik ok, ami miatt nehéz recenziót írni : a könyvben (céljának meg
felelően) semmi újdonság nincs — legalábbis ami a szakmai elgondolásokat,
felismeréseket illeti.
A harmadik ok: egy Aronsont megilleti a jog, hogy „saját” szociálpszi
chológiája legyen.
Azonban furcsa dolog ez a jog. Figyelemreméltó és gyanakvást keltő szel
lemesség, fölényes szakmai tudás és roppant tisztességes emberi és tudósi
magatartás (legalábbis nézetek) támasztják alá. Mögötte vagy mellette húzódik
valami, szerényen kimondva, néha csak sugallva: talán egy újabb „amerikai
álom” .
Ennek az álomnak az elemei azok, amelyek mellett nem lehet szó nélkül
elmenni. Kimondva-kimondatlanul a tudós felelősségéről, közvetlen-köz
vetett politikai szerepvállalásáról van szó. Aronson meggyőzi az olvasót arról,
hogy utálja az erőszakot; utálja, hogy emberek utálják egymást; utálja az elő
ítéleteket, a sablonokat, az emberi butaságot, de mint tudós tudván tudja,
hogy világunkban mégis léteznek ezek a jelenségek; hiába utálja őket, nap
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mint nap találkozik velük. Szociálpszichológusként, egyetemi tanárként min
dent megpróbál annak érdekében, hogy körülötte, az ő „saját” Amerikájában
egyre ritkábban láthasson ilyet. Itt fonódik össze az aronsoni szociálpszicho
lógia az aronsoni Amerikával, s születik egy álom. Unfair és frivol dolog lenne
ezt az álmot semmibe venni, hiszen világhírű és roppant okos ember álma ez.
De mégiscsak álom, amelynek csak távoli és sajátos kapcsolata van a realitások
kal. Ebben az álomban az amerikai valóság (és csak az amerikai valóság)
fogalmazódik át olyanná, hogy Aronson szociálpszichológiája számára kezel
hető, megismerhető és átalakítható valóság legyen. Az Egyesült Államok külés belpolitikai, gazdasági, történelmi, etnikai, nemzedéki, kulturális stb., stb.,
feszültségei ebben az álomban az emberek, a csoportok viselkedésének, nézetei
nek, attitűdjeinek igen-igen távoli, ködös okai; néha egyenesen megfordul a
származási, az okozati viszony: a pszichológia, a szociálpszichológia diagnosz
tikai és terápiás eljárásai elvezethetik a mai esendő embert, csoportjaikat oda,,
hogy csökkenjenek ezek a feszültségek. Megfelelő technikákkal csökkenthető
az agresszivitás, a konformitás, növelhető a tolerancia; az emberek maga
tartásának, vélekedéseinek változása — mert ezek igenis változtathatók — új,
jobb, humanista közszellemű és közviselkedésű Amerikát fog megjeleníteni.
A becsületes, humanista pszichológus hisz abban, szeretne hinni abban, hogy
egy külső és belső válságokkal minduntalan szembekerülő, sok szempontból
megosztott, önnön nagyságától révületbe esett nagyhatalom emberi klímája
megváltoztatható.
I tt kerül Aronson emberi nagysága a szakemberi hiúság miatt álomvilágba.
A történelmi tapasztalat és a józan szkepticizmus egyaránt azt mutatja, hogy
a pszichológia nem lehet egyetlen eszköze (legfeljebb segítője) a világ átalakí
tásának. Megindító és rokonszenvet kelt, ha egy kitűnő szaktudós gyermeki
tisztasággal és misszionáriusi elhivatottság-tudattal veti bele magát a felnőt
tek és az evilági erők szomorú-szennyes küzdelmeibe.
Aronson részben sejti, részben tudja mindezt, olyan fogoly, aki hisz abban,
hogy a falak, a rácsok, az őrök, a foglyok mind jónak születtek, ott szunnyad
bennük a világosság, csak fel kell használni a már megtalált eszközöket, akkor
kialakulhat a konszenzus, a szolidaritás. Mert fogoly ez a politikus pszichológus,
a szó eredeti értelmében politikus, a polisz, a közösség életét akarja olyanná
alakítani, hogy mindenki jól érezze magát. Azt várja, hogy megszólal a lelki
ismeret, megszólalnak a kövek, a lakatok, szót értenek egymással, megbeszélik
problémáikat, s akkor minden másképp lesz. Az amerikai valóság egyenlő lesz
az amerikai álommal. Tagadhatatlanul szép látomás, csak . . .
Csak éppen nem lehetünk bizonyosak abban, minden elfogódottságunk mel
lett sem, hogy miképpen foglaljunk állást olyan esetben, mikor a fogoly némi
képpen maga is építi fogsága falait. Aronson olyan országban él, ahol egymás
mellett szabadon tombol az erőszak, virágzik a liberális humanizmus, küzd a
demokrácia. Mi történik akkor, ha a szociálpszichológus felismerve ezt, pár
bajra hívja a Rosszat, egyenlőtlen esélyekkel ? Hogyan lehet előre látni a pár
baj kimenetelét ?
Aronson hisz abban, ha gyakoroljuk a Jót, akkor kialszik bennünk a Rossz.
Hisz abban, hogy az Idő az ő szövetségese; a humánum megértése, vonzereje
kiüti a kezekből a pisztolyokat, boxereket, visszahívja a tankhadosztályokat
és repülőezredeket. Kétség nem férhet hozzá, hogy őszintén hiszi, kontinensén
az ő segítségével, s a hozzá hasonlók segítségével eljön ez a korszak, az emberek
önkéntes, nem kényszeren, hanem egyetértésen alapuló együttélése, együtt
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működése. A meleg- és hidegfegyveres, a szociális és a pszichés terror alól fel
szabadult emberek türelmesen és megértőén fognak élni egy kiegyensúlyozott
országban.
Hogyan és mikor lehet csoportterápiával feloszlatni erőszakszervezeteket?
Aronson ezt nem kérdezi. Mint ahogy általában nem néz szembe a jó és rossz
értelemben vett szociális befolyásolhatóság objektív gazdasági—társad alm ipolitikai korlátáival.
A könyvet gazdag bibliográfia, tárgy- és névmutató egészíti ki.
H egedűs

T.

A ndrás
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FOLYÓIRAT
PSYCHOLOGICAL RESEARCH BULLETIN
LUND UNIVERSITY SWEDEN
Az alábbiakban a svéd Lund-i Egyetem Pszichológiai laboratóriumának
közleményeiből ismertetünk néhányat. Ezek a „Psychological Research
Bulletin” 1976-os és 1977-es évfolyamában jelentek meg.
I. RÉSZ
1. JITKA LINDÉN:
Percepció nagyság-konstancia helyzetekben, kapcsolata a vizuális utóképpel
és a „Rod and Frame” tesztben nyújtott teljesítménnyel
P.R.B. XVI : 4. 1976.
Hétköznapi tapasztalat, hogy egy tárgy különböző távolságokból is nagy
jából azonos méretűnek látszik, noha a retinára vetülő képek mérhetően külön
böznek. A nagyság-konstancia jelensége sokszor szerepel a pszichológiai kutatá
sokban, hiszen a percepció egyik fontos problémája a tárgyról alkotott percepciós tapasztalat és a tárgy fizikai tulajdonságainak kapcsolata.
A nagyság-konstancia jelenségét sokféle elmélettel próbálták megközelíteni,
leggyakrabban a pszichofiziológiai oldalról. E megközelítés alapfeltételezése
az, hogy a tapasztalati minőséghez, vagyis a tapasztalathoz, hozzárendelhető
egy meghatározott, proximális inger. így a kutatások célja a nagyság-konstanciához vezető adekvát ingerek meghatározása. Gibson (1959.) szerint ez az
inger meghatározható a retina bizonyos állapotai között fennálló kapcsolatok
kal. A nagyság-konstancia tehát speciális esete lenne annak az általános mecha
nizmusnak, amely a percepció helyességéért és hatékonyságáért felelős.
Egy másik elmélet szerint nem a proximális ingernek van döntő szerepe,
hanem olyan belső tényezőknek, mint a motiváció és az általános személyiségvonások. Ez a megközelítés a belső tényezők torzító hatását hangsúlyozza
(Postman, 1949.). Klein (1970.) megkísérelte összeötvözni ezt a két megközelí
tést. Véleménye szerint az első, retinális szinten rögzített információ más-más
motivációs körülmények között különféle tárgyi minőséget eredményez. Más
szóval a tárgyról alkotott percepciós tapasztalat feltételezi a szervezet aktív
és szelektív részvételét. Ide tartozik a személyes késztetések és a tárgy funkcio
nális szempontból releváns jellemzőinek koordinációja is. Klein szerint a per
cepciós szelektivitás nem magyarázható a pszichofiziológia keretein belül. A
valóság-orinetált percepció vizsgálatánál azt tapasztalták, hogy a percepciót
nagymértékben befolyásolta a perifériás aktiváló rendszer, valamint a külön
böző motivációs állapotok. A környezethez való koordinált alkalmazkodásban
nagy szerepe van a percepciós mechanizmusoknak. A percepció fókusza — a
mindennapokban — a fizikai állandóságot képviselő tárgyi világra irányul.
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A retinális vetület ebben észrevétlenül, tudatosulás nélkül mediációs szere]Ki
játszik.
A szerző e tanulmányában a központi és a perifériás motívumokat a percep
ció folyamatában betöltött szerepük alapján vizsgálta. A hasonló célkitűzésű
kísérletekben ezt úgy vizsgálták, hogy egymással ellentétes vagy kétértelmű
ingereket alkalmaztak. A hangsúly a személyes különbségeken volt: hogyan
birkózik meg a kísérleti személy egy olyan feladattal, amelyben fel kell adnia
a fizikai állandóságra orientált percepciós gyakorlatát. A kísérlet középpont
jában az észrevétlenül lezajló retinális vetület állt; tehát az, hogy a domináns
késztetés ideiglenes háttérbe szorulása miként befolyásolja a percepciót, illetve
következményesen a viselkedést.

A percepciós attitűdök a nagyság-konstancia helyzetekben
— binokuláris feltételek mellett — különfélék lehetnek:
1. szintetizáló vagy objektív — a fizikai nagyság megállapításánál;
2. analizáló — összehasonlításnál;
3. látszólagos (apparent) — ha a perspektíva törvényeit figyelmen kívül
hagyva kell a nagyságot megítélni.
Az első attitűddel az ítéletek általában megközelítik a valóságot, míg a
másik kettővel a becslések a fizikai és a retinális méret közé esnek. Természete
sen az egyéni eltérések jelentősek.
A szerző két kísérleti helyzetben végzett vizsgálatokat. A kísérletekben 33
nő és 23 férfi vett részt (pszichológus hallgatók, átlag életkor 23 év).
1. Látszólagos tárgy-egyenlőség helyzet
Két kör nagyságát kellett megbecsülni egy 250 cm távolságra levő vásznon.
Az egyenlőséget az egyik kör mozgatásával lehetett elérni. Az instrukcióban
a perceptuális látszólagosságon volt a hangsúly.
2. Retinális egyenlőség helyzet
Az első helyzettel ellentétben, ahol a fizikai és a retinális méretek változtak,
itt a fizikai méret állandó volt, csak a retinális változott. Az instrukcióval
analitikus hozzáállást sugalmaztak.
3. Spirál-utókép vizsgálata
A vizuális utókép vizsgálat különösen alkalmas a személyi eltérések mérésére.
Ennek a kísérleti helyzetnek előnye a második helyzethez hasonlóan, hogy tá r
gya nem hétköznapi percepciós jellegű, hiszen mindkét esetben tárgy-nagyob
bodás észlelhető, ez azonban nem rendelhető hozzá az észlelt tárgy móretnövekedéséhez. A második kísérleti helyzetben a v. sz. nem támaszkodhat korábbi
percepciós tapasztalataira, hanem kénytelen új módszert kialakítani; a spirál
utóképnél ugyanígy az aktuális ingerhez kell alkalmazkodnia.
105

4. ,,Rod and Frame” teszt
Fekete mezőben elhelyezett világos, négyzet alakú keretben kell egy botot
függőlegesre beállítani, a keret 20 fokos jobbra dőlését figyelmen kívül hagyva.
A nagyság-konstancia és a mezőtől függő percepció
W itkin (1962.) differencia hipotézise szerint a környezet észlelésében jelentős
egyedi eltérések vannak. A „Rod and Frame” teszt alkalmas az elmélet bizo
nyítására. Akik percepciójukban inkább függenek a mezőtől, jobban befolyá
solhatók a percepciós közeg által; azok viszont, akik a mezőtől függetlenek,
képesek kiragadni az egyes részeket a percepciós mező egészéből — tehát a
tesztben függetlenítik magukat a kerettől. A R —F tesztben és a második kísér
leti helyzetben egymással ellentétes ingereket találunk, s csak egyesekre szabad
figyelni : az előbbiben vizuális és proprioceptív ingerek, a másikban a fizikai tárgy
és a retinális vetület ingerei állnak egymással szemben. A konfliktusos ingerek
szétválasztása egyedileg más és más. Feltételezhető, hogy a mezőtől függő per
cepció kapcsolatba hozható a retinális ingerre irányulás nehézségeivel. A szerző
szerint viszont a mezőtől független percepcióval dolgozó v. sz.-ek az instrukciók
alapján kontrollálni tudják percepciós tapasztalataikat.
Eredmények, következtetések
A teszteredmények nemek szerinti bontásban nem adtak szignifikáns különb
séget, ezért homogén csoportként kezelték a kísérleti személyeket.
1. Az eredmények szerint a retinális inger percepciójának képessége olyan
kísérleti személyeknél tapasztalható, akik mezőtől független percepcióval dol
goznak és rövid idejű spirál utóképről számoltak be.
2. A feladatok helyes megoldását akadályozta egyes v. sz.-éknél, hogy a per
cepcióra hagyatkozás helyett figyelembe vették a tanult percepciós mecha
nizmusokat, törvényeket, mint pl.: a perspektíva törvényeit. Ez túlkompenzációt okozott a R —F tesztben és a második kísérleti helyzetben is.
3. Az adatok szerint azok a rövid spirál utókép-hatást mutató személyek,
akik a R —F tesztben mezőtől függetlenek, jobb teljesítményt nyújtanak a
retinális kép észlelésében, mint a mezőtől függő, hosszabb utókép-hatással
rendelkezők.
Az eredmények alapján azok a személyek, akik — percepciós szinten — leg
inkább a fizikai valóság felé orientáltak, kevésbé vették figyelembe a fizikai
ingert a spirális kísérletben. Következésképpen úgy tűnik, hogy nem a rea
litás-adaptációs funkció akadályozza a második kísérleti helyzet, vagyis a
retinális képre figyelés helyes megoldását. A retinális méret percepciójának
képessége a formális differenciáló képesség egyik megnyilvánulási formája.
2. JIT K A LIND ÉN:
A spirál utókép jelenségének vizsgálata,
kapcsolata az utókép tartósságával,
valamint a perspektíva koordinációval gyerekek esetében
P.R.B. XVII : 1 1977.
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Több tanulmány bizonyította — írja bevezetőjében a szerző — hogy gyere
keknél a vizuális utókép az intelligencia különböző faktoraival hozható össze
függésbe. Ruth és Smith (19(18.) demonstrálták az utókép nagysága és színe
valamint az értelmi színvonal közti összefüggést. A szerző szerint elhanyagolt
kutatási terület a gyerekek percepciós és gondolkodás szintű helyzetfelismerő
képességének vizsgálata, annak ellenére, hogy ez a fejlődéslélektanban alap
vető fontosságú, különösen a percepció és a gondolkodás kapcsolatának elem
zésében.
A spirál utókép vizsgálat alkalmasnak látszik erre a célra (Andersson, 1969.).
A spirál utókép helye, jelentősége a gyerek szubjektív világában lehetőséget
nyújt a lejátszódó objektiválási folyamatok tanulmányozására. Előzetes vizs
gálatok bizonyították, hogy a gyerekek hajlamosak az utóképet a külvilágban
beállt változásnak tekinteni, míg a felnőttek többnyire tisztában vannak az
utókép illúzió jellegével.
A szerző az alábbi kísérleteket interjúval egészítette ki. A gyerekeket a körök
növekedéséről, illetve feléjük „közeledéséről” kérdezte, s legfontosabbnak az
„igazi” és a „látszólagos” kifejezések használatát tekintette (a köröket vá
szonra vetítették).
A kísérlet második felében „perspektivitás” tesztet alkalmazott. Kísérleti
eszközként egy szellemesen megszerkesztett, 3 hegyet ábrázoló táblát és a 3
hegyről különböző szemszögből készült 4 képet valamint egy babát használt
fel. A gyerekeknek a saját szemszögükből, illetve a más-más helyre tett baba
látószögéből kellett „látni” a hegyeket és ennek megfelelően kiválasztani a meg
felelő képet; majd a képeket megnézve a babát kellett a megfelelő helyre tenni.
A kísérlet Andersson eredményeit támaszotta alá. A szerző a szóbeli megnyil
vánulások alapján 4 csoportot különített el aszerint, hogy a gyerekek mennyire
értették meg az utókép szubjektív jellegét :
1. nem tekinti reális, valódi tárgynak, hanem szubjektív jelenségnek tartja;
saját magát tekinti a forrásnak, meg tudja magyarázni az objektív és szubjek
tív kép közötti összefüggést;
2. u. a. mint az 1., de magyarázatot nem tud adni;
3. reális változásnak tekinti, illetve a távolság változásával hozza össze
függésbe;
4. reális változásnak tekinti, magyarázni nem tudja.
Természetesen az első két csoportba tartozó gyerekeket tartja értelmileg
fejlettebbnek. Érdekes módon a perspektivitás tesztben az intelligensebb gye
rekek is csak spontán választottak, s választásaikat indokolni nem tudták.
Következtetések
A számadatok alapján nyilvánvaló az összefüggés a magasabb intellektuális
színvonal, az utókép és a perspektíva helyes megértése között. A szerző szerint
a fejlettségi szint kapcsolatban áll az egocentrikusság mértékével is. Feltéte
lezhetően ez eredményezheti bizonyos életszakaszban, hogy a gyerek ponto
sabban elhatárolja magát a külvilágtól, magát tekinti valamely jelenség forrá
sának. Sok kérdés maradt azonban megválaszolatlanul: miért mutatnak
egyesek „non-self” aspektust (az egocentrikus-self aspektus ellentéte) és ezzel
rövid utókép-hatást; míg mások túlértékeléssel hosszú utókép-hatást. A prob
léma megoldatlansága összefüggésben áll az „egocentrikus” kifejezés tisztázat
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lanságával. Egocentrizmuson ez esetben a szerző az én és nem-én szétválasz
tását érti. Fejlődésnek a differenciáló képesség megszerzését tekinti.
3. ROBERT W. GOLDSMITH:
Összetett események valószínűségének becslése igazságügyi eseteknél
P.R.B. XVL : 2. 1976.
Ez a tanulmány az összetett események valószínűségének becslésével foglal
kozik. A vizsgálati személyeket bírói feladat elé állították: el kellett dönteniük,
hogy vád alá helyezik-e a gyanúsítottat vagy nem, s egyidejűleg valószínűsí
teniük kellett a feltételezett bűncselekményt is. A szerző fő kérdése: a valószí
nűség becslés mennyire közelíti meg az általános valószínűségelmélet szabá
lyait.
Kísérleti módszerele
Vizsgálatai során a szerző összetett eseményekkel dolgozott. „Összetett ese
ménynek nevezzük két vagy több esemény összegét. Eseménynek tekintjük:
1. a hétköznapi értelemben vett eseményt; 2. bizonyos feltételeket; 3. a feltételezés igazságát.” Pl.: „A” = egy személy jelenléte a bűncselekmény alatt;
,,B” = a személynél puska van; „AB” = olyan személy jelenléte a bűncselek
mény alatt, akinél puska van. Ez utóbbi az összetett esemény.
A valószínűség becslésének valószínűségelméleti modellje:
P(AB|d) = P(A|d). P(B|Ad)
P = valószínűség; d = adott tények; ,,|” = adott
Az irodalmi adatok alapján az összetett események túlértékelése, vagyis a
fenti modelltől való eltérés általánosnak tekinthető (Barcley, Beach 1972.;
Bar-Hillel 1973. stb.). Néhány tanulmány viszont azt bizonyította, hogy ez
csak 12—14 éves gyerekek esetében igaz. Egyik tanulmány sem foglalkozott
azonban a valószínűség becsléssel igazságügyi összefüggésben.
Feltételezések
1. A bírók általában „implicit valószínűség becslést” végeznek.
2. A bírók ritkán ítélik meg először a részesemények valószínűségét, hogy
abból következtessenek az összetett események valószínűségére.
3. Az implicit valószínűség becslése összefügg az explicittel, így a korrespondáló túlértékelés megtalálható az implicit becslésben is.
4. Az igazságszolgáltatásban a bíró a revelánsnak ítélt eseménnyel kapcso
latban figyelembe veszi implicit becsléseit is.
Előzetes vizsgálati eredmények és elméletek alapján a szerző feltételezte,
hogy a kísérleti személyek túlbecsülik az összetett események valószínűségét
a rész- vagy egyszerűbb eseményekkel szemben. A probléma másik oldala,
hogy ez a túlértékelés mennyiben függ össze az összetett esemény feltételez
hető valószínűségével. A túlértékelés oka feltételezhetően a „nem normatív”
modell szerinti információ szerzésben keresendő. Ezt a szerző viszonossági,
korrelációs modellel határozta meg.
A kísérletben 44 joghallgató vett részt.
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Minden к. sz.-nek 3 bűnüggyel (autólopás; sztereó-berendezés lopás; gyilkos
ság) kapcsolatban kellett bíróként döntenie a vád alá helyezés ügyében. A
bűnügyi tényanyagot 2 —3 mondatban tárták fel. Az egyes tényéknél mérle
gelni kellett azok valószínűségét, illetve valószínűtlenségét a bűnüggyel kap
csolatban. A választások valószínűségét grafikusan is ábrázolni kellett.
Példa: egy lopott kocsiban megtalálják a gyanúsított monogramjával ellátott
öngyújtót.
P (A) = az öngyújtó a gyanúsítotté,
P (B|A) == ha az övé, ő is hagyta a kocsiban,
P (AB) = az öngyújtó a gyanúsítotté, aki azt a kocsiban hagyta. H at ilyen
összetett eseményt kellett megítélniük. A szerző az ítélet pontosságát az alábbi
képlettel vizsgálta:
P(A) • P(BjA)
Acc (accuracy) = —
P(AB)
Az 1.0 értéknél kisebb jelenti a túlbecslést.
A leíró modell alapján 7 lehetséges stratégia-csoportot állított fel:
1. helyes modell,
2. átlagolási modell,
3. logaritmus-átlag modell,
4. feltételes valószínűségi modell,
5. nem feltételes valószínűségi modell,
6. a nagyobb valószínűség modellje,
7. a kisebb valószínűség modellje.
Eredmények és következtetések
Az eredmények a szerző feltételezéseit igazolták. A kísérleti személyek tú l
becsülték az összetett események valószínűségét. Leggyakoribb stratégiának
a kisebb valószínűség modellje bizonyult, ez után sorrendben a helyes megoldás,
majd az átlagolási modell következett. A túlértékelés mögött az a hétköznapi
jelenség húzódik meg, hogy a ritkább eseményt kompenzálással gyakoribb
nak, valószínűbbnek ítélik meg, ha az valamilyen szempontból kiemelt, fontos
szerepet kap. A kisebb valószínűség modell a ,,ha-akkor” egyik formájának
tekinthető. Az implicit valószínűség becslés és a túlértékelés kapcsolatából
következően, egy esemény felmerülésekor az előző tapasztalatok azonnal h at
nak a döntésre. — így a szerző szerint a további kutatásokat jogászok és bírák
döntéseinek vizsgálatára is ki lehet terjeszteni.
4. BOBÉRT W. GOLDSMITH:
Összetett valószínűségek becslésének vizsgálata a „Gondolkodj hangosan”
módszerrel kiegészítve
P.R.B. XVL : 3. 1976.
A szerző előző tanulmányában is hasonló problémával foglalkozott. Újabb
vizsgálatait a „gondolkodj hangosan” módszerrel egészítette ki (Simon, 1972.),
így a gondolkodási stratégiákat és az információszerzés mechanizmusát is
vizsgálni tudta. Célja annak megismerése, hogy a gondolkodási stratégiák
mennyire alkalmazkodnak a valószínűség modelljéhez, illetve ez az alkalmaz
kodás mennyire tekinthető normatívnak.
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Kísérletek
A kísérletsorozatban az előbbihez hasonlóan összetett eseményekkel dol
gozott.
Az alkalmazott normatív modell és a „pontossági” mutató is azonos a két
kísérletben.
A szerző szerint a probléma megközelítése az lenne, ha megvizsgálná azokat
a személyeket, akiknél a valószínűségi becslés a fenti modell szerint történik,
s megnézné, vajon gondolkodási stratégiájuk normatív-e. Ha nem talál ilyen
összefüggést, úgy a normatív modell nyilván nem lehet érvényes, illetve az
elmélet szerinti gondolkodás nem tekinthető általánosnak, normatívnak.
A kísérletben 9 22—27 éves joghallgató vett részt. Egyénenként, 3 bűnüggyel
kapcsolatban 9 választási lehetőséggel kellett megbirkózniuk és dönteniük a
vád alá helyezés ügyében. Az ülések alatt hangosan kellett gondolkodniuk.
A „gondolkodj hangosan” spontán megnyilatkozásait a szerző a következő
szempontok szerint értékelte: 1. szubhipotézis felállítása; 2. kételkedés az
adott információ értékében; 3. igény további információra vagy kérdés; 4.
irreveláns elem felfedezése.
Hipotézisek
A tudományos gondolkodás jellemzői: analizálás, kritizálás, intellektuális
kíváncsiság. Ha a személy rendelkezik a tudományos gondolkodás jellemzőivel,
akkor induktív-deduktív gondolkodási sémákkal valószínűséget is tu d becsül
ni. így a szerző feltételezte, hogy akik valószínűség-modellhez hasonló becs
lést adtak, többször állítanak fel szubhipotéziseket, kételkedni fognak egyes
tények értékében, s további információt igényelnek. A bizonyítandók egyben
a normatív modell validitását is alátámasztják.
Eredmények és következtetések
A kísérleti személyek többsége — az előző vizsgálatokhoz hasonlóan — túl
értékelte az összetett események valószínűségét. A gondolkodási stratégiák és a
normatív modell kapcsolatában azt találta, hogy akik az elmélethez közelállóan
becsülték meg az események valószínűségét, többször alkalmaztak szubhipotézist és gyakrabban kritizáltak. Az a feltevés, miszerint további információt
igényelnek, nem igazolódott be. Az eredmények azt mutatják, hogy a normatív
valószínűségbecslés fontos szerepet játszik a személy életében: nem csupán a
valószínű információk felhasználása, hanem új információnyerés folyamata is.
A szerző hipotéziseit igazolóan, a valószínűség elmélettel kongruáló kísérleti
személyek gondolkodására jellemző a tudományos gondolkodás: az analizálás,
a kritizáló-elemző folyamatok. Ez alátámasztja a normatív kifejezés érvényes
ségét, valamint azt is, hogy a kísérleti személyeknek alkalmazkodniuk kell
ehhez a valószínűségi modellhez. A gondolkodásban a szabályhoz alkalmazkodók egyébként hosszabb ideig is foglalkoztak az egyes problémákkal, kuta
tási aktivitást mutattak. A kutatási, elemző munka hosszabb ideig tarto tt a
probléma-megoldó szakaszban, mint a döntésben. Mint a kritikus, tudományos
gondolkodás kiegészítő eleme — a szerző jellemzőnek találta a tényezők irrele
vanciájának felfedezését is, tehát a differenciáló képesség fejlettségét.
V á r i Z su zsa
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am elyek a pszichológia és határterületeinek tudományos kérdéseivel fog
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sék fel.
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ÖNÉRTÉKELÉS-VIZSGÁLAT
PÁLYAKEZDŐ MUNKÁSFIATALOK KÖRÉBEN
DANCS ISTVÁN
MTA Pszichológiai Intézete

A szerző írásos kikérdezés alapján vizsgálja a pályakezdő m unkásfiatalok elképzeléseit
szakmájuk ideális képviselőinek tulajdonságairól. E tulajdonságok alapján önjellemzést
végeztetett, s az adatokat a m otiváltság, a beválás és a beilleszkedés szem pontjából
elemezte. A leggyakrabban v á lasztott tulajdonságok a szakmai önértékelés jelentős vonat
koztatási pontjai: szignifikáns m értékben differenciálják a m otiváció, a teljesítm ény és a
közösségi beilleszkedés szem pontjából eltérő csoportok önjellemzését. A m egjelölt k ívá
natos tulajdonságok és az önjellemzés feltárt eltérései jelzik a szakm ai identifikáció szük
séges irányát, így az oktatási intézm ények és a munkahelyek nevelő munkájában hasz
nosíthatók.

A szakmai szocializáció személyiségen belüli összetevői ideális esetben maguk
ban foglalják a választott és gyakorolt pálya, hivatás konkrét tevékenységtartamának, lehetőségeinek és feltételeinek, társadalmi presztízsének ismeretét,
elfogadását és az élettervbe építését, másrészt a pálya erkölcsi, képesség-,
ismeret- és jártasságbeli követelményeinek tudatosulását, s a követelmények
teljesítése, a megfelelés érdekében kifejtett erőfeszítéseket.
A szakma tevékenységi feltételeinek elfogadása és a szakmai szerep normái
nak internalizációja elengedhetetlen feltétele a szakmával való azonosulás, a
fejlett hivatástudat kialakításának. A hivatástudat formálására irányuló ne
velő hatások tervezése, s azok eredményeinek számbavétele csak akkor lehet
igazán hatékony, ha ismerjük az érintettek tudatában kialakult értékelő kate
góriákat, azok összefüggéseit, fontossági rendjét, s képet alkothatunk az érin
tettek önjellemzésében betöltött minősítő szerepükről.
A szakmai tevékenység személyiségkövetelményeinek forrásai az oktatási
intézmények, a szakmai és a spontán szociális környezet; átvételük és internalizációjuk a szociális tanulás mechanizmusai szerint megy végbe. Amikor
a kívülről támasztott követelmények belső motívummá válnak, ellentmondás
ba kerülnek az adott fejlettségi szinttel és a személyiséget magasabb szint
elérésére ösztönzik. Az iskola, a család, a felnőtt- és kortárs-csoportok együttes
hatása alapján alakul ki a saját foglalkozásra vonatkozó attitűdök rendszere,
s az ahhoz kapcsolódó cselekvési szokásrendszer, amelynek alapján az egyén
szakmai hovatartozását átéli, „tartozik valahová” a munkamegosztás rend
szerében (Moore, 1976).
A szakmai megfelelés szempontjából értékes tulajdonságok hordozói, mintái
a szakmai eszményképek — konkrét személyek vagy elvont tulajdonság1*
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együttesek. Értékes tulajdonságaik követésre, önfejlesztésre ösztönöznek. A
„jelentőségteljes másik” és az énkép tudatosult eltérései motivációs jelentő
ségűek, a kognitív disszonancia megszüntetésére, önnevelésre serkentenek
(Cottrell, 1969; Mc. Candless, 1976).
Vizsgálatunk célja az volt, hogy megismerjük a pályakezdő ifjúmunkások
elképzeléseit a jó szakmunkás pozitív tulajdonságairól. A fiatalok válaszaiban
a szakmai tevékenység szempontjából „jelentőségteljes másik” olyan tulaj
donságait kerestük, amelyek — kellő motiváltság esetén — a szakmai iden
tifikáció, az önnevelés tartalm i irányait mutatják. A fiatalok által megjelölt
minősítő kategóriák mentén önértékelést is végeztettünk. Az önértékelés adatait
a szakmai motiváltság szintje, a szakmai beválás és a munkahelyi beilleszkedés
sikeressége szempontjából elemeztük. Arra a kérdésre kerestünk választ, hogy
a pályakezdés idején a pályaadaptáció e három mutatója mentén tapasztal
ható eltérések lényegesen befolyásolják-e az önjellemzés tartalm át és a meg
felelés színvonalát.
Feltételeztük, hogy a fiatalok által megjelölt fontos szakmai tulajdonságok
egyrészt az intézményes nevelés során követendő mintaként állított szakmai
személyiségjellemzők tudatosulására, másrészt a munkahelyi közösségek szo
cializáló tevékenységének normáira is utalnak, így az intézményes-iskolai és
a munkahelyi-társadalmi nevelés szempontjából is értelmezhető adatokat szol
gáltatnak.
Elemzésünk a szakmai beválásra és a munkahelyi beilleszkedésre vonatkozó
több irányú írásos kikérdezés adataira támaszkodik (Danes I .—Schüttler T.,
1976).
A vizsgálatot 1975. évben végeztük el budapesti és vidéki nagyüzemekben
dolgozó szakmunkásfiatalok körében. A megkérdezett fiatalok különböző ipari
szakmákban szereztek szakmunkás bizonyítványt, a felvétel időpontjában egy
éve dolgoztak, szakmai képesítésüknek megfelelő munkakörben. 1200 fiatal
töltötte ki a kérdőívet, az értékelhető válaszok száma 1082 volt. Megyénként
2 —2, Budapesten 3 ipari üzemben minden pályakezdő szakmunkásfiatalt
bevontunk a vizsgálatba. A fiatalok kérdőívén többek között szakmai beválá
sukra, közösségi beilleszkedésükre és szakmai motiváltságukra vonatkozó kér
dések szerepeltek. Egy másik kérdőíven vezetőik véleményét is összegyűj
tö ttü k ezekről a kérdésekről.
A szakma ideális képviselőjének tulajdonságaira vonatkozó kérdés csak a
fiatalok kérdőívén szerepelt. A kérdés a következő volt: „Véleménye szerint
milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie szakmájában egy jó szakmunkásnak ?
K érjük, sorolja fel ezeket a tulajdonságokat !” A fiatalok tetszés szerint válasz
to tt tulajdonságokat írhattak a kérdőívre, a megjelölt tulajdonságok kívánatos
tartalm ára vagy számára vonatkozóan semmilyen instrukciót nem adtunk. A
kérdőív 10-féle szakmai tulajdonság leírásához adott lehetőséget. A fontosnak
ítélt tulajdonságok rögzítése után arra kértük a fiatalokat, hogy értékeljék ön116

magukat a megjelölt tulajdonságok szempontjából. Háromféle válasz közül
választhattak: teljes mértékben megfelelnek, részben felelnek meg vagy nem
felelnek meg a megjelölt tulajdonságoknak.
A megjelölt tulajdonságokat a tevékenység végzése szempontjából fontos
normatív jellemzőknek tekintettük. A tulajdonságokat tartalomelemzés útján
kategóriákba csoportosítottuk, s az egyes kategóriák fontosságát előfordulásuk
gyakorisága alapján ítéltük meg.
A személyes megfelelés mértékére vonatkozó válaszokat először tartalm uk
tól függetlenül külön-kiilön összesítettük. A választott tulajdonságok számát
és a megfelelési fokozatok adatait összesítve, majd tulajdonságcsoportonként
külön-kiilön, az előfordulás személyenkénti gyakorisága és kombinációi szerint
is elemeztük. Az adatokat a szakmai adaptáció sikerességének néhány mutató
jával, közelebbről a szakmai motiváltság, a szakmai beválás és a közösségi
beilleszkedés szintjével vetettük egybe. Az utóbbi jellemzőkről a fiatalok és
közvetlen vezetőik számára feltett egyéb kérdések alapján gyűjtöttünk ada
tokat.
A szakmai motiváltság szempontjából olyan kérdések alapján rangsoroltuk
a fiatalokat, hogy mennyire szeretik jelenlegi szakmájukat, milyen tartós
perspektívában kötődnek hozzá (szándékukban áll-e jelenlegi szakmájukban
és munkahelyükön más munkát végezni, szándékukban áll-e pályát változ
tatni), mennyire tartják megvalósíthatónak céljaikat a munkahelyen. Vezetői
ket arra kértük, ítéljék meg, hogy mennyire lelkiismeretesek és megbízhatók
ezek a fiatalok a munkában és mennyire kedvelik szakmájukat. A kérdésekre
a fiatalok és vezetőik kötött válaszok (három-öt fokú ordinális skálák) alapján
adtak feleletet. A feleletekhez pontszámokat kapcsoltunk, s e pontszámok
összegét (max. 21) vettük számításba a motiváltság szintjének feltételes
mutatójaként.
A szakmai beválás megítélése során az alábbi szempontokat vettük figyelem
be: volt-e szakmai (elméleti vagy gyakorlati) problémája a pályakezdőnek az
első hónapokban, s milyen mértékben? Ezek a problémák a pályakezdés után
egy évvel milyen mértékben voltak még tapasztalhatók ? A vezetők véleménye
szerint mennyire tudták elsajátítani a szakmai ismereteket és jártasságokat,
milyen mértékben felelnek meg a pálya emberi és teljesítménykövetelményei
nek ? A szakmai beválásra vonatkozó kérdések összesített pontszámainak
maximális összege 20 volt.
A közösségi beilleszkedés sikerességéről annak alapján alkottunk képet, hogy
mi a megkérdezettek szubjektív véleménye a munkacsoport pszichés klímájá
ról (mennyire érzik ott jól magukat), sikerült-e tartalmas baráti kapcsolatokat
kiépíteniük az adott munkahelyi kisközösségben, van-e igényük a baráti kap
csolatok ápolására az adott csoportban ? Számításba vettük a közvetlen veze
tők arra vonatkozó véleményét is, hogy a megkérdezett fiatalok milyen gyor
san, dinamikusan és milyen sikerrel illeszkedtek be a csoport tagjai közé az
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együtt töltött idő alatt. A szociális aktivitás egy formális mutatójaként az is
szerepelt a szempontok között, hogy a megkérdezett fiatal végez-e társadalmi
tevékenységet a munkahelyen. A válaszok pontszámainak maximális összege
itt 23 volt.
E három mutató alapján külön-külön alacsony, közepes és magas szintű
csoportokat hoztunk létre. E célból a pontszámok empirikus terjedelméből
25 —50 —25%-os határokat alakítottunk ki. A középső 50%-os terjedelem
képezte a közepes, a szélső 25 —25%-os terjedelem pedig az alacsony és magas
értékek intervallumát. Ezeket a csoportokat a későbbiekben az elemzés tám 
pontjaiként használtuk, s a szakmai követelmények számát, tartalmát és az
azokra vonatkozó egyéni megfelelés adatait e csoportok összevetésével elemez
tük. A motiváció, a beválás és a beilleszkedés csoportjainak megoszlását az
1. táblázat mutatja.
1. táblázat
A z adaptációs mutatók csoportjainak elemszáma

Motiváció
Beválás
Beilleszkedés

Alacsony

Közepes

Magas

162
182
177

183
360
555

737
540
350

Mutatóink a motiváció, a beválás és a beilleszkedés terén megközelítő becs
lést tettek lehetővé a „siker” fokára vonatkozóan. A szélső csoportok kialakítá
sához azonban ez is elegendő volt, mert csak azt tételeztük fel, hogy az adap
tációs dimenziók mentén a szélső csoportok lényegesen különböznek egymás
tól. A szélső csoportokba ugyanis akkor kerültek a k. sz.-ek, ha önmaguk és
vezetőik véleménye nem volt ellentétes irányú. A pontszámok alapján így
feltételezhettük, hogy a szélső csoportok lényegesen különböznek egymástól.
Mint látható, a minta eloszlása nem egyenletes: jelentős eltolódás mutatkozik
a magas szintű csoportok javára. Ez a statisztikai aránytalanság a tartalom
szempontjából pozitív jelenséget takar: a pályával elégedett, jól beilleszkedett
és a munkában helytálló fiatalok száma nagyobb, a mintának csak 15—17%-a
került a problematikus csoportokba.
A továbbiakban arra kerestünk választ, hogy van-e különbség a m otivált
ság, a szakmai beválás és a közösségi beilleszkedés szempontjából sikeres
(magas szintű), illetve erősen problematikus (alacsony szintű) csoportok kö
zött a választott követelmények száma szempontjából ? Milyen tulajdonságok
mentén és milyen arányban találhatunk különbséget az említett szélső csopor
tok önjellemzésében?
A jó szakmunkás felsorolt tulajdonságait tartalmuk alapján a következő
kategóriákba soroltuk:
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1. általános erkölcsi és jellemtulajdonságok (igazságos, becsületes, bátor,
józan, komoly, példamutató, szerény, öntudatos),
2. a munkaerkölcsre vonatkozó tulajdonságok (a munkaszeretet, a szakma
szeretete, hivatástudat, szakmai érdeklődés, rendszeretet, munkakedv, alapos
ság, a termelési szabályok lelkiismeretes betartása, takarékos anyagfelhasz
nálás, intenzív, eredményes munkára törekvés, a munka minőségi és esztétikai
jellemzőire vonatkozó igényesség stb.),
3. az önképzés igénye (az általános és a szakmai műveltség fokozására
irányuló kívánalmak),
4. akarati tulajdonságok (szívósság, nagyfokú akaraterő, ambíció, kitartó
figyelem, kedvezőtlen feltételek elviselése stb.),
5. érzelmi tulajdonságok (munkakedv, optimizmus, jó kedély stb.),
6. szociális szenzibilitás (mások problémái iránt érzékeny: megértő, ember
szerető, közvetlen, előzékeny, barátságos, figyelmes stb.),
7. szociális szabálytartás (alkalmazkodóképesség, a társak, az idősebbek
tanácsainak elfogadása, „jó beilleszkedés”, jó magaviselet stb.),
8. aktív közösségi magatartás (igény a társak, a csoport, a közösség pozitív
irányú formálására, segítésére: adja át tapasztalatait, segítsen másokat, vé
gezzen társadalmi munkát, vállaljon áldozatot stb.),
9. önállóság a munkában,
10. szervező képesség (a saját munkatevékenység és a csoportmunka szer
vezésével kapcsolatos képességek),
11. értelmi képességekre utaló kívánalmak (rugalmas, logikus, következe
tes gondolkodás, fantázia, áttekintő képesség, variáló-képesség, találékony
ság, újító-képesség, előrelátás, intelligencia stb.),
12. szakmai tudás általában (szakértelem, alapos tudás, a szakma ismerete
stb. — a tartalom közelebbi megjelölése nélkül),
13. szakmai elméleti ismeretek (szakrajz, géptan, technológiai ismeretek,
üzemgazdasági, munkavédelmi ismeretek stb.),
14. gyakorlati jártasságok (pl. a pontos mérés, gyakorlott szerszámhaszná
lat. gépkezelés, a beállítás, a szerelés, a termelés vagy a karbantartás külön
böző műveletei, fogásai),
15. különböző szakmai adottságok (ügyes kéz, térlátás, szemmérték, szín
érzék, szépérzék, térbiztonság, emlékezőtehetség, beszédkészség stb.),
16. az idegrendszer egyensúlyára utaló követelmények (higgadtság, ön
uralom, türelem stb.),
17. az idegi folyamatok dinamizmusára utaló követelmények (fürgeség,
mozgékonyság, gyors reflexek stb.),
18. az idegrendszer erejére utaló kívánalmak (lélekjelenlét, gyors döntő
képesség, helytállás bonyolult helyzetekben, veszélyben, jó idegek stb.),
19. fizikai és külsődleges tulajdonságok (erős, edzett szervezet, állóképesség,
ápolt külső stb.).
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Mint látható, a felsorolt tulajdonságok eltérő jelentőségűek a szakmával
való azonosulás szempontjából. Találunk közöttük a hivatástudat kialakulása
szempontjából fontos, értéktartalmat hordozó személyiségtulajdonságokat,
a szakma tanulása és gyakorlása során elsajátítható s a munkavégzés szem
pontjából fontos eszközjellegű ismereteket, jártasságokat és készségeket, és
inkább genetikai tényezőktől, mint a tanulástól függő adottságokat is. [Az
utóbbiak közül az idegrendszeri sajátságokra utaló tulajdonságokat E. A.
Klimov (1969) szempontrendszere alapján csoportosítottuk.]
A megjelölt tulajdonságok negatív előjelű megfogalmazásai (pl. ne legyen
zárkózott, anyagias sfcb.) csak kevés alkalommal fordultak elő. Ezeket pozitív
értelmezésben dolgoztuk fel.
A jó szakmunkás megjelölt jellemző tulajdonságainak és az önminősítés
fokozatainak összesített adatait a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat
A kívánatos tulajdonságok és az önminősítés összesített adatainak eloszlása

K ívánatos
Teljesen megfelelt
R észben felelt meg
N em felelt meg

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

össze
sen

32
202
279
90

104
264
277
13

233
200
163
2

244
127
84

189
91
28

111
39
8

60

45
15
5

31
2

33

125
236
975

1

1

1082
1082
1082
1082

i6

2
—

—

í
—

—

—

A megjelölt kívánatos tulajdonságok száma 1—10 között szóródik, a leg
többen négy követelményt támasztottak. A teljes mértékben megfelelt kate
góriát 957 fő használta egy vagy több tulajdonság szempontjából önmaga
minősítése során, 125 fő viszont legalább egy általa megjelölt tulajdonság szem
pontjából nem tartotta magát teljes mértékben megfelelőnek. A részben meg
felelt fokozatba 846 fő egyszer vagy többször sorolta magát, 236 fő egyszer
sem. A negatív kategóriát csak 107 fő használta önmaga minősítésére, a leg
többen egy alkalommal. Vagyis — a láblázat vízszintes sorainak adatai sze
rint — a fiatalok 85%-a használt szakmai önjellemzéséhez egyértelműen
pozitív, 78,2% részben pozitív s csupán 9,9%-uk negatív kategóriát.
A szakmai önminősítés során tehát olyan általános törekvés érvényesült,
amely hasonlóságot mutat az énkép-alkotás egyensúlyára, ellentmondásmentességére irányuló tendenciával (Lecky P., 1945; Mc. Candless—Boyd R..
1976). így feltehető, hogy az önminősítés verbális úton nyert adatai kapcsolat
ban állnak a megkérdezettek énképével is.
A megjelölt kívánatos tulajdonságok és az egyéni megfelelés szintjei szerint
összesített adatokat a motiváció, a beválás és a beilleszkedés mutatóival is
egybevetettük.
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Arra a kérdésre kerestünk választ, hogy van-e összefüggés egyfelől a moti
váció, a beilleszkedés és a beválás szintje, másfelől a válaszokban megnevezett
kívánatos tulajdonságok száma és az egyéni megfelelés egyes fokozatainak
gyakorisága között. A függetlenségi vizsgálatot y2 róbával végeztük el. A szá
mítások során a válaszok számának gyakorisági kategóriáit vetettük egybe
a szakmai adaptáció három ismertetett jellemzőjének alacsony, közepes, ma
gas csoportjaival.
A y2 számítások eredményeit a 3. táblázat tartalmazza.
3. táblázat
-4 megjelölt tulajdonságok számának és a megfelelés fokozatainak összefüggése a motiváció,
a beválás és a beilleszkedés szintjeivel

Megjelölt
tulajdonságok
Megfelelt
Készben felelt meg
Nem felelt meg

,

Motiváció

Szakmai
beválás

n.s.
*
*
***

ll.S.

***
***
*

Közösségi
beilleszkedés

n.s.
***
**
**

Jelm a gyarázat: *** = alacson y szin tű csop ort; ** = m agas szin tű csoport ; * = p < 00,5
n. s. = nem szignifikáns, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001

Az eredmények szerint a jó szakmunkás, a „jelentőségteljes másik” jellem
zésekor megemlített tulajdonságok száma önmagában nem függ össze a szak
mai adaptáció mutatóival. Az önminősítés eltérő fokozatai mentén azonban
kivétel nélkül szignifikáns összefüggések találhatók a motiváltság, a beválás és
a beilleszkedés mértékével. Arra a kérdésre, hogy ez a kapcsolat milyen irányú,
a X2 próba nem ad felvilágosítást. Ezt a kategóriánkénti elemzés során,
más módszerrel kíséreltük meg felderíteni.
A jelentős tulajdonságok kategóriánkénti elemzése során arra a kérdésre
kerestünk választ, hogy az egyes kategóriák milyen gyakorisággal szerepelnek
a válaszokban és milyen szerepük van a motiváltság, a szakmai beválás és a
közösségi beilleszkedés magas és alacsony szintű csoportjainak önjellemzésé
ben ?
A 19 kategóriát először aszerint rangsoroltunk, hogy a megkérdezett fiatalok
közül hányán említették meg (tartották fontosnak) őket. A rangsor kialakítá
sánál egyelőre figyelmen kívül hagytuk azt a szempontot, hogy egv-egy kate
gória egy-egy személy válaszában többször is szerepelhet. A tulajdonságkategóriák rangsora a következő volt :
1. munkaerkölccsel kapcsolatos tulajdonságok — 59%
2. speciális szakmai adottságok — 51%
3. a gyakorlati jártasságok fejlettsége — 45%
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4. szaktudás (általában) — 35%
5. szociális szenzibilitás — 25%
6. akarati tulajdonságok — 24%
7. kiegyensúlyozott temperamentum — 21,3%
8. elméleti tudás — 20,33%
9. logikus gondolkodás, intelligencia — 18,3%
10. általános erkölcsi és jellemtulajdonságok — 15%
11. fizikai sajátságok— 14,4%
12. aktív közösségi magatartás — 13,3%
13. önképzés igénye — 11,2%
14. szociális normatartás — 10,9%
15. erős idegrendszer — 5,7%
16. érzelmi tulajdonságok — 3,6%
17. önállóság — 3%
18. mozgékonyság, dinamizmus — 1,2%
19. szervező képesség — 0,5%
Feltételeztük, hogy ezek a kategóriák eltérő szerepet töltenek be a szakmai
adaptáció említett mutatói mentén kialakított szélső csoportjainak önjellem
zésében. A hipotézis igazolása érdekében számításba vettük az egyes kategó
riákra egyénenként adott választások gyakoriságát és — miután az egyes kate
góriák a válaszokban többször is szerepeltek — a megfelelési fok előfordult
kombinációit. A megfelelés fokának előfordult empirikus kombinációit szá
muk és fokozataik szerint csoportosítottuk és rangsoroltuk.
19 tulajdonság-kategóriánk mindegyike összetett: többféle tulajdonságot ta r
talmaz. Kísérleti személyeink így egy-egy kategóriában több választ is adhattak,
s ezekre vonatkoztatva eltérő mértékben értékelhették saját megfelelésüket.
H a pl. valaki egy kategóriában 2 tulajdonságot jelölt meg, s az egyik esetben
teljesen, a másikban részben megfelelőnek minősítette magát, -f-R jelet kapott.
Az elméletileg lehetséges sokféle összetett jelű kombinációból valójában 22
fordult elő. A kombinációkból 12 csoportot alakítottunk ki, ezeket a 4. táblázat
tartalmazza.
4. táblázat
A megfelelés fokainak em pirikus kombinációi
Sorszám

E gyüttes előfordu
lások

1

2

00
—0

0

3

RO
R—
R—

4

R

5

6

RR-

RR

7

8

H— о + R O
+R H—
+0

9

10

11

12

+

+R
+R R

+ +

++R
++R

Jelmagyarázat: -f- = teljes mértékben megfelel; R = csak részben felel meg; — = nem felel
meg; 0 = em líti a tulajdonságot, de nem minősíti magát. (Az ilyen válaszo
kat a n egatív válaszokkal egyenértékűnek tekintettük.)
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5. táblázat
A kívánatos tulajdonságok tükröződése az adaptációs tényezők szélső csoportjainak önjellemzésében ( a Mann- Whitney-próba eredményei)
Kie
Logi
Szak
gyensú
Fizikai
kus
Elméleti
Munka Szakmai Gyakor tudás Szociális
lyozott
gondol Erkölcsi tulaj
tulajdon donsá
erkölcs adottsá lati jár (általá szenzi- Akarat tempe isme
kodás,
gok tasságok ban)
bilitás
gok
ramen retek intelli ságok
gencia
tum
Rangsor

1

2

3

4

5

6

n.s.

n.s.

Aktív
közös
ségi
maga
tartás

képzés

Ö n

7

8

9

10

11

12

13

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

A<M A <M A<M
Motiváció

Szakmai
b e v álás

Beillesz
kedés

****

**

A <M
**

A <M
****

...

****

****

A<M A<M

A<M

...

****

ö n á lló 

ság

Mozgé Szer
konyság, vező
dina képes
mizmus ség

15

ie

17

18

19

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

—

n.s.

n.s.

11.S .

n.s.

A<M
****

n.s.

11.S .

14

A <M

A <M A<M
n.s.

Érzelmi
Szociális Erős
tulaj
norma idegdonsá
tartás rendszer gok

**

A<M
**

A<M
**

A <M
n.s.

***

A >M
n.s.

*

A <M
n.s.

n.s.

*

n.s.

n.s.

n.s.

**

n.s.

A>M
*

Jelmagyarázat: **** = p < 0,01; *** = p < 0,02; ** = p < 0,05 * = p < 0,1 n.s. = nem szignifikáns; A = alacsony szintű csoport
M = magas szintű csoport

n.s.

A kombináció-csoportok sorrendjét úgy állapítottuk meg, hogy azok sor
számaival együtt növekedjék a pozitív és csökkenjen a negatív előjelű meg
felelések aránya. A sorszámokat ezután a megfelelés pozitív irányban növekvő
sorrendjének tekintettük, majd az adaptációs dimenziók szélső csoportjainak
az adatait Mann —Whitney-próbával vetettük egybe. (Vagyis azt vizsgáltuk
meg, hogy a három kiemelt adaptációs jellemző szélső csoportjainak közép
értéke különbözik-e lényegesen az egyes kategóriákban?) Az eredményeket
az 5. táblázat tartalmazza.
A gyakorisági sorrend adatait és a matematikai-statisztikai próbák eredmé
nyeit többféle megközelítésben értelmezhetjük.'A leggyakrabban választott tu 
lajdonságcsoportok a vizsgált réteg számára a legjelentősebbek (Gazsó F .—
Pataki F .—Várhegyi Gy., 1971), így ezek összefüggései fokozott figyelmet érde
melnek. A gyakori választásoknál a szignifikáns különbségek iránya az adaptá
ciós tényezők tartalmával is összefüggő eltérésekre utalhat. A gyakori választás
esetei akkor is jelentősek lehetnek, ha nincs szignifikáns különbség. Valószínű,
hogy ilyen esetekben a kevésbé sikeres csoportok tagjai adaptációs problémáik
okát külső (szociális vagy tárgyi) tényezőkben látják, önmaguk megfelelését
viszont nem tekintik kedvezőtlennek. A ritkán választott kategóriák jelen
tősége a teljes minta számára csekély, de feltehető, hogy ezek a válaszadók
kisebb csoportjai — egyes szakmák — szempontjából jellemzőek. A másik
szempont a motiváltsághoz, a közösségi beilleszkedéshez, a szakmai beválás
hoz tartalom szerint kapcsolódó tulajdonságok összefüggéseinek számbavétele
lehet (pl. a közösségi beilleszkedés terén hátrányos helyzetben levő csoport
tagjai saját szociabilitásukban vagy inkább a környezetükben keresik problé
máik forrását).
H a az összefüggéseket a választások gyakorisága mentén elemezzük, azt lát
juk, hogy a rangsor első 5 helyén álló kategóriák tartalmazzák a legtöbb szig
nifikáns eltérést — 15-ből 11-et. A nagy gyakorisággal választott kategóriák
a szakmai szerep sikeres teljesítése terén mintául szolgáló „jelentőségteljes
másik” legfontosabb jellemzői. Ezek itt a következők voltak: a munkaerkölcs,
a gyakorlati jártasságok, a speciális szakmai adottságok, a szaktudás általában
és a szociális szenzibilitás. A szignifikáns összefüggések p<0,05 szinten kivétel
nélkül egyirányúak, mind a választások számában, mind az önjellemzés mérté
kében követik a motiváltság szintjét, a beválás és a közösségi beilleszkedés
mértékét. A választási rangsor második és harmadik negyedében összesen csak
2 —2 szignifikáns összefüggés található, míg a 16—19. helyre került kategóriá
ban ilyen összefüggés nem is fordul elő.
Ha az összefüggéseket a szakmai motiváltság szempontjából vesszük szemügyre, azt találjuk, hogy a munkaerkölcs, a gyakorlati jártasságok és a speci
ális adottságok tulajdonság-kategóriáiban a gyengén motivált csoport szakmai
önjellemzése szignifikáns módon kedvezőtlenebb. Ezek a fiatalok a munka
erkölcs általuk kívánatosnak tartott tulajdonságaiban önmaguk megfelelését
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alacsonyabbra értékelik, mint a jól motiváltak, gyakorlati jártasságaikat ked
vezőtlenebb színben tüntetik fel, és szakmai adottságaik tekintetében sem
bizakodóak. A szociális normatartás terén is kedvezőtlenebb az önértékelé
sük, itt azonban a különbséget csak p < 0 ,l szintű szignifikancia jelzi. Nincs
olyan tulajdonságcsoport, amelyben a jól motiváltaknak fölébe kerekednének,
legfeljebb nem különböznek tőlük — nem tartják magukat rosszabbnak ama
zoknál. Önértékelésük azokban a tulajdonságokban azonos vagy hasonló a jól
motivált csoportéhoz, amelyekre kevesebb választás esett. (Általában említett
szaktudás, erkölcsi, akarati sajátságok, az önképzés igénye.)
Úgy látszik, a motiváltság alacsony szintje esetében nincs elég indíték a
szakmai hátrányok kiegyensúlyozására. A gyengén motivált csoport tagjai
tudomásul veszik a jó szakmunkás tulajdonságait (a kívánatos tulajdonságo
kat ugyanúgy felismerik, mint a jól motiváltak.) Felismerik és jelzik a kívána
tos tulajdonságok és saját tulajdonságaik különbségeit is, de mivel maga a
pálya nem vonzó számukra, az eltérések a verbális kifejezés szintjén sem ser
kentik őket az ellentmondás feloldására. I tt minden bizonnyal a megfelelés
irányába mutató aktivitás hiányával is számolhatunk.
A sikeres közösségi beilleszkedés a sikertelennél differenciáltabb és kedvezőbb
önjellemzéssel jár együtt az aktív közösségi magatartás, a munkaerkölcs, az
általában említett szaktudás, a gyakorlati jártasságok és a speciális szakmai
adottságok kategóriáiban. A közösségi beilleszkedés szempontjából hátrány
ban lévő csoport önértékelése viszont kedvezőbb az önállóság és az akarat
szempontjából, mint a sikeres csoporté. Ezek a tulajdonságok fontosabbak
azoknak a számára, akik a csoport szimpátiamezőjében peremhelyzetben
vannak. Az ilyen fiatalok önértékelésében az önállóság és az akarat hang
súlyosabb és pozitívabb szerepeltetésének feltehetően egyensúlyteremtő szere
pe van. Ezt a tendenciát mindkét esetben p < 0 ,l szintű szignifikancia jelzi.
Figyelemre méltó, hogy a szociális szenzibilitás kategóriájához sorolt tulajdon
ságokban nincs eltérés — a problematikus csoport tagjai e téren nem tartják
magukat fejletlenebbnek, mint a jól beilleszkedett fiatalok. A mások gondjai
iránti fogékonyság hiányosságait nem magukban, inkább környezetükben
keresik.
A szakmai beválás sikeres és gyenge csoportjainak önértékelésében jelentős
eltérések vannak az általában említett szaktudás, az elméleti ismeretek és a
gyakorlati jártasságok kategóriáiban a magas színvonalon teljesítő csoport
avára. Azonos arányú különbségek láthatók olyan kategóriákban is, amelyek
a szakmai teljesítmény szintjéhez nem kapcsolódnak közvetlenül, inkább a
tevékenység motivációs oldalát jellemzik (általános erkölcsi és jellemtulajdon
ságok, munkaerkölcs). A speciális szakmai adottságok szempontjából e cso
portok önértékelése nem különbözik, a gyenge teljesítményűek csoportja saját
szakmai adottságait nem tartja rosszabbnak a jól beváltakénál. A szociális
szenzibilitás terén egyedül itt találunk jelentős különbséget. A sikeresen tel
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jesítő csoport tagjai többször említik, fontosabbnak tartják a mások prob
lémái, bajai iránt m utatott érzékenységet, figyelmet, és szakmai önjellem
zésükben is pozitívabb értelemben szerepeltetik. Figyelemre méltó, hogy a jól
teljesítő csoport énképe a munka tartalmához nem kapcsolódó sajátságokban
is kedvezőbb. Ugyanakkor egyes, a szakmai teljesítményhez tartalmilag is
kapcsolható tulajdonságok (szervezőkészség, intelligencia, az önképzés igénye)
nem mutatnak szignifikáns különbségeket.
H a a választott tulajdonságok és kategóriák tartalm át valamilyen — a hiva
tástudat, a helytállás igénye szempontjából — kívánatos rangsor szempont
jából vesszük szemügyre, igen kedvező a munkaerkölcs és a gyakorlati jártas
ságok vezető szerepe. A szakmai adottságok szerepét a válaszadók talán túl
becsülték, ennek azonban a szakmai presztízsteremtés szempontjából is jelen
tősége lehet. Az általános erkölcsi és jellemtulajdonságok viszonylag háttérbe
szorultak, itt azonban azt is figyelembe kell venni, hogy válaszadóink a kívá
natos tulajdonságokat nem általában, hanem csak a szakmai szerepre vonat
koztatva sorolták fel, s önmagukat is ebből a szempontból értékelték. Fontos
helyen állnak a szakmai helytállás szempontjából elsőrendű instrumentális
tulajdonságok (szaktudás, gyakorlati jártasságok, szakmai adottságok). Eze
ket a fiatalok 41, illetve 35%-a legalább egyszer megemlíti. Ugyanakkor az
elméleti tudás csak a válaszok negyedében, a logikus gondolkodás, a fejlett
intelligencia csupán 18%-ában szerepelt a jó szakmunkás kívánatos tulajdon
ságaként. A közvélemény és az oktatási szakemberek egyetértenek abban, hogy
a technikai gondolkodás fejlettsége és az elméleti ismeretek alapos elsajátítása
napjainkban, a technika fejlődésének egyre gyorsuló üteme és a növekvő ter
melési követelmények idején a szakmai helytállás fontos feltétele. Valószínű
azonban, hogy a termelés jelenlegi fejlettsége és gyakorlata ezt még nem teszi
általánosan nyilvánvaló követelménnyé a pályakezdő munkásfiatalok számára.
Nem kielégítő a permanens önképzés értéke sem. Az ilyen elvárások száma
csekély, s az önjellemzésben sincs differenciáló szerepük. Valószínű, hogy ezek
okait nem az oktatási intézmények célkitűzéseiben és törekvéseiben kell keres
nünk, hanem inkább a termelő munkahelyek jelenlegi követelményeiben, szak
mai perspektívát, jövőt formáló ösztönző hatásaikban s ezek értékképző funk
ciójában. A termelés fejlesztésével együtt a termelő ember munkahelyi fej
lődését is alaposabban kell terveznünk (Gurevics, 1971).
Az aktív közösségi magatartásra vonatkozó követelmények előfordulásának
arányait is alacsonynak tekinthetjük. Ez azt jelenti, hogy a megkérdezett
fiatalok ideális munkáról alkotott sztereotip képéhez a kívánatosnál talán
kisebb mértékben kapcsolódnak a jó közösségi ember közismert jellemzői. A
szociális szenzibilitásra vonatkozó elvárásokat a fiatalok negyede, az aktív
közösségi magatartás jellemzőit 13%-uk említette meg a jó szakmunkás tulaj
donságai között. H a ezt a képet a nevelési célkitűzések és a kialakulás előtör
ténete szempontjából értelmezzük, fontos tennivalónak látszik a szakoktatási
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intézmények közösségi nevelésének beható elemzése, a társas mező, a külön
féle — intézményes és spontán — csoportalakzatok értékformáló szerepének
feltárása (Gazsó F. —Pataki F .—Várhegyi Gy., 1971). Adataink azonban már
nemcsak — és nem is elsősorban — az iskolai nevelés eredményeit tükrözik,
valószínű, hogy inkább a termelési tapasztalatok, az üzemi termelő közösségek
által támasztott elvárások, és az általuk kialakított értékek tükröződnek a
fiatalok válaszaiban. A jó szakmunkás — jó közösségi ember azonosság széle
sebb körű interiorizációjának egyik fontos feltétele a munkahelyi termelő és
társadalmi közösségek hatása, többek között a szocialista brigádok által meg
hirdetett „szocialista módon élni és dolgozni” jelszó tartalmas megvalósítása
a mindennapok gyakorlatában. Követhető minták nyújtása mellett különösen
fontos a személyes részvétel a konkrét, helyi közösségek arculatának formálá
sában.
A megnevezett tulajdonságok és kategóriák többsége nevelés és önnevelés
útján fejleszthető, az egyén akaratától függő tartalm at fejez ki. Csupán a
szakmai adottságok, az intelligencia, a fizikai és az idegrendszeri sajátságok
csoportja képez ilyen szempontból passzív kategóriát. A tulajdonságcsoportok
többsége tehát az önnevelés, az önfejlesztés, a szakmai helytállás és a hivatástudat fejlesztése szempontjából aktivizáló tartalm at hordoz, a megvizsgált
réteg közös normáit, értékeit tükrözi. Ezekhez kapcsolódik az önjellemzés
szignifikáns eltéréseinek többsége (15-ből 12).
A réteg számára értékes tulajdonságok jelentőségét előfordulásuk gyakori
sága mutatja. A tulajdonságok szubjektív valenciája természetesen egyénen
ként eltérő. A megjelölt kívánatos tulajdonságok és az önértékelés eltérései
a hivatástudat és a helytállás szempontjából szükséges tulajdonságok fejlesz
tésének kívánatos arányait is jelzik. Ugyanakkor azt is mutatják, hogy az
értékek és a normák felismerése mellett a helyes önismeretre és az önnevelésre
is fel kell készíteni a fiatalokat.
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМООЦЕНКИ НАЧИНАЮЩИХСЯ
РАБОЧИХ

ТРУДИТЬСЯ МОЛОДЫХ

ИШТВАН ДАНЧ

На основе письменного вопроса было проведено исследование того, какими качествами
наделяют молодые, начинающие рабочие «идеальных» представителей своей профессии. На
основе этих качеств было проведено составление самохарактеристик, причем данные были
подвергнуты анализу с точки зрения мотивации, успеха и приспособления. Наиболее
часто выбранные качества непосредственно связаны с определенными моментами профес
сиональной самооценки: в значительной степени на их основе может быть проведена дифференция самохарактеристик, отличающихся по мотивации, производительности и при
способлению к коллективу. Выявленные желательные качества и полученные самохарак
теристики, различия между ними указывают на направление профессиональной иденти
фикации, что может быть использовано в воспитательной работе учебных заведений и
предприятий.
SE L F -E S T IM A T IO N OF Y O U N G W O R K E R S ST A R T IN G A P R O F E S S IO N
DANCS ISTVÁN
O n th e basis o f a q u estio n a ry (w ritten an sw ers o n g iv e n questions) th e a u th o r explores
th e id ea s o f young p h y sica l w orkers startin g a p rofession about the q u a lities o f th e ideal
rep resen ta tiv e o f th eir craft. T hese properties serv ed for th e S.s. to a self-estim a tio n ,
w h ich th e author h as a n alysed as to being m o tiv a te d , fitn ess and ad ap tation .
T h e properties m o stly ch o sen are im p o rta n t p o in ts o f reference to self-estim a tio n s
con cern in g professional life; th e y sig n ifica n tly d ifferen tia te am ong th e self-estim a tio n s
o f th e different groups d iscern ed as to m o tiv a tio n , perform ance and fitn e ss in com m u n ity .
T h e qualities desired and th e divergence rev ea led b y self-estim ations in d ic a te th e de
sired direction o f p rofession al id en tification an d th u s th ey m ay be o f use in th e p ed ago
g ic a l w ork o f ed u cation al in stitu tio n s as w ell a s o f th e workingplace.
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TANULÓK ISKOLAI TEVÉKENYSÉGGEL
KAPCSOLATOS MOTÍVUMAINAK VIZSGÁLATA
KOZÉKI BÉLA
MTA Pszichológiai Intézet

A z ism e r te te tt vizsgálat a 6 — 18 év es, isk oláb a járó fiú k és lányok azzal k a p cso la to s
v a llo m á sa it dolgozza fel, h o g y m ily e n in d íték o k határozzák m eg az isk olai te v é k e n y s é g 
ben való részvételü k in ten zitását. A k u ta tá sh o z a szerzó egy speciális v izsg á ló eszk ö zt
szerk esztett. A z első fázisban 500 6 — 18 év e s tan u ló (fiú k és lán yok egyen lő arán yb an )
n yílt form ájú kérdőíven, illetv e szób an felsorolta a zo k a t a m o tívu m ok at, a m e ly e k le g 
jobban befolyásolják ig y ek eze tét az isk oláb an . P szich ológiai és m a tem atik ai sta tisz tik a i
szem p on tú rendszerezéssel és szelek tá lá ssa l en nek alap ján e g y különböző irá n y ú é s érték ű
m o tív u m o k a t tartalm azó k ijelen tés-lista készült. A m ásodik fázisban eb b ől a listá b ó l
v á lo g a tta k i eg y , az előzővel m in d en szem p o n tb ó l egyező, m ásik gyerm ek csop ort a sz á 
m ára legjelen tőseb b in d íték ok at.
A ta n u lm á n y a választások ta rta lm i elem zését közli. Fő konklúziója, h o g y m in d en
v izsg á lt tén y ező n él jelen tőseb b n ek b iz o n y u lt a gyerm ek ek k észtetéseinek a la k u lá sá b a n a
feln ő ttek tő l k a p o tt és belsővé te t t értékrendszer m o tiv á ló hatása.

Az ismertetett vizsgálat — a tanulók motivációs jellemzőivel foglalkozó
hosszabb kutatás részeként — a 6 —18 éves fiúk és lányok vallomásait dolgozza
fel az iskolai tevékenységben való részvételük intenzitását meghatározó in
dítékok feltárása érdekében. A munka első fázisában a szerző speciális vizs
gáló eszközt szerkesztett. 500 6—18 éves tanuló (fiúk és lányok egyenlő szám
ban) nyílt formájú kérdőíven, illetve szóban felsorolta azokat a motívumokat,
melyek legjobban befolyásolják igyekezetét az iskolában. Pszichológiai és
matematikai statisztikai rendszerezéssel és szelektálással ennek alapján egy
81 motívumot tartalmazó kijelentés-lista készült. A második fázisban e listából
válogatta ki egy másik, az előzővel minden szempontból egyező gyermekcsoport a számára legjelentősebb indítékokat.
A tanulmány célja az egyes indítékok jelentőségének felderítése, bemutatása.
Fő konklúziója az, hogy a felnőttek verbális ösztönzésének nagy szerepe van
a tanulás motivációjának alakulásában; a vizsgált tényezők közül a gyermekek
késztetéseinek alakulásában a felnőttektől kapott és belsővé vált értékrendszer motiváló hatása bizonyult alapvetőnek.
A probléma
A pedagógiai tevékenység eredményessége nagyrészt a tanulók motivációs
szintjétől függ. A modern pedagógia egyre hatékonyabb eszközöket és módszere
ket alkalmaz, a társadalmi fejlődés pedig egyre inkább azonos lehetőséget
2 Magyar Paziohológiai Szemle
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nyújt minden tanuló számára. Hogy e lehetőségekkel melyik tanuló hogyan él,
mindebből mit hasznosít, az elsősorban attól függ, milyen intenzív késztetések
kel vesz részt az iskolai tevékenységben.
Ez elengedhetetlenné teszi a tanulók motívumainak mind pontosabb meg
ismerését. A pedagógiai pszichológiai motiváció-kutatás legelterjedtebb eszköze
a kérdőívekkel vagy ankét módszerrel folyó vizsgálódás. Ennek előnye az,
hogy módot ad a motiváció tartalmi jellemzőinek közvetlen megismerésére.
Az eljárások leegyszerűsítve két csoportba sorolhatók. A nyílt típusiíak a
vizsgált személytől várják, hogy felsorolja indítékait, a zárt formájúak előre
meghatározott motívumokat értékeltetnek. A hátrányok csökkentése érdeké
ben a két típust kombináltuk vizsgálatainkban.
Célunk annak bemutatása, hogy a tanulók viselkedése szerint milyen motí
vumok határozzák meg leginkább az iskolai munkában való részvételük minő
ségét.
A módszer
A vizsgálathoz a személyes értékek és indítékok megismerésére az utóbbi
időkben terjedő és több területen bevált technika (Buxton (1), Entwistle (3),
Erymier (5) stb.) továbbfejlesztésével készítettem mérőeszközt. Ennek lénye
ge, hogy a vizsgált jelenséggel kapcsolatban nagyszámú kijelentést értékel
tetünk adott számú személlyel, majd statisztikai számítások útján kiválogat
juk a mérésre alkalmasnak bizonyulókat, s ezek megítéltétésével mérjük a vizs
gált személyekben az eredetileg kiválasztott attitűdöt, véleményt, késztetést
stb.
A jelen vizsgálatban három budapesti iskola 511 tanulójától kérdőíves és
interjú módszerrel válaszokat gyűjtöttem az iskolai tevékenységgel kapcsola130
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tos motivációjukra vonatkozóan. A gyermekek az általános iskola I —V III. és
a középiskola I —IV. évfolyamába tartoztak, életkoronként és nemenként
nagyjából egyenlő megoszlásban. Az anyag rendezése után több száz olyan
egyszerű kijelentéshez jutottam, amelyek az iskolai tevékenységre sarkalló vagy azzal szembefordító — késztetést fogalmaztak meg, mégpedig a gyerme
kektől származó formában. A kijelentéseket ezután 15 pedagógus segítségével
csoportosítottam aszerint, hogy az iskolával kapcsolatos pozitív késztetést
tartalmaz, negatív késztetésre utal, vagy nem jelent késztetést, csupán gyak
ran hallható megállapítás. (Az eljárás lényegében az volt, amit Komlósi (6)
42—43. ismertet.) Végül azokat a kijelentéseket, melyekkel kapcsolatban az
ítéletek megegyeztek, saját motivációs modellem (Kozéki, 8) szerint kilenc
motivációs sávba soroltam. Sávonként 3—3, azonos értékű megállapítás
szerepelt.
A vizsgált személyek 81 kijelentést tartalmazó listát kaptak, s egy válasz
lapot, melyen csupán számok szerepeltek, tízes sorokban 10-től 99-ig. Az egyes
kijelentések előtt is kétjegyű számok voltak, látszólag sorszámként. A való
ságban az első számjegy a motivációs sáv jele (1: szülő-empátia; 2: nevelő
identifikáció; 3: társak-afflikáció; 4: autonómia-boldogulás; 5: kompetenciatudásvágy; 6: aktivitás-érdeklődés; 7: énkép-önértékelés; 8: rend-értékek: 9:
felelősség-moralitás). A második számjegy a kijelentés tényleges késztetés
értékét mutatja (1 —3: —, kellemetlen feszültség, tartósan negatív hatású,
aktuálisan alacsony munkamotivációra utal; 4—6: 0, a motivációs feszültség
szempontjából semleges kijelentés; 7—9: -f, optimális feszültségre, tartósan
és aktuálisan pozitív motivációra utaló kijelentés).
A tanulóknak a válaszlapon kellett megjelölni azoknak a megállapításoknak
a számát, melyek őket erősen befolyásoló késztetéseket tartalmaznak. A
2*
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vizsgálatok a budapesti Mérnök utcai általános iskolában és a Kaffka Margit
Gimnáziumban folytak. A vizsgált személyek megoszlása:
alsó t.
fiú:
lány:
összesen :

71
77
148

felső t.
80
73
153

közép i.

összesen:

73
90
163

224
240
464

A lista az egyes életkoroknak megfelelő változatokban készült, azonos ta r
talommal. Eltérés csak a megfogalmazásban volt, valamint abban, hogy az
alsó tagozatban nem szerepeltek a közömbös csoportba tartozó megállapítások.
A függelékben a legjellemzőbb középső változatot közöljük, sávok szerint ren
dezve (a kérdőíven természetesen randomizálva szerepeltek). A válaszlapon
minden kétjegyű szám rajta volt, a nullára végződök azonban csak a kontroll
szerepét töltötték be (Függelék I.).
Mivel tanulmányunk célja az egyes indoklások felderítése, nemek és élet
korok szerint csoportosítva közöljük a függelékben a 81 megállapításra eső
választások számát és a fontossági sorban elfoglalt helyének mutatóját. Az
összehasonlítás érdekében az adatokat kiegyenlített, korrigált formában is
bemutatjuk (Függelék II.).
Eredmények
A motiváció mérésének, különösen a megbízhatóság biztosításának nehéz
ségei közismertek. Elemzésünkben e problémák nem jelentkeznek. Az ugyanis
kétséges lehet, hogy az ilyen eszköz pontosan méri-e a motivációt; azt azonban
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kétségtelenül jól mutatja, hogy a tanulók milyen indokokat választanak az
iskolai tevékenységben való részvételük, ezzel kapcsolatos viselkedésük indok
lására.
A választások számát vizsgálva nagyobb ugrásokat nem találunk, a felnőttek
által negatívnak tartott indítékok kapták a legkevesebb, a pozitívnak minősí
tettek a legtöbb szavazatot. Ez is bizonyítja, hogy a felnőttek verbális ösztön
zésének, illetve az ösztönzéshez fűzött magyarázatainak nagy szerepe van a
gyermekek motivációjának alakulásában: a gyermek általában abban látja
viselkedésének indokát, amit a felnőtt gyakran kapcsol az adott történéshez
Az indoklások leggyakoribb, felső 20%-át vizsgálva megtaláljuk a tanulás
fontosságával, hasznosságával kapcsolatos felnőtt véleményeket tükröző meg
állapításokat. Valamennyi pozitívnak minősített, illetve van köztük öt közöm
bös, közhely értékű, de a felnőttektől igen gyakran hallott kijelentés is:
54: Az életnek tanul az ember;
55: Magának tanul az ember;
94: A gyermeknek az a kötelessége, hogy tanuljon;
illetve a leggyakoribb felnőtt reakciót tükröző megállapítás:
64: Senki sem szeret rossz jegyet kapni;
65: Jó jegyet jobb kapni, mint rosszat.
I. táblázat
Az első 16 ranghelyen szereplő indíték nemek és tagozatok szerinti bontásban (a felső 20% alsó•
tagozatban az első 11)
Alsó tagozat:
69, 19, 68, 18, 67, 59, 17, 49, 97, 99, (58, 88, 79, 29, 48, 28)

Fiúk :
69, 18, 67, 97, 19, 68, 99, 17, 47, 49, 59, (29, 58, 88, 28, 38)

Lányok :
19, 68, 59, 69, 18, 67, 17, 79, 49, 58, 88, (99, 97, 28, 29, 38, 48)

Felső tagozat:
68, 59, 67, 18, 65, 55, 79, 17, 19, 58, 57, 69, 97, 99, 48, 47;

Fiúk :
68, 65, 59, 55, 67, 18, 79, 17, 48, 64, 19, 57, 97, 99, 94, 47;

Lányok :
68, 18, 67, 57, 59, 19, 79, 17, 58, 69, 55, 29, 97, 38, 65, 99;

Középiskola:
68, 69, 55, 38, 67, 65, 48, 58, 97, 47, 59, 64, 17, 54, 57, 29;

Fiúk :
55, 68, 69, 38, 67, 47, 48, 58, 64, 65, 97, 59, 17, 54, 76, 49, 57;

Lányok :
68, 69, 38, 67, 55, 65, 97, 48, 58, 59, 47, 77, 17, 54, 29, 57, 64;

Együtt :
68, 69, 67, 55, 59, 58, 97, 65, 17, 38, 48, 19, 47, 18, 99, 29;

Fiúk :
68, 55, 67, 69, 59, 65, 97, 17, 47, 48, 58, 64, 38, 19, 99, 18;

Lányok :
68, 69, 67, 59, 58, 38, 97, 55, 19, 17, 48, 65, 18, 29, 47, 79, 99;
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Életkor szerinti bontásban, az alsó tagozatban első a szülők öröme, elégedett
sége. Ezzel egyenrangú a sikeres tanulás, fiúknál inkább a siker, lányoknál a
tevékenység öröme. A pedagógus személye is szerepel, s morális indíték is,
lányoknál a lelkiismeret, fiúknál a kötelességérzet tudatosítása. A felső tago
zatban a siker és a tevékenység kerül az élre, kiemelt szerepe van az osztály
zatnak. A szülő szerepe nem csökken, a pedagógusé igen, s a fiúknál átmeneti
leg a társaké is. Valószínűleg ebben a korban ők elsősorban nem a tanulmányi
eredmény alapján várnak elismerést egymástól. A jó eredmény — valószínűleg
a felnőttek hatására — személyes érték ekkor is mindkét nem számára, de a
fiúk csoportjában nem jelenik meg a csoport közös értékeként, legalábbis a
jegyben kifejezett eredmény nem. A középiskolában a sikeres és kellemes te
vékenység marad az élen, ezen belül a fiúknál inkább az önálló boldogulás, a
lányoknál a tudásvágy, különösen erős felnőtt-követő szándékkal (a jó jegy
öröme, s felnőttes mondások az indokok között). A szülők szerepe fontos, a
pedagógusé már csak lányoknál, a társaké viszont erősödik mindkét nemnél.
A nemek szempontjából vizsgálva feltűnő, hogy az egykorúakra általában
azonos motívumok jellemzőek. Különösen érdekes, hogy 10—14 éves korban,
a nemek szembe-, majd egymás felé fordulásának kritikus periódusában is
teljes kiegyenlítődést találunk, a választások szinte azonosak. A lányok általá
ban kevesebb negatív választ adnak az emberi kapcsolatokban, a szülőkkel és
a pedagógusokkal való viszonyban egyaránt. Ami a társakkal való kapcsolatot
illeti, az egész mintában inkább a lányoknál fonódik össze az iskolai tevékeny
ség és a kapcsolatteremtés. A tevékenységet közvetlenül érintő sávokban a
lányok inkább az aktivitást választják, a fiúk itt is több negatív megállapítás
sal azonosulnak (az erőfeszítés, a feladat elhárítása). Az iskola és az énkép
kapcsolata is ugyanezt mutatja: a lányok választásai a pozitív , a fiúké a
negatív, közömbös, ambivalens megállapításokra összpontosulnak (például
a 85., „Tanulni tulajdonképpen szeretek, de iskolába járni nem” , a fiúknál
mindenütt húsz ranghellyel előbb van, mint a lányoknál.)
Az egész mintát tekintve érdekes, hogy a 67., 68., 69. indíték együtt jár, s a
két nemnél is, az összesítésben is az első helyeket foglalja el. E három indítékot
gyermekek által nem ismert, s nem is érthető elméleti alapon soroltuk egy cso
portba. A gyermekek választásai alapján a legszorosabban összetartozóknak
mutatkoztak (67 : Ügy örülök, ha jó jegyet kapok! ; 68 : Aki rendesen tanul, olyan
pályát választhat majd, ahol egész életében szívesen dolgozik; — alsó tagozat
ban itt az szerepelt, hogy olyasmivel foglalkozhat, amit egész életében szívesen
csinál — 69: Olyan jó érzés, ha amit csinálok, az jól sikerül). Ez a felnőttek ne
velési ideológiájának a gyermekek értékrendszerébe való beépülését, az iskolai
helyzetre való konkretizálását mutatja: a jó tanulmányi eredmény, a sikeres
tevékenykedés, s az életen át folyó munka egységbe áll össze, s tanulásra kész
tető tényező. „Az életnek tanulunk” gondolata így közhelyszerűségtől mente
sen, a gyermekek viselkedésének, törekvéseinek saját logikájában jelenik meg.
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Következtetések
A 6—18 éves tanulók azzal kapcsolatos vallomásait elemeztük, hogy mi
készteti őket az iskolai tevékenység során fokozott vagy csökkent erőfeszítésre.
Az eredmények azt mutatják, hogy a motivációs szerkezet szempontjából
alapvető a felnőttektől átvett és belsővé vált értékhierarchia és normarendszer.
1. A felnőttek nevelési ideológiájának igen nagy a motiváló, késztetés
alakító hatása. Fontos, hogy a nevelő mit mond, milyen következtetést alakít
ki a gyermekben a társas kapcsolatok, a feladatok, illetve a felelősség vállalá
sának kritikus periódusaiban.
2. Ha a felnőttek nem a helyes késztetésre utaló véleményt kapcsolják az
egyes történésekhez, fontos motiválási lehetőséget hagynak ki, vagy éppen
ellenkező irányba ösztönöznek, mint az társadalmi szempontból kívánatos
lenne.
3. A felnőttekkel való kapcsolat a 6 —18 évesek számára igen jelentős, vár
ják az irányítást, a motiválást. A nevelő személyes hatása csökken, ha nem
vállalja az iránymutató szerepét.
4. A társak hatása is fontos, de nem egyértelmű az ösztönzés szempontjából.
Kisebb korban jobban figyelnek egymás véleményére, de ez inkább negatív
jellegű: félnek az elítéléstől, kigúnyolástól. Később a kapcsolatok pozitív jel
lege dominál, de a gyermek-közösségekben nem jelent elég komoly értéket az
iskolai munkában való eredményes részvétel.
5. Ez utóbbinak alapja az, hogy a gyermekre sok helytelen nézet hat az
iskolai munkával, a helytállással kapcsolatban, a meggondolatlan felnőttek
részéről: az iskola unalmas, a kötelesség terhes stb. így a gyermek téves ideoló
giát tesz magáévá.
6. A vizsgált különböző korú és nemű gyermekek szükségletei és törekvései
nem ellentétesek a nevelők elvárásaival, nevelési céljaival. Az egyes gyerme
kek, illetve csoportok jellemző késztetéseinek ismerete biztosítja az ösztönzés
hatékonyságát, a nevelés eredményességét.
A k özlem én y a szerkesztőségbe érk ezett: 1977. V I I I . 29.
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Az indítékokat tartalmazó megállapítások.
11
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H a rossz jegyet hozok, örökké azt hallgathatom a szüleimtől.
Félek a szüleimtől.
A szülők úgyis ritkán vannak megelégedve az emberrel.
H a rosszul tanul az ember, akkor szülei nem teljesítik a kívánságát.
A szülők rá tudják kényszeríteni az embert a tanulásra.
H a rosszul tanulok, szüleim megbüntetnek.
Ú gy érzem, szüleimnek is tartozom azzal, hogy rendesen tanuljak.
Olyan jó érzés, hogy elégedettek velem a szüleim.
Bánt, ha nem olyan eredm ényt érek el, mint amit a szüleim joggal elvárhatnak tőlem.
Sok tanár bántóan kigúnyolja az embert.
Félek a tanároktól.
A tanárok úgyis ritkán vannak megelégedve az emberrel.
Akinek rossz jegyei vannak, annak a tanár máskor is könnyebben ad gyengébb osztályzatot.
Sok tanárnál nehéz kijavítan i a rossz jegyet.
A rossz tanuló hibáit hamar észreveszik a tanárok.
Nem akarom, hogy a tanáraim csalódjanak bennem.
Jó érzés ha az emberben bíznak a tanárai.
Nekem jólesik, hogy a tanáraim megbecsülnek.
Nem szeretem az osztálytársaim at.
Aki nem tud felelni, azt az osztálytársai kigúnyolják.
H a jobban tanul az ember, többnek érezheti magát társainál.
K i akarok tűnni társaim közül.
Aki nem tanul jól, az nem szerezhet rangot az osztályban.
A rossz tanulóval nem szívesen barátkoznak.
Jólesik az osztálytársaim elismerése jó teljesítményemért.
H a jól tudok valam it, abban az is jó, hogy segíthetek társaimnak is.
Társaim előtt is szégyellném , ha nem tudok.
Hiába is tanulok, a feleleteim , dolgozataim biztosan rosszul sikerülnek.
Azért szoktam a házi feladatokat, dolgozatokat máséról leírni, mert ha magam csinálom,
biztos rossz lesz.
Az ember akármit csinál önállóan, abból mindig csak baj lesz.
Az ember azért végzi feladatát, mert nógatják.
Akkor tud az ember tanulni, ha pontosan megmondják, hogy m it csináljon.
Csak akkor megyek nyugodtan iskolába, ha kikérdeztek otthon.
Tanulás közben gyakran ked vet kapok, hogy csak ú gy magamnak alaposabban utánanézzek
a dolgoknak.
Azt akarom, hogy tanulm ányi eredményem ne legyen akadálya annak, hogy az legyek, ami
én szeretnék.
Nagyon szeretem az olyan feladatokat, amelyek önállóságot igényelnek.
Az ember örökké csak azt hallgatja, hogy tanulni kell.
Csak a könnyű tárgyakat szeretem.
Inkább azt tanulnánk az iskolában, hogy hogy lehet jól keresni.
Az életnek tanul az ember.
Magának tanul az ember.
Mindent csak addig tanulok amíg meg nem unom.
Jó érzés újat tanulni, v a g y valam it jól megoldani.
Nagyon szeretek tanulni.
Sok érdekes tárgy van, am it nagyon jó tanulni.
Az volna jó, ha az embereknek nem lennének feladataik.
Hamar megunom a tanulást.
Annyira azért kell igyekezni, hogy az embert békén hagyják.
Senki sem szeret rossz jegyet kapni.
Jó jegyet jobb kapni, m int rosszat.
Engem egyik tantárgy sem érdekel különösebben.
Ú gy örülök, ha jó jegyet kapok !
Aki rendesen tanul, olyan pályát választhat, ahol egész életében szívesen dolgozik.
Olyan jó érzés, ha valam i, am it csinálok, sikerül.
É n olyan ügyes vagyok, hogy akkor is kivágom magam, ha nem készültem.
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É n nem szégyellem magam akkor sem, ha kiderül, hogy nem tanultam.
Legokosabb mindenkinek igazat adni.
Rossz, ha az embert megszégyenítik.
Nem szoktam csalni, mert szégyellném magam, ha lelepleznének.
Valahogy mindig elvacakolom a tanulásra való időt, aztán meg bánt, hogy ilyen vagyok.
A játék sem esik jól, ha még nem végeztem el a feladatomat.
Bánt, ha úgy érzem, hogyha rendesebben igyekeztem volna, jobban m egtanulhattam volna
azt, amit kellett.
Olyan jól érzem magam, ha lelkiismeretesen elvégeztem a munkámat.
Az iskolában mindenért rámszólnak.
Az iskolában az a rossz, hogy semmit sem szabad, amit az ember csinálni szeretne.
Aki az iskolában példakép, az az életben rendszerint nem viszi semmire.
A gyereknek nincs más dolga, tehát csináljon meg mindent, amit az iskolában mondanak.
Tanulni tulajdonképpen szeretek, de iskolába járni nem.
Legokosabb, ha az ember úgy viselkedik az iskolában, ahogy előírják.
Aki nem tanul rendesen, az az egész iskolára szégyent hoz.
Ü gy érzem, az iskolában joggal várhatják el m indenkitől, hogy rendesen dolgozzék.
Jó érzés, ha eleget teszek annak, amit iskolánk egy tanulójától joggal elvárhat.
Iskolába járni mégiscsak jobb, mint dolgozni.
A felnőttek is kényszerűségből dolgoznak, a gyerekek is kényszerűségből tanulnak.
Irigylem azt, akinek van bátorsága ahhoz, hogy egész nap csavarogjon, csak azt tegye, ami
hez kedve van.
A gyereknek az a kötelessége, hogy tanuljon.
A jó gyerek mindig megtanulja a leckét.
Az a jó, derék gyerek, aki rendesen tanul.
Nagyon igaznak tartom, hogy aki többet tud, az több hasznára lehet minden embernek.
Nagyon jó érzés, ha az ember maradéktalanul teljesítheti a kötelességét.
Ü gy örülök, ha jól teljesítem a kötelességemet.
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A z indítékok választása nemek és tagozatok szerinti bontásban, az adott mintarész százalékában
kifejezve
Felső tagozat

Alsó tagozat
Indíték

Fiúk

N = 71

и

12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
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Lányok Együtt
N = 77 N = 148

15,5
18,3
8,5

11,7
11,7
6,5

13,5
14,9
7,4

77,5
84,5
80,3
16,9
14,1
14,1

81,8
84,4
92,2
3,9
5,2
2,6

79,7
84,5
86,5
10,1
9,5
8,1

63,4
67,6
71,8
9,9
23,9
30,9

61,0
75,3
74,0
5,2
15,6
26,0

62,2
71,6
73,0
7,4
19,6
28,4

36,6
66,2
54,9
18,3
21,1
5,6

40,3
74,0
55,8
9,1
18,2
5,2

38,5
70,3
55,4
13,5
19,6
5,4

77,5
73,2
77,5
18,3
16,9
12,7

59,7
74,0
80,5
20,8
3,9
3,9

68,2
73,7
79,1
19,6
10,1
8,1

64,8
71,8
76,1
16,9
11,3
21,1

50,7
80,5
88,3
10,4
5,2
6,5

57,4
76,4
82,4
13,5
8,1
13,5

83,1

83,1

83,1

Fiúk
N = 80

30,0
5,0
15,0
27,5
13,8
28,8
62,5
63,8
57,5
30,0
7,5
17,5
45,0
43,8
20,0
30,0
37,5
47,5
8,8
17,5
18,8
7,5
26,3
11,3
45,0
47,5
33,8
7,5
0
1,3
8,8
21,3
23,8
53,8
58,8
45,0
23,8
16,3
10,0
47,5
68,8
17,5
45,0
57,5
75,0
7,5
12,5
13,8
58,8
77,5
3,8
68,8

Középiskola

Lányok Együtt
N=73 N=153

13,7
1,4
5,5
13,7
5,5
12,3
63,0
75,3
64,4
11,0
4,1
6,8
21,9
34,2
12,3
37,0
41,1
54,8
11,0
9,6
15,1
9,6
9,6
9,6
34,2
52,0
35,6
4,1
2,7
2,7
1.4
16,4
17,8
49,3
47,9
34,2
15,1
2,7
12,3
37,0
57,6
9,6
67,1
61,6
65,7
4,1
8,2
2,7
42,5
52,0
1,4
72,6

22,2
3,3
10,5
20,9
9,8
20,9
62,7
69,3
60,8
20,9
5,9
12,4
34,0
39,2
16,3
33,3
39,2
51,0
9,8
13,7
17,0
8,5
18,3
10,5
39,9
50,0
34,6
5,9
1,3
2,0
5,2
19,0
20,9
51,6
53,6
39,9
19,6
9,8
11,1
42,5
63,4
13,7
55,5
59,5
70,6
5,9
10,5
8,5
51,0
65,4
2,6
70,3

Fiúk
N = 73

20,6
17,8
4,1
8,2
19,2
30,1
50,7
16,4
32,9
16,4
13,7
4,1
31,5
32,9
11,0
6,9
24,7
34,2
6,9
5,5
6,9
11,0
5,5
4,1
23,3
60,3
28,8
8,2
4,1
1,4
0
20,6
5,5
58,9
57,5
38,4
12,3
4,1
2,7
43,8
90,4
19,2
38,4
57,5
52,1
1,4
19,2
8,2
57,5
54,8
17,8
60,3

összes

Lányok Együtt Fiúk Lányok Együtt
N = 90 N = 163 N = 224 N = 240 N=464

14,4
12,2
12,2
7,8
12,2
34,4
42,2
26,7
35,6
17,8
11,1
7,8
33,3
31,1
22,2
17,8
25,6
39,9
0
1,1
4,4
13,3
3,3
2,2
33,3
71,1
37,8
6,7
3,3
2,2
4,4
24,4
3,3
53,3
58,9
23,3
13,3
4,4
0
41,1
66,7
11,1
38,9
58,9
54,4
2,2
10,0
4,4
38,9
66,7
2,2
68,9

17,2
14,7
8,6
8,0
15,3
32,5
46,0
22,1
34,4
17,2
12,3
6,1
32,5
31,9
17,2
12,9
25,2
38,8
3,1
3,1
5,5
12,3
4,3
3,1
28,8
66,3
33.7
7,4
3,7
1,8
2,5
22,9
4,3
55,8
58,3
30,1
12,9
4,3
1,3
42,3
77,3
14,7
38,7
58,3
53,4
1,8
14,1
6,1
47,2
61,4
9,2
65,0

22,3
13,4
9,4
18,3
16,3
29,4
63,4
54,9
56,7
21,4
11,6
12,1
38,6
38,6
15,7
33,0
42,9
50,9
8,5
15,6
18,8
9,2
16,3
7,8
35,3
57,6
38,8
11,1
8,0
2,7
4,6
20,9
15,0
63,0
63,0
53,1
18*3
12,5
8,5
45,8
79,1
18,3
49,1
62,1
67,9
8,5
14,3
14,3
58,2
66,7
10,5
70,5

13,3
8,8
8,3
10,4
9,2
24,5
61,3
60,0
62,5
11,3
7,1
5,8
28,2
32,5
17,8
38,0
46,3
55,0
5,0
8,3
14,6
11,7
6,1
5,5
35,8
66,3
42,9
6,7
7,9
3,3
3,1
20,9
9,8
54,2
60,4
45,0
16,3
3,8
5,0
39,3
62,6
10,4
51,3
66,7
68,8
5,4
7,9
4,6
40,5
60,1
1,8
74,7

17,7
11,0
8,8
14,2
12,6
26,9
62,3
57,5
60,0
16,2
9,3
8,8
33,2
35,4
16,8
35,3
44,7
53,0
6,7
11,9
16,6
10,4
11,1
6,7
35,6
62,1
41,0
8,8
8,0
3,0
3,8
20,9
12,3
58,4
61,6
48,9
17,2
8,0
6,7
42,4
70,1
14,2
50,2
64,4
68,3
6,9
11,0
9,3
49,0
63,3
6,0
72,6

Az indítékok választása nemek és tagozatok szerinti bontásban, az adott mintarész százalékában
kifejezve
Alsó tagozat

Felső tagozat

Indíték

Fiúk
N = 71

68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99

78,9
88,7
14,1
19,7
12,7

90,9
88,3
10,4
7,8
6,5

85,1
88,5
12,2
13,5
9,5

46,5
56,3
66,2
14,1
14,1
7,0

42,9
48,1
81,8
3,9
7,8
3,9

44,6
52,0
74,3
8,8
10,8
5,4

14,1
70,4
43,7
14,1
14,1
12,7

16,9
80,5
46,8
11,7
0
6,5

15,5
75,7
45,3
12,8
6,8
9,5

83,1
53,5
78,9

76,6
67,5
79,2

79,7
60,8
79,1

Lányok Együtt
N = 77 N = 148

Fiúk
N = 80

86,3
50,0
11,3
15,0
3,8
25,0
43,8
20,0
33,8
38,8
62,5
20,0
31,3
10,0
30,0
33,8
42,5
16,3
36,3
26,3
17,5
10,0
11,3
55,0
33,8
26,3
57,5
36,3
56,3

Középiskola

Lá8yok Együtt
N = 73 N = 153

76,7
61,6
6,8
2,7
4,1
17,8
28,8
13,7
35,6
45,2
64,4
6,8
12,3
2,7
20,5
11,0
32,9
16,1
39,7
32,9
11,0
2,7
1,4
43,8
21,9
21,9
53,4
39,7
52,0

81,7
55,5
9,2
9,2
3,9
21,6
36,6
17,0
34,6
41,8
63,4
13,7
22,2
6,5
25,5
22,9
37,9
15,7
37,9
29,4
14,4
6,5
6,5
50,0
28,1
24,2
55,5
37,9
54,2

Fiúk
N = 73

76,6
75,3
1,4
4,1
2,7
21,9
13,7
42,5
26,0
27,4
8,2
8,2
13,7
6,9
6,9
20,6
13,7
0
21,9
11,0
15,1
2,7
8,2
32,9
4,1
12,3
53,4
31,5
35,6

összes

Lánvok Együtt Fiúk Lányok Együtt
N = 90 N = 163 N = 224 N = 240 N = 464

82,2
82,2
8,9
6,7
4,4
24,4
20,0
31,1
43,3
26,7
16,7
4,4
4,4
3,3
15,6
8,9
24,4
5,6
36,7
17,8
17,8
3,3
8,9
26,7
6,7
14,4
62,2
35,6
28,9

79,8
79,1
5,5
5,5
3,7
23,3
17,2
36,2
35,6
27,0
12,9
6,1
8,6
4,9
11,7
14,1
19,6
3,1
30,1
14,7
16,6
3,1
8,6
29,5
5,5
13,5
58,3
33,7
31,9

83,3
70,5
8,9
13,0
6,3
23,5
29,4
30,7
35,3
40,6
46,0
14,3
20,1
8,0
19,0
27,5
28,8
10,3
51,7
29,0
15,6
8,9
10,7
44,4
19,6
19,6
64,3
40,2
56,7

83,8
77,9
8,8
6,7
5,0
21,5
23,9
23,3
40,8
39,2
52,1
5,0
7,9
3,3
17,8
9,8
28,2
12,1
472
31,7
13,8
2,5
5,8
34,4
13,5
17,8
64,2
47,1
52,1

82,1
74,3
8,8
9,3
5,6
22,5
26,6
26,9
38,1
39,9
49,1
9,5
13,8
5,6
18,4
18,4
28,5
11,2
47,2
29,3
14,7
5,4
8,2
39,2
16,5
18,7
64,2
43,8
54,3

I. grafikon
Az egyes indítékokra eső választások eloszlása tagozatok szerinti bontásban
A ) Negatív iskolai motivációra utaló kijelentések
B ) Motivációs feszültség szempontjából közömbös kijelentések
C) Pozitív iskolai motivációra utaló kijelentések
ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ УЧАЩИХСЯ, СВЯЗАННЫХ СО ШКОЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
БЕЛА КОЗЕКИ

В работе приводятся результаты исследования тех факторов, которые определяют ин
тенсивность школьной деятельности. Метод исследования был подготовлен автором для
данной работы. На первой фазе исследования 500 школьников обоего пола в возрасте от
6 до 18 лет перечислили— при помощи вопросника открытого типа или непосредственно —
те мотивы, которые оказывают наибольшее влияние на их школьную деятельность. На
основе полученных данных, посредством математико—статистической систематизации и
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отбора, был составлен список высказываний, содержащий мотивы различного направления
и различной ценности. На второй фазе исследования из списка были выявлены наиболее
характерные мотивы.
В работе приводится анализ содержания выбранных мотивов. Главным выводом явля
ется то, что при формировании детских побуждений важнее, нежели любые исследовав
шиеся факторы является мотивирующее влияние системы ценностей — которая получена
от взрослых и усвоена впоследствии.

A N INVESTIGATION OF MOTIVES TOWARDS^SCHOOL-ACTIVITIES AMONG
PU PILS
KOZËKI, BÉLA

The examinations reported, elaborate the confessions o f 6-to-18-year old school boys
and girls, concerning th e kinds of motives, th a t determ ine the intensity o f their parti
cipation in school-activities. For the exploration the author construed special means of
investigation.
In the first phase 600 pupils (the boys and girls in an equal proportion) enumerated
verbally, respectivelly in an open questionary those m otives which m ostly influence
their endeavour at school. On the basis of this — after a system atical arrangement and
selection from psychological and statistical m athem atical aspects — a confession-list,
com prising m otives o f different tendencies and values has been brought together.
In the second phase another group of children (concordant with the previous one in all
aspects) has chosen th e m otives m ost im portant to them from the list.
The study discloses a content analysis of the choices. Its m ain conclusion is, that the
m ost m otivating effect in the forming o f children’s m otivations are those received from
th e adults, that is an interiorized system o f values, rather than any o f the factors ex 
plored .
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NEVELÉSI NEHÉZSÉGEK MEGOLDÁSAINAK MINŐSÍTÉSE
PEDAGÓGUSOK ÉS PSZICHOLÓGUSOK ÁLTAL
KÓSÁNÉ ORMAI VERA
ELTE Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszék

A szerző a pedagógusok attitű djét vizsgálja a különböző típusú (agresszív, regresszív,
erkölcsi jellegű) viselkedési zavart m utató tanulókhoz.
Jelen munkájában pedagógusok, pszichológusok és pedagógusjelöltek számára fel
kínált nevelési eljárások m inősítése alapján kívánja m egállapítani, hogyan értékelik e
csoportok az egyes viselkedési rendellenességeknél a pozitív viszonyra utaló (okkeresés,
meggyőzés, közösségi tevékenység), a negatív viszonyra utaló (tiltás, fenyegetés, bünte
tés) és az átutaló eljárásokat.
A tanárjelöltek és a pedagógusok különösen az agresszív típusú tünetek esetében ér
tékelik magasabb osztályzattal a tiltást, fenyegetést kifejező m ódszereket. A regresszív
tünetek esetében a pszichológusok inkább az okkereső m egoldásokat, a pedagógusok a
közösség bekapcsolását tartják hatékonyabbnak.
E gy korábbi vizsgálat eredm ényeivel összehasonlítva m egállapítható, hogy a nyitott,
spontán válaszadást kívánó (képzelt) szituáció, valam int a pozitív és negatív eljárásokat
egyaránt tartalmazó választási helyzet között — a spontán válaszadás kedvezőtlenebb,
több negatív módszert felszínre hozó reagálásai m iatt — ellentm ondás van.

Jelen munkánk egy vizsgálatsorozat része, melyben az iskolai nevelőmunka
szubjektív feltételeit, ezen belül a pedagógusok intellektuális, emocionális és
viselkedésben megnyilvámdó viszonyát tanulmányozzuk a nehezen nevelhető
(szociálisan inadaptált) tanulókhoz. A kutatás távolabbi célja a szociálisan
inadaptált gyermekekkel való megfelelő bánásmód, a pedagógiai pszichológiai
korrekció elősegítése.
A nehezen nevelhető gyerekek és a nevelő kapcsolatának alakulásában jelen
tős szerepet játszik a pedagógus nevelési eljárása. A megoldásra irányuló mód
szerek visszahatnak a gyermek és a nevelő viszonyára és így — egyéb tényezők
mellett — befolyásolják a megoldási törekvés hatékonyságát.
A szakirodalom és saját tapasztalataink egyaránt arra utalnak, hogy a pedagó
gusok viszonya a problémás gyerekekhez általában negatív. Ezek a tanulók ko
moly nehézséget jelentenek számukra, tanácstalanok a velük kapcsolatos bánás
módban ( 1,2,3), és gyakran alkalmaznak náluk negatív szankciókat (6). A taná
rok a konfliktushelyzetek 94%-ában autokratikus megoldáshoz folyamodnak (7).
Kutatásunk jelen szakaszában a pedagógusoknak a magatartási nehézségek
megoldására irányuló törekvéseit vizsgáljuk. Ez a problémamentes tanulók
nevelése szempontjából is lényeges, ugyanis — más szerzőkkel egyetértésben
- feltételezzük, hogy a nehezen nevelhető gyerekkel kapcsolatos bánásmód
ból következtetni lehet a tanulók iránti általános beállítottságra, a nevelő—
növendék viszonyra (6).
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Vizsgálatunkkal az alábbi kérdésekre keresünk választ:
1. Hogyan értékelik a pedagógusok (más csoportokkal összehasonlítva)
a különböző viselkedési zavarok esetében felkínált megoldási lehetősége
ket ?
2. A spontán vélemény és a választási helyzetben jelentkező reagálás között
tapasztalható-e eltérés, és ha igen, milyen jellegű ?

A vizsgálat előzményei és módszere
Korábbi — a pedagógusoknak saját osztályuk nehezen nevelhető tanulóira
vonatkoztatott véleményét elemző — felmérésünkben megállapítottuk, hogy a
megoldást célzó módszerek sorában a szóbeli formák (meggyőzés, figyelmez
tetés) túlsúlyban vannak az egyéb (pl. tevékenység útján történő alakítás)
lehetőségekhez viszonyítva. Az egyéni ráhatás, a pedagógus —tanuló páros kap
csolatára épülő eljárások nagyobb számban fordulnak elő, mint a közösségi
tevékenységen alapuló indirekt módszerek (5).
A problémát tovább kutatva — egy vizsgálatsor részeként — a jelen tanul
mányban ismertetésre kerülő vizsgálatot közvetlenül megelőzően, három cso
portnak (pedagógusok, pszichológusok és tanárjelöltek) 12 viselkedési zavart
tartalm azó listát adtunk. Felkértük őket, írják le, mit tennének, mit monda
nának az egyes szituációkban.
A több mint háromezer válasz elemzése alapján megállapítottuk, hogy a
pedagógusok és a tanárjelöltek csoportjában az agresszív és az erkölcsi jellegű
magatartási problémák eseteiben a direkt eljárások dominálnak. A pozitív
(okkeresés, meggyőzés stb.) és a negatív (tiltás, büntetés stb.) módszerek
arányát tekintve a pedagógus és a tanárjelölt csoportban is a negatív eljárások
magas előfordulása irányába billen a mérleg (2).
A továbbiakban — kontroll és összehasonlítás céljából — ugyanezen vizs
gálati személyek (146 pedagógus, 30 pszichológus és 80 tanárjelölt) kilenc
magatartási rendellenességet tartalmazó leírást kaptak. A kilenc viselkedés
zavar három típusba sorolható: 1. Agresszív tünetek (a társ zavarása, vereke
dés); 2. Regresszív tünetek (visszahúzódó, gátolt, passzív magatartás); 3.
Erkölcsi problémák (hazugság, lopás, csavargás).
Valamennyi szituációhoz 5 —5 megoldási javaslatot kapcsoltunk. Ezeket a
vizsgálati személyeknek hatékonyság szempontjából (a leginkább eredményes
nek ta rto tt eljárástól a legkevésbé hatékony felé haladva) 5-től 1-ig terjedő
osztályzattal kellett értékelniük. A minősítésre váró nyolc eljárás — a kilenc
esetre vonatkozóan gyakorlatilag azonos előfordulásban — a következő neve
lési módszerek konkrét megfogalmazása:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meggyőzés, tanács, feladat
Okkeresés
Közösségi tevékenység
Tiltás
Fenyegetés
Büntetés
Átutalás (más szakemberhez, a <családhoz)
Nem vesz róla tudomást

(M)
(0)
(K)
(T)
(F)
(B)
(Á)
(N)

pozitív viszonyra utaló
eljárások
negatív viszonyra utaló
eljárások
egyéb eljárások

A vizsgálat eredményei
Nevelői eljárások értékelése választási helyzetben
Az alábbiakban bemutatjuk a vizsgálati csoportok választásának megosz
lását. Mindhárom (agresszív, regresszív, erkölcsi problémák) tünetcsoportból
kiemelünk egy-egy olyan helyzetet, amely a vizsgálati csoportok között a leg
több véleménykülönbségre adott alkalmat.
1. táblázat
Nevelési nehézségek megoldására alkalmazott eljárások minősítése pedagógusok és
pszichológusok által
Foko
zat

Név. élj.
Osop.

M

К

T

В

N
0,8
0
1,25

Szign. kül.

5

Ped.
Psz.
Tan.

50
50
60

41
33
33,75

6,9
14
2,5

1,3
3
2,5

4

Ped.
Psz.
Tan.

37,7
36,6
30

35
26,7
27,5

19,1
16,7
32,5

1,36
3,3
8,75

6,84
16,7
1,25

p < 0,01
(X 2 = 22,3488)

3

Ped.
Psz.
Tan.

8,2
3,7
3,6

11,6
10
21,5

43,2
33,33
46,2

11,64
13,33
18,7

25,4
40
10

p < 0,05
(X 2 = 18,8160)

2

Ped.
Psz.
Tan.

3,4
10
5

21,3
26,7
16,25

41,1
40
36,25

30,1
16,7
33,75

nincs

1

Ped.
Psz.
Tan.

0,7
0
1,2

9,6
10
2,5

44,5
40
33,8

37
26,6
53,9

p < 0,05
(X 2 = 16,2814)

4,1
6,6
8,75

8,2
23,4
8,6

nincs
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Agresszív tünetcsoport
,,Az órán figyelmetlen, beszélget, zavarja társait.”
Az ötödik és a második fokozat odaítélésében egyetértés, a többi esetben
szignifikáns különbség mutatkozik a vizsgálati csoportok között. A táblázatról
leolvasható, hogy a közösségi, illetve egyéni feladat adását a pedagógusok
előnyben részesítik a másik két csoporthoz viszonyítva. A tiltást és a büntetést
a tanárjelöltek preferálják inkább. Ugyancsak ők helyeslik legkevésbé a figyel
men kívül hagyást, míg ez a megoldás leginkább a pszichológusok számára
rokonszenves.
Regresszív tünetcsoport
,,Nincs barátja, mindig egyedül van. A közös játékban, kiránduláson nem vesz
részt.”
Szignifikáns különbséget a 4., 2. és az 1. fokozat odaítélésében találtunk. Ez
a következőkből ered. A pedagógusok és a tanárjelöltek álláspontja az „ok
keresés” valamint a „közösségi feladat, közösséggel való megbeszélés” értéke2. táblázat
Nevelési nehézségek megoldására alkalmazott eljárások minősítése pedagógusok és
pszichológusok által
Foko
zat

Név. élj.

0

К

T

0,7

0

6,6

0
0

Ped.
Psz.
Tan.

67,1
46,7
55

30,82
46,7
45

4

Ped.
Psz.
Tan.

28,8
53,3
41,25

61,6
43,3
52,5

3

Ped.
Psz.
Tan.

4
0
1,25

10
2,5

2

Ped.
Psz.
Tan.

0
0
2,5

1

Ped.
Psz.
Tan.

0,7
0
0

б
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F

N

Szign. kül.

Osop.

0

61,2
3,4
1,25

1,4
0

nincs

0

3,4
0
5

0
0
0

54.4
46,7
52.5

31,4
33,3
36,25

3.4
10
7.5

nincs

0
0
0

35,6
40
36,25

51.4
36,7
32.5

13
23,3
28,75

p < 0,05
(X 2 = 11,734)

0,7
0
0

2,7
3,3
10

13,6
30
26,5

82
66,7
63,75

p < 0,01
(X 2 = 14,1986)

6,8

p < 0,05
(X 2 = 9,954)

lésében különbözik a pszichológusokétól. A pszichológusok inkább az okkereső
megoldást, a pedagógusok a közösség bekapcsolását részesítik előnyben.
A 2. fokozat odaítélésében a pszichológus és a tanárjelölt csoport egységesen
különbözik a pedagógus csoporttól a „fenyegetés” és a „nem vesz tudom ást”
eljárásban. Az 1. fokozatnál hasonló tendencia figyelhető meg. A pedagógusok
- a pszichológusokkal és a tanárjelöltekkel ellentétben — nagyobb arányban
utasítják el a „nem vesz tudomást” lehetőségét, míg a „fenyegetést” hatéko
nyabbnak vélik.

Erkölcsi problémák
,,Nem mond igazat, olyanokat mesél, ami meg sem történt. Letagadja, amit elkö
vetett
A 4., 3. és az 1. fokozat esetében kaptunk szignifikáns eltérést. Ennél a
tünetnél is — a korábbiakhoz hasonlóan — a „közösségi feladat” adását érté
kelik a pedagógusok és a tanárjelöltek hatékonynak. A „átutalást” inkább a
3. táblázat
Nevelési nehézségek megoldására alkalmazott eljárások minősítése pedagógusok és
pszichológusok körében
Foko
zat

~"'-^Nev. élj.
Csop.

0

к

T

F

Á

Szign. kül.

5

Ped.
Psz.
Tan.

87,7
80
90

6,1
16,7
8,7

0
0
1,3

1,4
0
0

4,8
3,3
0

Ped.
Psz.
Tan.

11.7
16.7
8,75

23,28
20
36,25

9,58

4

0

0,7
20
6,25

54,8
43,3
41,25

p < 0,001
(X* = 30,5664)

Ped.
Psz.
Tan.

1.3
3.3
0

44.3
13.3
37,5

26.4
46,7
12.5

3,4
11,25

24.6
36.7
38,75

p < 0,001
(X 2 = 28,9052)

Ped.
Psz.
Tan.

0

24,7
26,7
17,5

49,3
33,3
44,5

12,3
30
28,75

13,7
10
10

nincs

Ped.

0

Tan.

0
0

1,3
23,3
0

14,5
20
36,25

82,1
50
53,75

2,1
6,7
10

p < 0,001
(X 2 = 23,8355)

3

2

1

0
1,25

3 Magyar Pszichológiai Szemle

7,5

0

nincs
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pedagógus csoport alkalmazza. A „fenyegetést” a pedagógusjelöltek nem
utasítják el olyan mértékben, mint a „tiltást” .
Az egyes eseteket tekintve mindhárom csoport közös vonása a „meggyőzés”
és az „okkeresés” eljárásának pozitív értékelése, amely az 5. és 4. fokozattal
történő minősítésben fejeződik ki.
A vélemények elsősorban a negatív szankciók (tiltás, fenyegetés) valamint
az „átutalás” és a „nem vesz tudomást” hatékonyságának megítélésében tér
nek el egymástól. Ez utóbbi megoldásmódokat tekintve többnyire a pszi
chológusok álláspontja különbözik a másik két csoport választásától.
Korábbi és jelen vizsgálatunkban is a regresszív tüneteknél alkalmazásra
kerülő módszerek értékelésében tapasztalható a legnagyobb egyetértés.
A nevelői eljárások összehasonlítása a spontán
és a választáson alapuló helyzetekben
A spontán reagálás és az irányított értékelés összehasonlítása tájékoztat
arról, hogy a vizsgálati személyek (csoportok) a nyitott helyzetben negatív
vagy pozitív irányba térnek-e el a választási szituációban kifejtett érték
rendjüktől, ill. azonos minőségű választ adtak.
A két egymást követő vizsgálatban nyilvánított vélemény — a regresszív
tünetcsoport kivételével — jelentős mértékben különbözik egymástól. Mind
három vizsgálati csoportra, különösen azonban a pedagógusokra és a tanár
jelöltekre, a negatív irányú eltérés jellemző. Ez azt jelenti, hogy a spontán
válaszokban több negatív előjelű nevelői eljárás bukkan fel, mint az 5-től 1-ig
terjedő osztályzatban kifejezett értékelésben. Az azonos magatartási zavarok
ra irányuló megoldási törekvések kétféle eljárással vizsgált összehasonlítása
számos esetben „kategóriaromlást” jelez. Azaz ugyanazon vizsgálati személy
nél a pozitív módszer 5-ös vagy 4-es osztályzattal történő értékelése a spontán
válaszban egy negatív eljárás megnevezésével áll szemben.
Ez a korábban bem utatott három esetben a következőképpen alakul.
Agresszív tünetcsoport
,,Az órán figyelmetlen, zavarja társait.”
4. táblázat
Nevelési nehézségek megoldására alkalmazott eljárások minősítése pedagógusok és
pszichológusok által

Osoport

Ped.
Pszich.
Tanárj.
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A változás iránya
%-ban
__
"

Nem
változott

35,6
56,6
37,5

Pozitív
irányba
változott

0,7
0
1,3

Negatív
irányba
változott

63,7
43,4
61,2

Regresszív tünetcsoport
„Nincs barátja, mindig egyedül van. A közös játékban, kiránduláson nem vesz
részt.”
5. táblázat
Nevelési nehézségek megoldására alkalmazott eljárások minősítése pedagógusok és
pszichológusok által

Csoport

A változás iránya
%-ban
~~~~~~~—__

Ped.
P s z ic h .
T a n á r j.

Pozitív
irányba
változott

Nem
változott

9 3 ,5

N6.6
9 6 ,1

2 ,0
6 ,7

o

Negatív
irányba
változott
4 ,5
6 ,7
3 ,9

Erkölcsi problémák
..Nem mond igazat, olyanokat mesél, ami meg sem történt. Letagadja, amit el
követett.”
6. táblázat
Nevelési nehézségek megoldására alkalmazott eljárások minősítése pedagógusok és
pszichológusok által

C soport

Ped.
P s z ic h .
T a n á rj.

A változás iránya
% -ban
___

P o zitív
irá n y b a
v álto zo tt

Nem
v á lto z o tt

7 0 ,8
60
54

4 ,5
3 ,4
1

N egatív
irán y b a
v álto zo tt

2 4 ,7
3 6 ,6
45

Szignifikáns különbséget (a vizsgálati csoportok között) csak az utolsónak
közölt (hazugság) esetben kaptunk (x2 = 7,0224 p<0,05). Úgy tűnik, hogy a
legnagyobb, negatív irányú változás az agresszív tünetek esetében a tanár
jelölt és a pedagógus csoportnál fordul elő. Az erkölcsi problémákra spontán
helyzetben a pszichológusok is negatív módszerekkel keresnek megoldást.
Összefoglalás
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy — a feleletválasztásos módszer
alkalmazása esetén — a viselkedési zavarok megoldásában mindhárom vizs
gálati csoport a pozitív beállítottságra utaló eljárásokat értékeli hatékonyabb
nak.
3*
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A tanárjelöltek és a pedagógusok az agresszív típusú magatartási rendelle
nességek esetében szavaznak viszonylag magas számban a tiltást, fenyegetést
tartalmazó módszerekre. A pedagóguscsoport tagjai a közösségi tevékenység,
az osztálymunka adta lehetőségek ismeretében fokozott mértékben támasz
kodnak a társas-közösségi kapcsolatokban rejlő megoldási eljárásokra.
Korábbi vizsgálataink eredménye több esetben arra utalt, hogy a tanár
jelöltek beállítottsága közel áll a pszichológusokéhoz. Esetenként nyitottabb,
rugalmasabb megközelítés jellemzi őket, ugyanakkor — feltehetően a peda
gógiai tapasztalat hiánya miatt — hajlamosak a „pánik-reakcióra” . Nehezebb
helyzetekben viszonylag könnyen tiltanak, esetleg büntetnek (1. 1. és 6. táb
lázat).
A pedagógiai tapasztalat ugyanakkor — ennek pozitív vagy negatív tartal
mától függően — különbözőképpen befolyásolhatja a magatartászavart mutató
gyerekhez fűződő viszonyt.
A kötetlen szituációban és a választási feladatokban adott válaszok negatív
irányú különbsége a tudatosság és a spontaneitás, az elmélet és a gyakorlat, a
meggyőződés (különösen ennek intellektuális összetevője) és a tényleges maga
tartás közötti ellentmondásra utal.
A jelenség metodikai tanulsága, hogy a reális és a képzelt szituációban meg
nyilvánuló nevelői magatartás korrelációja (7) a nyitott, spontán reagálást
kiváltó helyzetekre érvényes csupán. A pozitív és negatív alternatívát egy
aránt felkínáló módszer elsősorban a pedagógiai tevékenység tudatos, kont
rollált mozzanatának elemzésére alkalmas, a nevelés gyakorlatában megnyil
vánuló magatartást kevésbé tükrözi.
Kutatómunkánk további fázisában a megfigyelés útján megközelíthető
nevelői magatartás és a beállítottság kapcsolatára szeretnénk fényt deríteni.
A közlem ény a szerkesztőségbe érkezett: 1977. V III. 30.
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ОЦЕНКА МЕОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ВОСПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЧИТАЮТСЯ ПСИХОЛОГАМИ И
ПЕДАГОГАМИ
ВЕРА ОРМАН КОШАНЕ

Автор исследовал отношение педагогов к учащимся с поведенческими нарушениями
различного типа (агрессивного, регрессивного или морального характера).
В настоящей работе педагогам, психологам и студентам педагогических ВУЗ’ов было
предложено оценить эффективность различных воспитательных приемов, используемых
для коррекции поведенческих нарушений. Одни из этих приемов указывали на положи
тельное отношение (например, поиск причины, убеждение, коллективная деятельность
детей), другие — на отрицательное отношение (запрет, угроза, наказане), а также на
промежуточные формы.
Педагоги и студенты более высоко оценивали запрет, угрозу и т. д. — особенно в случае
агрессивных проявлений со стороны учащихся. При симптомах регрессии психологи пред
полагали более эффективным поиск причины, а педагоги — включение в коллективную
деятельность.
Сопоставление результатов данного исследования с данными ранее проведенных работ
показывает, что имеется выраженное противоречие в ответах, данных в двух различных
ситуациях: при открытом, произвольном ответе на предложенную (вымышленную) ситуа
цию — с одной стороны, а с другой — при выборе на основе списка, содержащего одина
ковое количество положительных и отрицательных приемов. При произвольных ответах
чаще встречается предпочтение отрицательных приемов.

MEASURES U SE D FO R SOLVING PEDAGOGICAL D IFFIC U L TIE S, Q U A LIFIE D
B Y PEDAGOGUES A N D PSYCHOLOGISTS
KÔSANÆ OKMAI, VEKA

The author investig ates pedagogues’ attitude towards pupils, w ho show different type
(aggressive, regressive, moral type) o f behavioural disturbances.
Pedagogues, psychologists and future pedagogues have qualified pedagogical measures
being applied to solve behavioural abnormities. On the basis o f this qualification the
author intends to set down, how these groups evaluate measures that reflect a positive
relation (find-the reason, conviction, communal activities) a negative relation (pro
hibition, threat, punishment) and measures not directly referring to behaviour.
Especially with agressive types o f symptoms, future pedagogues and pedagogues
evaluate prohibition and threat w ith a higher mark. In case o f regressive sim ptom s,
psychologists find the reason-finding solutions more effective, w hile pedagogues stand for
the use of the possibilities within communal relations.
Findings collated w ith those o f an earlier investigation showed that between the open
(imaginative) situation demanding spontaneous answering and the „choice-situation”
comprising positive as well as negative measures, a contradiction can be found, because
spontaneous answering is disadvantageously reacted on, by revealing more negative
m easures.
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A GASTROINTESTINALIS RENDSZER
K ÉT PSZICHOSZOMATIKUS BETEGSÉGÉNEK (ULCUS, COLITIS)
VIZSGÁLATA ERUSZTRÁCIÓS TESZTTEL
CSÁSZÁR GYULA-JUHÁSZ ERZSÉBET
Bp. IV. Tanács VB
Egyesített Felnőtt Gyógyító-Megelőző Intézménye
Bajmegállapító Osztálya

A szerzők a gastrointestinalis rendszer két pszichoszomatikus betegségét (ulcus,
colitis) vizsgálták frusztrációs teszttel (PFT). A z irodalmi adatok és saját tapasztalataik
alapján ez a vizsgálat alkalmas arra, hogy e betegségek patogenezisében döntő szerepet
játszó feszültségfeldolgozási m ódokat feltárja. A pszichoszomatikus m egbetegedés „orga
n iku s” és „funkcionális” stádium aiban levőkből, neurotikusokból, ill. a sine morbokból
képeztek vizsgálati csoportokat, összesen 281 vizsgált személlyel. A P F T eredményeket
variancia-analízisnek és 2 m intás t-próbának vetették alá. M egállapították, hogy az ál
taluk feltételezett sajátos pszichoszom atikus reakciómódnak, az „acting in ”-nek m eg
felelő PFT-profil létezik. Ez azonban nem különíti el az „organikus” és „funkcionális”
stádium ban lévő pszichoszomatikus betegeket egym ástól, ill. szom atikus panaszokkal
rendelkező neurotikus betegektől. Találtak azonban néhány, „organikus” pszichoszom a
tiku s betegekre specifikus jegyet. Vélem ényük szerint mind a neurózis, mind a pszicho
szom atikus megbetegedés esetén a szem élyiségfejlődés zavara vezet az alkalmazkodás, az
énintegráció zavarához, a feszültségfeldolgozó eszköztár elégtelenségéhez. A PFT segít
ségével e pszichés anomália súlyosságának foka jól megragadható.

Ma már általánosan elfogadott, hogy mind az ulcus-, mind a colitis-betegség
„pszichoszomatikus betegségek” , melyeknek kialakulásában és lefolyásában
a „multifaktorális betegség-genezis” a jellemző. Ezért e két pszichoszomatikus
betegség megközelítéséhez komplex vizsgáló eljárások szükségesek, ezen belül
a belgyógyászatiak mellett pszichológiai vizsgálatok is.

1. Kérdésfeltevések és vizsgálati szempontok
Mind az ulcus, mind a colitis kialakulásában szerepet játszó és a szervezet
egyensúlyának megbomlásához vezető pszichés tényezőket (Birnbaum, 1973)
igyekeztük feltárni. Ma már általánosan elfogadott, hogy e betegségekben az
emóciók döntő jelentőségűek (Jores, 1967; Hess, 1968; Zauner, 1972). Az el
múlt évtizedekben az emóciók és a viszcerális válaszok közötti kapcsolatok
alapján számos patogenetikai koncepció született (Schwidder, 1965; Delius,
1972; Demling, Rösch, 1974; Overbeck, Biebl, 1975; Szewczyk, 1966). A kör
nyezetből származó, fokozott pszichés megterhelést, fokozott feszültséget keltő
ingerek a szervezet károsításának lehetőségét hordozzák (Baumann, 1975).
A pszichoszomatikus betegségek patogenezise azt veti fel, hogy a szervezet
alkalmasint fokozott mértékben veszi igénybe alkalmazkodásához a viszcerális
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(tehát vegetatív autonóm szabályozású) válaszokat; sőt előfordulhat, hogy
bizonyos körülmények között még önmagának egy részét is felhasználja
akár fel is áldozza — egyensúlyos lét helyzetének biztosítása érdekében (Am
mon, 1973; Engel, 1975).
Mivei a viszcerális válasz beépülhet a szervezet alkalmazkodási repertoár
jába (Lader, 1972), úgy találtuk helyesnek, ha e válasz kiváltódásának körül
ményeit: a feszültségkeltő helyzetet és a feszültség feldolgozásának, el
hárításának, a helyzetre való reagálásának a módjait vizsgáljuk elsősorban.
Fel kellett tételeznünk, hogy a kialakult betegségben, tehát felnőtt korban
vizsgált feszültség-feldolgozási módozatok visszatükröznek bizonyos kora
gyermekkorban elsajátított mechanizmusokat (Bräutigam, 1962; Wenar, 1962;
Lipton et al., 1965; Brazelton, 1975). Ezeknek eredménye az a válaszolási
minta (Lacey, 1963; Bräutigam, 1975), mely az egyén feszültség elhárításának
specifikuma, egyben egyensúly-fenntartó eszköze is.
A pszichoszomatikus betegekben a feszültségek elhárítása, feldolgozása nem
kielégítő, és ez a tény szerepet játszik a pszichoszomatikus megbetegedések
kialakulásában, ill. súlyosbodásában (Alexander, 1971). Általában elfogadott,
hogy a pszichoszomatikus betegek védekezési és elhárítási eszközei gyengék,
elégtelenek („gyenge az énjük” ) (Mitscherlich, 1961/62; de Boor, 1964/65;
Fain, 1966; Rosenkötter, 1970; Stephanos, 1975). Ennek következtében alkal
mazkodásuk zavart szenved, mivel megfelelően nem képesek a mindennapi
élettel járó megterhelések, feszültségek elviselésére, ill. azok feldolgozására.
Általában „kifelé” erősnek, szabályozottnak (pensée opératoire: Marty, 1963),
sőt gyakran merevnek („Pinocchio szindróma”) tűnnek (alexythymia: Katwan,
1977), míg „belülről” elnyomhatják, tagadhatják feszültségeiket (Engel,
Schmale, 1972). Ez az alkalmazkodási mód „öndestruktívnak” is nevezhető,
mivel a „gyenge én” működési elégtelenségét „testi eszközökkel” , szerv
károsító módon („testi tünettel kell betölteni a lyukat az én-határokon”)
(Ammon, 1973) próbálja kompenzálni. Fő jellemzőknek tehát az internalizálást
és az intrapunitív jegyeket tekinthetjük.
Az eddigi kutatások alapján megoszlanak a vélemények afelől, vannak-e a pszicho
szomatikus betegségekre jellemző személyiség-specifikumok, és ha vannak, azok determinálják-e a betegségfolyam atot, vagyis vitatott a premorbid karakterstruktúra kérdése.
N éhány szerző szerint egyes betegségekben jellemző premorbid karakterstruktúra és
szem élyiség-specifitás áll fenn (Freyberger, 1972; Hagedorn, 1972; Jürgens—Dieckhöfer,
1972; Schwidder, 1973). Mások arra hajlanak, hogy csupán pszichoszomatikus m eg
betegedésre (és nem egy-egy betegségre) jellemző jegyek létezése fogadható el (Alp, 1970;
Ammon, 1973). A m egítélést bonyolítják a betegség hatására kialakult szem élyiségjegyek
nek a betegséget megelőző állapottól való elkülönítésének nehézségei (Mechanic, 1962;
Freyberger, M üller=W ieland, 1973). Nehézséget jelent a neurózis és a pszichoszomatikus
megbetegedés differenciálása is. A szerzők egy része a pszichoszomatikus betegséget el
különíthetőnek tartja a neurózistól (Alexander, 1971; Ammon, 1973), mások viszont nem
vonnak éles határvonalat közöttük (Mitscherlich, 1972; Brede, 1974; Klumbies, 1974).
Mi is úgy véljük, hogy az élesen elválasztott betegség-entitások koncepciója m a már nem
tartható fenn. A longitudinális vizsgálatok és a patopszichológiai tapasztalatok azt iga
zolják, hogy különböző pszichés és pszichoszomatikus zavarok válthatják egym ást
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(Groen, 1967; Spielgelberg, 1966), egymásba átalakulhatnak (Rahe et al., 1966) és végső
soron e különböző betegségek a pszichoorganizációs zavarok egy kontinuus skáláján
súlyossági fok szerint helyezhetők el.

Föltételeztük, hogy vizsgált betegeink konfliktusra, ill. frusztrációra adott
reakciója sajátos, feszültségszabályozási és adaptációs helyzetmegoldási mód
jaik eltérőek más betegekéhez és az egészséges emberekéhez képest. A frusztrációs helyzet és a feszültségszabályozó eszközök vizsgálatát annál is inkább
fontosnak tartottuk, mert a pszichoszomatikus irodalom kezdettől fogva hang
súlyozza e betegek pszichodinamikájában és személyiségfejlődésében a kielé
gítetlen szükségletek, a frusztráció (pl. az orális frusztráció, dependenciaproblémák) alapvető szerepét. Föltételeztük, ha bizonyos jellegzetességek
megállapíthatók, akkor a levonható következtetések mind a diagnosztikai,
mind a terápiás gyakorlatban értékesíthetők lesznek, sőt a prevenció érdeké
ben bizonyos predikcióra is lehetőség nyílik.

2. a) Hipotézisünk, vizsgálati modellünk
A testi-lelki egészséget az élet kiegyensúlyozott, optimális módjának tekint
hetjük. Ez implikálja azt, hogy az egészségesen (tehát egyensúlyban) élő
személy képes az őt érő feszültségek, terhelések feldolgozására vagy elhárítá
sára úgy, hogy sem ő, sem környezete nem károsodik. Képes megterhelések
elviselésére és tud alkalmazkodni. Ha a feszültségszabályozó rendszer nem
képes betölteni feladatát, az alkalmazkodászavarnak két lehetősége van: az
egyikben a személy a megterhelendő feszültséget azonnal levezeti esetleg kör
nyezetének ártó, asszociális módon: ez az acting out reakció. A másik esetben
— feltételezésünk szerint — a feszültségszabályozás módja ugyancsak inadekvát vagy mert elkerüli a szabályozó rendszert, vagy mert e rendszer elégtele
nül működik; így a megterhelő feszültség bizonyos szerven vagy szervrendsze
ren közvetlenül „csapódik le” s annak működésében okoz zavart. (A keletkező
károsodás mértéke a funkcionális zavartól a súlyos organikus elváltozásig szá
mos tényező függvényében változhat.) Ez utóbbi esetben a személy nem a
szervezet-környezet relációban operál, hanem önmagát, saját testének egy
részét változtatja, betegíti meg. A feszültséglevezetésnek e kóros, öndestruktívnak is nevezhető „belső rövid ú tját” az előbbi analógiájára acting in-nek
nevezhetjük.
E vázolt sajátos reakciómód véleményünk szerint a pszichoszomatikus betegség
keletkezés dinamikájának releváns történése. E megközelítésből kézenfekvőnek
látszott, hogy elsősorban betegeink frusztrációs reakcióit kell vizsgálnunk:
kínos, feszültségkeltő helyzetekben reakcióik mire irányulnak, tartalmaznak-e
agressziót és az merre fordul; mindezekben milyen eltéréseket mutatnak más
betegekkel, illetőleg az egészségesekkel összehasonlítva.
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2. b) Vizsgálati módszerek és csoportok
Vizsgálati módszerül Rosenzweig frusztrációs tesztjét, a PFT-t választottuk.
Feltételeztük, hogy a pszichoszomatikus betegeket a feszültséglevezetés vá
zolt sajátos „belső útjának” megfelelően, frusztráns helyzetben tipikus reak
ciómód jellemzi, amely a PFT bizonyos jegycsoportjaiban tükröződik.
E m ellett egyéb vizsgálatokat is végeztünk (Rorschach-teszt és standard interjú),
amelyek eredményei a későbbiekben a PFT eredm ényeinek kiegészítésére és az értékelés
lehetőségeinek továbbfejlesztésére adnak módot; jelenleg azonban csak a PFT eredm ényei
vel foglalkozunk.

Rosenzweig tesztjét hasznos eszköznek tartják nemcsak a személyiség
dinamika feltárásában, hanem az alkalmazkodóképességre való következte
tésben is. A teszthelyzetet Kramer (1959) a következőképp látja:,,(a vizsgált
betegnek) alá kell vetnie magát ismételt agresszióknak, amelyek őt hatékony
és közvetlen válaszra ingerük . . . ezért ad olyan válaszokat, amelyek: 1. alkal
mazkodóképességének hiányaira mutatnak; 2. felfedik arra való alkalmatlansá
gát, hogy tudomásul vegye egy helyzet bonyolultságát és eltűrje az alkalmaz
kodóképessége fogyatékosságát; 3. illusztrálják a feszültségcsökkentő mecha
nizmusokat, amelyek a normális reakciómódot kielégítik ... a frusztráló helyzet
vállalásának képtelensége sokféle meg nem felelő válaszra készteti . . . a kudarc
tudata maga után vonhatja a hatékonyságra, az alkalmazkodásra való inten
zív törekvést, a megoldás végletekig menő keresését . .
Ha a feszültséget valamely cselekedet feloldja és bizonyos egyensúly létre is
jön, ennek az egyensúlynak az állandósága nem biztosított. Végül is megszer
veződik a szükségletek, célok, követelmények egyéni rendszere. Ez a viselkedés
nek abban a típusában nyilvánul meg, amelyet a szervezet választ, hogy létez
hessen. Előfordulhat, hogy a frusztráció által keltett és felduzzadt energia nem
talál kellő levezetést; ilyenkor inadekvát reakciók lépnek fel, amelyek állan
dósulása a rendszer zavarát okozhatja.
A rendszer zavarához vezethető, sajátos viselkedésmódnak előzetes feltevé
sünk szerint egy sajátos PFT jegy csoportban kell tükröződnie (E’-(- ED —
NP-f- m-|-). Ekkor az egyén ugyan megéli a frusztrációs helyzet kínosságát
(bár nem bizonyos, hogy ideálisan), de hatékonyan reagálni, a feszültséget sza
bályozni, elhárítani nem képes. Noha él benne a kínos helyzetből való szabadu
lás, a változtatás igénye, mégis cselekvőképtelen. Növekvő feszültsége éles
kontrasztban áll nem-reagáló, tétlen viselkedésével. Míg tehát kívülről szem
lélve az ilyen személy nyugodt, türelmes ember benyomását keltheti, „belül
ről” fontos és súlyos változások történnek. Kérdés, hogy feltevésünknek meg
felelően ez a PFT jegycsoport valóban elkülöníti-e pszichoszomatikus betegein
ket más (pl. neurotikus) betegektől? Ennek eldöntése érdekében vizsgálati
csoportjaink összeállításánál szigorú kritériumokat alkalmaztunk.
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A PFT valamennyi mutatójában kapott értékeket (14 mutató) matematikai
statisztikai elemzésnek vetettük alá (variancia-analízis, ill. 2 mintás t-próba),
amelynek elvégzésében a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Biometriai Laboratóriuma volt segítségünkre. A betegcsoportok felosztását és
a variancia-analízis eredményeit a függelék tartalmazza.

3. Értékelés
A vizsgálatok megkezdésekor kialakított feltevéseink szerint a pszichoszo
matikus betegek várhatóan az ED, NP, m és esetleg az E mutatókban fognak
eltérni a kontrolitól.
Bebizonyosodott, hogy az általunk feltételezett sajátos feszültségmegoldási típust
tükröző PFT-profil valóban létezik (ED—NP4-m-f-). Az elemzés igazolta egy
olyan reakciómód létét, amelyet az jellemez, hogy a személy feszültséghordozó,
frusztráns helyzetben képtelen a helyzet megoldására — alkalmazkodási és
feszültségfeldolgozási rendszerének, eszköztárának fejletlensége, hiányosságai
m iatt inadekvátan viselkedik. Miközben halmozódik benne a helyzet kel
tette, s az annak megoldására-megszüntetésére irányuló feszültség, ugyanakkor
passzív, cselekvőképtelen, tétlen, irreálisan várakozó. Amíg a megoldásra
váró helyzet kívül változatlan, addig belül a szervben megtörténik a működés
változás: a zavar, végül a megbetegedés.
E sajátos reakciómód azonban eredményeink szerint nem korlátozódik az orga
nikus stádiumba jutott,,pszichoszomatikus” betegekre, ennél általánosabb érvényű.
Jellemzi azon betegek körét is, akiknél a tünetek és az összkép alapján neurózist
állapíthattunk meg, azaz a funkcionális stádiumban lévőket is.
Előzetes feltevéseinkben nem szerepelt két olyan PFT mutató, amelyek azon
ban vizsgálataink szerint az ulcusos és colitises betegeinket valamennyi egyéb
csoporttól szignifikánsan megkülönböztették (M—, I —). Ezek szerint a pszi
choszomatikus betegek más betegektől eltérően csekélyebb empátiát, a mások
megértésének, a beleérzőképességnek fejletlenebb voltát, csekélyebb toleran
ciát mutatnak. Magatartásuk kontrollja gyengébbnek tűnik. Mindez talán a
pszichoszomatikus betegek én-rendszerének gyengeségével, alkalmazkodási
eszköztáruknak fejletlenségével kapcsolatos. Ugyanakkor, talán épp e kevésbé
kontrollált és adaptív viselkedés kompenzálásaként, e betegeket fokozott —
gyakran inadekvát mértékű — felelősség (esetleg munkamegterhelés-)vállalás
jellemzi.
Eddigi eredményeink alapján tehát azt mondhatjuk: pszichoszomatikus és
neurotikus betegeink P F T vizsgálatából mindenekelőtt egy olyan általános ,,pszi
chés anomália” képét nyerhetjük, amelyben az eltérések mértéke az alkalmazkodási
zavar, az én-integráció zavarának súlyosságát jellemezheti. Mindkét betegségben
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hibás személyiségfejlődés áll fenn, amelyben egy eredeti, fontos alapszükséglet
tartós vagy egyszeri súlyos frusztrációja, kielégítetlensége végül is az alkal
mazkodás zavarához vezet. A beteg nem tanul meg egészségesen, reálisan alkal
mazkodni, mert nem fejlődött ki ehhez az eszköztára, nem alakult ki a feszült
ségek feldolgozásának adekvát, célravezető útja. Az eredmény a létezés kóros
módja, az alkalmazkodás zavarán át a betegség kialakulása. Ügy tűnik, a
PFT a megbetegedési folyamatnak ezt a lényegi összetevőjét ragadja meg.
A közlem ény a szerk esztőségb e érkezett: 1977. I X . 15.
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1. táblázat
A betegcsoport és a kontrollcsoport számszerű megoszlása
Csoport
V izsg.
sz á m a
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I.

II.

24

25

Ш/А.
12

П1/В.
48

У.

Betegek
ossz.

25

134

V.
147

Vizsgáltak
ossz.
281

2. táblázat

A P F T mutatók összefoglaló táblázata (variancia analízis)
I. csop.
n=24

Tábl.
PFT

1. E-total
2. I-to ta l

3. M-total
4. O D
5. E - D
6. N - P
7. GCR
8. E’
9. E
10. e
11. r

12. I
13. i
14. M’
15. M
16. m
17. E
18. I
19. E + I

X

49.5
49.7
51.2
45.7
37.1
66.7
45.8
43.6
47.8
63.8
46.6
47.7
54.9
53.9
38.8
67.2
53.0
41.8
47.1

8

7.3
7.2
10.0
6.9
8.5
9.4
6.8
8.6
7.7
10.9
6.6
9.2
8.8
9.6
6.5
12.0
11.3
11.8
9.7

*: P < 5%, szignifikáns
**: P < 1%, erősen szignifikáns

Cn

Ш/А csop.
n=12

П. csop.
n = 25
X

s

X

S

X

s

50.5
49.4
49.8
44.3
40.8
64.2
44.3
46.1
49.2
59.9
43.8
49.0
56.4
51.8
41.2
6319
48.6
44.0
43.9

6.7
2.5
8.9
7.7
10.5
10.4
8.7
6.6
7.5
10.2
7.1
12.2
11.1
9.2
7.2
10.4
11.1
8.0
11.0

47.0
53.5
50.8
50.8
36.8
63.8
43.3
51.0
45.4
57.1
43.9
51.3
58.9
57.5
39.5
63.2
53.8
49.5
52.6

6.6
6.0
10.8
9.4
9.9
10.2
9.5
7.8
8.7
10.7
6.9
11.0
12.1
13.1
8.3
14.3
9.6
11.2
8.3

49.1
51.4
50.1
61.5
39.6
63.1
45.8
49.7
46.6
62.3
44.4
50.8
55.6
52.5
41.8
60.9
51.2
49.0
50.4

7.6
7.6
10.7
9.2
9.4
11.2
8.4
9.2
7.9
14.0
6.8
11.2
9.8
10.2
7.2
15.1
9.1
10.7
10.2

V csop.
n=144

IV. csop.
n= 25

Ш/В csop.
n=44
X

44.6
55.0
53.6
44.2
37.9
67.3
47.7
44.8
44.0
60.9
45.3
49.8
61.3
51.8
44.7
63.8
45.1
44.5
41.7

F/5,269

s

X

s

7.6
7.7
9.7
7.9
7.4
8.7
7.9
6.8
8.8
9.7
7.6
7.9
11.6
13.1
8.9
10.6
7.8
7.0
8.3

51.0
51.2
47.3
46.6
43.2
60.1
46.1
48.8
49.4
59.9
44.6
51.3
55.3
51.5
42.1
56.8
51.9
44.7
47.4

9.9
8.8
11.9
9.1
11.0
11.9
9.5
10.2
9.3
13.4
7.8
10.5
11.4
11.3
7.9
15.6
11.2
8.7
11.3

2.64*
1.67
1.92
1.37
3.13**
3.10**
0.58
2.29*
2.25*
0.76
0.46
0.65
1.48
1.00
3.91*
3.26**
2.35*
2.85*
3.25**

Függelék I.
A betegcsoport és a kontrollcsoport számszerű megoszlása
M agyarázat:
I. Fekélybetegek. N em különböztettük m eg a gyomor- és nyom bélfekélyt.
I I . Colitises betegek. A zon idült (anamnesztikusan vagy a leletek alapján legalább
másféléves) vastagbél-betegségeket soroltuk ide, ahol fertőző, daganatos, gyógy
szeres stb. hatások, teh át a következm ényes folyamatok kizárhatók voltak rész
ben általunk végzett vizsgálatok, részben a beteg birtokában levő leletek alapján.
Fontos volt viszont adekvát panaszok és tünetek m ellett, h ogy az elvégzett vizs
gálatok is bizonyítsák a vastagbélfolyam atot.
III/A . Olyan betegek, akiknél az anamnesztikus adatok alapján a m últban fennállt a
gastrointestinalis rendszer pszichoszomatikus betegsége, de a vizsgálatkor e beteg
ség belgyógyászati eszközökkel nem m utatható ki.
I I I /B . Olyan betegek, akik a gastrointestinalis rendszerre vonatkoztatható panaszok
kal kerültek osztályunkra, de náluk a vizsgálat idején belgyógyászati vizsgáló
módszerekkel a gastrointestinalis rendszer organikus m egbetegedése nem m utat
ható ki.
Előzetes elképzelésünk szerint e két csoport betegei jobban hasonlítanak egy
máshoz, mint az I-es és Il-e s csoport betegeihez, ugyanis a vizsgálatokkor e bete
gek „funkcionális” stádium ban vannak, m íg azok az „organikusban”.
IV . Olyan, ugyancsak osztályunkon vizsgált betegek, akiknél gastrointestinalis
rendszerre vonatkoztatható panaszok vagy tünetek nem állnak fenn, panaszaik
más szervre (főleg szívre) vonatkoznak és náluk a vizsgálatok és az összkép alap
ján neurózis állapítható meg. Az volt az elképzelésünk, hogy biztosítsuk e kontroll
csoport betegeinél az azonos vizsgálati helyzetet, tehát hospitalizációs feltételeket.
V . Sine morbo kontrollcsoport. A vizsgálatokat munkahelyi feltételek között vé
geztük. Előszűrésként megkértük a segítségünkre levő üzem orvost, ill. munka
helyi vezetőt, hogy olyan dolgozókat válasszon ki vizsgálatunk számára, akik
tudomása szerint egészségesek, semmiféle kezelés alatt nem állnak vagy nem áll
tak, akiket beilleszkedőnek és kiegyensúlyozottnak ism ernek (tehát nincsenek
pl. beilleszkedési, életvezetési, alkalmazkodási zavaraik, súlyos konfliktusaik).
A sine morbo csoportból kizártuk azokat is, akikről a kikérdezés során kiderült,
hogy akár pszichés, akár szomatikus tüneteik, panaszaik vannak vagy voltak
(akár gyermekkorban is).

Függelék I I .
A szignifikáns eltérések ismertetése
A következő m utatóknál kaptunk szignifikáns eltérést:
1 . A z E -D érték valam ennyi betegcsoport (kivéve a II.) esetében szignifikánsan alacso

nyabb, m int az egészségesek csoportjában! Továbbá, míg utóbbinál a normál határok
k özé esik, addig a betegeknél a normálövezeten kívül vagy annak határán helyezkedik el
(a III/A . III/B. és IV .-nél P < 6%, az I-nél P < 1% erős szignifikanciával); az ulcusos
és a „funkcionális” csoportok értéke itt tehát majdnem m egegyező.
2. A z N -P érték szignifikáns eltérést m utat az I. és V., valam int a IV . és V. csoportok
k özö tt (P mindkét esetben < 1%). Ez az érték kivétel nélkül m in d en betegcsoportban
meghaladja a normálövezet felső határát — leginkább az ulcusosoknál (I.), míg az egész
séges csoportban az átlag a normálövezet határán áll.
3. A z E ’ értékében szignifikáns eltérés van az I. és V., az I. és III/A ., a III/B . és IV., a IV.
és V. (P < 5%), valam int az I. és III/B (P < 1%) csoportok között. A csoportátlagok
m inden esetben a norm álövezetben maradnak; az I. és IV. csoport E ’ értékei a sine
m orboknál és a III/B . csoportnál, valam int a III/A.-nál is szignifikánsan magasabbak.
E z az adat a norm álövezetbe került átlagok m iatt is nehezebben értékelhető a többinél.
4. A z E érték esetében ugyancsak mindössze a IV. neurotikus csoport m utat eltérést a
sin e morbo (V.) csoporttól (P < 5%); itt a csoportátlagértékek szintén a normál
övezetben maradnak. A neurotikusok az egészségesektől eltérően csekélyebb E érté-
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keket m utatnak, a többi csoport azonban ebben a m utatóban nem tér el sem egym ástól,
sem a sine morbo csoporttól.
6. Az M esetében több viszonylatban m utatkozik eltérés, egyes esetekben igen erősen:
az I. és V. valam int az I. és III/B . (P < 1 %), az I. és IV . (P < 0.1 %), a II. és IV . (P <
5%) a III/A . és IV. (P < 1%), a III/B . és TV. (P < 6%), valam int a IV. és V. csoportok
között. Az átlagokat tekintve, ez a m utató az I. és ÍII/A . csoportokban a legalacso
nyabb, a norm álövezet alsó határán mozog, míg érdekes módon a neurotikus — „funk
cionális”
kontrollcsoportok egyikében (III/B .) m egközelíti, a másikban pedig (IV.)
meghaladja a sine morbo csoport átlagértékét. E jelenség értelmezése alapos m eggondo
lást igényel.
6. Az m m utatóban az eltérések iránya lényegesen egyértelm űbb. Ebben az — elem zésünk
szempontjából oly fontos m utatóban a két pszichoszom atikus csoport azonos tenden
ciát m utat; az átlagértékek valam ennyi betegcsoportnál a normálövezet felső határa
felett helyezkednek el, m íg a sine morbo csoportban — itt egyedül — a csoportátlag
a normál értékhatárokon belül marad.
Az eltérés az I. és V. csoport között igen jelentős (P < 1%), valamint szignifikáns
eltérés m utatkozik a II. és V., és a IV. és V. csoportok között (P < 6%). A csoportátlag
I. (ulcus) csoportban a legmagasabb.
7. Az E m utatóban az I., I l l /А. III/B . betegcsoportok, de a sine morbo csoport is m aga
sabb értékkel tér el a IV. kontroli-neurotikus csoporttól (P < 6%), ill. III/A és V.
esetében (P < 1%). Az átlagértékek valam ennyi csoport esetében a normálzónában
helyezkednek el.
8. Az I m utatóban (bár a csoportátlagok itt is mind a normálövezetben foglalnak helyet)
az eltérés részben az I. és III/A ., valam int a II. és III/B . (P < 6%) és az I. és III. (P <
1%) között m utatkozik. (Tehát, a pszichoszom atikusok és a nem pszichoszom atikus
betegek csoportjai között; utóbbiak értékei szignifikánsan magasabbak — m ásrészt
a „funkcionális” és a sine morbo csoport között (III/B . versus V. : P < 1%). A neuro
tikus csoport értékei magasabbak a sine morbokénál is.
9. Végül az jE-f-I m utatóban: itt a betegcsoportok közül csak a kontroli-neurotikus csoport
tér el a sine m orboktól (a IV. szignifikánsan alacsonyabb értéket ad az V.-nél P < 5%).
Eltér egym ástól továb b áa III/A . é sa II., a III/B . és II. (apszichoszomatikusok adják az
alacsonyabb értékeket az átlagban, bár itt is valam ennyi átlag normálzónában m arad,
a III/A . és IV ., és a III/B . és IV. (P < 1%), olym ódon, hogy az utóbbi neurotikus csoport
adja az alacsonyabb értékeket.

ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ, СТРАДА1СШИХ ДВУМЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ТИПА
(ЯЗВА ЖЕЛУДКА И КОЛИТ) ПРИ ПОМОЩИ ТЕСТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФРУСТРАЦИИ
Д Ь Ю Л А Ч А С А Р -Э Р Ж Е Б Е Т Ю Х А С

При помощи теста Розенцвейга авторы исследовали больных, страдающих двумя пси
хосоматическими заболеваниями гастроинтестинальной системы, язвой и колитом. Литера
турные данные, а также опыт авторов указывают на то, что при помощи теста Розенцвейга
могут быть обнаружены те виды напряжений, которые играют решающую роль в патоге
незе этих заболеваний. Группы испытуемых состояли из больных, находящихся в ((органи
ческой» и «функциональной» стадии заболевания, из невротиков а также испытуемых sine
morbo. Всего исследованию было подвергнуто 281 испытуемых. Результаты тестирования
были проанализированы с помощью вариантного анализа и критерия Стыодента. Было
установлено, что предполагаемые своеобразные психосоматические виды реагирования
(«acting in») имеют соответствующие профили в тесте Розенцвейга. Однако посредством
этого невозможно отделить психосоматических больных, находящихся на «органической» и
«функциональной» стадии друг от друга, и от невротиков с соматическими жалобами.
Несмотря на это, было обнаружено несколько признаков, специфических для «органи
ческих психосоматических больных. Согласно мнению авторов как при неврозе, так и при
психосоматическом заболевании нарушение личности ведет к нарушению приспособления,
личной интеграции, к недостаточности средств переработки напряжения. С помощью теста
Розенцвейга может быть достаточно точно определена степень тяжести психической ано
малии.
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EXAM INATION OF TWO PSYCHOSOMATIC DISEASES OF TH E
GASTROINTESTINAL SYSTEM
CSÁSZÁR, GYULA-JUHÁSZ, ERZSÉBET

Tw o psychosomatic diseases (ulcus, colitis) o f the gastrointestinal system have been
exam ined with the P F T frustration test. The authors’ own findings as well as data of the
special literature suggest, th a t this testing is suitable for disclosing the w ays o f tensionelaboration playing an im portant role in the p a tien ts’ pathogenesis. Patients in the „orga
n ic ” resp. „functional” state o f the psychosom atically diseased, neurotics and sine morbo
persons formed the different groups of the S.s. (n = 281). The PFT results have been
subm itted to a variance-analysis and the T-trial o f tw o samples. A corresponding PFT
p rofile has been found to the presumed psychosom atic way of reaction, th a t is to the
,,acting-in”. However, th is does not distinguish th e psychosomatically diseased, whether
in th e „organic” or „functional” state from each, other resp. from the neurotics with
som atic complaints. Y et, th e authors have found som e peculiar features characteristic
for th e „organic” psychosom atically diseased.
A s to the authors’ opinion the rise of neurosis resp. psychosomatic disease is due to the
personality disturbance as a consequence o f the lack o f adaptation, o f self-integrity and
m eans o f tension-elaboration. The PFT serves w ell in grasping the depth o f psychic
anom alia.
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A TORRANCE-TESZT ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI
5. OSZTÁLYOSOKNÁL
GELLÉNNÉ KÁLMÁNCHEY MÁRTA
KLTE Pszichológia Tanszék

A szerző 250 ötödik osztályos tanulóval végzett vizsgálata alapján számol be a TTCTvel szerzett módszertani tapasztalatairól. Ism erteti röviden a reliabilitás- és validitásvizsgálatokat, majd bem utatja Torrance kreativitás-tesztjét. A m atem atikai feldolgozás
mód tárgyalása során összehasonlítja a Torrance- és a Barkóczi—Klein-fóle szám ítási
m ódokat és m indkettőn kisebb m ódosításokat javasol. Bem utat egy, a 10 feladat közötti
interkorrelációs vizsgálatot, m elyet a kreativitás-tényezők természetének kutatására is
felhasznál. Javaslatot tesz a kreativitás-tesztek felhasználási területének összehasonlító
vizsgálatokkal és tartalomelemzéssel való egybevetések alapján történő kibővítésére.
Végül bem utat egy feladatonkénti összehasonlító vizsgálatot a W echsler-teszt gyerm ek
változata és a TTOT között.

A kreativitás mérésére Magyarországon különböző szerzők (Guilford, Hoepfner, Mednick, Torrance) tesztjeiből kiemelt próbákkal dolgoznak (Barkóczi 1,
Barkóczi—Klein 2, Barkóczi—Oláh—Zétényi 3, Deák 4, Dénes 5, Komlósi 8,
Pléh 9 stb.). E. P. Torrance teljes tesztegyüttese (a Torrance Test of Creative
Thinking, a továbbiakban TTCT), melynek javított kiadása 1974-ben jelent
meg, hazánkban alig ismert. Ezért szükségesnek tartom saját vizsgálati tapasz
talataim mellett a teszt tájékoztató jellegű bemutatását is. Tanulmányomban
egy 250 fős, ötödik osztályos tanulókkal végzett vizsgálat módszertani tapasz
talatait dolgoztam fel.
A Torrance-teszt 7 verbális és 3 figurális feladatot tartalmaz. A teljes teszt
két „tükör-tesztből” áll, így a fejlődés mérése is lehetséges. A vizsgálható kor
osztály óvodáskortól egyetemista korig terjed.

I. Megbízhatóság-vizsgálatok
Torrance elvégezte a teszt stabilitás-vizsgálatát a pontozási technikában jára
tos és nem járatos, ill. csoportosan megtanított kiértékelő személyek pontozási
eredményeinek összehasonlításával (az ,,r” 0,86 és 0,99; illetve 0,88 és 0,96
között mozgott, 4 = 100 esetében); továbbá az A és а В változat ekvivalencia
vizsgálatát újrateszteléssel (az ,,r” 0,71 és 0,93 között volt, N = 118 esetében)
(Torrance 13).
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II . Érvényesség-vizsgálatok
Terjedelmi érvényesség. A TTCT-nek — az intelligenciatesztekhez hasonlóan
— nem lehet célja a képességcsoport teljes átfogása, csupán az, hogy amit mér,
jellemző legyen a kreativitásra.
Konstrukciós érvényesség. A Rorschach-próbában a magas kreativitású vizs
gálati személyek szignifikánsan több originális, emberi mozgás- és szín-választ,
adtak, mint az alacsony kreativitásúak. Jellemzőek voltak még a humoros,
különleges, nem-konvencionális és távoli asszociációs kapcsolatban lévő vála
szok (Torrance 13).
A konstrukciós érvényesség igazolására szolgáló eljárások egy másik típusa
a kreatív nevelési módszerek hatására bekövetkező kreativitás-növekedés vizs
gálata. 1972-ben Torrance 106 ilyen vizsgálatról számol be, melyek aTTCT-vel
mérték fel a pozitív változást (Torrance 11).
Egyidejű érvényesség. Torrance ezt a tanulók egymásról, ill. a tanároknak a
tanulókról való kreativitás-rangsorai alapján igazolta. Az elaboráció kivételével
minden kreativitás-tényező esetében szignifikáns pozitív korrelációt talált.
Előrejelző érvényesség. 8 év elteltével megismételt vizsgálat esetében r = 0,62
(N = 114) volt; 12 év elteltével újratesztelt csoport esetében pedig r = 0,51
(N = 236), mindkét eredmény 1%-os szinten szignifikáns (Torrance—Bruch —
Morse 14).
III. A teszt jellemzése
Verbális feladatok
1 —3. Kérdezz és találgass
Bizonytalan tartalm ú képről kell kérdéseket feltenni (1), találgatni az ese
mény okát (2), végül következményeit (3). Ezek a feladatok a kiváncsiságra, a
hipotézis-formáló, analizáló és szintetizáló képesség vizsgálatára irányulnak.
A kíváncsiság a kreativitás fontos kritériuma, úgy is értelmezhető, mint a
kreativitáshoz is szükséges mentális egészség egyik tényezője. Nehézséget
okozott az ok megértése, logikus előzmények helyett gyakran csak időben meg
előző események szerepeltek. (A következmények megértése megelőzi az okság
megértését.)
4. Tárgy-javítás
Kitömött játékállatot kell gondolatban átalakítani úgy, hogy minél érde
kesebb játék legyen. Megoldásához az „én érdekében történő regresszió” szük
séges, ez csökkenti a belső akadályokat, megkönnyíti a megszokottól való el
szakadást. A játékosság alapvető kreativitás-tényező, a gondolkodás szabad
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ságát, rugalmasságát, nem-konvencionális irányultságát jelzi. A kíváncsiság
hoz hasonlóan a „mentális egészséginek is jelzője. A feladattal szembeni
attitűd közvetlen kreativitás-mutató lehet.
Ez a próba Guilford „Brick-Uses-Test”-jéből származik (Guilford—Hoepfner 7). Köznapi tárgyakhoz kell a megszokottól eltérő felhasználási módokat
keresni. A nehézség abban van, hogy le kell küzdeni azokat a rögzült, merev
gondolati sémákat, amelyek szorosan kapcsolódnak tudatunkban egv-egy
tárgyhoz. A rigiditás növekedhet a korral és a mentális zavarokkal: Torrance
tapasztalata szerint a „konzervdoboz” hívószóra a schizofréniások 87%-a,
egyetemet végzettek 40%-a, egyetemisták 34%-a, 4—5 —6. osztályosok 17%-a
adott „valamit tartani benne” típusú választ (Torrance 13).
6. Szokatlan kérdések
A „szokatlan használat”-ban megadott hívószavakra kell olyan kérdéseket
gyűjteni, amelyek felkeltenék az érdeklődést az adott tárgy iránt. A cél a diver
gens erő vizsgálata. Ez a feladat vizsgálataim során nehéznek bizonyult, meg
oldása általában kevéssé sikeres.
7. Feltételezés
Ez is Guilfordtól származik és a „következmények” feladat variációjának
tekinthető: abszurd szituációk lehetséges következményeit kell keresni. A pro
duktív válaszhoz az szükséges, hogy a vizsgált személy a „lehetetlen lehető
séget” elfogadva játsszon a különböző következmények elképzelésével. Thurstone egyetemisták szelekciójára használta ezt a feladatot, feltételezve, hogy
ha a vizsgálati személy logikus érvekkel rögtön megsemmisíti a kiinduló fel
tevést, akkor nincs benne elég kíváncsiság, újszerű szempontokat figyelembe
vevő, gondolatokkal játszó képesség (Torrance 13). A feldolgozásban bizonyos
rutint kíván a szituáció abszurditása miatt az „értelmetlen, de jó” és az
„értelmes, de rossz” válaszok differenciálása.
Figurális feladatok
1. Képszerkesztés
Megadott színes papír-figura felhasználásával kell képet szerkeszteni. Az
által, hogy célt kell találni egy olyan dologhoz, aminek nincs meghatározott
célja, a feladat az önálló alkotóerőt, tervező készséget, vizuális eredetiséget
mozgatja meg. Fontos szerepe van az elaborációs készségnek, a problémameg
oldó érzékenységnek, kommunikatív készségnek is. Nem divergens feladat, de
jelentős kreatív erő szükséges ahhoz, hogy a vizsgálati személy késleltesse a
döntést és a kínálkozó lehetőségek közül a legjobbat válassza ki. Növeli a
feladat komplexitását, hogy a címadás is értékelhető.
4*
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2. Hiányos ábrák
A megoldás strukturálást és integrálást igényel, valamint mozgósítja az
elaborációs készséget is. Az alaklélektan szerint a hiányos ábra feszültséget
okoz, ezért a vizsgálati személy arra érez késztetést, hogy azt a legkézenfek
vőbb, legegyszerűbb módon egészítse ki. Az eredeti válaszhoz az kell, hogy az
egyén kontrollálja a benne lévő feszültséget és késleltesse a megoldást kereső
periódus lezárását (Torrance 13).
3. Ismételt figurák
„Párhuzamos vonalakat” , ill. „köröket” kell rajzokká bővíteni az előző
feladathoz hasonlóan. Az eltérés abban van, hogy itt az inger mindig ugyanaz.
Az A és В változat között az a különbség, hogy a „kör” zárt, a „vonalak”
nyitott forma: az előbbi olyan készséget indukál, mely a forma szétbontására,
az utóbbi olyat, mely a figura lezárására, egésszé formálására irányul. Torrance
mégis úgy találja, hogy a két feladat közötti korreláció megfelelő (0,60 körül
van) (Torrance 13). A feladatra sok válasz adható, ezért jól értékelhető. Nehéz
séget okoz, ha a vizsgálati személy több változatban adja ugyanazt a választ
(pl. virágok, KRESZ-táblák), mert így, ha mechanikusan történik az értékelés,
érdemtelenül nő az originalitás-érték. Az is lehetséges, hogy csupán néhány
rajz készül, de az összes megadott elem felhasználásával: ebben az esetben a
fluencia és a flexibilitás értékek lesznek a megérdemeltnél alacsonyabbak.
Torrance prémium-pontot ad azokra a válaszokra, amelyek több elemet hasz
nálnak fel, annál magasabbat, minél több elemből készült a rajz. Ez a pontozás
azonban nem tesz különbséget a blöff és a kreatív rajz között.
IV . Matematikai feldolgozás
Torrance a fluenciát a válaszok számával, a flexibilitást a felhasznált kate
góriák számával, az originalitást a válaszok ritkaságával mérte. Ez utóbbi meg
állapításához a válaszok százalékos előfordulási gyakorisága alapján 3 —6 fokú
skálákat szerkesztett. 5%-os vagy ennél nagyobb gyakoriságú válaszok 0,2 —
4,99%-os gyakoriságúak 1,2%-os aránynál ritkább válaszok 2 pontot kaptak.
A 6., 8. és 10. feladatnál ez a skála bővült. A módszer nagy előnye, hogy ki
szűri a nem kreatív válaszokat, és csak a kreatívakon belül végez osztályo
zást. A háromfokú skála azonban szűk. Sokkal megfelelőbb a 8. feladat 0—5-ig
terjedő skálázása. Az 5%-os gyakorisági határ pedig több feladat esetében
nagyon enyhének bizonyult. Ezért feldolgozásomban a Barkóczi—Klein féle
originalitás-indexet használtam fel (Barkóczi—Klein 2). Ennek nagy előnye,
hogy igen érzékeny, a válaszok közötti kis értékbeli eltéréseket is jelzi, továbbá
a flexibilitást is bevonja a mérőszám kialakításába. A használat során azonban
ezzel kapcsolatban is felmerültek kisebb problémák:
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1. Az index a populáció nagyságától nem független, a hatványkitevőt ettől
függően változtatni kell (N = 12, N = 14, N = 16).
2. A kategóriák nagysága torzíthatja a válaszok tényleges értékét. Probléma
méréseim alapján célszerűnek látszott ,,p” és ,,q” súlyok beiktatása, ahol
p = 0,1, q = 1—p, mivel célszerű volt valamivel nagyobb jelentőséget
tulajdonítani a válaszok eredetiségének, a kategóriaméret rovására, továbbá
növelni a kategóriákon belüli értékkülönbségeket is. így az index a követ
kezőképpen módosult:
T -I
k = P —rp - + q

/

\N
T -i \

Ennek szükségességére bemutatok egy példát:
„körök” feladat; T = 1475
válasz: gyakoriság: originalités a B-K indexszel
fenyőfadísz
1 0,162
dominó
1 0,984
(Az index 0 és 1 között mozog.)
E gy másik példa annak illusztrálására, h ogy a kategórián belüli túl finom különbség
elfedi az értékkülönbséget, különösen a n agy kategóriáknál:
válasz: gyakoriság: В —К féle originalitás
nap
74 0,103
vízcsepp
1 0,162
A válasz-értékek összeadása még jobban elfedi a különbségeket.

3. Minden elfogadható válasz kap pontot, így az alacsony kreativitásúak is,
ez pedig torzítja a tényleges kreativitás megítélését. Hasonló észrevételt
tett Zétényi T. is (Zétényi 16). A gyenge válaszokat ki lehetne szűrni pl. úgy
is, hogy az indexet csak egy bizonyos gyakorisági % (kn. 4%) alatt vesszük
figyelembe, míg a többi válasz 0 pontot kap.
Egy 50 fős csoport adatai alapján egybevetettem a Barkóczi —Klein-féle
feldolgozást a Torrance-féle standarddal. A kétféle feldolgozásmód igen nagy
korrelációt mutatott (1. 1. táblázat).
1. táblázat
A Barkóczi — K lein- és a Torrance-féle szám ítások függetlenségi próbái
Barkóczi—Klein/Torrance

Verbális fluencia
Verbális flexibilitás
Verbális originalitás
Figurális fluencia
Figurális flexibilitás
Figurális originalitás

X*

20.95
12.85
7.02
48.46
11.77
14.57

P

<0.001
< 0 .0 0 1
< 0 .0 1
< 0 .0 0 1

<0.001
<0.001
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A fluencia korrelációja természetesen nem meglepő, hiszen a feldolgozás elve
ugyanaz. (Különbség csak néhány válasz elfogadhatóságának eltérő megítélésé
ből adódhat.) A rugalmasság korrelációja m ár kevésbé volt várható a kategó
riák felállításának különbsége miatt. Torrance minden feladatnál ugyanazokat
a kategóriákat használta (kivétel a 4. feladat), melyek gyakran formálisak
voltak. Az általam használt kategóriák a feladat jellegéhez idomultak, kerülve
a szélsőséges csoportnagyságokat. (A verbális feladatoknál ezek tárgykörökre
irányultak, a figurális feladatoknál a formai-képi asszociációs láncot követtem.)
Az 1. táblázat tanúsága szerint a kategóriák felállításában megnyilvánuló
szubjektivitás nem jelentős veszély. Az originalitás korrelációja az eltérő érté
kelésmód és az idegen standard ellenére azzal magyarázható, hogy a feladatok
mint ingerek, bizonyos asszociációs láncot provokálnak, és mindkét módszer
azon alapszik, hogy a válaszok értékét azzal mérje: ezen a láncon hol helyez
kednek el. (A távoli asszociációk ritkák, a közeliek gyakoriak.) Maga az asszo
ciációs sor nem lényegesen kultúra-függő.
V. A feladatok közötti korreláció
Wallach és Kogan (15) és mások bírálják a TTCT-t az interkorreláció hiánya
m iatt. Torrance azzal érvel, hogy a kreativitás nem egységes képesség; és a
teszt célja éppen az volt, hogy a kreativitás teljesítmény létrehozásában sze
repet játszó funkciók közül minél többet bevonjon és mérjen.
Az interkorreláció vizsgálata nemcsak a tartalmi validitás kérdéséhez, ha
nem a kreativitás-tényezők jobb megismeréséhez is hozzájárul. Egy 50 fős
mintán elvégeztem a TTCT feladatonkénti és tényezőnkénti interkorrelációs
egybevetését (1. 2. táblázat).
A fluencia tényezőn belül a verbális feladatok 86%-a mutat pozitív korrelá
ciót, tehát a teljesítmény egyenletesnek tekinthető: a verbális gondolkodás
gyorsasága, folyékonysága, folyamatossága egy adott időben megbízható jel
lemző. Különbséget kell tenni azonban a nyelvi és a figurális fluencia között:
magas érték az egyik területen nem jár szükségszerűen együtt magas értékkel
a másik területen is.
A flexibilitásnál mind a verbális, mind a figurális feladatokat tekintve jelen
tős korrelálatlanságok vannak. Egy teszt flexibilitás-végeredménye tehát csak
statisztikai átlag. A rugalmasság-rigiditás mélyen fekvő személyiségdimenzió,
gondolkodásbeli megnyilvánulása — a vizsgálat eredménye szerint — koránt
sem egységes.
Az eredetiség a kreatív gondolkodás legsajátosabb jellemzője. A táblá
zat tanúsága szerint nem válik élesen külön a verbális és figurális origi
nalitás. Ezt a tényezőt egészében szemlélve, a feladatonkénti összehason
lítások 66%-ánál szignifikáns pozitív korrelációt találunk, így — bár
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2. tá b lá za t

Feladatok közötti korrelációk
Fluencia
г
1 — 2.
1 -3 .
1—4.
1 -5 .
1 -6 .
1 — 7.
1 — 8.
1—9.
1 10.
2 -3 .
2 -4 .
2 —5.
2 6.
2 -7 .
2 -8 .
2 -9 .
2 -1 0 .
3 -4 .
3 -5 .
3 -6 .
3 7.
3 -8 .
3 9.
3 10.
4 5.
4 -6 .
4 -7 .
4 -8 .
4 9.
4 10.
5 - 6.
5 -7 .
5 -8 .
5 9.
5 — 10.
6 7.
6- 8.
6 9.
6 -1 0 .
7 8.
7 9.
7 10.
8 9.
8 10.
9 10.

*-p <
**-p <
***-p <

.36
.54
.30
.32
.49
.30
—
.29
.37
.51
.34
.42
.30
.63
—
.30
.02
.43
.28
.33
.31
—
.33
0.03
.31
.06
.33
—
.19
.037
.142
.55
—
.29
0.037
.27
—
.11
.14
.21
.01
—
—
.30

4
2.678
4.52
2.21
2.41
3.903
2.19
—
2.15
2.78
4.2
2.56
3.2
2.24
5.71
—
2.10
.184
3.36
2.08
2.44
2.75
—
2.45
0.22
2.27
.463
2.49
—
1.36
.263
.99
4.66
—
2.16
0.25
2.013
—
.824
1.05
1.5
.069
' —
—
2.22

Flexibüitás
P

*
***
*
*
***
*
—
*
*
***
*
**
*
***
—
*
n.s.
*
*
*
*
—
*
n.s.
*
n.s.
*
—
n.s.
n.s.
n.s.
***
—
*
n.s.
*
—
n.s.
n.s.
—
n.s.
n.s.
—
—
*

г
.28
.40
.21
.31
.33
.31
—
.17
0.076
.28
.16
.18
.053
.42
—
0.019
.016
.10
.32
0.13
.20
—
.17
.05
.14
.026
.15
—
.098
.10
0.12
.24
0.009
0.01
.007
—
.052
.10
—
.25
.066
—
—
.43

t
2.025
3.03
1.54
2.27
2.49
2.32
—
1.25
0.53
2.08
1.159
2.289
.369
3.25
—
0.135
.112
1.304
2.34
0.92
1.41
—
1.24
.35
2.029
.182
1.08
—
.68
.72
0.90
1.75
0.066
.089
.052
—
.362
.73
—
1.86
.46
—
—
3.327

Originalités
P
*
**
n.s.
*
*
*
—
I1.S.
n.s.
*
n.s.
*
n.s.
**
—
n.s.
n .s.
n.s.
*
n.s.
n.s.
—
n .s.
n .s.
*
n .s.
I1.S.
—
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
—
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
—
n.s.
n.s.
—
**

r
.31
.53
.19
.28
.28
.28
.17
.28
.32
.41
.30
.32
.61
.61
.144
.34
.041
.29
.14
.247
.24
.23
.39
.16
.33
.24
.40
.30
.24
.043
.42
.42
.47
.155
.025
.52
.26
.31
0.00
.29
.313
0.00
.29
.19
.35

t
2.28
4.361
1.408
2.086
2.08
2.08
1.20
2.025
2.41
3.121
2.22
2.36
5.44
5.44
.99
2.51
.29
2.17
1.02
1.76
1.76
2.07
2.95
1.14
2.48
2.71
2.71
2.22
1.78
.29
3.24
3.24
3.74
1.089
.17
4.2
1.897
2.28
0.05
2.167
2.087
0.053
2.16
1.36
2.63

P
*
***
h.s.
*
*
*
n.s.
*
*
**
*
*
***
***
n .s.
*
n.s.
*
n .s.
n .s.
n .s.
*
*
11.S.
*
*
*
*
n .s.
n .s.
**
**
***
n .s.
n .s.
***
n.s.
*
n .s.
*
*
n .s.
*
n .s.
*

0,05
0,01
0,001
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egyenletesnek nem nevezhető — tendenciájában közepesen egységesnek
lehet tekinteni.
Már a feladatok közötti korrelációs kapcsolatokból is kitűnnek a kreativitástényezők összefüggései, melyeket külön is ellenőriztem. Ezeket az adatokat 1.
a 3. táblázaton.
3. táblázat
A kreativitás-tényezők függetlenségi próbái
Kreativitás-tényezők

X*

P<

Verbális flu flexi
Verbális flu őrig.
Verbális flexi orig.
Figurális flu flexi
Figurális flu orig.
Figurális flexi orig.

42,8
30,85
24,47
14,13

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Verbális flu Figurális flu
Verb flexi Fig flexi
Verb orig. Fig orig.

2,32
2,2
15,71

0,05
> 0,05
0,001

46,8
88

A verbális és a figurális kreativitáson belül az egyes tényezők szoros korrelá
cióban vannak. Látszólag ellentmondó a flexibilitás illeszkedése, de úgy tűnik,
hogy a feladatonként! flexibilitás egyenetlen volta ellenére a végső statisztikai
átlag jellemző a kreatív képességekre és szintje a fluenciával és az originalitással arányos. (A feladatok különböző nehézségi fokúak.) A teszt során nyújtott
teljesítmények kiegyenlítik egymást.
A két különböző jelrendszert tekintve igazolódik a korábban már érintett
összefüggés: a nyelvi fluencia és flexibilitás színvonala különbözik a figurális
fluenciától, ill. flexibilitástól, míg a gondolkodás eredetisége egységesebb, álta
lánosabb érvényű jellemző (Gellénné 6).

A kreativitás-tesztek felhasználási lehetőségének bővítése
A kreativitás-tesztfeladatok megoldásainak tartalmi elemzése, továbbá a vá
laszok mint projekciók értelmezése jó támpontokat adhat további személyiség
tulajdonságok vizsgálatára is, annak ellenére, hogy a teszt eredeti célja csupán a
kreativitás vizsgálata. A projekciós értelmezések és a projekciós tesztekkel való
összehasonlító vizsgálatok ugyanakkor azt is lehetővé teszik, hogy a személyi
ségvizsgáló tesztekben az eddigieknél pontosabb támpontokat nyerjünk a krea
tivitásra vonatkozóan.
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Az intelligencia-tesztekkel való feladatonkénti összehasonlító vizsgálatok
hasznossága még kézenfekvőbb: információ nyerhető a kreatívakra jellemző
gondolkodási stílusra, műveletvégzésre vonatkozóan, és megfordítva, az intelli
gencia-tesztekben mutatók kaphatók a kreativitás szintjére vonatkozóan.
A kis populáció (50 fő) miatt csupán módszertani szándékkal mutatok be
folyó vizsgálataimból egy a WGy-vel való összehasonlító vizsgálat-részletet,
mely a saját átlagtól való eltérés mutatóival dolgozik. Ezt a módszert N. So
mogyi Tóth Zsuzsa használta gyermekpszichiátriai anyagon (10).
----magas
a la c s o n y ----közepes -------

III. Számolás

0

IV Fofogalom

V Számismétlés

+

tb

VI. Jelek

1. ábra

A kreativitás szempontjából 3 csoportot különböztettem meg: magas, ala
csony és közepes kreativitásúakat. (Normál csoportban végzett vizsgálatok és
magyar standard hiányában a teljes csoport adatai is igen tanulságosak a korláto
zott csoportlétszám ellenére is, ennek taglalásától azonban most el kell tekinteni.)
Az 1 —2. ábrán levő gyakorisági görbéken látható — természetesen további
bizonyítást igénylő, inkább csak az eljárás érdekességére rámutató — össze] <>9

függések a következők: a kreatívak az ,,Élethelyzetekében, a „Képkiegészítés” -ben, a „Mozaikéban és az „Összeillesztésében az átlagosnál valamivel
jobban, a „Számismétlés”-ben, a „Képrendezés”-ben valamivel gyengébben
teljesítettek. Az alacsony, ill. magas kreativitás leginkább az „Élethelyzetek”ben és a ,,Képkiegészítés”-próbákban különült el. A ,,Főfogalom”-nál nyújtott
teljesítmény nem értékelhető a kreativitás szempontjából, mivel a próba
mindenkinek túl könnyű volt (20 nyerspont felett nincs differenciálás; továbbá
az értókpontok is túl magasak a többi próbához viszonyítva). Mindezek alap-
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VIII Képrendezés

IX. Mozaik

X. Összeillesztés

2. ábra

ján feltételezhető, hogy a kreatívak gondolkodására az átlagosnál valamivel
jobb percepciós, analizáló, újrafogalmazó, kombinációs készség jellemző, jó
megfigyelők, gyakorlati ismereteiket spontán módon, rugalmasan tudják al
kalmazni. Rövid idejű verbális emlékezetük, koncentrációs készségük és kon
vergens irányba mutató logikai összefüggéseket meglátó képességük egyéb
képességeiknél gyengébb, az átlagos és az alacsony kreativitásúakhoz viszo
nyítva.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1977. IX . 26.

170

IRODALOM
1. B a r k ó c z i I., 1976. Tapasztalatok a kreativitás teszttel végzett vizsgálatok alapján.
OPTI, Budapest
2. B a r k ó c z i I, —K l e i n S., 1968, M.P.Sz. X X V . 6 0 5 -5 1 5 . 1.
3. B a r kó czi I, —Oláh A —Z é t é n y i T, 1973, M .P.Sz. 4. sz. 522—532. 1.
4. Sz. D e á k Á ., 1973, M.P.Sz. 1 - 2 . sz. 80 — 87. 1.
5. D é n e s A., 1977, M .P.Sz. 1. sz. 66 — 73. 1.
6. G e l l é n n é K á l m á n c h e y M., 1976, Bölcsészdoktori értekezés. Kézirat. KLTE,
Debrecen
7. G u il f o r d , J. P. —H o e p f n e r , R., 1971, The A nalysis o f Intelligence. McGraw, NYC.
8. V. K o m ló si A., 1975, M.P.Sz. 4. sz. 409 —418. 1.
9. P léh Cs., 1970, M .P.Sz. 2. sz. 242 —255. 1.
10. N. S om o g y i T ó t h Zs ., 1972, Tapasztalatok a W echsler-féle intelligencia-teszt gyermekváltozatáról. in: Az intelligencia mérése. Akad. K ., Budapest
11. T o r r a n c e , E. P ., 1972, Journal o f Créât. B ehav. 6(2) pp. 114 —143.
12. T o r r a n c e , E. P., 1972, Journal of Créât. B ehav. Vol. 6. No. 4. pp. 236 —252.
13. T o r r a n c e , E. P. 1974, Torrance Test of Creative Thinking. Norms — technical manual.
Personnel Press, Ginn and Company, Lexington, Mass.
14. T o r r a n c e , E. P .— B r u c h , C. B .—M o r s e , J. A ., 1973, The Gifted Child Quarterly,
Vol. X V II. No. 2.
15. W a l l a c h , M. Y. —K o g a n , N . 1965, Modes o f Thinking in Young Children. H olt,
Rinehart and W inston, N ew York.
16. Z É T É N Y I T., 1975, K reativitás és tapasztalat. Kézirat.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТА Torrance (ТТСТ) ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА
МАРТА КА Л Ь М А Н Ч ЕИ Г Е Л Л Е Н Н Е

В работе приводятся методологические выводы исследования учеников пятого класса
восьмилетней школы при помощи теста ТТСТ. Тестированию было подвергнуто 250 детей.
Кратко описываются исследования надежности и валлидности, вслед за чем приводится
тест исследования креативности, комилированный Torrance. При обсуждении вопросов
математической обработки сопоставляются методы вычисления, предложенные Torrance,
а также Barkóczi —Klein и предлогается некоторая модификация обоих методов. Д е
монстрируется интеркорреляционное исследование одного из десяти заданий, которое было
использовано при исследовании природы факторов креативности. Описывается область
возможного применения тестов креативности, их пополнение сравнительными испытания
ми и анализом содержания. В заключении приводятся данные сопостравления детского
варианта теста Wechsler и ТТСТ.

E X P E R IE N C E S W IT H A P P L Y IN G T H E T O R R A N C E -T E S T W IT H P U P IL S IN
T H E 5tt CLASS
GELLÉNNÉ KÁLMÁNCHEY, MÁRTA

On th e basis o f an in v estig a tio n w ith 250 pupils in th e 5,л class, the author g iv e s a c 
co u n t in her m ethod ological exp eriences w ith the TTCT. V a lid ity te sts are reported on
and Torrance’s crea tiv ity te s t introduced and analysed. W h ile discu ssin g th e m eth o d s o f
m a th em atical elaboration she com pares Torrance’s w a y o f c a lcu la tin g w ith th a t o f B a r 
kóczi -K lein , and proposes sm aller a ltera tio n s in both. She in tro d u ces an intercorrelation
ex am in ation o f ten task s, w hich she also u ses for researching th e character o f crea tiv ity factors. A t la st she m akes a p rop osition to w iden the a p p lica tio n fie ld o f c r e a tiv ity -tests
by com parative exam in ation o f p rojective-, intelligence-, an d cre a tiv ity -te sts. One p a rt
o f a com parative exam in ation is in trod u ced betw een the H A W IK and th e TTCT.
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A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI ANALÓGIA ALKALMAZÁSA
A VÁLASZTÁSI REAKCIÓIDŐK ÉRTELMEZÉSÉBEN
ANTALOVITS MIKLÓS
BME Tanárképző és Pedagógiai Intézet Pszichológiai Osztálya

A tanulm ány történeti áttekintésben m utatja be a kommunikációelmélet pszichológiai
alkalm azásának egy sajátos területét.
A komm unikációelm életi analógia szerint — am elyet a pszichológusok a híradástechni
ka területéről kölcsönöztek — a választási reakcióidő kísérletekben a kísérleti szem ély egy
korlátozott kapacitású, ideális komm unikációs csatornának felel meg. A választási reak
cióidő (V R I) pedig úgy tekinthető, m in t az ingerek a priori valószínűségei által m egha
tározott információmennyiség lineáris függvénye.
A szerző — a rendkívül gazdag kutatási anyag és szakirodalom szelektálása alapján
— először azokat a V R I kísérletek eredményeit ism erteti, amelyek a kom m unikáció
elm életi analógia elméleti talaján születtek és szerzőik az információelmélet felhasználásá
val kísérlik m eg — látszólag sikeresen — az emberi információfeldolgozás k van titatív
leírását.
E zu tán olyan kutatásokról szám ol be, amelyek elm életi érvekkel és kísérleti adatokkal
is cáfolják az ingerek információtartalma és a V R I közötti egyértelmű kapcsolat létezését
és rávilágítanak a kommunikációelméleti analógia elm életileg is sebezhető pontjaira.

A z emberi információfelvétel és -feldolgozás folyamata és a kommunikációelmélet

Nyquist (1924) és Hartley (1928) a távközlés, valamint a híradástechnika
területén végzett megfigyeléseinek és kutatásainak eredményeit kell elsőként
megemlíteni azon munkák sorában, amelyek a kommunikáció matematikai el
méletének (a gyakoribb szóhasználat szerint információelmélet) kialakulásához
vezettek.
H . N yquist 1924-ben a „B ell Telephone Laboratories”-ben végzett kutatásai során fel
fed ezte azt a törvényt, hogy a távírójelek átvitelének sebessége egyenes arányban áll az
alkalm azott frekvenciasáv szélességével. R . V. L. Hartley 1928-ban elsőként kísérelte
m eg, hogy definiálja az információ mennyiségének m értékét a híradástechnikában.

Shannon és Weaver (1949) két évtizeddel későbbi klasszikus munkája („The
Mathematical Theory of Communication” ) összegezte az addigi kutatásokat és
lerakta egy új tudományág, a kommunikációelmélet alapjait. Az elmélet rövid
idő alatt nagyon népszerűvé vált a matematikusok és más tudományágak
kutatóinak körében. Reza (1966) szerint, 1960-ban az információelméleti vagy
annak alkalmazásával foglalkozó publikációk száma már meghaladta az ezres
számot.
A Shannon és Weaver által kidolgozott kommunikációelmélet számottevő
befolyást gyakorolt a kísérleti pszichológiára is. Hosszú időn keresztül döntően
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ez az elmélet biztosította az elvi alapokat a pszichológus kutatók számára
ahhoz, hogy az információfelvétel és -feldolgozás folyamatának elemzésére
szolgáló választási reakcióidő kísérletek eredményeit értelmezzék.
A kommunikációelmélet pszichológiai adaptációja terén — legalábbis a
választási reakciók információelméleti értelmezésében — a kezdeti lépéseket
Hick (1952), Hyman (1953) és Crossmann (1953) tették meg. Ez a szűk kutatói
kör azonban néhány év múlva már alig beláthatóvá tágult. A kutatói érdek
lődés fokozódásával együtt, természetesen a kommunikáció matematikai el
méletének pszichológiai alkalmazási területe is jelentősen megnagyobbodott.
Ezt a tényt tükrözi Johnson (1967) e tárgykörben készített bibliográfiája is,
amely az 1948—1966 időszakra vonatkoztatva — csupán az angol nyelven írt
pszichológiai tárgyú publikációk köréből 756 olyan tanulmányt sorol fel, amely
ben a szerzők megkísérlik az információelméleti fogalmak és törvények átülte
tését vagy adaptációját a pszichológiára.
Hick (1952), Hyman (1953) és Crossmann (1953) munkássága — amelyet a
későbbiekben röviden ismertetünk — a pszichológián belül olyan elmélet
kialakulásához vezetett, amelyben az ember információfelvételi és -feldolgozási
teljesítményét egy ideális kommunikációs csatorna teljesítményével hasonlít
ják össze. Az elmélet szerint az emberi információfelvétel és -feldolgozás sebessége
az ingerként szolgáló jelek átlagos információtartalmának (entrópiájának) line
áris függvénye, mivel a rendszer egy korlátozott kapacitású kommunikációs
csatornát foglal magában, amelyen az összes jelnek át kell haladnia. Az elmélet
— amely a választási reakcióidők ( V R í ) kommunikációs elmélete néven vált
ismertté — alapösszefüggése a következő:
VRI = A+BH
ahol:

VRI a választási reakcióidőt (msec).
H = a jelsorozat egyes tagjaira jutó átlagos információmennyiséget
(entrópiát) jelenti (bit),
A és В az egyenes paraméterei, a kisérleti személyre jellemző állandók.

Ez az elmélet számos kutatót inspirált a témakör további vizsgálatára.
Kedvező feltételeket biztosított a műszaki pszichológia általános fellendülése
is, amely igényt támasztott hasonló elméleti problémák megoldására.
Kétségtelen tény, hogy ez az elmélet egy empirikusan nagyon nehezen meg
ragadható folyamat — az emberi információfelvétel és -feldolgozás kvantitatív
leírásához kínált viszonylag egyszerű módszert (az inger információtartalmá
nak meghatározása és az ingerre adott reakció idejének mérése kapcsán). Sőt,
ezen túlmenően olyan, szilárd matematikai alapokon nyugvó elméleti keretet
is nyújtott a pszichológia számára, amelybe az emberi információfeldolgozás
modellje könnyen beleilleszthetőnek bizonyult.
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Úgy gondoljuk tehát, hogy ezen a ponton kell keresni a választ azokra a kér
désekre is, hogy miként épülhetett be ilyen szervesen a kommunikáció
elmélet a kísérleti pszichológiába, és minek köszönhette viszonylag nagy nép
szerűségét 1950-től több mint másfél évtizeden keresztül a pszichológus kuta
tók körében.
Az elmélet általános térhódítását követően, azonban rövidesen egyre több
olyan VRI kísérlet eredményét publikálták, amelyek egyértelműen cáfolták
a kommunikációs csatorna analógiájára kidolgozott koncepció helyességét
(pl. a gyakorlás hatásának szerepe az információfeldolgozás sebességére, a folya
matos reagálást igénylő kísérletek vagy a késleltetett reakciósorozat stb.).
Az elméletnek ellentmondó kísérleti adatokra támaszkodva, számos kutató
próbálta teoretikusan is bizonyítani, hogy az információelmélet pszichológiai
alkalmazása zsákutcába vezet. A kivezető út — vagyis olyan elmélet, amellyel
a V RI kísérletek eredményei egyértelműen értelmezhetők — azonban ezideig
rejtve maradt, a konstruktív jellegű bírálatok ellenére is. Az általam is ismer
tetésre kerülő különböző aspektusú megközelítések, amelyek túlléptek a kom
munikációelmélet határain — mint pl. Laming (1968) „véletlen pálya” modell
je vagy Krülov (1972) „bekapcsolási hipotézise” stb. — úgy vélem, ma még
nem adnak elégséges alapot az emberi információfeldolgozás általános érvényű
magyarázatának megfogalmazására.

A választási reakcióidő kommunikációs elméletének elvi és kísérleti alátámasztása
Az ideális kommunikációs rendszer sémája Weaver (1949) szerint a követ
kező:

A forrás a lehetséges készletből kibocsát egy üzenetet, amelyet az adó alakít
át jellé. A jel, végighaladva a csatornán, a vevőbe jut, amely a jelet visszatransz
formálja, vagyis lehetővé teszi az eredeti üzenet felfogását. A zajforrás kime
nete hozzáadódik a jelhez a csatornában és ezáltal eltorzítja a jelet, néha anvnyira, hogy a vevő által visszatranszformált üzenet jelentősen eltér az eredeti
üzenettől.
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A VRI kísérletek eredményeinek értelmezéséhez, az emberi információfel
dolgozás kvantitatív sajátosságainak magyarázatához hosszú időn keresztül
kizárólag ez a modell szolgáltatta az elméleti kereteket.
A kommunikációs rendszer modellje és a választási reakcióidők vizsgálatára
szolgáló kísérleti helyzet analógiáját Hyman (1953, 188. old.) így fogalmazta
meg:
,,A választási reakció kísérletet úgy tekintjük, mint egy kommunikációs
rendszer modelljét. Az ingermező („display” ) jelképezi az információadót.
Minden egyes alternatív inger vagy jel egy üzenetet képvisel; annál több infor
máció kerülhet továbbításra, mennél nagyobb azoknak az üzeneteknek a száma,
amelyekből választani lehet. A csatorna, amely a jel továbbítására szolgál, az
ingerforrás és a kísérleti alany közötti légtérnek („air space”) tekinthető, és
részét képezheti a kísérleti személy vizuális afferens rendszerének is. A kísér
leti személy vevőkészülékként vagy kódfejtőként is szerepel, amennyiben egy
bizonyos időpontban a jelet üzenetté dekódolja és a megfelelő reakcióval vála
szol rá.” (id. Laming, 1968, 5. о.).
A választási reakció kísérletekben tehát a forrás kimenete reprezentálja a
kísérleti személynek a kísérlet során bemutatásra kerülő ingerkészletet, a rend
szer másik végén pedig ak.sz. válaszrepertoárja azonosítható. Az információ átbocsátás (felvétel és feldolgozás) sebességét a csatorna kapacitása korlátozza. A
kommunikációs elmélet analógiája szerint ez azt jelenti, hogy választási reakció
idő átlaga egyenesen arányos a jelek átlagos információmennyiségével (entró
piájával) és fordítva arányos a csatornakapacitással, vagyis
YRI = — В ^ p, log л
i=l
ahol: p = annak valószínűsége, hogy az n számú jelkészletből az i-dik jel
kerül bemutatásra,
В = a kísérleti személyre jellemző konstans, a csatornakapacitás
reciproka.
A VRI értelmezésében tehát helyet talált a Shannon és Weaver (1949) által
értelmezett és a termodinamikából kölcsönzött entrópia fogalma
П
H = — ^ Pi log л
i=i
E sokat vitatott fogalom meghatározása céljából Lerner (1971, 95. old.) definícióját
idézem: „A H m ennyiséget az x véletlen kim enetelű kísérlet entrópiájának (valószí
nűségi változó) nevezzük. A z entrópia a kísérlet eredményének kezdeti m eghatáro
zatlanságát, a kimenetek statisztikaijsokféleségét jellemzi. Az eredményről szóló közle
m ény teljesen m egszünteti ezt a bizonytalanságot, és így H m ennyiségű információt
szolgáltat.”
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H a s o n ló k é p p e n k ö lc s ö n z ö tt fo g a lo m a p szich o ló g ia s z á m á ra a V R I - t b e fo 

lyásoló másik jellemző is — a csatornakapacitás

amely a kommunikációs

rendszer csatornáján időegység alatt átbocsátható maximális információmennyiséget jelöli (bit/sec). A kommunikációelméleti analógia alapján ez az
érték az adott kísérleti szituációban a kisérleti személyre jellemző, állandó érték.
H a a VRI kísérlet során bemutatásra kerülő jelek valószínűségeloszlása
egyenletes — vagyis az ingerkészlet minden eleme azonos gyakorisággal fordul
elő a kísérlet során |p, = —— -, akkor az előbbi egyenlet a
n
V R I = В log n alakot veszi fel.
Ez az egyenlet azt fejezi ki, hogy az azonos valószínűségű választási alternatívák
szám ának növekedésével a V R I logaritmikus arányban növekszik. Ez az össze
függés szolgáltatott alapot Hick (1952) kísérleti eredményeinek újszerű értelme
zéséhez.
H ick kísérleti berendezése 10 választási alternatívát (10 törpeizzó közül 5 m p-ként
villan fel valamelyik) és az ingerekkel azonos téri elrendezésben 10 válaszlehetőséget (10
db Morse-kulcs) tartalm azott. A választási alternatívák számát kísérleti ülésenként 2 —
10 k özött változtatta, először növekvő, majd csökkenő tendenciában, „valam ilyenszabály
talan sorrendben” . E gy-egy kísérleti ülés 100 — 200 ingert tartalm azott, és minden kísér
letet m egelőzött egy gyakorlási periódus (ugyanannyi alternatívával, m int am ennyi a
kísérletben is szerepelt).

Hick első kísérletével az alábbi hipozézist kívánta ellenőrizni: „Az a feltéte
lezés, hogy az információátbocsátás mértéke állandó, kétségtelenül megköve
teli azt, hogy a reakcióidő egyenes arányban álljon log те-nel. De abban az
esetben, ha n = 1 (egyszerű reakció), log n — 0, vagyis nulla reakcióidőt kap
nánk. Nyilvánvaló, hogy a log n nem tartalmazza az ingermező teljes entrópiá
ját. A hiányzó rész, a várakozási periódus minden egyes pillanatában a „nincs
inger” lehetőségéből adódik.” (Hick, 1952, 13. о.). Hick tehát feltételezte, hogy
a „nincs inger” valószínűségét a kísérleti személy ugyanúgy dolgozza fel, mint
bármelyik ténylegesen előforduló ingerét. Ezért a log w helyett a log (n -\-l)
kifejezést ajánlotta, vagyis az idői bizonytalanság mértékében egy jellel egyen
értékű reakcióidőnövekményt feltételezett. A log (n-\-l) az n választásos kísérle
ti helyzetnek az előzőek értelmében korrigált entrópiája lesz. Hick első kísér
letének eredménye igazolta feltevését, mert a kb. 2400 mérési adatot a
V RI (sec) = 0,518 log10 (n-f 1)
alakú függvény reprezentálta. A számításokat Merkel (1885) adataira is elvé
gezte, és azt találta, hogy a mérési adatok a,
VRI (sec) = 0,626 log10 (n + 1)
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függvénnyel írhatók le. Hick mindkét esetben megpróbálta az adatokat a
VRI = A + B log n alakú függvénnyel is reprezentálni, de mindkét esetben
a kísérleti adatoknak az előzőnél rosszabb illeszkedését tapasztalta.
Hick egy másik kísérletében két kísérleti alanyt arra képezett ki, hogy egy
10 választásos feladatot 70%-os hibahatár mellett hajtsanak végre. A kísérlet
eredményei megerősítették a jól begyakorolt kísérleti személy csatornakapaci
tásának állandóságáról alkotott hipotézist.
Kísérleteivel Hick rámutatott arra is, hogy a V R I-t elsősorban nem a tény
legesen megjelent ingerek határozzák meg, hanem inkább azok, amelyek megjelen
hettek volna.

Ezek az eredmények szolgáltattak először alapot a VR 1-nek a kommuni
kációs modell szerinti értelmezéséhez. Ezt Crossmann (1953, 41. o.) — aki a
Hick által elkezdett munkát továbbfejlesztette — a következőképpen fogal
mazta meg: „Egy sor, egymás után következő választási reakciót adó személy
egy információt áteresztő csatornának tekinthető. A korábbi kutatómunkák
arra mutatnak, hogy az átbocsátási sebesség korlátozott, és így a reagálási idő
arányos a jelforrás entrópiájával.” (id. Laming, 1968, 4. о.).
Vagyis Hick kísérleti eredményeit általánosítva, az fin. „Hick-törvény” a
következő alakban írható le:
VRI = К log N
ahol:

N = az azonos valószínűségű választási alternatívák száma, bele
értve a „nincs inger” előfordulásának lehetőségét is (vagyis
N = n+1).

Crossmann (1953) kísérletei alapján kiterjesztette a Hick-törvény érvényes
ségét arra az esetre is, amelyben az egyes jelek előfordulásának valószínűsége
nem azonos.
Crossmann vizsgálataiban a kísérleti szem ély egy jól összekevert kártyaesom agot tar
to tt az egyik kezében úgy, hogy a kártyák hátoldala v o lt felfelé. A kísérleti szem ély feladata
az volt, hogy másik kezével a kártyacsomag lapjait felülről kezdve egymás után fordítsa
meg, és am ilyen gyorsan csak tudja, az előre m eghatározott kategóriák szerint szortírozza.
A kísérletben a választási alternatívák szám a (a csoportba sorolás kategóriái) 2 — 26 tar
tom ányban változott a francia kártya különböző ismérveinek kombinációja alapján
(színek, figurák, számok, stb). A feladat m egoldásához szükséges időt minden esetben az
alábbi két összetevő adta:
— mozgásidő (a kártya megfordítása és a m egfelelő csoportba helyezése),
— döntésű dő (identifikáció és választás).
Vagyis, az egy kártyára jutó idő = mozgásidő + К log n, ahol n a válogatási osztályok
szám át jelenti.

A választási alternatívák számának egy értékkel történő megnövelése (a
Hick által javasolt N = n+1 alkalmazása) ez esetben ésszerűtlen lenne,
hiszen a „nincs inger” lehetősége kizárt a kártyaválogatás során, miután az
5 Magyar Pszichológiai Szemle
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ingert maga a kísérleti személy adagolja. Crossmann megismételte az előzőek
ben leírt kísérleteit azzal a változtatással, hogy a kártyákat képpel felfelé
helyezte a kísérleti személy kezébe. így a felső kártyalap elmozdítása után a
következő is azonnal látható volt. A feladat megoldásához szükséges idő ezáltal
lerövidült, amint ezt az 1. ábra is tükrözi. Crossmann megállapította, hogy
ebben az esetben a mozgásidő és a döntési idő teljesen átfedik egymást, és a
kettő közül a nagyobb lesz a kísérleti személy VRí-teljesítményét meghatározó érték.

VRI (sec)

1. ábra A V R I = f(H ) függvény Crossmann (1963) kártyaválogatási kísérletei alapián
[Welford (1968) nyom án]

Crossmann következtetései — amint ezt kísérleti eredményeiből rajzolt
diagramok is tükrözik — az alábbi függvénnyel jellemezhetők:
V RI = A +B H
ahol:

H = a válogatási feladatok során az egy kártyára jutó átlagos infor
mációmennyiség ,
A és В pedig a mozgásidőt, illetve a döntési idő növekedési arányát
jellemző állandók.

A Hyman (1953) által végzett VRI kísérletek további meggyőző bizonyíté
kot szolgáltattak a VRI = A-f-BH egyenlet helyességéhez.
H ym an kísérletének elrendezése a következő volt:
E g y négyzet m inden sarkában 2 —2 lám pát h elyeztek el. Az összesen 8 lám pa m ind
egyikéhez egy-egy értelm etlen szótag volt hozzárendelve (BUN, BOO, BE E stb.). A fel
villanó fényingerre verbális reakcióval (a m egfelelő szótag gyors kimondásával) kellett
válaszolni.
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A négy kísérleti személytől regisztrált összesen kb. 20 000 VRI adat regressziós
egyenese a 2. ábrán látható.
Az adatok szemléletesen tükrözik az entrópia és a VRI közötti lineáris kapcso
latot (VRI = A +B H ). Hyman szerint azonban az egyenletben szereplő állandók
értelmezése némileg eltér az előzőektől. Miután a kísérleti személy verbális reak
ciókkal válaszolt, a VRI gyakorlatilag nem tartalmaz mozgásidőt. Az A kons
tanst tehát Hyman úgy értelmezte, mint a kísérlet során változatlan nagy
ságú idői-bizonytalanság megszüntetéséhez szükséges időt (vagyis az egyszerű
reakcióidőt), amely szerinte a választás bizonytalanságától teljesen független
tényező.

2. ábra A V R I = f(H ) függvény H ym an (1953) kísérletei alapján, amelyekben a kísérleti
személyek verbális reakciókkal válaszoltak az ingerekre [Welford (1968) nyom án]

Hyman háromféle módon végezte el a VRI = f(H) egyenes próbavizsgálatát:
a) változtatta az egyenlő valószínűségű jelváltozatok számát,
b) változtatta a jelek valószínűségeloszlását, miközben a választási alter
natívák száma nem változott,
c) változtatta a jelek előfordulásának elsőrendű feltételes valószínűségeit,
miközben a feltételek nélküli valószínűségek azonosak maradtak.
A vizsgálatok konklúzióját Hyman (1953, 189. о.) a következőképpen össze
gezte:
1. „Az ingersorozatra adott reakcióidő az információmennyiség monoton
növekvő függvénye.
2. A reakcióidő és az információmennyiség közötti regresszió ugyanaz lesz,
ha az egy jelre jutó információ mennyiségét az azonos valószínűségű vá
lasztási alternatívák számának változtatásával, akár az egyes alternatívák
előfordulási gyakoriságának változtatásával, vagy az egymást követő
ingerek esetében, a szekvenciális függőség megváltoztatásával határozzuk
meg.” (id. Luce, I960, 82. о.)
5*
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Az előzőekben bem utatott kísérletek közös vonása, hogy a VRI értelmezése
mindig a kommunikációelmélet kategóriáiban történt. Ez a tény önkéntelenül
is felveti az eredmények közös nevezőre hozatalának gondolatát. Nyikolajev
(1961, id. Lomov, 1969), hét kutató (Hick, Hyman, Crossmann, Eitts, Annet,
Gavrilov és Tyemnov) által végzett VRI kísérlet adatait összevetve meg
állapította, hogy az adatok szórása részben az eltérő kísérleti feltételekből
adódik, részben pedig abból a tényből, hogy az egyes szerzők csak a VRI globá
lis értékét mérték. Feltételezése szerint, ha az adatokból kiszűrhető a csupán
az információ felvételére és feldolgozására fordított idő, akkor az ily módon
standardizált adatok szórása is kisebb lesz, és lehetővé válik a különböző
kísérletek során nyert adatokra vonatkozó közös regressziós egyenes meghatá
rozása.
Nyikolajev érdekes kísérlete — hogy a VRI-t (az ő elnevezése szerint az
„operátor teljes idejét” ) összetevőire bontsa az emberben lezajló információs
folyamat egymásba kapcsolódó elemei szerint — sikeres volt.
Módszerét az előzőekben felsorolt szerzők kísérleti adataira alkalmazva, az
információfelvétel és -feldolgozás ideje (T) és az operátor által feldolgozott
információmennyiség (H) között a következő lineáris összefüggést találta:
T (sec) = 0,03 H (Lomov, 1969, 58. о. nyomán).
Ez a függvény újabb bizonyítékot szolgáltatott a korlátozott kapacitású ideá
lis kommunikációs csatorna és az emberi információfeldolgozás sajátosságainak
hasonlóságára.
Az eddig bemutatott kísérletek tapasztalatai alapján tehát úgy látszik,
hogy az ideális kommunikációs rendszer modelljének analógiája sikerrel alkal
mazható a VRI kísérletek értelmezésében; és a VRI valamint az ingersorozat
egy elemére jutó átlagos információmennyiség között feltételezett lineáris
kapcsolat általános törvényként fogalmazható meg.
A következőkben néhány olyan kísérletet, illetve ezek eredményeire ala
pozott gondolatmenetet szeretnénk bemutatni, amelyek a fenti állítást cáfol
ják, és rámutatnak azokra az elvi eltérésekre, amelyek az ideális kommuniká
ciós rendszer karakterisztikája és az emberi információfeldolgozás sajátosságai
között a gyakorlatban tapasztalhatók.

A választási reakcióidő kommunikációs elméletének elvi és kísérleti bírálata
Az. emberi információfeldolgozás sebességének, az ideális kommunikációs
csatorna analógiája szerint, a csatorna korlátozott átbocsátási képessége —
a csatornakapacitás — szab határt. A csatornakapacitás aktuális értékét a
V R I = f(H) egyenletből a fí konstans reciproka határozza meg. Az entrópia és
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a reakcióidő közötti, a Hick-törvénnyel jellemzett lineáris kapcsolatból egy
értelműen következik, hogy a csatornakapacitás az adott VRI kísérlet feltételei
között a kísérleti személyre jellemző, állandó érték.
Ha ez az elméleti úton nyert feltételezés a kísérletek során igazolható lenne,
akkor ez a tény a pszichológia gyakorlati felhasználása szempontjából óriási
jelentőséggel bírna (pl. az ,,ember-gép” rendszerekben az információs folya
matok sebességének összehangolása stb.). Feltehetően ez a háttér is ösztönözte
a kutatókat a csatornakapacitás problémájának vizsgálatára, mert alig néhány
év alatt szinte megszámlálhatatlan kutatási beszámoló született e tárgykör
ben. Az egyik első és jelentős kísérlet a csatornakapacitás számszerű meg
határozására Jacobson (1951a, 1951b) nevéhez fűződik, aki még Hick (1952)
nevezetes tanulmányának megjelenése előtt publikálta kutatásainak eredmé
nyeit.
Jacobson (1951a) m érései alapján az emberi fül befogadóképessége a hangerősségtől
függően 8000 —10 000 bit/sec. Hozzávetőlegesen 29 000 ganglionsejttel szám olva ez azt
jelenti, hogy egyetlen halióidegrost információs kapacitása 0,3 bit/sec. Jacobson (1951b)
hasonló számításokat végzett a szem információfelvevő képességének meghatározására is.
Ú gy találta, hogy egyetlen látóidegrost átlagos csatornakapacitása 5 bit/sec. (Luce, 1960
nyomán).

A Merkel (1885), Hick (1952), Hyman (1953), Crossmann (1953) által
végzett kísérletek eredményei szerint a csatornakapacitás egyöntetűen
5 —6 bit/sec.
Klemmer és Muller (1953) azonban — az előzőekhez képest bonyolultabb
VRI kísérletükben — változtatták az egy jelre jutó átlagos információmennyiséget a jelek bemutatási sebességének állandó értéken tartása mellett .
A csatornakapacitás értékére az alábbi átlagos értékeket kapták:

Az

C s a to rn a k a p a c itá s (b it/sec)

egy jelre jutó entrópia (bit)

1

2

3

4

5

2 ,7

4 ,0

5 ,8

8 ,4

1 0 ,5

A 10,5 bit/sec csatornakapacitás értékét kb. 13 bit/sec bemutatási sebesség
esetén regisztrálták a szerzők. Ha az információközlés sebességét tovább nö
velték, a kísérleti személyek teljesítménye nagymértékben romlott. 15 bit/sec
sebességnél a kísérleti személyeknek a csatornakapacitással jelzett teljesítmé
nye 6 bit/sec értékre esett vissza.
Quastler és Wulff (1953), akik zenehallgatás és gépírás során mérték a kísér
leti személyek csatornakapacitását, 24 bit/sec értéket regisztráltak. Ezek és az
általunk most nem idézett további ellentmondásos eredmények megingatták a
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legtöbb kutató bizalmát a csatornakapacitás értelmezést illetően. Jól jellemzi
ezt pl. Hake (1955, 253. о.) véleménye:
„Úgy tűnik számomra, hogy az információátbocsátás mértékének definí
ciója pontatlan, és legfeljebb csak arra alkalmas, hogy egy kísérlet során opera
tív fogalomként használjuk. A lehetőség előttünk áll, hogy az emberi teljesít
ménynek az információ mértékével jellemzett állandó határértékeit felkutassuk,
de természetesen csak egyszerű inger-reakció jellegű tevékenységekre korlátoz
va. Ügy gondolom, értelmetlen dolog viszont olyan határokról beszélni, mint
a „csatornakapacitás” akkor, amikor ez a jelenség néhány ésszerű és közismert
pszichológiai „korláttal” is pontosan kifejezhető.” (id. Luce, 1960, 70. о.)
A kutatók nagy része egyetértett abban, hogy a csatornakapacitásra kapott
eltérő értékeket az információközlés eltérő módjai okozzák.
Leonard (1959) valamint Mowbray és Rhoades (1959) kísérletei azonban am int arra Laming (1968) rám utat — újabb szempontra hívták fel a témakör
kutatóinak figyelmét. Nevezetesen arra, hogy megfelelő gyakorlat után a VRI
gyakorlatilag függetlenné válik a jelváltozatok számától, és hogy az átlagos
reakcióidő és az entrópia közötti összefüggés kimutatását alátámasztó korábbi
eredmények csupán azért születtek, mert a kísérleti személyek nem tanidták
meg megfelelően a kísérlet során elvégzendő feladataikat.
E zt az állítást szemléletes bizonyítékokkal támasztja alá Neisser, Novick és
Lazar (1963) által végzett kísérlet is. I tt a kísérleti személyeknek különböző
bonyolultságú ,,információkereső” feladatokat kellett teljesíteniük. A kísérlet
sorozat 27 kísérleti ülésből állt, így a kísérleti személyek jelentős gyakorlottságra
tehettek szert az adott feladatok elvégzésében.
A szerzők 20 jel (az ábécé bizonyos betűi és a számjegyek) perm utációjával 6 karak
terű jelsorozatokat (itemeket) állítottak elő. Ezekből véletlenszerű kiválasztással olyan
listá k a t készítettek, am elyek m indegyike 50 item et tartalm azott. Az így kiválasztott,
egyen k én t 6 betűt illetve szám jegyet tartalmazó item eket egym ás alá írták, és így azonos
„m éretű ” listákhoz jutottak. M inden listából véletlenszerű kiválasztással egy item et ki
em eltek és annak az egyik — szintén véletlenszerűen kiválasztott — karakterét az ún.
cél-jellel (betűvel vagy szám jeggyel) felcserélték. A kísérlet során a kísérleti személynek
ez t a cél-jelet kellett azonosítania a bem utatott listákon.
A szerzők a kísérletet négyféle variációban végezték el. Az első esetben a cél-jel mindig
azon os betű (K) volt, ezt k ellett a kísérleti személyeknek — felülről lefelé olvasva a listát —
a leh ető leggyorsabban m egtalálnia. A második és harmadik esetben öt-öt jel — A FK U9 és
H M P 24 — bármelyike azonos valószínűséggel fordulhatott elő cél-jelként az egyes lis
tákon ; végül a negyedik esetben az előbb felsorolt összesen 10 jel valam elyike szerepelt
a listá n keresendő, illetve azonosítandó jelként. A cél-jel változatok ez utóbbi esetben is
azon os valószínűségűek voltak.
A kísérleti személyeknek a négyféle feladattípusból (ezek sorrendje kísérleti ülésenként
v á lto zo tt) minden kísérleti ülés alkalm ával 16—15 listát kellett egym ás után átvizsgálniuk.
A m ik or egy bem utatott listán a kísérleti személyek az adott kísérlettípusnak megfelelő
cél-jelet azonosították, ezt azonnal jelezték a kísérletvezetőnek. Az információkeresés
id ejét 0,01 mp pontossággal m érték. A hibás megoldásokat nem regisztrálták, hanem
ily e n esetben a kísérleti szem élyek újabb, hasonló feladatot kaptak.
A kísérleteket két, 6 fős csoporttal végezték, 14 napon keresztül, 27 kísérleti ülésben.
A m ásodik 6 fő a kísérletben a kontroll-csoport szerepét töltötte be, ők az első csoporttal
ellen tétb en mind a 27 alkalom m al csupán az első feladattípust (egy lehetséges cél-jel) tel
jesítették .
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Neisser és munkatársai által végzett kísérlet összesített eredménye a 3. áb
rán látható. Ez az ábra bemutatja, hogy az egy itemre jutó átlagos információkeresési idő hogyan változik a gyakorlás hatására.
A kísérleti adatokból minden kommentálás nélkül is szemléletesen tükröző
dik az a tény, hogy a gyakorlás során (kb. a 8 —10. kísérleti ülés után) az infor
mációfeldolgozás ideje függetlenné válik az alternatívák számától.

A szerzők azonban óvatosan vonják le következtetésüket.

Egy itemre eső idő (sec )
U9

"

3. ábra Az egy itemre eső információkeresési idő m int a gyakorlás függvénye
[Neisser és m tsai (1963) nyomán]

„Az eredmények jelzik, hogy a kísérleti személyek információkeresése nem
gyorsabb, ha csak egy jelet kell figyelembe venniük, annál, mint amikor tizet,
de viszont azt sem mutatják ki egyértelműen, hogy kísérleti személyek nem
lennének képesek erre.” (Neisser és mtsai, 1963, 961. o.).
Leontyev és Krincsik (1961) ismét más aspektusból közelítették meg a csa
tornakapacitás problémáját. Kísérleteikben a VRI-nek az egy jel által közölt
információmennyiségéhez és az egy jelre jutó átlagos információmennyiséghez
(entrópia) fűződő viszonyát vizsgálták. Az ezzel összefüggő alapproblémát
Lomov (1969, 187. о.) a következőképpen világítja meg:
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,,A csatornakapacitás értékelésénél általában az időegység alatt felvett és
feldolgozott átlagos információt határozzák meg. Értéke változtatható, mind
az ábécé hosszúságának (a lehetséges jelzések számának), mind pedig az egyes
jelzések megjelenési valószínűségének módosításával. Az átlagos információ
végeredményben ez a két ú t rejtve marad. Ugyanakkor az emberi információ
felvételi és -feldolgozási folyamatok pszichológiai elemzése szempontjából ez a
két ú t lényegesen eltér egymástól.”
Mint Lomov (1969, 168. о.) rámutat „Leontyev és Krincsik kísérletei ki
m utatták, hogy az emberi információfeldolgozás nem a jelzés statisztikai struk
túrájának passzív tükrözése (kiemelés tőlem), hanem aktív tevékenység, amely
a feladat legeredményesebb megoldásához vezet. A kísérletek során a jelzések
megjelenési valószínűségének figyelembevételével a kísérleti személy az infor
mációfelvételi folyamatot úgy optimalizálja, hogy a gyakori jelzések gyorsa
ságában egy kissé lemaradva, lényeges előnyhöz jut a ritka jelzések észlelésé
nek gyorsaságában.”
Úgy véljük, hogy Leonard (1959), Mowbray és Rhoades (1959), Neisser és
m tsai (1963), valamint Leontyev és Krincsik (1961) kísérletei, illetőleg ezen
kísérletek eredményeinek értelmezése meggyőző bírálatot szolgáltat a csatornakapacitás értékének a kísérleti személyre jellemző és változatlan jellegét hang
súlyozó kommunikációs elmélet érvényességét illetően.
További ellenérveket szolgáltatnak a kommunikációelméleti analógia alkal
mazásával szemben az ún. folyamatos reagálást igénylő VRI kísérletek, ame
lyekben az ingerként szolgáló jelek közlési sebességét a k.sz. reakcióinak sebes
ségétől függetlenül változtatják. Ezekben a kísérletekben az előbbiek miatt
a maximális átbocsátási sebesség mérésére kedvezőbb feltételek kínálkoznak.
Alluisi, Midler és Fitts (1957) kísérletükben — amellyel az emberi teljesít
m ényt az ideális kommunikációs csatorna karakterisztikájával kívánták össze
hasonlítani — randomizált rendben arab számjegyeket vetítettek egy kép
ernyőre. A kísérleti személyek a kísérletek egy részében a látott számjegy hangos
megnevezésével (verbális reakció) reagáltak, más esetekben pedig a vetített
számjegyeknek megfelelő nyomógombok lenyomásával (motoros reakció) vála
szoltak az ingerekre. Az említett kutatók a különböző hosszúságú számjegy válto
zatok révén és a bemutatási sebesség változtatásával különböző információ
közlési sebességeket tudtak előidézni kísérletükben (bit/sec).
A kísérletek általánosított tapasztalata a 4. ábrán látható. Alacsony bemuta
tási sebesség esetén a kísérleti személy teljesítménye gyakorlatilag hibátlan. Az
emberi információfeldolgozás sebessége azonban nem növekszik egyenes arány
ban az információközlés sebességének növelésével (az ún. átviteli arány értéke
kisebb lesz egynél, majd fokozatosan csökken). A követelmények növekedésével
az ember is képes egy határig teljesítményének emelésére, de ha a követel
mények jelentősen meghaladják teljesítőképessége lehetséges maximumát,
akkor teljesítménye már rohamosan visszaesik. Az említett szerzők kísérleteik184
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4. ábra Az ideális kommunikációs csatorna és az em beri teljesítmény összehasonlítása,
Alluisi, Muller és F itts (1957) kísérletei alapján [Laming (1968) nyom án]

kel bebizonyították, hogy az ember ,,információfelvételi teljesítménye” nem
egyeztethető össze az ideális kommunikációs csatorna karakterisztikájával, mert
ez utóbbi a követelményszint növekedésére érzéketlen (stabil), ellentétben az
emberi teljesítmény dinamikus változásával (1. a 4. ábrát).
Laming (1968) a fenti kísérlet eredményeit kommentálva a következő meg
állapításokra jutott:
,,A fentiekhez hasonló, ütemezett reakciósorozat-feladat körülményei között
lehetségessé válik az ún. kódolási késedelem a k.sz. számára. Így elvileg az
ideális kommunikációs rendszer teljesítménye még közelebb kerül az optimum
hoz, és az információfeldolgozás ideje és az entrópia közti összefüggés ponto
sabbá válik. Az ember jellegzetes teljesítménye és a kommunikációs modell
szerinti teljesítmény azonban itt mégis kevesebb hasonlóságot mutat, mint
a Hick-féle kísérlet kevésbé ideális körülményei között. Ha önmagában néz
zük a 4. ábrát*, az nem utal semmiféle analógiára a kísérleti személy és az
ideális kommunikációs rendszer között.” (Laming, 1968, 8. о.).
Laming — a késleltetett reakciósorozat-feladatok eredményeire történő hivat
kozással — egy másik oldaláról is élesen bírálja a kommunikációs rendszer
modelljének analógiáját. Érveinek bizonyító anyagát többek között Kirchner
(1958) kísérleteiből veszi.
Az em lített kutató kísérleteiben a kísérleti szem élynek egy 12 választásos feladat v élet
lenszerű sorrendben felvillanó fényjeleire kellett válaszolnia a megfelelő nyom ógom b le
nyomásával. A kísérleti személynek azonban nem az éppen megjelenő ingerre, hanem az
1,2 vagy 3 jellel korábban exponált ingerre kellett reagálnia. A jelek bem utatási se
bessége — a kísérlet természetének megfelelően — viszonylag alacsony volt.

A késleltetett reakció a kísérleti személy számára hatékonyabb kódolási rend
szer kialakításának lehetőségét biztosítja, ami elméletileg, az ideális kommuni
*Az eredeti szövegben hivatkozott ábraszámot az
értelemszerűen m egváltoztattuk.

általunk

idézett részletben
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kációs rendszerben, a teljesítmény javulását eredményezi. A fenti kísérlet eredmé
nyei azonban ennek éppen az ellenkezőjét bizonyították.
A reakció késleltetésének fokozásával a kísérleti személyek egyre több hibát
követtek el, azaz teljesítményük romlott. A teljesítmény csökkenésének nyilván
való oka az operatív emlékezet erősen korlátozott teljesítőképessége. Laming
ezen a ponton látja a Shannon (1949) 11. tételére alapozott analógia egyik
alapvető problémáját.
S han non (1949, 39. о.) 11. sz. tétele a következő: „Legyen egy diszkrét csatornának
C k apacitása, egy diszkrét forrásnak pedig másodpercenként H entrópiája. H a H
C,
akkor lé te zik olyan kódolási rendszer, am elynél a forrás kimenő teljesítménye tetszőleges
hibagyakorisággal (vagy tetszőlegesen kis félreértéssel) bocsátható keresztül a csatornán.
H a H > C, akkor a forrást úgy kell kódolni, hogy a félreérthetőség kisebb legyen, m int
H —C + E , ahol E tetszőlegesen kis értékű. Olyan kódolásra azonban nincsen m ód, ami
kisebb félreérthetőséget ad, m int H —C.” (id. Lam ing, 1968, 5. old.)

Ugyanis az ideális kommunikációs rendszer a végtelen kódolási késedelem
képességével is rendelkezik. Csak így tudja a kibocsátott jelsorozat (üzenet)
statisztikai struktúráját úgy összehangolni a csatorna karakterisztikájával,
hogy ezáltal megvalósítsa az elméletileg lehetséges maximális hatékonyságot.
Vagyis a forrásnak ki kell bocsátania a teljes jelsorozatot, és az adókészülékben,
azt mindaddig tárolni kell, amíg az optimális kódolási rendszer kialakítható.
Laming, erre alapozva véleményét, egyértelműen elveti a kommunikációs
rendszer modelljére épített, korábbi VRI értelmezéseket:
,,Az ember nem képes arra, hogy a Shannon 11. tételének megfelelően kódol
ja az üzeneteket. Ez megingatja mindennemű okfejtés hitelét, amelynek alap
ján a V R I = f(H) egyenleteket a kommunikációs modell segítségével értel
mezték. A statisztikai
H = —

2

Pi

Pi

i=i

képletnek talán lehetséges valamiféle jelentése egyes pszichológiai összefüggé
sekben, azonban semmilyen elméleti alapja nincs annak, hogy az entrópiát
összefüggésbe hozzák bármilyen feladat elvégzésére fordított idővel. A válasz
tási reakcióidő kísérletekben résztvevő ember és a kommunikációs rendszer
összehasonlítására nyilván a továbbiakban is sor fog kerülni, a kommuniká
ció matematikai elmélete azonban nem képezheti alapját az emberi teljesít
ménnyel kapcsolatos elméleteknek.” (Laming, 1968, 9. о.).
A V R I kommunikációs elmélete szerint a kísérleti személy reakcióideje az in
ger információtartalmának függvénye, amit mindig a bemutatott jel a priori va
lószínűsége határoz meg. Laming nem azt tagadja, hogy az átlagos reakcióidő a
döntés meghozatalához szükséges információ lineáris függvénye, hanem azt,
hogy az információ mértékét a jel a priori valószínűsége határozza meg. Ezért
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Laming a kommunikációs csatorna analógia helyett olyan elméletet — ún.
,,véletlen-pálya modellt” — ajánl a VRI értelmezésére, amelyben a reagáláshoz
vezető „véletlen-pálya” időtartama nem a jel megjelenési valószínűségéből
számítható információmennyiség alapján határozható meg. Laming elméleté
nek alapvető hipotézise az, hogy a kísérleti személy a bemutatott jelből olyan
információsorozathoz jut (egymás után következő sok rövid megfigyelés össze
ge), amely akkor ér véget, amikor a jel megszűnik. Tehát a reakcióidőt a vá
lasztáshoz (és nem feltétlenül a helyes reakcióhoz) szükséges információmeny nyiség összegyűjtésének ideje szabja meg, feltételezve, hogy a kísérleti személy
a jel bemutatása alatt, minden időpillanatban optimálisan használja fel mindazt
az információt, amely a jelzésről rendelkezésre áll.
A hagyományos kommunikációs modellt a saját modelljével összehasonlítva
Laming (1968, 40. о.) a következőket írja:
,,A fenti két modell közti különbségtétel tehát két különböző információ
fajta megkülönböztetését jelenti. Ezeknek különböző mértékük van — az
egyik egy iránvtalan mennyiség, a másik egy vektor - és teljesen eltérő m ate
matikai elméletekhez vezetnek. A kommunikációs elmélet főként az a priori
valószínűségekre irányítja a figyelmet, a „véletlen-pálya” elmélet pedig főként
a hibás reakciókra" (kiemelés tőlem).
Az ideális kommunikációs csatorna természete és az emberi információfel
dolgozás közötti lényeges eltérésekre mutat rá Edwards (1971) is a kommuni
kációelmélet pszichológiai alkalmazását értékelő egyik tanulmányában. Az
információs csatorna Shannon-féle leírása tulajdonképpen „egy külső meg
figyelő meta-nyelve” , idézi Edwards (1971, 50. о.) Cherry (1957) kijelentését.
Ez a megfigyelő — fűzi tovább Cherry gondolatát Edwards — abban a kivé
teles helyzetben van, hogy az információs csatorna mindkét végét látja, és
pontos ismerete van a jelzések valószínűségeloszlásáról. A VRI kísérleti szitu
ációt a kommunikációs elmélet kritériumai szempontjából vizsgálva, Edwards
(1971, 50. о.) a továbbiakban ezt írja:
„A kísérleti személy, miközben a pszichológiai kísérlet alanyaként a fel
adatát teljesíti, sajnálatos módon a külső megfigyelő pozíciójába kerül. Az
ingerek megjelenésére vonatkozó szubjektív elvárásai, amelyek valószínűleg
nagyon hasonlítanak az objektív valószínűségekhez, befolyásolhatják teljesít
ményét. A kísérleti személy teljesítőképessége a kísérletsorozat alatt feltehető
en módosul akár a tanulási tényezők, akár a fáradtság hatására. Befolyásoló
hatást eredményez továbbá a jelzések jelentésének és fontosságának szubjek
tív értelmezése is. Ezek mialatt a kísérleti személy nem úgy viselkedik a kísér
leti szituációban, mint ahogy egy Shannon-féle kommunikációs csatornához
illenék.”
Kritikai észrevételeit Edwards (1971, 50. о.) a következőképpen összegezi:
„A kommunikációelmélet nem más, mint az alkalmazott matematika egy
része, amelyet elsősorban a híradástechnika területén fejlesztettek ki. Jelen
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tősége a pszichológia szempontjából annyi, hogy lehetőséget ad a kísérletek
során nyert adatok felhasználásával az emberi pszichikus teljesítmény vala
milyen módon való kifejezésére.” . . Az információelmélet fogalmainak pre
cíz átültetésére irányuló próbálkozások nem jártak sikerrel. Bebizonyosodott,
hogy az emberi információfeldolgozás folyamata nem írható le adekvátan a
kommunikációelmélet fogalmaival, különösen ha azokat pontosan, mennyiségi
leg is értelmezzük.”
Összegezve az eddigieket, a magunk részéről Alluisi (1970) kritikai attitű d 
jével azonosulunk, illetve azzal a véleménnyel, hogy az emberi információfel
dolgozás törvényeinek feltárásában a kommunikációelméleti analógia, bár
hivatását nem tudta betölteni, mégis előrevivő szerepet játszott.
’’Korai lenne annak felmérése, hogy az információ és a bizonytalanság — a
kommunikációelmélet alapfogalmai — milyen mértékben segítették, illetve
befolyásolták a pszichológiai kutatást.” ,,. . . Feltételezzük azonban, a k utatá
sok végső összegezése azt fogja tükrözni, hogy az információelméletnek jelentős
befolyása, előrevivő hatása volt a pszichológiára.” (Alluisi, 1970, 202 —203. o.)
Alluisi (1970) — Garner (1962) már korábban kifejtett álláspontjához csat
lakozva — rám utatott arra, hogy a VRI kommunikációs elmélete azért is
jelentős szerepet játszott a pszichológiában, mert az a pszichológiai kutatás
területén a matematika alkalmazásának konkrét lehetőségeire m utatott rá, és
ezzel a matematikai módszerek elterjedésében elévülhetetlen érdemeket szer
zett. Az információfeldolgozás pszichológiai törvényeinek feltárása pedig fel
tétlenül igényli az olyan új matematikai módszerek alkalmazását, amelyekkel
a pszichikus jelenségek az eddigieknél pontosabban modellezhetők, visszatükrözhetők és megismerhetők.
A közlem ény a szerkesztőségbe érkezett: 1977. X . 15.

IRODALOM
1. A l l u i s i , E. A., M u l l e r , P . F ., F it t s , P. M . 1957, A n information analysis o f verbal

and m otor responses in a forced-pace serial task. J . exp. Psychol., 53, 153— 158.
2. A l l t jis i , E. A. 1970, Inform ation and u ncertainty: the metrics o f com m unications.
In: D e Greene, K. B . (ed) Systems Psychology. N ew York: McGraw-Hill B ook Co.
3. C h e r r y , E. C. 1957, On th e validity o f ap plying communication theory to experi
m en tal psychology. B rit. J. Psychol, 48., 176 — 1 8 8 .
4. C r o s s m a n n , E. R . F . W . 1953, Entropy and choice time: the effect of frequency un
balance on choice response. Quart. J. exp. P sy ch o l., 5, 41—51.
5. E d w a r d s , E. 1971, Communication Theory. In: Singleton, W. T., Easterby, R . S.,
W h itfield, D. C. (eds) The Human Operator in C om plex Systems. London: Taylor and
F rancis Ltd.
6. G a r ve r . W. R. 1962, U ncertainty and Structure as Psychological Concepts. N ew
Y ork: Wiley.
7. H a k e , H. W. 1953, A note on the concept o f „channel capacity” in psychology. In:
Quastler, H. (ed) Inform ation Theory in P sych ology. Glencoe, The Free Press, 257 —
277.
1 88

8. H artley , R. V. L. 1928, Transmission of information. Bell System Technical Journal,
7, 636 —663.
9. H e m i o n , V. A. C. 1906, The tim e o f perception as a measure o f differences in sens
ation. Arch. Phil. Psychol, sei. Meth. No. 8.
10. H i c k , W. E. 1962, On the rate o f gain o f information. Quart. J. exp. P sychol., 4,
11 — 26.
11. H y m a n , R. 1953, Stimulus information as a determinant o f reaction tim e. J . exp.
P sychol., 45, 188 —196.
12. J a c o b s o n , H. 1951a, Information and the hum an ear. J. acoust. Soc. Am er., 23,
463 — 471.
13. J a c o b s o n , H. 1961b, The inform ation capacity o f the human eye. Science, 113, 292 —
293.
14. J o h n s o n , E. M. 1967, A Bibliography on the Use o f Information Theory in P sychology
(1948 —1966). U SA H E L Bibliographic Supplement 1.
15. K i r c h n e r , W . K . 1968, Age differences in short-term retention o f rapidly changing
information. J. exp. Psychol. 65, 362 — 368.
16. K l e m m e r , E. T., M u l l e r , P. F. 1953, The R ate o f H andling Information: K e y P res
sing Responses to Light Patterns. H FO R L Memo. R eport No. 34. ARDC, W ashington,
D. C.
17. K r ü l o v , A. A. 1972, Cselovek v avtom atizirovannüh szisztyemah upravlenyija.
Leningrad: LGU.
18. L a m in g , D. R. J. 1968, Inform ation Theory o f Choice-Reaction Times. London and
N ew York: Academic Press.
19. L e o n a r d , J. A. 1959, Tactual choice reactions: I. Quart. J. exp. Psychol., 11, 76 — 83.
20. L e o n t y e v , A. N ., K r in c s ik , J. P ., 1961, O prim enyenyiityeoriinform aciivkonkretnopszihologicseszkih isszledovanyijah. Vop. Pszih., No. 6.
21. L e r n e r , A. J. 1971, A kibernetika alapjai. Gondolat. Budapest.
22. L o m o v , B. F. 1969, Ember és technika. Akadémiai Kiadó. Budapest.
23. L u c e , R. D. 1960, Developm ents in Mathematical Psychology. Information, Learning
and Tracking. Illinois: The Free Press o f Clencoe.
24. M e r k e l , J. 1886, D ie zeitlichen Verhältnisse der W illensthätigkeit. Philos. St., 2,
7 3 -1 2 7 .
26. M o w b r a y , G. H. R h o a d e s , M. V. 1959, On the reduction o f choicereaction tim es w ith
practice. Quart. J. exp. Psychol., 11, 16 —23.
26. N e i s s e r , U., N o v ic k , R ., L a z a r , R . 1963, Searching for ten targets sim ultaneousy.
Perceptual and Motor Skills, 17, 966 — 961.
27. N y q u i s t , H. 1924, Certain factors affecting telegraph speed. Bell System Technical
Journal, 3, 324 —346.
28. Q u a s t l e r , H., W u l l f , V. J. 1965, Human Performance in Information Transmission,
P art Two: Sequential Tasks. R eport No. 62. Control System s Laboratory, U niversity
o f Illinois, Urbana, Illinois.
29. R e z a , F. M. 1966, Bevezetés az információelméletbe. Műszaki Könyvkiadó. B udapest.
30. S h a n n o n , C. E ., W e a v e r , W. 1949. The M athematical Theory o f Communication.
Urbana, Illinois: U niversity o f Illinois Press.
31. W e a v e r , W. 1949. R ecent contributions to the m athem atical theory of cocmmunication. In: Shannon, C. E., Weaver, W. The M athematical Theory of Communication.
Urbana, Illinois: U niversity o f Illinois Press.
32. W e i .f o r d , A. T. 1960, The measurement of sensory-motor performance: survey and
reappraisal of tw elve years’ progress. Ergonomics, 3, 189 —230.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛОГИИ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ ПРИ
ИНТЕРПРЕТИРОВАНИИ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ВЫБОРА
М И КЛОШ А Н ТАЛ ОВИЧ

В работе дается исторический обзор использования теории коммуникации в одной из
своеобразных психологических областей.
Согласно аналогии теории коммуникации, которая заимствована психологами из радио
связи, в экспериментах по исследованию времени реакции выбора (ВРВ) испытуемый со 
ответствует идеальному коммуникационному каналу с ограниченной способностью. При
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этом ВРВ может рассматриваться в качестве линейной зависимости количества информа
ции, определяемой априорными вероятностями стимулов.
На основе богатого экспериментального материала, а также литературных данных
вначале показывает результаты тех экспериментов ВРВ, которые были проведены на тео
ретической основе аналогии теории коммуникации. При этом представляется, что авторам
этих работ успешно удалось дать количественное описание переработки информации чело
веком посредством использования теории информации.
Напротив, в данное работе приводятся данные таких исследований, которые как на
теоретической, так и на экспериментальной основе подвергают сомнению наличие одно
значной связи между информационным содержанием стимулов и ВРВ, а также указывают
на теоретически уязвимые моменты аналогии теории коммуникации.

A P P L Y IN G THE COMMUNICATION-THEORETICAL ANALOGY IN THE
IN TE R PR ET A TIO N OF CHOICE REACTION TIME
ANTALOVITS, MIKLŐS

The stu d y gives a historical survey on one particular field of the psychological applica
tion o f com m unication-theory.
A ccording to the com m unication-theoretical analogy — borrowed from the field of
telecom m unication — the S. s. in the choice reaction tim e tests correspond to an ideal
com m unication chanel o f lim ited capacity. The choice reaction tim e (VRI = CRT) is to
be considered as a linear function of the am ount o f information, which is determined by
the a priori probabilities o f the stimuli.
The author — on the basis o f having selected from a remarkably rich research material
and technical literature — first introduces the results o f such CRT tests, which were born
o f th e com m unication-theoretical analogy and their authors make an attem pt — ap
p aren tly successful — to a quantitative description o f the human information-elaboration
w ith the aid of the com m unication theory.
H e further gives account on research works th a t — with theoretical arguments and
experim ental data — disprove the unambiguous connection between the information
con ten t o f the stim uli and the CRT and cast ligh t upon some — also in theory — touchy
p oin ts o f the communication-theoretical analogy.
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SZEMLE
FERENCZI SÁNDOR ALKOTÓKÉSZSÉGE
A „FRAGMENTE UND NOTIZEN’’-BEN
PERTORINI REZSŐ
OIE Férfi Funkcionális Idegosztály

Bevezetés
Ferenczi 1907-ben találkozott Freuddal Becsben, és azután kiemelkedő sze
repet játszott a pszichoanalízis gyakorlati és elméleti művelésében, a magyar
és a nemzetközi pszichoanalitikus társaság szervezésében és vezetésében. A
mester és tanítvány intenzív emberi kapcsolatba is lépett. Nemcsak amerikai
útjára (Clark University — Worcester Mass.) kíséri el Junggal együtt Freudot
1909-ben, hanem nyári utazásain is társa (1910 — Párizs, Firenze, Nápoly,
Szicília, Róma; 1914 — Brioni). Freud levelezéséből (1968) tudjuk, hogy csa
ládi nyaraláskor is társul hívja Ferenczit. 1929-től azonban fokozatosan el
távolodtak egymástól, és amikor 1931-ben Freud* kérdőre vonta Ferenczit,
hogy a pszichoanalitikus kezelés kapcsán az erotikus közeledést nem utasítja
vissza, kapcsolatuk teljesen meglazult. Ez igen nagy megterhelést jelentett
Ferenczinek, aki számára bizonytalan tünetek jelentkezése kapcsán abban az
időben vált nyilvánvalóvá, hogy anaemia perniciosaban szenved (ami akkor
igen súlyos megbetegedésnek számított), és hamarosan a myelosis funicularis
tünetei is felléptek. Jones feltételezi, hogy a testi betegséghez paranoid kórkép
is társult.
E ermann (1974) Jones elírásai és emlékezethamisításai alapján ezt a meg
állapítást személyes ellenérzésnek értelmezi.
Saját személyes tapasztalata a következő volt: „Én magam Ferenczi kíván
ságára halála előtt néhány nappal beszéltem vele. Mint mindig, meggondoltan,
gonddal beszélt a magyar egyesület jövőjéről. Valóban említette egy tagtárs
nevét, akiben nem tud bízni, az a bizalmatlanság azonban nem paranoia volt,
hanem tények alapozták meg.”
Jelen munkában Ferenczi „Fragmente und Notizen” c. kiadott feljegyzései
nek 1930 1932-ig írt 11., III., IV. részét elemezzük abból a szempontból, hogy
pszichózis fennállott-e, és alkotókészségét pszichotikus kórkép vagy testi beteg
sége befolyásolta-e ?
A közölt feljegyzések I. része 1920-ból származik, így rögtön lehetőség volt
arra, hogy megállapítsuk, az ilyen formátumú feljegyzések írása hozzátarto
zott Ferenczi szokásos munkamódjához és gondolkodástechnikailag az 1920ban írt rész semmiben sem különbözik az 1930- 1932-ig írtaktól és töretlen
alkotókészségről tanúskodnak. A feljegyzések 58 kisebb-nagyobb összefüggő
írást tartalmaznak, van közöttük egy-két soros feljegyzés és van több oldalas
tanulmány. A legtöbbnek van címe. Posthumus közlések.
Az írások összefüggőnek látszanak: a rendkívül tevékeny és termékeny élet
útjának végső summáját, a tudományos felfedezések utolsó kiigazítását,
* 1931. dec. 13-án kelt levél; Jones, id.m . III. kötet 197. old.
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végzetes testi betegségének pszichológiai megfigyeléseit tartalmazzák és azt,
hogyan küzdötte le intellektussal, intenzív munkával testi-lelki szenvedéseit.
Az írások sokrétűsége többszintű elemzést tesz lehetővé és szükségessé. Sajnos
a sejthető, összefüggő mű ezekből nem rekonstruálható.
Elemzés
Elöljáróban néhány formai szempontot szeretnék megemlíteni:
a) Az írások csoportosítása az időbeli összefüggések szerint történt. Első
csoportjukat Ferenczi 1920 szeptemberében írta, a másodikat 1930 augusztusá
ban és szeptemberében, a harmadiknak nagyobb részét 1931 márciusában és
áprilisában, hármat az év második felében, a negyediket 1932 utolsó negyedé
ben a hónapokra arányosan elosztottan.
b) Gondolkodástechnikai szempontból vizsgálva: több írás deduktív jellegű
gondolatsor, pontokba szedett bizonyítékokkal, máskor a több oldalról meg
közelíthető, szintén pontokba szedett gondolatokból következik az induktív
módon levezetett végeredmény. Több helyütt vannak párhuzamos asszociációs
sorok, két-, háromfelé ágazással, majd egyesüléssel, amelyek összefoglaló
gondolattársításban folytatódnak, ez többször intuíció jellegű, és az egész
ábrának hat. Az írások tulajdonképpen feszes, szoros vázlatok, amelyek tük
rözik Ferenczi gondolkodási technikáját. A számozott felsorolás, az ábraszerű
formulák használata az írások harmadik és negyedik részében gyakoribb, rész
ben azért, mert ezekben van nagyobb számú rövid vázlat, másrészt talán bizo
nyos témák igényelték a sokrétű gondolati megformálást. Mindez hasonlít
más, vázlat jellegű, hosszabb töredékekhez : az 1909-ben a homoszexualitásról,
az 1913-ban a nevetésről, az 1922-ben a paranoiáról szóló írásaihoz, és leg
jobban az 1920-ból származó matematikáról szóló tanulmány-töredékhez.
Tartalmi szempontból:
c) A gondolkodási minták azt mutatják, hogy a feljegyzések jellegzetes
Ferenczi-művek. Központi szerepe van bennük annak, hogy a beteg ember
megnyilatkozásait megértse és értelmezze. Ezt az értelmezést a teoretikus
ismeretekkel hozza vonatkozásba, és mindig dialektikus, diszkusszív módon
világítja, magyarázza meg; és mindig van készsége és merészsége arra, hogy a
pszichoanalitikus teóriát alakítsa, továbbfejlessze. Megfigyeléseit pszichofiziológiai adatokkal azok analógiájaként is magyarázza, különösen a test
vázlat vonatkozásában. Gyakori az ellentétek feszüléséből kiinduló gondolatmenet: hit — szkepticizmus, absztrakció — rószpercepció, egoizmus — altru
izmus.
d) E munkák visszatérő fő témája a súlyos, életveszélyes stresszorra adott
pszichés reakció formáinak leírása, elemzése és a pszichoterápiás lehetőségek
latolgatása. Szóelemzéssel megállapíthatjuk, hogy a pusztulás, pusztítás sza
vai, kifejezései legnagyobb számmal az 1930-tól származó írásokban fordulnak
elő: legtöbb az 1930 és 1931-ben írt második és harmadik részben, a legkeve
sebb a negyedikben, amelyet 1932-ben írt. Az arány а I I .—II I.—IV. részben:
4, — 0,9 — 0,2% az összes szavak viszonylatában. Ez biztosan összefügg szub
jektív körülményekkel, betegségével és aktuális életszakaszának jellegzetes
ségével is. Gyakorisági sorrendben a következő, pusztítást jelentő szavak, ki
fejezések fordulnak elő (összesen 4%) az 1930-ban írt második részben: „fel
falva lenni, halál, elnyelés, széttöretni, pusztító, pusztítás, önpusztítás, szét
szakadás, halálösztön, önmegsemmisítés, autotomia, szétporladás, leteperő
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5. Az elementáris hatásban van mindig valami nevetséges, groteszk vagy
legalábbis olyan, ami utólag nevetésre ingerelhet.
6. Minden trauma, de különösen az elementáris méretűek szorongást okoz
nak. Mivel nem lehet elmenekülni vagy a külső ingert eltávolítani, elvész a
remény, és az önpusztításon kívül más megoldás nincs, mint a legkönnyebben
elpusztítható tudat eliminációja. A létrejött dezorientációban azután rész
megoldások, pszichotikus megnyilvánulások jöhetnek létre. A tudat veszélyez
tetettségét ezekben az állapotokban sokszor a pszichózistól való félelem jelzi.
g)
Az írások gyakran foglalkoznak a Ferenczi-féle analitikai technikai vál
toztatásokkal. A katarzis ismétlését, a transz-állapotban való álomelemzést és
katarzist, az energikusan forszírozott szabad asszociációt kell megkísérelni,
vagy a páciens iniciatíváját kell figyelembe venni a kezelést illetően. Ha holt
pontra jutott az analízis, „mindent, még a legvalószínűtlenebb megnyilvánu
lást is végül egy bizonyos szempontból lehetségesnek kell tartani” , mert az
analízis technikája nem végleges; új utakat kell és lehet keresni. Két helyütt ír
arról, hogy hibázott a kezelés kapcsán. Egyik esetben a beteg figyelmeztette
arra, hogy a kérdésével megzavarta, a másikban hogy „nemtudása” miatt
húzódott el a kezelés. Több helyütt utal saját analízisére, pl.: „Hallgatás egé
szen addig, míg álomszerű képek, szcénák produkálódnak, „hypnagogák”.
Ezek a teljesen hiányzó éjszakai álmokat helyettesítik.
A terápia három princípiumot tár fel, amelyek a megbetegedésekben külön
böző formációkban szerepelnek: az autarchiát, az egoizmust és az altruizmust.
Ha ezek a realitást figyelembe nem vevő módon érvényesülnek, újabb prin
cípiumként bűntudat jelentkezik.
A terapeuta aktivitásának egyik lehetséges formájaként elemzi azt a szituá
ciót, amelyben a beteg a terapeuta kezét megragadja az analitikus órán, mert
extrém módon szorong, és csak így tudja feszültségét levezetni.
Ismételten visszatér az írásokban a reménytelenség érzésével való foglalko
zás, annak súlyos hatásai, tehát az a kórdóskomplexum, amely később oly
nagy helyet kapott Engel pszichológiai rendszerében (1962).
A feljegyzések e témák körül csoportosulnak akkor is, amikor Ferenczi a
fakirizmussal, lamaizmussal, yogával, szuggesztióval, szkepticizmussal, az
analitikus indiszkréciójával foglalkozik. Nagy kár, hogy a feljegyzésekből,
töredékes gondolatmenetekből nem született nagy összefoglalás. Az írások
minden részéből kiolvasható az a kérdés, ami akkor Ferenczi legaktuálisabb
kérése, kérdése volt. A munka enyhítette, de az utolsó lapokon nyíltan tette
fel: „mi történjék, ha nincs segítség, vagy a reménytelenség ellen?”
Megbeszélés
Ferenczit 57 éves korában, az elemzett feljegyzések írása idején súlyos pszi
chés és szomatikus traumák érték :
I. Már évekkel ezelőtt fokozatosan háttérbe szorult a Freud tanítványok
között, majd — ha helyesen értelmezzük Hermann (1974) írását — megrágal
mazták mesterénél és barátjánál, és ezzel végképp eltávolították tőle.
Ennek a traumának sem paranoid, sem más kóros feldolgozását nem talál
tuk meg a feljegyzésekben. Valószínűleg beleolvadt a súlyos testi betegség
okozta reakcióba, és fokozta az azáltal okozott magányosságot, elhagyatottságérzést. Oppozíciós magatartás csak annyiban állt fenn, amennyiben meg196

Ferenezi különösen veszélyesnek tartja azt, ha tartós veszélyben és szenve
désben a beteg körül tevékenykedő, szeretettel tele, gondoskodó egyén is be
ismeri, hogy nincsen segítség és minden valóságmásító törekvés csődöt mon
dott. Ilyen esetekben sokszor nem marad hátra más, mint az öngyilkosság, ha
csak az utolsó pillanatban nem történik valami jelentős változás. Maga a segí
teni akarás is döntő jelentőségű abban, ,,hogy életben akarjon maradni az
ember, lökést adhat egy új életre és rátalálhat valaki arra, amit az élet neki
még adhat, hogy azt elfogadja és hogy ne mindent, még az esetleg használ
hatót is elvesse.”
Leírja a sokk pillanatában jelentkező hyperluciditas jelenségét: ,,a trauma
pillanatában egy a világ feletti mindentudás jön létre, többé-kevésbó tisztán
látás, tiszta objektivitás, intelligencia, amely helyesen méri fel a saját és
idegen erőviszonyokat azáltal, hogy teljesen kikapcsolja az emocionalitás tor
zító hatását.”
Az emocionalitás ugyanis a trauma hatása alatt a következőket produkál
hatja: „1. Az Én egyszerre kitágul és végtelen tereken könnyedén vándorol.
Ez elfordulás a fájdalomtól és odafordulás a külső történésekhez. 2. A fájdalmi
feszültség további fokozódásakor: felmászik az Eiffel toronyra vagy felszalad
egy magas falra. 3. A traumatikus erő utoléri és az É n t szószerint lerázza, le
dobja a magas fáról, toronyról. Ezt úgy írják le, mint félelmetes forgószelet,
amely teljesen feloldja az összefüggéseket, és félelmetes szédülést okoz, míg
végül 4. a képesség, a kísérlet, hogy az erőszaknak ellenálljunk, csődöt mond,
és a létfenntartás leáll. E zt végső hatásában mint részleges halált élik meg.
Egy esetben ezt a meghalást az álmokban és az asszociációkban úgy ábrázol
ták, mint maximális szétporladást és teljes dematerializációt. A dematerializált, halott résznek megvan az a tendenciája, különösen álomban, hogy a meg
nem halt részt a nemlétbe magával akarja vinni.”
Ezért Ferenezi az eltolódás és az elfojtás védekezési mechanizmusa mellett
a fragmentálódás és az elporlás mechanizmusának vizsgálatát is szükségesnek
tartja — természetesen topikus szempontok érvényesítésével — a nagy trau
mák hatása alatt álló személyeknél.
A súlyos élmény okozta állapot akut szakának lezajlása után a következők
t örténnek :
1. A trauma előtti és utáni személyiség kettősségének viszonylagos kiegyensúlyozódása, hogy a „nyugalmi ösztön” érvényesüljön.
2. Az akut projekciók feloldása.
3. Intellektuaüzálás.
Keserű megállapítása az egyik fragmentumnak, hogy az intellektus az em
beri szenvedés szülötte. Különös figyelmet szentel a női intellektusnak, amely
nek intuitív kvalitását a nőiség miatti traumatizációra vezeti vissza. Másik
gondolatsorában talán ő maga „az okos bébi” , aki hasonló súlyos traumatizációt szenved az orális szakban, és kompenzációként fejlődik ki intellektualizáló, később esetleg tudós, mindent tudni akaró, tevékenységi kényszeres
magatartás.
4. A súlyos trauma a régi gyerekkori trauma felébredését és más módon
való végleges megoldását hozhatja magával. A gyermekkori traumák miatt
bármennyire megkérgesedett karakterformák is feloldódhatnak. Az életve
szélyben mindig elementáris módon éled fel az anya és protektiv hatása — ha
az anya elhagyja a csecsemőt, az életveszélybe kerül. Éz az azonossága a cse
csemőkori és a későbbi korban bekövetkező életveszélyes traumáknak.
G*

195

ben egységesen jelenik meg ebben a munkában. Kevésbé összefüggőek az
analízis technikájával kapcsolatos feljegyzések. Az első téma összegezése „A
gondolatok a traumáról” c. posthumus, 1934-ben megjelent tanulmány. Ez
azonban a feljegyzésekben közölteket — különösen azok közvetlen, technikai
jellegű megfigyeléseit — nem foglalja egészen magába; és szükségesnek lát
szik, hogy a jegyzetek kontextusában is megvizsgáljuk a kérdéseket.
Mikor az élőlényt trauma éri, ,,a személy a halállal kerül kapcsolatba, abba
az állapotba, amelyben az önös célok és a védekezés kikapcsolódnak, mindenek
előtt az a felületi érintkezési ellenállás, amely az önös életben a tárgyak és a
saját személy izolálását időben és térben lehetővé tette.” A trauma mobilizálja
a halálösztönt, ez okozza az Én fragmentációját és indítja meg feloldását.
Ebben a hatásban központi szerepe van kezdetben az autotómiának, amely
,,az első pillanatban egy komplex, de mégis az önfenntartással ellentétes vál
tozás, amely gátolja a szétporladást és arra törekszik, hogy egy újabb konszoli
dált állapot jöjjön létre azáltal, hogy a fragmentació modellálható. Ennek az
ösztönfaktornak a jellegéről és funkciójáról nagyon keveset tudunk, úgy tűnik,
mintha olyan ismeretforrások és lehetőségek volnának benne, amelyek igen
nagy mértékben túlterjednek mindazon, mint amit a mi tudatos intelligen
ciánk behatárol. Megítéli a behatás súlyosságát, a környezet energia mennyi
ségét, a körülvevő személyektől térben messze lefolyó jelenségekről is tudo
mása van, és biztosan felismeri, hogy milyen foknál kell az önszétbomlást meg
állítani, hogy egy újrafelépítés megindulhasson. Szélsőséges esetben, ha min
den rezerv erő mobilizálva lett, de a támadással szemben az egyén tehetetlen,
akkor egy szélsőséges fragmentáció jön létre, amelyet dematerializációnak kell
nevezni.” (Másutt ezt az elasztikusán működő védekezési tényezőt a számoló
gépek és az alvajáró biztonságához hasonlítja.)
Az autotómiával ellentétesen ható erő az alloplasztika, „ami a környezet
megváltoztatását jelenti oly módon, hogy nincsen szükség a széttöredezésre
és az új képződésre, mert általa lehetséges, hogy az Én az adott egyensúlyi
állapot organizációját változatlanul fenntartsa. Égy magasan fejlett realitás
tudat az előfeltétele ennek.”
A felnőttkorban ható életveszélyes stresszorok hatása oly mértékben ele
mentáris, mint a kora gyermekkorban általában a pszichotraumák. ,,Az em
ber formálisan az erősebb, győztes ellenféllel való identifikációról beszélhet,
ez éppen úgy előfordulhat, mintha személytelen elementáris erőkkel kerülne
szembe.”
A traumatikus sokk a következőképpen hat még: „váratlan, előkészületlenül
kapott letaglózások úgy hatnak, mint az anesztetikum. Hogy jön ez létre?
Láthatóan a pszichikus leállítása és ellenállás nélküli passzivitás segítségével.
A motilitás abszolút lebénulása az észrevevés beállítódását is meghatározza és
ezáltal a gondoskodást is. A percepció kikapcsolása a személyiség teljes védtelenségét hozza létre.”
A trauma hatása alatt kezdetben is létrejöhet olyan állapot, melyben a
személy maga keresi a veszélyt vagy a halált: „aki maga keresi vagy meg
gyorsítja a szenvedést, esetleg menekül a hosszadalmas szenvedésektől és a
halálvárástól. Végeredményben magam vagyok, aki megszabom a saját életem
és meghalásom tempóját.”
Másrészről ebben a traumatikus állapotban kompenzatórikus hallucinációk
léphetnek fel, „amelyben fantasztikus azonosítások lehetnek a támadóval és a
személyt megtámadó erőnek a csodálata” , ami „mazochista tendencia.”
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támadás, dematerializáció, atomizáció, a fej levágása, szétrobbanás, orkán,
szétesés, erőszak, kilátástalanság, reménytelenség, szétdarabolás, méreg.”
A harmadik, 1931-ből származó részben az előzőhöz képest sokkal kevesebb
ilyen szó szerepel (0,9%), de kiemelkedően sokszor a halál szó és gyakorisági
sorrendben még a következők: „meghalás, halálvárás, halálfélelem, halott,
halálos, atomhalál” és végül, csak ebben a részben, az öngyilkosság szó. A
negyedik, 1932-ben írt részben, amikor Ferenczi betegsége már erősen elhatal
masodott, a legkevesebb ezeknek a szavaknak a használata; a halálösztön szó
szerepel a legtöbbször, és lényegesen kisebb ezeknek a szavaknak a variációja.
e) A képek, hasonlatok a második részben (ami 1930-ból származik) a leg
gyakoribbak. A jellegzetesek: (a neokatarzisra vonatkozólag) „olyan, mintha
az ember kemény bányamunkával megnyitna egy üreget, amely pattanásig
tele van gázzal. Az előbbi kisebb kitörések csak réseket nyitottak, amelyen
valami az anyagból kiáramlott és azután gyorsan, automatikusan záródott.”
— (Az önfeladásra) „a hasonlat, amit idézhetünk, az a kígyószemtől, sas
karomtól faszcinált madár, amely rövid ellenállás után a pusztulásba zuhan.”
- (A felettes Én biológiai előképeinek fantáziája) „sok neurotikus a beteg
ségét álomban és symptomában mint egy batyut szimbolizálja: másoknál ez a
batyu összenő a testtel és púppá vagy daganattá lesz: szeretik azt a hason
latot is, hogy egy, a korábbi személyiséget körülölelő anyaság van jelen.”
(Lehet, hogy ezt a hasonlatot a saját gerincvelő-megbetegedése is felszínre
hozta.) — (A hisztériás roham hátterét vizsgálva) „de ha erőltetjük, akkor az
őket letakaró felhő, egy a mellükre nehezedő súly körvonalat kap, egy ember
homályos arcvonásai rajzolódnak ki, amelyek a paciens érzésének megfelelően
gyűlöletet vagy agressziót fejeznek ki, — mintha a paciensnek sikerült volna
segítségükkel egy ideig megmászhatatlan falon átjutni, — . . . bizonyos sötét
hatalmakat, amelyeknek eddig áldozata volt, mégis legyőzni.” — (A trauma
hatása alatt álló emberről) „az istenektől elhagyott ember menekül a valóság
tól és egy más világot teremt magának, amelyben, mert nem béklyózza a
nehézségi erő, mindent elérhet, amit akar. Ha eddig nem szerették, kínozták,
leválaszt egy részt magáról, ami egy segítőkész, szeretetreméltó, anyai ápolónő
formájában testet öltve részvéttel van a szenvedő személyiségi résszel szem
ben, gondoskodik róla, mindezt a legnagyobb bölcsességgel és átütő intelligen
ciával és jósággal, mint egy őrangyal. Ez az angyal a szenvedő vagy megölt
gyermeket kívülről látja, . . . az egész universumot bejárja, hogy segítséget
hozzon, fantáziákat talál ki, a másképpen meg nem menthető gyermeknek.”
- (A halál meggyorsításának képe) „a ragadozó madár karmainak nekirepülő
kismadár.”
Ennél lényegesen több az összes képelemeknek a száma. Az írások utolsó
részében van még egy analógia, amelyet megrázó tartalma miatt még az előbbi
képek sorához hozzá kell fűznünk, mert a halállal való küzdelmet egészen
nyíltan leírja: ,,. . . a lélegzet sokkal tovább visszatartható, ha hideg vizet
iszunk, ez a magyarázata annak, miért van tele a gyomra vízzel a vízbefulladtaknak. (Mielőtt vizet inspirálnának, tele isszák magukat.) Védekezési manőver.
Egyike a tudattalan felismeréseknek a végső szükségben. (Ezt álomban él
hettem át.) . . . az ember a szuffokációt sokkal tovább tudja tartani, ha közben
gondolkodik, énekel, számol. (Buddhista szöveg maga elé mormolása a Yogi
gyakorlatban.)”
f) Az írások témája, amint említettük, az életveszélyre adott pszichológiai
reakció, amely mindig újabb és újabb vonatkozásban, formában, de lényegé6 Magyar Pszichológiai Szemle
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előzőén is, és a különböző analitikus technikai és teoretikus újításokban jutott
kifejezésre; az alapkoncepciók vonatkozásában azonban Ferenczi mindig
következetesen hű a freudi gondolatokhoz.
A feljegyzések arról tanúskodnak, hogy önanalízist végzett, ez szinte minta
példája annak, amit Freud egy későbbi munkájában (1937) minden analitikus
nak ajánl. Egyes feltételezések szerint Freud ezen munkájának egyes részei
Ferenczire vonatkoznak (i.m. 312 314.1.). Freud itt egy férfiről ír, „aki maga
is nagy eredményekkel végzett analysist” , és aki oppozíciós magatartású lett
analitikusával szemben, és szemrehányásokkal illette, mert az „nem analizálta
ki őt teljesen” . A Ferenczi-kérdés egészének ismeretében, ha felmerült ilyen
kérdés, az nem volt ilyen egyszerű, és komplexebb magyarázatot igényelne.
II.
Életveszélyes, halálos betegség lépett fel Ferenczinél, ami fokozatosan
mind súlyosabb idegrendszeri szövődményeket okozott, végül magatehetetlen,
ágvbanfekvő beteggé tette, aki állandó ápolásra szorult, és az utolsó feljegy
zések után néhány hónappal meg is halt.
Az ebben az állapotban tett megfigyelései, értelmezései, heroikus erőfeszítést
igénylő racionalizálásai, szublimációi olyan kreatív folyamatban összegeződtek, amelyben az életveszélyes trauma következtében fellépő pszichés reak
ciók lélektanának és kórlélektanának összefüggéseit próbálta feltárni. A na
gyon sok szubjektív elem integránsán illeszkedik a nagyobb összefüggésekben
megtalálható trauma-elmélethez, és az ahhoz kapcsolódó metodikai-technikai
gondolatokhoz. A sok kép, hasonlat, emóciókat kifejező szó, szubjektívvé teszi
az írásokat, de a gondolatmenet gazdagságát, hajlékonyságát és originalitását
ez nem befolyásolja. Egészen rendkívüli kreatív teljesítményről tanúskodnak
ezek az írások.
Az állapot pszichiátriai diagnózisa véleményünk szerint: súlyos traumára
bekövetkező reactio, anxyosus depressio.

Összefoglalás
Ferenczi Sándor „Fragmente und Notizen” c. feljegyzéseit elemeztük. Az
1920-ban írt I. részt összehasonlítva a súlyos testi betegség psychotrauma
okozta állapotban 1930 1932-ben írt II., III. és IV. résszel, megállapítható,
hogy ezek is szokásos alkotómódjának eredményei. E halála előtt írt feljegy
zések egy nagyobb, összefoglaló mű körvonalait sejtetik, amelyen áttűnnek
egy reactio anxyo-depressiva szubjektív tünetei, az önelemzési adatok a véde
kezés, szublimálás jellegzetességei, amelyek így együtt egy kreatív folyamatba
olvadnak, az alkotókészség végletes erőfeszítését írják le az életveszéllyel, ha
lállal szembeni harcban. — Paranoid tünetet, psychosisra utalót az írásokban
nem találtunk.
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LAIKUS RÉSZVÉTEL AZ AUTIZMUS GYÓGYÍTÁSÁBAN
(TAPASZTALATOK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN)
F. VÁRKONYI ZSUZSA
Gondolat Kiadó

Az autizmus a kommunikáció és az emocionális élet általános zavara. Tíz
ezer gyerek közül négy autista.*
Az autizmust „felfedezője” , Leo Kanner és a kortárs kutatók egyértelműen
elkülöníthetőnek ítélik a gyermekpszichiátria más kórképeitől, például a
szkizofréniától. Bármennyire előrehaladt is a diagnózis, a sikeres terápia kidol
gozása várat magára. A világ több ezer pszichiátere, pszichológusa, gyógy
pedagógusa kísérletezik. Tisztázatlan az etiológia, vitatottak a módszerek.**
Eközben számtalan — így Magyarországon hozzávetőlegesen négyezer, Ameri
kában nyolcvanezer — család ól együtt e mozdithatatlannak tűnő állapottal.
Ez a közös sors vezette egymáshoz azokat az amerikai szülőket, akiknek ma
már az egész Egyesült Államokat átfogó szervezete — szakemberek és laikus
érdekeltek révén — törvényes jogot szerzett az intézményes oktatáshoz,
információs szolgálatot hozott létre, és kapcsolatot teremtett a világ számos
hasonló szervezetével, szakemberével, családjával.
A munka döntő részét laikusok végzik. Szemináriumokat, konzultációkat,
szülői csoportokat szerveznek, s ezekre a rendezvényekre a legjobb szakembere
ket hívják meg. Kezdetben kizárólag önerőből dolgoztak, ma már jelentős
állami támogatást élveznek. Működésük kiváló példája a közvetlenül érdekel
tek kezdeményezésének, melyre különösen olyan területen van szükség és
lehetőség, ahol a családnak döntő szerep jut a gyógyításban.
A szervezet
1965-ben Bernhard Rimland pszichológus, egy autista gyermek apja hívta
életre a National Society for Autistic Ohildren-t, a hasonló brit szervezet min
tájára. A ma már száz állomással rendelkező társaság elsődleges célkitűzése,
hogy szakembert és laikust egyaránt informáljon e különös állapot létezésé
ről, jellegéről, a tapasztalatokról, a gyógyításban sikert ígérő módszerekről,
valamint hogy e gyerekek, illetve családok érdekeit képviselje az oktatási,
egészségügyi, törvényhozási szerveknél. Saját intézményekkel nem rendel
kezik: érdekvédelmi funkcióját a meglevő intézményekkel szemben gyakorolja.
* Goletti (1977) m eggyőzően bizonyítja, hogy a nem zeti statisztikák a szindróma á l
talános ismertségétől függően igen különbözőek. Az em lített adat a viszonylag jól feltér
képezett USA-beli arányoknak felel meg.
** Az autizmus szaktudományos problémáinak vázolása meghaladja e beszámoló
kereteit és lehetőségeit; ezeket legfeljebb egy-egy m egjegyzés erejéig érintem.
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A szervezet fontos egysége az információs szolgálat. Adatokat gyűjt az
autista gyerekeket befogadó iskolákról, intézetekről, egy-egy körzet hasonló
gondokkal küzdő családjairól, a diagnosztikai központokról, nevelési progra
mokról, a vonatkozó törvényekről, jogokról, alapítványokról; felvilágosítást
ad a fejlődésben gátolt gyermekek családját megillető adókedvezményekről;
tájékoztat azokról a főiskolákról, egyetemekről, melyek autista gyermekekkel
foglalkozó szakembereket képeznek; híreket továbbít a külföld hasonló szer
vezeteiről. Ezeket az adatokat az információs szolgálat bárki kérésére átadja.
Önálló könyvtár- és filmszolgálatuk van. Listájukon 130 tanulmány és könyv,
40 rövidfilm és jónéhány videokazetta szerepel. A könyvek és filmek egyaránt
két csoportba oszthatók, ahogyan a szervezet valamennyi publikációja, rendez
vénye is. Megtalálhatók egyrészt a laikus szülők beszámolói, a családok által
kidolgozott (elsősorban az operáns kondicionálásra épülő) nevelési módszerek
bemutatása; másrészt a szakemberek, illetve szakintézmények alkalmazott
kutatásairól és az ezek alapján kidolgozott terápiás és foglalkoztatási eljárások
ról szóló beszámolók.
A szervezet évenként rendez közgyűlést, melynek anyaga részben rokon a
publikációkéval, részben a sokat vitatott etiológiai kutatásokról tájékoztat.
E zt a kérdést általában kulcsfontosságúnak ítélik, aminek érthető okai van
nak: az analitikus orientáltságú pszichiátria álláspontja szerint ugyanis az
autizmus pszichogén természetű, okai az anya-gyerek kapcsolatban keresen
dők.* Ahhoz, hogy a gyerek állapota javuljon, az anya, illetve az apa pszicho
terápiájára van szükség — vallja az analitikus iskola, a neurotikus betegekkel
szerzett tapasztalatok analógiájaként. Ruth SulUvan neheztelő szavaival
teh át „a szülőt a probléma és nem a megoldás részeként kezelik” . Az ebből
az értelmezésből szükségszerűen fakadó szülői bűntudat ellenállással vagy
legalább is passzivitással párosul.** Márpedig a szervezet majd minden
tisztségviselője — így alapító elnöke és az információs szolgálat igazgatója maga is autista gyerek anyja vagy apja. Érthető, hogy minden erejükkel ki
akarnak lépni e passzivitásból, s akár igazolja őket a fiziológiai kutatás, akár
nem, ma e kételkedésnek köszönhetik mozgósító erejüket. ,,A legfőbb terápia
a tanítás, a foglalkoztatás” — hirdetik, és sikereik — különösen a pszichiátriai
sikertelenség fényében — őket igazolják.
A szülő szerepe a tanításban
A szervezet alapkoncepciója megszabja a szülői részvételről alkotott elkép
zeléseket is. „A szülő a gyerek első tanítója, s egyben ő az, aki a legtöbbet tud
ja a gyerekről” ; ezt a pozitívumot a szakértelem sem pótolja, s a kívánatos az,
hogy e kettő kiegészítse egymást. Szerezzen a szülő minél nagyobb hozzáértést
szakkönyvek, szemináriumok, konzultációk révén; személyes tapasztalatait
viszont adja át a gyerekkel foglalkozó tanárnak, pszichológusnak, orvosnak.
* A z etiológiai kutatások eddigi eredménye szerint az autizmus hátterében esetenként
is töb b és személyenként eltérő tényező állhat.
** A z analitikus iskola elutasítását ezen a téren tehát nagyrészt szubjektív tényezők
befolyásolják. Minden jel szerint több irányzat etiológiai, diagnosztikai és terápiás ered
m én yein ek egyeztetése hozza m ajd m eg a várt sikert.
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Egy nyolcvan oldalas kiadvány, mely egyébként nem az NSAC terméke, és
a gátolt fejlődés minden formáját érinti, a Training Parents to Teach (kb.
Oktatásmódszertan Szülőknek) címet viseli. A könyv négy nevelési modellt
mutat be, melyek különböző arányban építenek az otthoni, illetve az intézmé
nyes tanításra. A szükséges speciális oktatási formát egyébként a gyermek
diagnózisa — ha szükséges, nyolchetes megfigyelése — alapján a Child Deve
lopment & Mental Retardation Center (Gyermekfejlődési és Mentálretardációs
Központ) baj megállapító csoportja választja ki. Ezt megvitatja a szülőkkel,
akiknek jogukban áll fellebbezni.
A szerzők — D. Lillie, A. Hayden, H. Bud Fredricks, V. Baldwin, D. Grove,
M. Shearer, R. Wiegernik és V. Parrish —nemcsak tanítás-módszertani kérdé
sekről tájékoztatnak, hanem komoly súllyal foglalkoznak a szubjektív ténye
zőkkel is. Köztudomású, hogy a gyermek deviáns fejlődése milyen negatívan
hat a szülő önértékelésére. Ennek helyreállítása, módszeres támogatása ugyan
olyan szerves része a pszichológusi munkának, mint a gyermek fejlődését elő
mozdító tennivalók megbeszélése. Az elégtelenségi érzés, mely az ilyen szülők
ben szinte szabályszerűen támad, komoly gátja lehet az együttműködés sike
rének.
M. Shearer tanulmányából idézem a jellegzetes szülői beállítottságok és a
kívánatos tanári reakció néhány példáját különböző fejlődési zavarokkal kap
csolatosan.
» — Szülő: „Próbáltam járni tanítani Mary-t, de még kúszni sem tud.”
Tanár: „Talán jó kiindulópont lenne számunkra előbb kúszni tanítani,
ha erre megvan benne a készség.”
Szülő: „Nem vagyunk képzett tanítók. Mi semmi olyan fontosat nem
tudunk csinálni vele, amit a tanárok.”
Tanár: „Önök mostanáig tanították Jimet. S nézze meg, mennyi mindent
tud már ! Hangokat ad, kezd önállóan enni, tárgyakat fog meg, rámutat egyegy testrészére. Sok mindent megtanítottak már neki.”
— Szülő: „Mi már lemondtunk arról, hogy bármit is elérjünk. Ez a gyerek
egyszerűen megőrjít minket. Tanítsák őt, de minket hagyjanak ki.”
Tanár: „Nem tehetjük. Szükségünk van önökre és Chrisnek ugyanígy.
Megmutatom, mit és hogyan kell csinálniuk. Csak olyasmit kérek öntől,
amiről előbb láttuk, hogy valóban megy. Próbáljuk meg együtt !”
(...) Mégis, a leggyakoribb szülői válasz a közeledésünkre ez: „Nem kaptunk
semmilyen gyakorlati segítséget. Bárhová vittük a gyereket szakvéleménye
zésre, nekünk nem mondtak semmit. Legfeljebb, hogy a gyerek nem fog tudni
beszélni. De senki nem mondta meg, mit tehetnénk, hogy segítsünk a hely
zeten”« — írja Shearer. Az ő jelszavuk: kooperáció és koordináció. A hetekre
és mozdulatokra lebontott foglalkoztási terv olyan támpont a szülő számára,
mely egyben neki is napi sikereket szavatol. A könyv szerzői mindig a gyermek
fejlődésében fellelhető pozitívumokra építenek.
A szervezet kiadói politikájában a szakemberek útmutatásain túl fontos
szerep jut a szülői tapasztalatoknak. Ennek nagyszerű példája a könyvlistáju
kon is szereplő és immár világsikert aratott könyv, a Siege (Ostrom), Clara
Park munkája. A szerző négy gyermeke közül a legfiatalabb autista. Fejlődésé
nek minden furcsasága, a kezdeti teljes kommunikációs képtelenségtől a
beszéd és ragaszkodás kialakulásáig vezető hosszú út, s az anya minden, fárad
sággal, leleménnyel és türelemmel kidolgozott nevelői tevékenysége részletesen
megtalálható a könyvben. A példás objektivitással megírt művet, mely jóné201

hány világnyelven megjelent már — angolul többek között a brit Pelican soro
zatban — a hasonló helyzetben lévő szülők az autizmus gyakorlati kéziköny
veként is használják.
Ugyancsak Clara Park számol be operáns kondicionálásra épülő eljárásá
ról*, melyet 14 éves autista lányával közösen alakított ki. Építve az autista
karakter rendszer iránti vonzalmára, a számolásban lelt örömre és a feltétlen
megbízhatóságra, olyan írásos „szerződést” dolgoztak ki, mely sorra veszi a
gyermek viselkedésének — jellegzetesen autisztikus hátterű — problematikus
mozzanatait. A kezdeti korszakban kizárólag -f- pontok szerepeltek („néven
szólítok valakit: -f-2 pont; helyesen használom a múltidőt: -j-3 pont” stb.);
később — amint a gyermek megérett ennek tolerálására — levonásra is sor
került („toporzékolok, ha megtiltanak valamit: —5 pont; mások betegségére,
nyomorék külsejére megjegyzést teszek: —100 pont stb.). A pontokat a leg
nagyobb becsületességgel a gyermek maga számolta, s napi pontjaiért jutalmat
kapott. A „szerződés” tételei hetente változtak aszerint, hogy mely készségek
váltak természetessé, s így mint követelmény feleslegessé, illetve hogy milyen
újabb hiányosságok merültek fel. A „szerződés” sosem tartalm azott olyan
tételt, melyet a kislány telj esi thetetlennek ítélt. A módszer többek között
annak köszönhette sikerét, hogy a gyermek figyelmét viselkedésének néhány
körülhatárolt mozzanatára összpontosította, állandó sikerélményt nyújtott,
s az önértékelést a kompetenciaérzés fokozásával javította. A viselkedés
módosulása s ezzel párhuzamosan a gyermek önkontroll-növekedés feletti
öröme, amit saját maga fogalmazott meg, olyan jelentős volt, hogy a tárgyi
jutalmazást hamarosan helyettesíteni lehetett a puszta szóbeli dicsérettel.
„A jutalom belsővé vált” — írja az anya.
A tájékozódás forrásai
A szervezet vékonyka folyóirata, a negyedévenként megjelenő N SAC News
letter, elmélet és gyakorlat kiegyensúlyozott elegyítésére törekszik. A szakmai
beszámolók színvonala eléri a szakfolyóiratokét, nyelvük közérthető. A népszerű
tájékoztatás példájaként idézem azt az összefoglalót, mely Lorna Wingnek, a
hasonló brit szervezet alapítójának egyik előadásáról készült: ,,... Kanner defi
níciója elégtelennek tűnik. Az érzelmi kontaktus hiánya, amit Kanner kiemel,
a gyermekkor végére nagyjából eltűnik, de megmaradnak a nyelv és a szen
zoros válaszok jellegzetes zavarai. . . . Autizmus és szkizofrénia elhatárolása
céljából Colvin három csoportot alakított ki. Ha a baj három éves kor előtt
kezdődik, többnyire autizmusról van szó. Ha hét éves kor után, akkor a kép
a felnőttkori szkizofréniához hasonló. E két korszak között ritkán jelenik meg
kóros tünet, s ennek eredete általában központi idegrendszeri. A legelső cso
porthoz tartozók családja többnyire intelligens, tehetséges emberekből áll,
felmenő ágon igen ritka a szkizofrénia, míg a második csoportban gyakori.
. . . A normális, a Down-beteg, és a súlyosan retardált gyerekek hangjai azo
nosíthatóan fejeznek ki örömet, frusztrációt, kívánságot vagy üdvözlést, az
autista gyerekek hangjai viszont olyan sajátosak, hogy legfeljebb szüleik képe* A z autizmus gyógyításánál az E gyesült Államokban elsősorban a behaviorterápia
m ódszereire építenek. Ez esetben tehát nem oki terápiáról van szó; az eredm ények m égis
kézzelfoghatóbbak, m int m ás közelítésmódoknál.
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sek értelmezni. . . . Az autista gyerekek szósor-emlékezete független az értelem
től, a normális gyerekek teljesítménye sokkal jobb a jelentéssel bíró szavak
esetén. Autisták nem kerülik el a csendben ülő idegent, de elhúzódnak tőle,
amint beszélni próbál hozzájuk. Nem néznek senki szemébe . . .”
A folyóiratban autista gyerekekkel foglalkozó iskolák, intézetek programja
olvasható. Módszertani, szervezési és humanitárius kérdések egyaránt meg
vitatásra kerülnek. íme egy részlet a beszámolósorból: a connecticuti Benhaven
iskolát autista és siketnóma gyerekek látogatják. Egy véletlen ötlet nyomán
bevezették az autisták jelbeszédtanítását. Az addig beszédre — és minden
másfajta kommunikációra — képtelen autista gyerekek negyede képes meg
értetni magát ezen az úton. Az iskola tapasztalata szerint a jelbeszéd nem gát
ja, hanem serkentője a verbális kommunikációnak.
A lap rendszeresen tájékoztat a vonatkozó pszichiátriai, farmakológiai és
fiziológiai kutatásokról is.
Autista gyerekek problémáit is érinti a The Exceptional Parent (A kivételes
szülő) című, kéthavonta megjelenő periódikum, mely célkitűzése szerint gya
korlati útmutatást kínál a fogyatékos gyerekek szülei számára. Szerkesztői
és tanácsadói gárdájában rehabilitációs szakemberek, gyermekorvosok, pszi
chológusok, gyógypedagógusok vesznek részt. A szülők olvashatnak az egész
séges gyermekközösségekbe való beilleszkedésről, a terápiás eljárásokról, a
megfelelő szak- és ismeretterjesztő könyvekről; mozgássegítő eszközök hir
detése és bemutatása, valamint a helyi iskolák jegyzéke nyújt további segít
séget. E folyóiratokból sem hiányoznak a családi beszámolók, melyek nemcsak
ötleteket adnak a rokon gonddal küzdőknek, de a kivételes helyzet érzésétől
is megszabadítják őket.
Megemlítem a Journal of Autism — Childhood Schizophrenia című szakfolyóiratot is, de bemutatását elhagyom, hiszen az autizmus kérdését itt a
laikus mozgalom oldaláról szeretném bemutatni.
Ruth Sullivan igazgató egyik szemináriumi beszámolója híven összegzi az
autizmus helyzetét az Egyesült Álamokban. Az öt-tíz éve működő autizmusmozgalom lényeges vívmánya az intézményes oktatáshoz való jog megszerzése
volt. Részben ennek hatására felfrissült a speciális oktatási intézmények vér
keringése. Az autizmus szervezet — a National Institute of Mental Health-szel
(Országos Mentálhigiéniai Intézet) karöltve
nemrég már 500 iskolai prog
ramot feltüntető gyűjteményt adhatott ki (U.S. Facilities and Programs for
Children with Severe Mental Illnesses; Lehetőségek és programok az Egyesült
Államokban a súlyos mentális megbetegedésben szenvedő gyermekek részére).
Ezek közül 25 kizárólag az autista gyerekek igényeihez szabott, és számtalan
további program ad lehetőséget autisták részvételére. A hangsúly tehát át
tevődött a félelemmel vagy éppen gyanakvással fogadott pszichoterápiáról
az oktatásra — összhangban a szülők követelésével: ,,Nem deskripciókat, ha
nem preskripciókat akarunk” .
Bár a taníttatás igen költséges — átlagosan évi 12 000 dollár! — mégis
könnyebben elérhető, mint a sokéves, több családtagra kiterjedő pszichoterá
pia, mely a legtöbb család anyagi lehetőségeit meghaladja.
A szervezet agitációja ellenére nem ritka az olyan speciális iskola, illetve
intézet, mely nem fogad autista gyerekeket, sőt több kisebb államban egyál
talán nem létezik olyan intézmény, mely autistákkal foglalkozna. További
fogyatékosságként számol be Sullivan asszony arról a tényről, hogy a progra
mok zöme óvodás-, illetve kisiskoláskorú gyerekekre szabott, s a serdülők
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speciális elhelyezésére már alig van mód. Autista felnőttekkel pedig az Egyesült
Államokban sehol sem foglalkoznak szakszerűen. Az iskolák zömében hosszú
a várakozási lista, néha három évet kell a felvételre várni.
De a szülők többsége már nem megszabadulni akar autista gyerekétől hogy az intézetben meglátogatva, az addig nagy fáradsággal megteremtett
ragaszkodás utolsó jeleit se lássa többé gyerekén — hanem iskolába járatni,
s naponta közreműködni értelmi-érzelmi fejlődése elősegítésében.
*

*

*

Magyarországon „csak” néhány ezer autista gyerek él. De sokkal több moz
gássérült vagy állami gondozásból magányos önállóságra kikerült fiatal; nem
megoldott a siketnémák későbbi beilleszkedése sem. Néhány hasonló szervezet
nálunk is sok hátrányos helyzetű kisebbség gondjait enyhítené.
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FORUM
KÉPESSÉG- ÉS SZEMÉLYISÉG-TÉNYEZŐK SZEREPE KORSZERŰ
SZERSZÁMGÉPGYÁRTÓ MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ
MUNKAVÉGZÉSBEN
DULIN JENŐ
Kandidátusi értekezés tézisei

I.
A kutatás feladatai és irodalmi előzménye
A technikai fejlődés nemcsak a termelési folyamatok jellemzőit változtatja
meg, hanem alapvető változásokat idéz elő a munkát végző ember tevékeny
ségének jellemzőiben, a tárgyi munkafeltételekben, a munkaszervezési sajá
tosságokban és a munkaerő-struktúrában is. A fejlesztés, korszerűsítés haté
konyságát ebből következően jelentős mértékben befolyásolja, hogy a terme
lés személyi feltételeinek biztosítása lépést tart-e a technikai fejlődésből követ
kező új igényekkel, követelményekkel. A marxista munkapszichológia kettős
célja, azaz a munka hatékonyságának növelése és a munka humanizációs
funkciójának erősítése akkor érhető el, ha biztosítjuk az ember és a munkakör
kölcsönös megfelelését, a humanizált munkaköri követelményrendszert és fel
tárjuk a munkához való viszonyt befolyásoló tényezők korszerű munkafeltéte
lek közötti érvényesülését. A kutatásnak szükségszerűen részét képezi az új
feltételekhez való alkalmazkodás, az új követelményeknek való megfelelés,
illetve az ehhez kapcsolódó beilleszkedési adaptációs folyamat elemzése is.
Kutatási célunk a Csepel Művek Szerszámgépgyára Nagypontosságú Üze
mében dolgozó szerelő-lakatosok és forgácsolók beilleszkedési, beválási folya
matának, az ember munkakör kapcsolat megfelelése mértékének, illetve az
ezen jellemzőket befolyásoló objektív és szubjektív tényezők kölcsönviszonyának megismerése volt. A két speciális munkakör vizsgálatának szükségessége
és jelentősége a szerszámgépgyártásnak a gépiparon belül játszott kiemelt
szerepéből, illetve a Nagypontosságú Üzem speciális adottságaiból következik.
Ez a nagy értékű egyedi, illetve kis sorozatú berendezéseket (szerszámgépek
és mérőberendezések) előállító üzem igen korszerű munkafeltételeket biztosít,
és a szerelő-lakatos, illetve forgácsolói munkakör ebben az üzemben olyan
munkatevékenységet jelent, amely feltételezésünk szerint kielégítő alapot
adhat a fizikai és a szellemi munka harmonikus egységének kialakulásához.
A tevékenységi struktúra domináns elemei olyan érdekes, változatos, a szak
mai rátermettséget és felkészültséget próbára tevő részfeladatok, amelyek meg
felelnek az alkotó munka lényeges kritériumainak.
A Nagypontosságú Üzemben 1966-ban indult meg a termelés. A kutatás
tárgyát képező két munkakörbe a Szerszámgépgyár személyi állományából
válogatták össze a hagyományos lakatos, illetve forgácsoló munkakörben leg
kiválóbb teljesítményt felmutató, illetve legmagasabb szintű szakmai rá
termettségről tanúbizonyságot adó munkásokat.
Feltételezzük, hogy a Nagypontosságú Üzem objektív jellemzői, az ott
végzett munka sajátosságai, a kiválasztási rendszer jellege, valamint a nagyvállalat és az üzem közötti kapcsolat sajátossága együttesen gyakoroltak
olyan hatást az oda került forgácsolókra és lakatosokra, mely kimutatható a
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személyiség-jellemzők, a munkához való viszony, a beválás, a személyi tekin
tély, illetve kedveltség, valamint a munkahelyi magatartás változásában.
Feltételeztük továbbá, hogy ez a változás nem lesz egyértelműen kedvező,
ugyanis :
1. A munkatevékenység struktúrájában bekövetkezett változások és a kiválasztási szempontok között nem volt teljes értékű összhang.
2. A Nagypontosságú Üzembe áthelyezetteknél az előző munkahely infor
mális struktúrájában elfoglalt státushoz viszonyítva kedvezőtlen változások
is létrejöhetnek.
3. Az új munkahely kialakulatlan informális struktúrája növelhette a be
illeszkedési nehézségeket.
4. A képességek, a személyiség-jellemzők és munkaköri követelmények,
munkaköri adottságok közötti összhang még nem alakulhatott ki mindenkinél.
Összességében azt vártuk, hogy azoknál a vizsgálati személyeknél, akiknek
egyéni jellemzői összhangban állnak az új munkakör objektív sajátosságaival,
olyan kedvező változások alakulnak ki, melyek megnyilvánulnak a munkához
való viszony magasabb szintjének kialakulásában is.
A kutatási téma szakirodalmi előzményei közül a munkatevékenység jel
lemzőinek megítélése során figyelembe vettük Kon I. Sz. (1969), Tugarinov,
V. P. (1963) és Fukász Gy. (1972) megállapításait az alkotó munka kritériu
maira, illetőleg megvalósulásának feltételeire vonatkozóan.
A képességek, személyiség-jellemzők beválást befolyásoló szerepének elem
zése során felhasználtuk Csirszka J. (1971), Kormán, A. K. (1972), Rókusfalvy
P. (1971) általános modelljeit, a technikai fejlődés és a képességek szerepének
változása közötti összefüggés elemzése kapcsán pedig Osanyin, D. A. (1960),
Loosz, V. és Giljhuch, J. (1967), Kopütova, L. A. (1965), Zilberman, P. B.
(1970) megállapításait a kognitív tényezők előtérbe kerüléséről. A képességvizsgálatok alkalmazási korlátainak kijelöléséhez alapul szolgáltak Pacaud, S.
(1959), Lienert, D. A. (1961), Herzberg, F. (1967), Beach, D. S. (1970), Perczel
T. (1974), Simon P. (1974) megállapításai az alsó és felső normaérték kijelö
lésével, illetve a képesség és beválás közötti nem-lineáris kapcsolat lehető
ségével kapcsolatban.
A munkához való viszony objektív és szubjektív meghatározóinak feltárása
során kritikai elemzés tárgyává tettük McLelland-nek (1964) az önmegvalósí
tási szükségletre, Maslow-nak (1964) a szükséglethierarchia kielégítésére, R. A.
Schacter-nek (1961) az interperszonális megfelelésre, A. K. Korman-nak (1972)
a presztízsnövelésre alapozott elméletét, valamint F. Herzberg-nek (1967) a
motivációs felfogását. Figyelembe vettük Gumnyickij, G. K. (1967) megálla
pításait az érdeklődés és a szükséglet kapcsolatára, valamint Varga K . (1974)
álláspontját a munkamotiváció és a munkahatékonyság kapcsolatára vonat
kozóan. A munkával való megelégedettség különböző megnyilvánulásai ér
telmezéséhez alapul szolgált PerczelT. (1976) munkamegelégedettségi modellje.
A különböző munkamegelégedettségi komponensek osztályba sorolásában
szerepet kapott Murányi M. (1971) stabilizátor-produktivizátor felosztása,
valam int Gazdag M. (1970, 1971) elemzésének több eredménye. A munka
végzés személyiségfejlődésre gyakorolt hatásának vizsgálata során figyelembe
vettük Rubinstein, Sz. L. (1964) Garai L. (1969), Kovaljov, A. G. (19 72),
Nizard, G. (1973) és Danes I. (1975) elméleti megállapításait, illetve kutatásai
eredményeit.
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A munkához való viszony és a munkahely-változtatási indítékok vizsgálata
során felhasználtuk Aganbegjan, A. G. (1966) és Zaszlavszkaja, T. J. (1976)
vizsgálati eredményeit.
A szociálpszichológiai tényezőknek, az interperszonális kapcsolatoknak,
a munkához való viszonyra gyakorolt hatásának vizsgálata, illetve az ered
mények értelmezése során figyelembe vettük Shérif, M. (1966), Pataki F.
(1969), Paluszkiewicz, L. (1967), Asch, S. E. (1969), Subkin, V. N. (1969),
Friedrich, H. (1970) és Gvislányi D. (1972) fő megállapításait. A beilleszkedési
nehézségek közvetett tüneteinek vizsgálatához alapként használtuk fel Jardillier, P. (1964) kutatási eredményeit és metodikai megfontolásait.

II.
A vizsgálatok módszerei
A vizsgálati módszerekkel az alábbi kérdésekre kívántunk választ kapni:
1. Kimutatható-e lényeges eltérés a hagyományos üzemben dolgozók (lakato
sok és forgácsolók), illetve a Nagypontosságú Üzemben dolgozók (lakatosok
és forgácsolók) munkatevékenységének struktúrájában? Alkalmazott mód
szerek :
a) gyártási folyamatok, műszaki dokumentációk elemzése és a munkahelyi
vezetőkkel, dolgozókkal folytatott interjú
b) a munkatevékenység közvetlen megfigyelése, a lényegesebb sajátosságok
jegyzőkönyvezése
c) az egyes munkaműveletek relatív gyakoriságának, illetve időarányai
nak multimomentes filmtechnikai módszerrel történő meghatározása.
2. Milyen lényeges eltérések mutathatók ki a hagyományos és a Nagypontos
ságú Üzem munkafeltételei között?
Alkalmazott módszerek:
a) a tárgyi munkafeltételekre vonatkozó tervezési, kivitelezési leírások,
műszaki mérések elemzése
b) zaj - és megvilágítási szint mérése
3. Milyen szerepet játszanak a különböző képességek a hagyományos, illetve
a Nagypontosságú Üzemben forgácsoló vagy lakatos munkakört ellátók
beválásában ?
Alkalmazott módszerek
a) - Pieron-teszt a figyelmi teljesítmény meghatározására
— a célkalapács vizsgálat a kézbiztosság vizsgálatára
— omega-szupport eljárás a mikromanipulációs szenzomotoros koordi
náció vizsgálatára
Bogen—Lippman-fóle eljárás a munkamód vizsgálatára
— Rupp-teszt kizárólag forgácsolók vizsgálatánál
— Rybakoff és Case-Ruch eljárás kizárólag lakatosok vizsgálatánál
b) a munkastruktúra feltételezett változásaihoz igazodva:
— Raven-teszt a logikai gondolkodás vizsgálatára
— McQuerrie-teszt a térelképzelés differenciált vizsgálatára
4. Milyen kölcsönhatás áll fenn a személyiség-jellemzők és a munkafeladat
ellátás, valamint a munkakörbetöltés sikeressége között?
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Alkalmazott módszerek :
a) Ozsváth-féle neurózis-szűrő kérdőív
b) Lüscher-féle színteszt
c) Horváth-féle gondolkodási és állásfoglalási séma teszt (az eredetitől el
térő értékelési móddal)
d) Mogar-féle speciális érdeklődési-életviteli teszt
e) Borgatta-féle rövid személyiségvizsgáló eljárás
/ ) Csirszka-féle 40 kérdéses explorációs séma (speciális értékelési-értelmezési
móddal)
5. Milyen mértékben befolyásolják a Nagypontosságú Üzemben végzett munka
jellemzői a munkával való megelégedettség jellegét, illetve összetevőit?
Alkalmazott módszer:
A Herzberg-féle motivációs faktorokra Perczel J. által kialakított és Perczel
T. által módosított kétdimenziós kérdőív.
Az összehasonlító elemzéshez indexeket kellett kialakítani a beválás, a be
illeszkedési folyamat és az informális státus jellemzésére.
Alkalmazott módszerek:
a) a balesetek, sérülések, betegség miatti munkamegszakítások, illetve betegállományban töltött idő vizsgálata
b) betanulási idő elemzése
c) beválási rangsorok készíttetése közvetlen munkahelyi vezetőkkel három
szempont (rátermettség, teljesítmény, szociabilitás) alapján
d) szociometriái vizsgálat 6 szempont szerinti választással
e) 10 kérdéses kérdőív a Nagypontosságú Üzem külső gyári dolgozók általi
megítélésének feltárása.
A vizsgálatokat a Csepel Vas- és Fémművek Munkalélektani Laboratóriuma
keretén belül végeztük túlnyomó részt a vizsgálat tárgyát képező munka
helyeken. A módszerek kiválasztását jelentős mértékben befolyásolta, hogy
a pszichológiai vizsgálatokra kizárólag a vizsgált személyek munkaideje alatt
kerülhetett sor, tehát tekintettel kellett lennünk az ezzel járó munkaidő ki
esésre is.
III.
A tudományos eredmények rövid összefoglalója
1. A lakatos és forgácsoló munkakörön belül a munkafeladat jellemzőit
tekintve olyan minőségi különbségek alakulhatnak ki, melyek szükségessé
teszik, hogy a követelményrendszert az alkalmasság, illetve beválás fel
tételeit, a konkrét munkakör jellemzőinek feltárása útján határozzák meg.
Tehát: nem célszerű a gyakorlatban általános munkaköri modelleket alkal
mazni.
2. A két vizsgált munkakörben létrejöhet a szellemi és fizikai munka olyan
magas szintű harmonikus egysége, amely megfelelő feltételeket biztosít
a munkához való humanizált viszony, illetve a munkával való minél telje
sebb identifikáció kialakulásához.
3. A munkakör ellátásához szükséges képességek csak bizonyos határokon
belül befolyásolják a munkateljesítményt, tehát a kiválasztásnál felső
határértékeket is figyelembe kell venni.
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4. A hagyományos munkahelyről messzemenően korszerű munkahelyre
történő áthelyezésnél nem célszerű a korábban más jellegű feladatok el
végzése során igazolt szakmai szint alapján végrehajtani a kiválasztást.
5. A sorozatos munkasikereknek, illetve kudarcoknak a pszichoszociális
személyiség-jellemzők változására gyakorolt hatását eredményeink szerint
egyértelműen ki lehet mutatni az alkalmazott módszerekkel.
6. Kedvező objektív feltételek biztosítása eredményeként nagy valószínű
séggel várható az önértéktudat növekedése, illetve a munkához való viszony
minőségileg magasabb szintjének kialakulása.
7. Az egyéni, szakmai szint jelentős mértékben befolyásolja a kollektív telje
sítményt, és ahol a szakmai szintet a kollektíva tagjai közvetlenül tapasz
talhatják, ott ez válik a szociometriái struktúra alapvető rendező elvévé.
8. Tartalmas, kollektív alkotó tevékenységet igénylő munkafeladatok biz
tosítása esetén a beválás, az informális tekintély és a munkával való meg
elégedettség egymással pozitív kölcsönhatásban álló egységet alkot.
9. Kedvező tartalmi és járulékos munkaköri jellemzők önmagukban nem biz
tosítják a munkával való megelégedettség magas szintjét, de differenciál
tabbá teszik a munkához való viszonyt.
10. A munkával való megelégedettség magas szintje akkor alakul ki, ha a
teljesítőképesség nem tér el lényegesen a követelményektől és az egyéni
teljesítmény a vonatkoztatási keretül szolgáló csoporton belül is magas
relatív értékkel rendelkezik.
11. A beilleszkedési folyamat mind a munkavégzés, mind a munkát végző
egyén szempontjából sajátos problémákat vet fel, ugyanis:
a) a beilleszkedési folyamat még abban az esetben is megterhelést okoz,
ha az új munka és munkakörnyezet lényegesen kedvezőbb a korábbinál,
b) több olyan személyiség jegy-kombináció határozható meg, amely meg
nehezíti a beilleszkedést (a szociabilitást háttérbe szorító önórvényesítő
tendencia, az érzelmi gátoltság, a racionalizáló intellektuális kontroll
stb.),
c) jelentős hányadot képviselhetnek azok a személyek, akik a beilleszke
dési folyamatba kialakuló konfliktusaik miatt változtatnak munka
helyet, bár megfelelnek a munkaköri követelményeknek,
d) a beilleszkedési folyamat különösen problematikussá válik, ha az egyén
kialakulatlan informális struktúrájú csoportba kerül.
12. Jelentős gazdasági veszteséggel jár, ha irányítás nélkül zajlik le a beillesz
kedési folyamat. Tehát megfelelő eljárásrendszert kell kidolgoznia arra,
hogy az új termelőegységek kialakítása, illetve a munkaköri jellemzőkben
bekövetkező lényeges változások ne járjanak együtt az értékes munkaerő
egy részének elvesztésével, a beilleszkedési folyamat indokolatlan meg
hosszabbodásával, a munkahelyi balesetek számának és a betegállomány
ban töltött idő jelentős mértékű növekedésével. Eredményeink szerint ezek
a kedvezőtlen jelenségek egyértelműen visszavezethetők a beilleszkedési
nehézségekre.
13. Igazoltuk, hogy a korszerű munkahelyekre történő átirányításnál külö
nösen nagy társadalmi, gazdasági és individuális jelentősége van megfelelő
pszichológiai, illetve beválás vizsgálatoknak. Eddigi munkánk alapján
a Csepeli Művek Szerszámgépgyára 1974. VI. 1-én hatályba lépett Munka
védelmi Szabályzata úgy rendelkezik, hogy
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„1.3. Munkalélektani Laboratóriumi vizsgálatra kell küldeni mindazon
dolgozókat, akit a vállalat az alábbi helyen, illetve munkakörben
kíván foglalkoztatni.
a) Nagypontosságú Üzembe kerülő új dolgozók (vállalaton belüli
áthelyezés esetén is) . . . ”
IV.
A z értekezés témaköréből készült publikációk, tanulmányok
1. Szakfolyóiratokban publikált
— 1968. Pszichológia a vezetésben, különös tekintettel az emberismeretre
és bánásra. Csepeli Műszaki Közgazdasági Szemle. 3. 43—49. o.
— 1969. Munkalélektani tevékenység a Csepel Vas- és Pémművekben.
Munkavédelem. XV. évf. 7—9. 42 —46. o.
— 1970. Szakmai profilok összeállításának néhány új szempontja. Ergo
nómia. 4. 54—58. o.
— 1973. Az emberre ható környezeti tényezők. Ergonómia. 2. 84—91. o.
— 1973. Munkakörülmények a munkalélektani kutatások nyomán. Ipari
és Építőipari Statisztikai Értesítő. XXV. évf. 3. 41 —45. o.
— 1976. Forgácsoló és szerelőlakatosi munka vizsgálata filmtechnikai mód
szerrel. Ergonómia. 2. 72—74. o.
— 1976. Speciális forgácsolók és lakatosok munkahelyi megelégedettsége.
Ergonómia. 3. 147 —152. o.
2. Tanulmányok
— 1975. Egyes korszerű berendezések alkalmazásával járó fiziológiai ter
helések csökkentésének műszaki megoldási lehetőségei (az ergonómia
alkalmazása a műszaki fejlesztésben). OMFB tanulmány (társszerzők
kel).
— 1975. A Csepeli Szerszámgépgyárban és a Könnyűipari Gépgyártó Vállatnál végzett pszichológiai vizsgálatok eredménye. Résztanulmány.
A „Szocialista Vállalat” kutatási főirány 3.4. témájához. 40. o. (kézirat)
— 1976. Munkaköri jellemzők, egyéni tényezők és csoportszintű sajátságok
együttes hatása a speciális forgácsoló és lakatos munkakört ellátók
munkahatékonyságára, a munka magatartására és munkához, vállalat
hoz fűződő viszonyára. Kiegészítő tanulmány. A „Szocialista Vállalat”
kutatási főirány 3.4 témájához 29. ol. (kézirat)
3. Egyéb publikációk
— 1968. A Csepeli Szerszámgépgyár Nagypontosságú Üzemében a munka
körülmények, a munkaköri követelmények és a személyiség tulajdonsá
gok néhány összefüggése. „A gépipari termékek minőségének biztosí
tása” c. konferencia anyaga. GTE kiadvány VI. kötet. 73—89. o.
— 1971. A munkafeltételek tárgyi tényezőinek követelményrendszere kor
szerű iparvállalatoknál. KGST Közgazdasági Állandó Bizottsága Ter
melékenységi munkacsoportja. 3. Termelékenység és munkakörülmények
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„A termelékenység emberi tényezői” című témában, Varsóban június
7 —12.-ig tartott szeminárium anyaga, (kézirat)
— 1972. Magyarországi standard táblázatok pszichológiai tesztekhez 1962. o.
(szerk. Szabó Zoltánnal közösen)
— 1974. A munkalólektan helyzete és feladatai a Csepel Művekben. I.
Kohászati Ergonómiai Találkozó. Dunai Vasmű kiadása 22—29. o.
— 1975. Humán szempontok érvényesítése a munkaszervezési gyakorlat
ban. IV. Országos Szervezéstudományi Konferencia okt. 6 —8. MTESZ
SZVT kiadvány 107—120. o. (Korda Györggyel közösen).
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KÖNYV
PAUL L. WACHTEL: PSZICHOANALÍZIS ÉS VISELKEDÉSTERÁPIA:
AZ INTEGRÁCIÓ FELÉ
N e w York: Basic Books, 1977. Pp. x x + 3 1 5

Nem meglepő, ha egy pszichoanalitikus kritizálja a behaviorista szemléletű
terápia hiányosságait, főleg azt, hogy képviselői nem ismerik el a tudattalan
motívumok, hatások és konfliktusok létezését. Az sem meglepő, hogy saját
kollégáit is kritizálja, amiért mereven ragaszkodnak Freud korai gondolatai
hoz és az azokból fakadó ortodox terápiás szabályokhoz. Ami viszont meglepő,
az az, hogy a behaviorista terapeuták aktív beavatkozási módját javasolja az
ortodox szabályok helyett, és javaslatának helyénvalóságát Dollard és Miller
munkáival igazolja. Ők ketten már annak a mozgalomnak a képviselői, amely
megpróbálta lefordítani a dinamikus szemólyisógelméletet a tanuláselmólet
nyelvére; azonban nem szálltak szembe a pszichoanalitikus elmélettel, és nem
javasoltak radikális változásokat a terápiás beavatkozás terén sem. Wachtel
mindkét irányzatot bírálja, majd hibáik kiküszöbölése után egyesíteni kívánja
őket, mivel meggyőződése, hogy az egyesített irányzat gyorsabban és jobban
fejlődhet, mint a két irányzat külön-külön.
A pszichoanalízisre vonatkozó bírálatának célpontjai nem jelentéktelenek.
Egyetért abban, hogy a korai történet informálja a terapeutát a jelenkori tor
zulásokról és olyan konfliktusokról, melyekről a beteg nem képes beszámolni;
de a gyerekkori élményeket főleg azért tartja jelentősnek, mert folyamatosan
alakítják az ember későbbi tanulási folyamatait. A neurózist így a megzavart
korai tanulás és a jelenlegi motívumokkal, érzelmekkel és gondolatokkal össze
kapcsolódott szorongás gátló hatásnak tulajdonítja. Következő tétele az, hogy
az analízis során megjelenő egyre primitívebb és bizarrabb reakciók nem a mé
lyebb személyiségrétegek felszínre kerülését jelzik, hanem a reakciók egy olyan
hierarchiájának tagjai, melyekkel a személy egy bizonyos frusztrációtípusra
válaszol. Â primitívebb reakció akkor jelentkezik, amikor a hierarchiában a
megelőző — kevésbé primitív — reakció hatástalan maradt.
A behavioristákkal szemben különböző ellenvetései vannak. Bírálja, hogy
túlzott mértékben hagyatkoznak csupán a külső ingerekre és az objektív ese
ményekre és nem fogadják el a tudattalan és konfliktusos impulzusokat mint
elsődleges félelemkeltő tényezőket. Elismeréssel adózik az e téren bekövetke
zett fejlődésnek (Bandura az elvárásokkal és a saját hatékonyság érzékelésé
vel, Mahoney a szelektív figyelmetlenséggel, az összpontosítás hiányával fog
lalkozik), a behaviorizmusról alkotott véleményét azonban ez kevéssé befolyá
solja. Wachtel végülis a dinamikus szemléletű terapeuta módszereit javasolja,
aki főleg az aktuális életkörülményekkel és motívumokkal foglalkozik, direkt
módon és részletesen kérdez rájuk, tehát meglehetősen aktív szerepet játszik.
A terapeuta feladatai a következők lennének: klasszikus deszenzitizáció, a
beteg önmegfigyeléséből származó adatok megbeszélése a viselkedéssel kap
csolatos és asszertív tréning vezetése videotape visszajelentéssel. A kezelés
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lényege — egyetértésben Dollard és Miller téziseivel — a félelem csökkentése
lenne. Több klasszikus technikát a szisztematikus deszenzitizáció változata
ként tárgyal, és a szociális megerősítést is felhasználja a félelem kiküszöbölé
sére. Az integráció javaslatát a behaviorista szemléletű terapeuták lényegesen
nagyobb lelkesedéssel fogadták, mint az analitikus szemléletűek. A kezdő
behaviorista terapeuták sok hasznát láthatják Wachtel meglátásainak és arra
való kísérletének, hogy a behaviorista módszereket beiktassa a „beszélgető
terápiába” . Bár erősen kritizálja azt, hogy a behavioristák mereven ragasz
kodnak saját tudományos meggyőződésükhöz, nem számolt azzal, hogy senki
sem adja fel nézeteit könnyen és olyan gyorsan, mint ahogy ő ezt javasolja.
*

*

*

PAUL ROBINSON: A SZEX MODERNIZÁLÁSA:
H. ELLIS, A. KINSEY, W. MASTERS ÉS V. JOHNSON
New York: Harper & R ow 1976 Pp viii + 200

A könyv a szexualitással foglalkozó négy kutató elméletét és a mögöttük
húzódó ideológiát tárgyalja. Nem esik szó a kutatók életrajzáról, munkáiknak
a szakértő vagy a laikus olvasótáborra gyakorolt hatásáról. Robinson részben
különálló esszéket írt, melyekben a szexuálitással kapcsolatos elméletalkotás
történelmét tárgyalja a négy szexológus munkásságán keresztül. Az elméletek
ben az a közös, hogy mindegyik fel akarja szabadítani a szexualitást a társa
dalmi elnyomás és az előítéletek alól. Ellis az autoerotika fogalma alá sorolta a
maszturbációt, az éjszakai magömlést, a szexuális fantáziákat, és megpróbálta
bebizonyítani, hogy ezek a szexuális viselkedés ártatlan, önkéntelen, „kereset
len” formái. Hasonló legitimizáló szándékkal nyúl a homoszexualitás kérdésé
hez Ellis és Kinsey, bár elméleteik különböznek egymástól. Ellis szerint a homoszexualitásra való hajlam veleszületett; pozitív kicsengésű esettanulmányok
kal azt próbálja bizonyítani, hogy legalábbis a férfiak közötti homoszexuális
kapcsolatnak sok olyan előnye van, melyeket egy heteroszexuális kapcsolat
nem képes nyújtani. Kinsey pedig azzal érvel, hogy a homoszexuális kapcsolat
ugyanolyan kielégüléshez juttatja a partnereket, mint a heteroszexuális, tehát
nem lehet abnormálisnak tekinteni. Bár nem a homoszexualitással kapcsolat
ban, de hasonló tendenciák jelentkeznek Masters és Johnson műveiben is, akik
azt hirdették, hogy a pónisz mérete nem befolyásolja a nők kielégülésének mér
tékét. Ezt a vagina „objektív” anatómiai tulajdonságaival magyarázták.
Robinson itt megjegyzi, hogy nem kérdeztek meg nőket arról, hogy ők éreznek-e valamilyen „szubjektív” különbséget.
Szembeszökő az az ellentét, ami a szexológia tudományában a szexualitás
és a nők felszabadítása között húzódik. Ellis és Kinsey szerint a „nők szexu
alitása nem annyira felszabadult”, mint a férfiaké, náluk inkább az érzelmi
kötődésen van a hangsúly, mint az erotikus élményen. Masters és Johnson ki
mutatták, hogy ennek az ellenkezője is igaz lehet, ezért ők már összekötötték
a nők felszabadítását a szexuális felszabadítással, hangsúlyozva, hogy a nők
„erotikus kapacitása” van akkora, mint a férfiaké. Párterápiáik során viszont
sokkal konzervatívabb álláspontra helyezkedtek annál, mint amit műveikben
hirdettek. Az említett témák egy szintézist létrehozó műre engednek követ
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keztetni, de ez a könyv mégsem az. Nehézséget okozhat még a könyv címe is.
Majdnem minden, amit ma modernek tekintünk, az 1890—1915 közötti peri
ódus terméke volt Amerikában. Az említett elméleteknek pedig közös sajátja,
hogy olyan biológiai magyarázatokon alapulnak, melyek a századfordulón vol
tak divatban, így inkább pre-modernnek tekinthetjük őket. így nem a szexua
litás modernizálásához, hanem inkább szekularizációjához járultak hozzá, amely
a modernizáláshoz vezető út első állomása. A könyv szakértelemről tanúskodik,
tárgyilagos beszámolót ad a négy kutató elméleteiről.
A Contemporary Psychology 1978. márciusi száma alapján összeállította:
A
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II. R É S Z
5. Uwe Hentschel — Werner Schubö
A Szín-, Kép- és Eigura-szó tesztek
interkorrelációja és értelmezése
P.R.B. XVI:6 1976.
A szerzők a három teszt között korrelációt, megbízhatóságot és validitást
tanulmányozták. Ezt megelőző munkájukban a Kép-szó és Eigura-szó tesztek
kapcsolatát elemezték, s az adatok alapján szoros korrelációt állapítottak
meg. A tesztek közti különbséget a Guilford—Zimmerman Temperamentum
tesztben, a Budner-féle Ambiguitás-intolerancia skálában a szemantikus
differenciálban és a színpiramisban nyújtott teljesítménnyel mérték.
Módszerek
1. A három teszt közötti kapcsolatot Smith —Nyman osztályozási módszer
rel és regresszióanalízissel vizsgálták.
2. A minta: kétszer 41 fős, nőkből álló csoport és egy 60 fős, férfiakból álló
csoport. A nők átlagéletkora 29 év, a csoportok különféle neurotikus panaszok
kal kezelt betegekből álltak, a férfiak egészségesek voltak, foglalkozásuk: tűz
oltó, életkoruk 25—53 óv közötti.
3. A validités megközelítése hasonló volt az előző vizsgálatokhoz, tehát fel
használták a temperamentum-kérdőívet, a szemantikus differenciált, az am
biguitás-intolerancia skálát, valamint a színpiramis tesztet és egy tünet
rendszerező skálát. A férfiaktól pozitív és negatív énjük jellemzését is kérték,
a személyiség érzelmi-indulati sajátosságainak feltárása érdekében.
Eredmények és következtetések
A három teszt összehasonlításakor szignifikáns kapcsolatokat találtak. A
regressziós modell alapján a Szín-szó teszt és a színpiramis negatív kapcsolata
az érzelmi élet differenciáltságáról és strukturáltságáról ad információt. Ugyan
ez a Kép-szó tesztnél fordított kapcsolatot mutat a pozitív énképpel és pozitív
korrelációt mutat a kényszeres tünetekkel. Az adatok összességükben az ön
megvalósítás alacsony színvonalára, neurózis-hajlamra, fáradékonyságra utal
nak. A másik regressziós modell alapján a Kép-szó és Szín-szó tesztek valamint
a feszültség és általános aktivitásszint között negatív korrelációt találtak.
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A három teszt összehasonlításában feltételezésüknek megfelelően több szin
ten is szignifikáns kapcsolatot találtak. A tesztek közötti szemantikus különb
ségekkel azonban számolni kell, így a szemantikus asszociációk erősségének
mértékével, amely más a Szín-szó és a szín-szimbólum esetében. Nem szabad
figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy ezekhez különböző agyi, fiziológiai folya
matok tartoznak, amelyek a vizuális kortex más-más pontjain mennek végbe.
A Figura-szó asszociáció nehezebb, absztraktabb a többinél (Hubel, 1961).
Mivel az alkalmazott tesztek elméleti alapjaikat tekintve is különbözőek, az
eredmények integrációja elméleti és gyakorlati problémákat vet fel. A szerzők
véleménye szerint szükség van a tesztek matematikai eljárásokkal történő
ellenőrzésére, illetve kapcsolataik minőségének differenciáltabb elemzésére.
6. Gudmund J. W. Smith —Anna Danielsson:
Kísérlet a gyerekkori, nem organikus alapú elmebetegségek csoportosítására
P.R.B. No. L. Monograph Series 1977.
A szerzők ezt megelőzően a személyiség defenzív mechanizmusainak alaku
lását valamint a szorongás genetikus eredetét kutatták a „Meta-Kontrast”
teszt és a vizuális utóképek vizsgálatára szolgáló teszt alkalmazásával. A
kísérleti eredményeket a viselkedés megfigyeléséből nyert adatokkal egészí
tették ki.
Vizsgálataikat három problémakörben végezték: 1. a teszt-itemek és a
viselkedés tüneteinek korrelációja; 2. néhány kritikus teszt-item jelentése; 3.
klinikai kérdések, pl. a manifeszt pszichózis különböző életkorokban, a nehezen
kezelhető gyerek fejlődési aszimmetriái, különbség a reaktív és strukturális
elváltozások között.
Az adatok feldolgozásánál ,,G” analízist alkalmaztak: 57 vizsgált személy
adatainak 196 faktora alapján.
A kísérletben használt tesztek
1. „Afterimage” teszt: a kísérleti eszköz egy félig áttetsző mozgó vászon,
amely mögül éles, piros színű, sematikus arcot vetítenek, kb. 20 mp-ig. Az
inger vetítése előtt sötét és világos foltokat lehet látni a vásznon, utána pedig
diffúz piros fényt (Danielsson és Smith, 1977).
2. Méta-Kontraszt teszt: a tachisztoszkóppal vetített képek a szorongást és a
szorongással szemben mozgósított defenzív mechanizmusokat teszik mérhető
vé. A tesztben „A” és ,,B” inger szerepel, „A” legtöbbször veszélyt jelent
,,B ” -re. Először ,,B”-t exponálják, fokozatosan közelítve az érzékelési küszöb
höz, majd „A” következik, ehhez hasonlóan. A vizsgálati személynek minden
észleléséről be kell számolnia.
A teszteket az alábbi dimenziók mentén elemezték: 1. nyílt tagadás; 2. el
kerülés; 3. szorongás, 4. enyhébb szorongás; 5. depresszív retardáció; 6.
nárcisztikus projekció; 7. szenzitivitás; 8. a folyamatosság megszakítása; 9.
M-К tesztben identifikációs figura váltás; 10. izoláció; 11. primitív regresszió
és 12. hiszteriod regresszió.
A kísérleti személyek 4—16 éves korúak voltak. Az organikus károsodás
lehetőségét kizárták, a gyerekek gyógyszeres kezelését a vizsgálatok ideje alatt
szüneteltették.
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A legfontosabb klinikai tünet: a szorongás, amely különféle viselkedési fedő
tünetekben jelentkezett. A csoportosítást így nem a diagnosztikus kategóriák,
hanem a viselkedési tünetek alapján végezték el. Pl. pszichotikus reakciók,
öndestrukció, paroxizmális reakciók, fóbiák, katasztrófa-előérzet, depressziós
megnyilvánulások.

E redm én yek

A matematikai elemzések alátámasztották a teszt-itemek és a viselkedési
tünetek nagyfokú egybeesését. Kivételt csak a depresszió jelentett, itt a tüneti
kép és a tesztjegyek nem egyeztek meg.

К ö v é tk e zte té se k

A tesztjegyek között fontosnak tartották az M-К tesztben előforduló szem
próbát. Felnőtteknél a „szem” tesztben való megjelenését projektív jelnek
tekintik (Rorschach t.-ben is). I t t azonban halmozott előfordulását olyan
kísérleti személyeknél tapasztalták, akiknél legfőbb klinikai tünet a szituatív
szorongás és a bűntudat-érzés volt. így feltételezhető hogy ezek a felnőttkori
projekció gyökerei. Az ilyen reakciót adó gyerekek szellemileg érettek voltak,
és személyiségzavaruk súlyosabbnak bizonyult, mint ahogy azt első látásra
gondolták. Az ,,M-K” tesztben az új személyek projekciója — úgy tűnik
6 éves kor alatt fiziológiás jelenségnek tekinthető, később eltűnik.
Súlyos klinikai jegynek minősült a paroxizmus és a katasztrófa érzés, amely
gyakran a folytonosság megszakításában jelentkezett. Ezeknél a gyerekeknél
pánikreakció is előfordult. Úgy tűnik, nem ragadják meg a perceptuális el
hárítás tesztben felkínált lehetőségeit, ahogy azt a fóbiások teszik. Ehelyett a
szorongás közvetlenül jelenik meg, ahogy azt a 4 —5 éves egészséges gyerekek
nél tapasztalták. Defenzív kapacitásuk hiányos vagy hatástalan.
A mintában előforduló határesetek regresszióra hajlamosak. Ross szerint
ezekben az esetekben a „self” organizációs struktúrájának elégtelensége a köz
ponti probléma, bár a realitáshoz való viszonyban korántsem tapasztaltak
olyan törtóst, mint a pszichotikus gyerekeknél.
A diffúz szorongással és fóbiás karakteropátiával jellemzett csoport nagy
diszkrepanciát m utatott a két tesztben. Az „Afterimage” tesztben viszonylag
érettnek mutatkoztak, míg a ,,M-K” tesztben éretlen, az életkoruktól messze
elmaradó reakciókat adtak. A jelenséget Anna Freud is leírta: tapasztalata
szerint ezeknél a gyerekeknél az egyes fejlődésbeli előrelépéseket regressziós
fázisok előzik meg.
ö s s z e f o g la lá s
A szerzők kísérleteikkel illusztrálni kívánták a reaktív és strukturális szemé
lyiségzavarok gyerekkori típusait. A strukturális személyiségzavar a^személyi
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ség különféle funkciói közötti inkongruenciát jelenti. A reaktív zavar lehet idő
leges és környezeti ártalomra vezethető vissza, így ennek megváltoztatásával
befolyásolható. Minthogy a határesetek a centrális struktúrák zavaraihoz kap
csolódnak, így az első csoporthoz tartoznak, csakúgy, mint a pszichotikusok és
prepszichotikusok.
Reaktív állapotnak tekinthetők bizonyos depresszív tünetekkel jellemzett
esetek, amelyekben az aktuális otthoni-családi nehézségek játszottak szerepet.
Ezeknél a gyerekeknél fokozott szenzitivitást, sebezhetőséget észleltek, e
tényezők jó körülmények között is potenciális lehetőséget nyújtanak a pathológiás személyiségfejlődéshez.
7. Gudmund J. W. Smith—Anna Danielsson:
A Méta-Kontraszt teszt (M-К) és a szorongás mérése gyerek- és serdülőkor
ban
P.R.B. XVII:2 1977.
A Méta-Kontraszt módszert 1952-ben kezdték alkalmazni. George S. Klein
és a szerzők kísérleteket végeztek a kétértelműség toleranciájával kapcsolat
ban. Módszerükben vidám és szomorú, sematikusan ábrázolt arcokat vetítettek
tachisztoszkóppal. Kérdésük: hányszor kell a képeket exponálni ahhoz, hogy
a kontraszt ingerek felismerhetők legyenek. Ez a kísérlet a vizsgálati személyek
rossz együttműködése folytán sikertelenül záródott. A szerzők akkor még nem
ismerték a percepciós kontraszt-vizsgálatokat és az ingerek egymásrahatásának alapvető törvényeit.
A M-К teszt eredményei — más vizsgálatokban — érdekes diagnosztikai
adatokkal szolgáltak. Smith és Henriksson (1976) pszichiátriai betegeket vizs
gáltak: össze nem illő ingerpárokat exponálva azt találták, hogy a küszöb
alatti ingerek legjobban a paranoid betegeknél hatnak. A percepció az elfedett
,,A” ingernél csak ,,B” tudatosulásán keresztül érvényesül, amit adaptív defenziós mechanizmusként értékelnek. Azok a személyek, akik izolációs elhárítás
sal dolgoztak, az M-К tesztben is izolálták a küszöb alatti ingert, ilyenről nem
számoltak be.
A M-К teszt két személyiségdimenziót vizsgál: 1. a kognitív különbségeket;
2. a percepciós különbségeket. Az első tényező az adaptációs stratégiák formá
lis jellemzőire terelte a figyelmet — ennek eredménye a tesztben az ún. „sze
mélytelen ingerpár” . A rövid idejű események lefolyásának vizsgálata segített
hozzá annak a folyamatnak a megfigyeléséhez, amelyben egy stabil inger
keretén belül új percepciós folyamat zajlik le. A stabil percepció a fedő ingerrel
(B) kapcsolatos, ehhez a személy előzőleg habituálódik, s ezt követi az új per
cepciós folyamat, vagyis a fedett (A) inger fokozatosan hosszabbodó idővel
történő exponálása.
A szerzők véleménye szerint az olyan perceptuális folyamatok vizsgálata,
amelyekben a személy ellentétes ingerekkel szembesül, lehetőséget ad az egész
séges és a patológiás személyiség jellemzőinek feltárására.
A Defenzív Mechanizmus teszt (Kragh, 1969), amellyel pilótákat vizsgáltak,
inspirálta a szerzőket arra, hogy a M-К tesztben az inkongruens ingerpárok
mellett „A” és ,,B” ingereket is alkalmazzanak. „A” veszélyt jelenthet ,,B”-re
nézve, ,,B” általában személy. A két teszt között csak részleges hasonlóságot
találunk, az előbbiben az ingert periférikusán exponálják. A diagnosztikai
különbséget külön cikkben tárgyalják.
A veszólyingereket szorongás felkeltésére használták, s egyben valószínű
sítették, hogy ez defenzív mechanizmusokat fog elindítani.
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Vizsgálati személyek és módszerek
68 olyan 4 -1 6 éves korú gyereket vizsgáltak (40 fiú), akik pszichiátriai
osztályon kezelés alatt álltak. A csoportosítás tüneteik alapján történt:
1. paroxizmális: akut betegség lefolyás, pánik-reakciók, kontrolatlan kitö
rések, veszélyérzet;
2. fókuszált: szükségtelen félelem egy személytől vagy helyzettől, fóbiák,
pszeudo-fóbiák ;
3. diffúz reakciók: kisebb szomatikus tünetek, alvás zavar, enurózis, köröm
rágás, fejfájás.
Az organikus károsodás lehetőséget kizárták.
A M-К teszt értékelése, a szorongás pontozása Smith és Sjöholm (1976)
munkája alapján történt. Szorongás-jegynek tekintik a sötét vagy fekete alak
zatok (felhő, sár, piszok) és a védelmet nyújtó tárgyak projekcióját. Minél gya
koribb az ilyen projekció, annál intenzívebb a szorongás. Az előző kísérletek
ben a szerzők azt tapasztalták, hogy azok a felnőttek, akik a szorongás-skálán
a legmagasabb pontszámot érték el, viselkedésükben is manifeszt szorongással
jellemezhetők. A 7—15 éves egészséges gyerekek és a 4—15 évesek nagyobb
csoportjánál a következőket tapasztalták: (itt, amennyiben a szorongás visel
kedés jegyei hiányoztak, utókép vizsgálatot is alkalmaztak) két inger össze
olvadása, ,,B” inger elveszti jelentését és a kép homályos vagy strukturálat
lan — szorongás jegyeinek tekinthetők. Az ingerek összeolvadásán a szerzők
azt a jelenséget értik, ha a személy ,,A”-ról számol be, s anélkül, hogy észre
venné, belekeveri ,,B” egyes részleteit. „A” — megfigyeléseink szerint
lehetett felnőtt, szülő vagy öregember, de sohasem tárgy vagy hasonló életkorú
társ.
Kisebb eltéréseket tapasztaltak a pubertás és prepubertás korúak között.
Figyelembe véve a prepubertáskori percepciós instabilitást, a strukturális
képek hiányosságait (homályosság vagy egység hiánya stb.) kevésbé tekintet
ték a szorongás jelének. Ugyanakkor a hős hiánya a képről jellemzőnek bizo
nyult a prepubertásos szorongókra is.
Külön tanulmányban is foglalkoztak az összeolvadási jelekkel és az ún.
„átlátszó” defenzív projekciós tartalmakkal. Az ilyen védekezés kevéssé lep
lezi a percepció szorongásos tartalmát, ezért nevezik áttetszőnek, átlátszónak.
Mivel a vizsgálatban 6 évesnél fiatalabbak is résztvettek, fontosnak tűnt a
viselkedés regisztrálása is. Ebben a korban a szorongás nyílt viselkedésben
jelenik meg, mint pl.: védelemkeresés a vizsgálatvezetőnél vagy a teszt hirtelen
abbahagyása.
Eredmények
A szorongással ós/vagy a viselkedés-tünetekkel összefüggésben 4 szintet
különböztettek meg a Méta-Kontraszt tesztben:
1. Nyílt félelem megjelenése a teszthelyzetben, amikor a szerzők internalizált. félelmet vártak volna — ez paroxizmális tünetekkel jár együtt.
2. Fúzió vagy összeolvadás: a veszólyinger és a hős összeolvadása, az átlát
szó defenzió és a tartalmatlan reakciók a krónikusan szorongó gyerekekre
jellemző.
3. A hős hiánya vagy sötét alakzatok projekciója az akutan szorongóknál
• fordul elő.
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4.
A tárgyi struktúrák hiánya, perceptuális elhárítása a szomatizálókra jel
lemző.
A klinikai csoportra egészében legjellemzőbbnek a nyílt félelmi reakciók,
a tartalm atlan reakciók, az összeolvadás és az átlátszó védekezés bizonyult.
A vizsgálatok alátámasztották Smith és Danielsson korábbi állítását is, mi
szerint a fúzió a szellemileg kevésbé érett gyerekekre jellemző. A hős hiánya
azonban nem tekinthető differenciáló tényezőnek a normál és a klinikai esetek
között.
Fontos hangsúlyozni az 1. szintű szorongás jegyek halmozott előfordulását
12—16 éves korban, valamint ennek összefüggését a paroxizmális és más
súlyosabb diszfunkciós tünetekkel.
Az akut szorongással jellemzett gyerekek többsége észlelt, illetve proiciált
sötét alakzatokat, míg a krónikus csoportnak csak a fele.
A szerzők a cikk befejező részében figyelmeztetik a kutatókat, hogy a cso
portosítás nem vehető át sematikusan. A tünet súlyossága nemcsak diagnosz
tikai értékéből, hanem attól a szituációtól is függ, amelyikben megjelenik. így
pl. azt a személyt, akinél az átlátszó védekezési mechanizmus fokozatosan
erősíti védelmi stratégiáit, meg kell különböztetni attól a személytől, akinél ez
regressziót vagy nyílt menekülést eredményez. Ugyanígy a fúzió súlyosabb
tünet lehet olyan személynél, akinél a strukturált defenzív mechanizmusok
hiányoznak, mint olyannál, akinél ezek megtalálhatók.
Összegezve: a Méta-Kontraszt tesztben mutatott szorongás-jegyeket a kor
figyelembe vételével és a személyiség jellemzőivel együtt kell értékelnj. Ha a
tesztet megfelelő kritikával és hozzáértéssel ( !) használjuk, meghatározóvá
válik a szorongás szerepe, helye a személyiség adaptációs és defenzív mecha
nizmusaiban.
V
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A FELSŐFOKÚ TOVÁBBTANULÁSI IGÉNY TÁRSADALMI
ÉS SZEMÉLYISÉG-FELTÉTELEI
MOLNÁR PÉTER
MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet

Longitudinális követéssel elemeztük hátrányos társadalm i, m űvelődési helyzetű és jó
intellektuális képességű fiataloknál (13 éves kortól 17 éves korig) a főiskolai és egyetem i
továbbtanulási igény kedvező alakulásának feltételeit.
A kutatás első szakaszában 1971-ben országosan reprezentatív pályaválasztási szándék
felm érés során egyrészt kiválogattuk a vizsgálni k ívánt 13 éves tanulókat, m ásrészt
bizonyítottuk, hogy a továbbtanulási igény egyaránt függ a gyermek tanulmányi átlag
eredm ényétől és a szülő társadalmi helyzetétől. A vizsgálat e szakaszában kim utattuk
a zt is, hogy a gondviselő iskolai végzettsége 10,1%-ban determinálja a gyermek 8 éves
kori tanulmányi átlageredm ényét, és 17,4%-ban a 13 éves kori iskolai teljesít
m ényt.
A kutatás második szakaszában bemutatjuk, hogy a hátrányos társadalmi, művelődési
helyzetű és jó intellektuális képességű fiataloknál a jó intellektuális képességek érvénye
sülése együ tt jár a teljesítm ényorientált m otívumrendszerrel és az elméleti érdeklődéssel,
ezt kiegészíti a gyermek belső-kontroli attitűdje és m űvelődési igénye, amely messze m eg
haladja szüleinek iskolázottsági szintjét. A továbbtanulási igényüket megőrző fiatalokuál azt tapasztaltuk, h ogy a családi légkör kiegyensúlyozott, ingergazdag, barátságos és a
gyerm ekkel szemben követelm ényeket tám asztó.

Az e tárgyban folytatott longitudinális vizsgálat ahhoz az általánosabb kér
désfeltevéshez kapcsolódik, amely a művelődési esélyegyenlőtlenségek újra
termelődését elemzi társadalmunk mai strukturális viszonyai között. Tekin
tettel a téma interdiszciplináris jellegére és a keretén belül felvetődő kérdések
sokféleségére, különös gonddal kellett arra ügyelni, hogy egyrészt a minta
vételi sokaságról elegendő információval rendelkezzünk szociológiai értelem
ben is, másrészt pedig arra, hogy a pszichológiai jellegű hatásokat meggyőző
en, önálló jelentőségüknek megfelelően mutathassuk be.
A vizsgálat két szakaszból állt. Az első szakaszban pályaválasztási szándék
felmérés során 10%-os, országosan reprezentatív mintavétel (közel 15 000 fő)
alapján bemutattuk az általános iskolai tanulmányi átlageredmények és a
továbbtanulási igények alakulását. A második szakaszban a fiatalok sorsának
további követésével ellenőriztük, hogy megőrizték-e felsőfokú továbbtanulási
igényüket a középfokú iskolai tanulmányok idején. Ez az elemzés a közép
fokú iskolákba került vizsgálati személyek sorsának követésén, végül mintegy
200 tanuló intenzív pszichológiai vizsgálatán alapult.
A kutatás tárgyát képező szocializációs folyamat több szakaszra osztható.
Az 1958-ban született gyerekekről 2. osztályos tanulmányi eredményükig csak
a legfontosabb adatokkal rendelkezünk. A 2. és 7. osztályos tanulmányi átlag1*
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eredmények alakulását 1966—1971-ig elemeztük a gyermek társadalmi hely
zetének függvényében. Megismertük a vizsgált 13—17 éves korúak tovább
tanulási igényeit és a tényleges beiskolázást 1971—1975-ig 1500 tanulónál.
Majd 1975-ben — a középfokú tanulmányok harmadik évében — zárult a
longitudinális követés. 1978-ban tájékozódtunk a ténylegesen elkezdett felső
fokú tanulmányokról is.
A következő meggondolások befolyásolták a longitudinális vizsgálat célki
tűzéseit, egyúttal a 15 000 fiatal közül a vizsgált személyek kiválasztását:
1. Célkitűzésünk elsősorban az egyéni többlépcsős mobilitás folyamatának
követése volt, amelynek során a hátrányos társadalmi, művelődési helyzetből
származó akadályokat leküzdő fiatalok családjuk művelődési szintjét messze
meghaladó iskolai tanulmányokat folytatnak.
2. A vizsgálati csoportok minél homogénabb összeállítása érdekében a hát
rányos társadalmi-művelődési helyzetet a gondviselő alacsony iskolai végzett
ségével (legfeljebb 8 általános iskolai osztálynak megfelelő) és foglalkozása
fizikai jellegével határoztuk meg.
3. Módszertani meggondolásból 13 éves koruktól már csak azokkal a fiata
lokkal foglalkoztunk, akiknek a legnagyobb esélyük van a felsőfokú tovább
tanulásra, azaz akik a 7. osztályban jó tanulmányi átlageredményt értek el.
Feltételeztük, hogy elsősorban közöttük találhatók meg a legjobb intellek
tuális képességű fiatalok is.
4. Feltételeztük, hogy a jó intellektuális képességek a társadalmi helyzettől
függetlenül is jelentősen befolyásolják az egyéni többlépcsős mobilitás folya
m atát. így a hátrányos társadalmi, művelődési helyzet és a jó intellektuális
képességek eredőjeként elemeztük a továbbtanulási igény alakulását.
Problémát jelentett, hogy sem a tanulmányi eredmény, sem az intelligenciateszttel mért teljesítmény nem mérhető a gyerek társadalmi helyzetétől füg
getlenül, hiszen a mérés időpontját megelőző szocializációs folyamatban is
érvényesült már ugyanazon társadalmi helyzet hatása. E probléma megoldá
sára kétféle kutatási stratégiát dolgoztunk ki:
Először: — a 7. osztályos tanulmányi eredményre vonatkozóan elemeztük
a reprezentatív adatok alapján az általános iskola 2. osztályáig tartó szociali
zációs folyamat determináló szerepét. Kérdésfeltevésünk a szakirodalom
(Goslin [1]) azon alaptételéhez kapcsolódott, amely szerint a szocializációs
folyamat halmazati jellegű, tehát a korábbi szocializáció során elért eredmé
nyeket és azok jövőben várható következményeit célszerű vizsgálat tárgyává
tenni. Másodszor: olyan hátrányos társadalmi, művelődési helyzetű tanulókat
választottunk ki vizsgálatunk céljára, akiknek jó tanulmányi átlaga mögött
feltételezhettünk az átlagosnál jobb képességfedezetet. E mintán kíséreltük
meg feltárni, hogy melyek azok a további feltételek, amelyek szükségesek a
jó intellektuális képességek kibontakozásához, a felsőfokú továbbtanulási
igény megtartásához.
226

A vizsgálat első szakasza
Az országosan reprezentatív, 10%-os mintavétel adatai szerint, a 7. osztály
ban legjobb tanulóknak (1. táblázat) mintegy a fele gondol felsőfokú tovább
tanulást igénylő foglalkozásra. Létszám szerint ez a mintában 1000, országosan
mintegy 10 ezer tanuló. Figyelembe véve a felsőfokú intézmények felvételi
keretszámait, a gyengébben tanuló és többségükben feltehetően gyengébb in
tellektuális képességű gyermekek is joggal készülhetnek felsőfokú tanulmányok
folytatására. A legjobban tanulók mellett a 3,7 —4,4-es átlageredményt elérő
7. osztályosok közül minden negyedik valóban tervezi ezt. A felsőfokú tovább
tanulási igény közvetlenül függ a gondviselő társadalmi helyzetétől és a 7.
osztályos tanulmányi átlagától.
A továbbtanulási igényt a szülők társadalmi helyzete azonban közvetve is
befolyásolja: a korábbi, a hetedik osztályig végbemenő szocializációs folyamat
során elért tanulmányi sikeren, mint közbülső változón keresztül is. Ennek
bizonyítására azért érdemes az 1. táblázat adatait mégegyszer áttekinteni,
hogy a legjobban tanulók eltérő arányait kihangsúlyozhassuk. Lásd 2. táblázat.
1. táblázat
Továbbtanulási igény a 7. osztályban
Tanulmányi átlageredmény
Gondviselői iskola
végzettsége és
foglalkozása

Tanulók
száma

Ebből felsőfokú tanul
mányokra készülők
száma

1 -8 ,6

3,7—4,4-ig

4,5—5-ig

aránya

Tanulók
száma

Ebből felsőfokú tanul
m ányokra készülők
száma

%

aránya

összes
tanuló
Tanulók
száma

%

Felsőfokú,
szellemi

351

235

67,0

267

138

51,7

181

799

Középfokú,
szellemi

282

180

63,8

315

141

44,8

310

907

Középfokú,
fizikai

70

44

62,9

137

56

40,9

167

374

8 ált., szellemi
8 ált., fizikai

104
631

41

58,6

62
314

33,9
24,4

582

49,0

183
1285

295

309

2837

4753

8 általánosnál
kevesebb, fizikai

465

180

38,7

1136

169

14,9

4961

6562

összesen

1903

989

53.0

3323

880

26,4

8751

13 977

Teljesen analóg kérdés tehető fel a társadalmi helyzet közvetlen és közvetett
hatására vonatkozóan, ha nem a továbbtanulási igényt, hanem a 7. osztályos
tanulmányi átlageredményt tekintjük függő változónak. A gyermek társadalmi
helyzete a 2. osztályban elért tanulmányi teljesítményeken keresztül is befolyá
solja a 7. osztályos eredményt, de e közvetett hatás mértékéről nem állt ren
delkezésre megbízható információ.
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A vizsgálat során a számszerű jellemzése érdekében a 2. és a 7. osztályos
tanulmányi átlagot és a gondviselő iskolai végzettségét intervallum-skálának
tekintettük.
2. táblázat
A legjobban tanulók ( 4 ,5 —5 ) aránya a 7. osztályban
Gondviselő iskolai
végzettsége és
foglalkozása

összes
tanuló

Ebből 4,5—6 tan.
eredményű
száma

| aránya %

Felsőfokú, szellemi

799

351

43,9

Középfokú, szellemi

907

282

31,1

Középfokú, fizikai

374

70

18,7

582

104

17,9

8 általános, fizikai

4753

631

13,3

8 általánosnál kevesebb, fizikai

6562

465

7,1

8 általános, szellemi

A számítások tanúsága szerint a gondviselő iskolai végzettsége D = 10,1%-ban
magyarázza meg a 2. osztályos tanulmányi eredményekben tapasztalható vál
tozásokat. A korrelációs együttható négyzete, az úgynevezett determinációs
együttható fejezi ki szemléletesebben, hogy milyen arányban magyarázza az
általunk választott ok a vizsgált változó értékeinek változásait (lásd Ezekiel—
Eox, Füstös [2]). Meg kell állapítanunk, hogy ez nem tekinthető döntő jelen
tőségűnek a további tanulmányok szempontjából. A különböző társadalmi
helyzetű gyermekek tanulmányi eredményeinek növekvő különbségeire utaló
adatokkal összhangban (Ferge, Gazsó [3]) a gondviselő iskolai végzettségének
hatása növekszik a 2 —7. osztályig, és 7.-ben már a változások 17,4%-át ma
gyarázza meg.
Kérdés, hogy az a közvetítő mechanizmus, amely a 2.-os és 7.-es osztályza
tok szoros kapcsolatában (D = 41,6%, r = 0,65) megmutatkozik, valóban
csak a gyermekek származásából eredő művelődési különbségeket közvetíti-e,
vagy olyan önálló természetű jelenségről van szó, amely ezen a közvetítésen
túlmenően is jelentősen befolyásolja a további tanulmányokat .
H a az iskolai teljesítményt mindkét osztályban a gyermek társadalmi, mű
velődési helyzete determinálja, úgy a 2. és 7. osztály közötti, a gondviselő is
kolai végzettségétől független parciális korrelációs együtthatónak 0-hoz közel
eső nagyon alacsony értéknek kell lennie. Ezzel ellentétben az együttható 0,59,
teh át alig csökkent a 0,65-ös értékhez képest. A két tényező — a gondviselő
iskolai végzettsége és a 2. osztályos tanulmányi eredmény — együttesen már
a 7. osztályos eredmények alakulását 46,6%-ban magyarázzák meg. A két
szeres determinációs együttható értéke azt fejezi ki, hogy a gondviselő iskolai
végzettségének közvetlen és közvetett hatásán (17,4%) túlmenően 29,2%-ban
képes még a 2. osztályos tanulmányi eredmény befolyásolni a 7. osztályos átla
gok értékét.
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A 2. osztályos tanulmányi eredmények önálló hatását több tényezővel ma
gyarázhatjuk, nemcsak kizárólag a gyermek társadalmi helyzetének következ
ményeivel. Egyrészt a szocializációval kapcsolatos már idézett álláspont
(Goslin) szerint a 7 éves korig tartó szocializáció folyamán szerzett előnyök,
illetve hátrányok közvetlen és erős szerepe érvényesül 13 éves korig. Ezt ki
egészíti a másodikos tanulóról kialakított pedagógiai értékelés, amely fel
tehetően jelentős mértékben hat az általános iskolai tanulmányok folyamán
a gyermek megítélésére.
Jogosan feltehető az is, hogy a 2. osztályos tanulmányi eredményekben meg
nyilvánulnak a gyermekek egymástól eltérő in te lle k tu á lis k é p e s s é g e i. Elméleti
leg a bemutatott számszerű példával analóg módon lehetne precízebben bizo
nyítani valamely képességnek a társadalmi helyzettől független hatását, ha a
gyakorlati lehetőségeket is biztosítani tudnánk a megfelelő mintavételhez és
mérési eszközökhöz.
A tanulmányi átlageredmények alakulásának teljes értelmezésére, vagyis
több magyarázó tényező jellemzésére nem vállalkozhatunk vizsgálatunk alap
ján, csupán két tényező: a társadalmi helyzet és az intellektuális képességek
szerepéről szólunk.
A társadalmi helyzet szerepét illetően adataink azt bizonyítják, hogy a gyer
mekek társadalmi, művelődési helyzete önmagában nem képes megmagyaráz
ni a 7. osztályos tanulmányi átlageredmények alakulását, hiszen akárhogyan
is fejtik ki hatásukat a családi környezetben megtalálható társadalmi jellegű
különbségek, végeredményben a gondviselő iskolai végzettsége 17,4%-ban
határozza meg a 7. osztályos átlageredményeket. (Feltehetően valamelyest
növekedne ez az érték, ha a társadalmi helyzetet pontosabban és több ténye
zővel jellemeznénk.) Adataink az általános iskolai tanulmányok idején m utat
ják be legpontosabban, hogy idővel a társadalmi, művelődési helyzetből eredő
különbségek növekednek.
Mindez azt eredményezi, hogy az általános iskolai oktatás folyamán nagy
mértékben csökkennek az átlagosztályzatok (3. táblázat) és egyúttal csökken
a jó tanulmányi eredménvűek aránya is. Ez természetesen kedvezőtlenül be
folyásolja a felsőfokú továbbtanulási igényeket is.
3.
Gondviselő
foglalkozásának
jellege

Fizikai dolgozó
Szellemi dolgozó
Együtt
A fizikai dolgozók
gyermekeinek hátránya

táblázat
Tanulmányi eredmények átlaga

2. osztály

7. osztály

változás

3,83
4,38

3,08
3,86

3,90

3,17

0,75
0,52
0,73

0,55

0,78

0,23

229

Az intellektuális képességek szerepének megítélését megelőzően az intellek
tuális képességek és a tanulmányi átlageredmények feltételezett együttjárásáról kell szólni. Az ilyen statisztikai korreláció megengedi azt is, hogy az intel
lektuális képességek konkrét mérése során olyan tanulókkal is találkozzunk,
akik a kétféle teljesítményben — tanulmányi átlageredmény és intelligencia
teszt — nem nyújtanak egyformán jó eredményt.
A vizsgálat során az intellektuális képességek mérésénél abból a felfogásból
(Meili [4]) indultunk ki, amely szerint az intellektuális képességeket különböző
intellektuális teljesítmények átlagos színvonalával jellemezzük. Ilyen teljesít
ménynek tekintjük 13 éves korig a 2. osztályos és 7. osztályos tanulmányi á t
lageredményeket, és — 17 éves korban pedig — a tanulmányi átlageredmé
nyek alapján válogatott kisebb mintán a Raven-teszttel és Transzmissziós
teszttel mért intelligenciát és a Révész—Nagy-teszttel mért figyelemkoncent
rációt. Speciális intellektuális képességeket nem vizsgáltunk, csupán a Ravenés a Transzmissziós-teszt különbségét használjuk fel az elméleti és gyakorlati
intelligencia jellemzésére.
Az intellektuális képességek és a tanulmányi átlageredmények kapcsolatát
illetően 13 éves korig elsősorban arra építünk, hogy a tanulmányi átlagered
ményekről elmondottak nagyjából érvényesek az intellektuális képességekre
is. 17 éves korban viszont már lehetőségünk van a kettő közötti finomabb
különbségek bemutatására is. Mindkét esetben csak a továbbtanulási igény
alakulásának szempontjából vizsgáljuk azonban a kérdést.
Elméleti előfeltevésünk, hogy a jó intellektuális képességek kibontakozását
csak részben akadályozza a kedvezőtlen családi, társadalmi és művelődési
helyzet; vagyis magukkal az intellektuális képességekkel mint önálló, a tár
sadalmi helyzet szerepén túlmutató hatótényezővel számolhatunk. Ez nem azt
jelenti, hogy az intellektuális képességek fejlődése független a társadalmi hely
zettől, hanem arról van szó, hogy a 7 vagy 13 éves korig kialakult intellektuá
lis képességeknek olyan hatása is van a szocializáció későbbi folyamatára,
amely nem tekinthető társadalmi eredetűnek. Tehát célszerű a továbbtanulási
igény alakulását vagy a tanulmányi átlageredmény alakulását kétváltozós
regresszió-analízissel — kétváltozós determinációs együtthatóval — jellemezni.
A vizsgálat második szakasza
Kutatásunk második szakaszában a továbbtanulási igény megőrzése szem
pontjából jelentős tényezők közül a jó intellektuális képességeknek, a családi
légkörnek és a tanulót ösztönző motívumrendszernek a szerepét vizsgáltuk.
A legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező fizikai dolgozó
szülők legjobb képességű — 4,5 —5 tanulmányi átlagú — gyermekeit vontuk
be kutatásunk második szakaszába. Nyomon követtük ezen fiatalok felső
fokú továbbtanulási igényének alakulását. Reprezentatív mintánkban 489
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ilyen 7 osztályos tanuló volt. A továbbtanulási igény alakulásának legkedvezőbb
esetét a közülük gimnáziumban továbbtanuló, 17 éves korukban is felsőfokú
tanulmányokra készülő gyerekekkel reprezentáltuk. — A felsőfokú tovább
tanulási igényükről lemondókat igyekeztünk mind megkeresni. Becslésünk sze
rint minden másodikról — összesen 32 főről — van információnk, akik hetero
gén csoportot alkotnak az általános iskola utáni továbbtanulás szempontjából.
Tekintettel arra, hogy a jó intellektuális képességek és a hátrányos művelő
dési helyzet továbbtanulási igényre gyakorolt együttes hatását kívántuk fel
tárni, még két kontrollcsoportot válogattunk, amelyekkel ellenőrizni kívántuk,
hogy a továbbtanulási igény megőrzését garantáló pszichikus tulajdonságok
függetlenek-e a 13 éves kori tanulmányi eredménytől és a gyermek társadalmi,
művelődési helyzetétől.
A függő változót (továbbtanulási igény) befolyásoló két független változót
(társadalmi helyzet, intellektuális képesség) háromdimenziós kockával szem
léltetve, vizsgálati csoportjainkat a következőképpen jellemezhetjük.
7 osztályos
tanulmányi
átlageredm ény

D= 41.6 %
/г= 0.65/

D=174%
/г= 0.42/

2. osztályos
D=10,1%
tanulmányig
/r= 0,32/
átlageredmény

1.

A gondviselő
iskolai
végzettsége

ábra

1. csoport.
HJM

Hátrányos művelődési helyzetű
31 fő
Jó tanulmányi átlag 13 éves korban
Megőrzi továbbtanulási igényét 13 —17
korig

2. csoport.
H JL

Hátrányos művelődési helyzetű
Jó tanulmányi átlag 13 éves korban
Lemond továbbtanulási igényéről 17
éves korára

32 fő

3. csoport.
HKM

Hátrányos művelődési helyzetű
Közepes tanulmányi átlag 13 éves
korban
Megőrzi továbbtanulási igényét
13—17 éves korig

19 fő
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4. csoport.
EJM

Előnyös művelődési helyzetű
40 fő
Jó tanulmányi átlag 13 éves korban
Megőrzi továbbtanulási igényét 13—17
éves korig

Az 1. és a 3. csoport jó, illetőleg közepes tanulmányi eredményű tanulóinak
átlagosztályzata és általános intellektuális képességei közötti kapcsolatot igazolja
vizsgálatunkban az elméleti intelligenciának és a figyelemkoncentráció minő
ségének szignifikáns eltérését az érintett 1. (J) és 3. (K) csoportok között (4.
táblázat). Ugyanakkor a továbbtanulási igényükről lemondó legjobb tanul
mányi átlagú gyerekek (2. csoport) elméleti intelligenciája valamint figyelem
koncentrációja szignifikánsan gyengébb, mint az igényüket megőrző társaiké.
(1. csoport).
4. táblázat
Standard értékek átlaga
Általános
intellektuális
képességek

Intelligencia
elméleti (Raven)
gyakorlati
(Transzmisszió)
Figyelemkoncentráció
(Révész—Nagy %)

Szignifikancia szintje*
Kétoldalú próba

1. H JM

2. H JL

3. HKM

4. EJM

1—2
(M -L )

1—3
(J-K )

1—4
(H -E )

3,83

2,77

2,89

3,65

0 ,0 0 1

0 ,0 1

-

2,54

2,33

2,39

2,40

-

-

-

3,29

2,80

2,58

3,38

0 ,1 0

0 ,0 1

-

* A standard értékek pályaválasztás előtt álló, középiskolai tanulmányaikat befejező fiata
lokra vonatkoznak, a következő eloszlás szerint: 1.10%, 2.20%, 3.40%, 4.20%, 5.10%.

Az 1. csoportba tartozó „sikeres” tanulóknál 13 —17 éves korra az elméleti
intelligencia játszik szerepet, a gyakorlati intelligencia nem befolyásolja a
továbbtanulási igényeiket. Intellektuális képességeik színvonala nem marad
el előnyös társadalmi helyzetű, hasonló igényű társaikétól (4. csoport).
Tehát ha a tanulmányi eredmények és az intelligenciateszttel mért intellek
tuális teljesítmények között eltérés van, akkor az utóbbiak bizonyulnak mérv
adónak a továbbtanulási igény megőrzésénél. Azok a gyerekek, akiknél a jó
tanulmányi eredmények nem a jó intellektuális képességeket jelzik, könnyeb
ben lemondanak a továbbtanulásról. Feltehetően az is szerepet játszik a 2.
csoport tanulóinál, hogy a vidéki iskolákban szerzett tanulmányi érdemjegyek
csak viszonylagosan voltak jók, nem nyújtottak elegendő alapot a hasonló
sikerű középiskolai tanuláshoz.
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A továbbtanulási igény megtartása szempontjából jelentős a szubjektív
élményvilág pszichológiai minősége (Lewin [5]). Ezen belül kiemelkedő szerepe
van a családi légkör jellemzőinek: (Thomae [6]) ingergazdag, nyitott, kiegyen
súlyozott, barátságos, követelményeket támasztó (5. táblázat). A családi lég
kör vizsgálatára erre a célra kidolgozott explorációt végeztünk a négy csoport
tanulóinál. Szignifikáns különbséget találtunk az előnyös, illetve hátrányos
A felsőfokú továbbtanulási igényt reprezentáló
vizsgálati csoportok 13-17 eves korig

társadalmi helyzetű tanulók (1—4. csoport) között az ingergazdag családi lég
kör szempontjából. Sajnálatos ez a lemaradás, mert a szakirodalom igazolja,
hogy az ingergazdag családi légkör feltétele a kedvező képességfejlődésnek
(Yarrow [7]). Érthető, hogy a társadalmi státussal szoros kapcsolatban lévő
nyitottság (Sears, Maccoby, Lewin [8]) nem befolyásolja a fiatalok tovább
tanulási igényét, hiszen éppen ebből a szempontból homogének csoportjaink.
(Bár meg kell jegyeznünk, hogy az igényüket megőrző fiataloknál szignifikán
san magasabb az anya iskolai végzettsége.)
5. táblázat
Szignifikancia szintje

Becsült skálaérték átlaga
Családi légkör
exploráció

4. EHM

1 -2
(M L)

3,84

5,20

0,05

4,07

5,05

4,93

4,26

4,79
4,53

4,75
3,95

0,05
0,05

1. HJM

2. H JL

Ingergazdag
Nyitott

4,17
4,53

3,45
3,93

Kiegyensúlyozott
Barátságos
külön: ара

5,00
4,94
4,80

anya
Követelményt
támaszt
külön: anya
apa

3. HKM

1 -3
(J - K)

~

1 4
(H E)

0,01

0,05

-

-

—

5,00

3,85
4,72

4,45

3,77

4,05

4,53

0,05

-

-

4,29

3,71
3,72

3,50

4,51

0,10

0,05

-

4,16
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A kiegyensúlyozott — érdekes módon inkább barátságos apával (Adorno
[9]) és követelményt támasztó anyával jellemezhető — család kedvezően be
folyásolja a továbbtanulási igény megtartását. (1 —2. csoportok között szig
nifikáns a különbség.)
Témánk szempontjából kiemelkedő jelentőségű a tanuló azon speciális mo
tívumrendszere, amely intellektuális képességei fejlődését ösztönzi. A hátrányos
társadalmi, művelődési helyzetű és jó intellektuális képességű fiatalok moti
vációs rendszerét többféle módszerrel vizsgáltuk (motivációs kérdőív, attitűd
skála, exploráció, érdeklődés-teszt).
6. táblázat
Átlagérték

Szignifikancia

2. H JL

3. HKM

4. EHM

1—2
(M -L )

3,74

3,35

2,78

3,79

0,10

0,001

4,80

4,10

4,32

5,23

4,61

5,16

3,37

2,55

3,47

2,28
2,69

» 0

J, 1

1. HJM

1-1w

Motiváció érdeklődés

szintje
1—4
(H -E )

Explorációból nyert
becsült skála
érték:
Teljesítmény
orientált élet
vezetés
Társadalmi felemelkedés igénye
Pontérték:
Belső kontroll
attitűd*
Irle-Csirszka
standard érték:
Elméleti érdeklő
dés
Vezetői érdeklődés
Humán érdeklődés

3,43

-

0,05

-

5,13

0,05

-

-

2,89

3,50

0,001

0,10

-

2,63
3,16

3,28
3,43

0,001
0,001

0,05

—

-

—

* A munkával kapcsolatos értékítéletekből állítottunk össze egy attitűd skálát, amelynek
teljes kidolgozását a vizsgálattal egyidejűleg végezzük el.

A többféle eredmény összecseng abban, hogy a továbbtanulási igény meg
őrzése szempontjából kedvező az olyan teljesítményorientált motívumrendszer,
(Me Clelland, Atkinson, Clark [10]), amely valóban jó intellektuális képességek
hez és elméleti érdeklődéshez társul (szignifikáns különbség az 1—2. csoportok
között). Teljesítményorientált motívumrendszerrel csak a legjobb képességűek
rendelkeznek (szignifikáns különbség az 1—3. csoport között). Hangsúlyozzuk,
hogy a továbbtanulási igényüket megőrző fiatalok teljesítményorientált élet
vezetésének színvonala társadalmi helyzetük függvényében (1—4. csoportok)
nem m utat szignifikáns eltérést.
A képességfejlődés optimális lehetőségeinek biztosításával tehetünk tehát
eredményeink szerint a legtöbbet a többlépcsős egyéni mobilitás elősegítése
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érdekében. Hogy ez már mai körülményeink között is lehetséges, azt bizonyítja
az érintett fiatalok kedvező fejlődése a középiskolában.
Az akadályok leküzdése azonban a fiatalok részéről is megkívánja az erre
való tudatos törekvést. Vizsgálatunkban erre utal a belső kontroll attitű d
(Rotter [11]) és a társadalmi felemelkedés igénye, amely orientáló funkcióként
működik a továbbtanulási igény megőrzése során. (Megjegyezzük, hogy a
humán érdeklődés a gimnáziumba járó 1. csoport tagjait jellemzi. Velük ellen
tétben a szakközépiskolából továbbtanulni kívánó, hátrányos művelődési hely
zetű, jó képességű gyerekeket a műszaki érdeklődés jellemzi az elméleti érdek
lődéssel és jó elméleti intelligenciával együtt.)
Az explorációból és az FPI személyiségtesztből nyert adataink szerint az
előnyös társadalmi helyzetű, de gyengébb képességű, mindenáron felsőfokú
továbbtanulást igénylő fiataloknál alacsony önértékelést észleltünk. A leg
jobb képességű fiataljainknál a — a társadalmi, művelődési hátrány m iatt —
introverziót tapasztaltunk, amely alacsonyabb igényszinttel és kevesebb opti
mizmussal jár együtt. Ez azonban — az elvégzett vizsgálatok szerint — a
továbbtanulási igények alakulásával nem m utat szignifikáns korrelációt.
Végül hangsúlyozzuk, hogy az általunk követett, hátrányos művelődési
helyzetből induló és 17 éves korban továbbtanulni kívánó tanulóknak (szakközépiskolába járók, 1, 3. csoport együtt 79 fő) több mint 60 százaléka vala
melyik főiskola vagy egyetem hallgatója jelenleg.
E cikk keretében eredményeink tömör összefoglalására törekedtünk annak
érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsunk egy viszonylag hosszú időt felölelő
vizsgálatról. A részletesebb eredményekről a kutatási zárójelentés nyújt tájé
koztatást, amely e cikk megjelenésével egyidejűleg készül el. Az eredmények
értelmezésénél arra törekedtünk, hogy az intellektuális képességek jelentőségét
bemutassuk a vizsgált szocializációs folyamatban, ezt a célt szolgálta a szocio
lógiai jellegű társadalmi hatások mértékének jellemzése is.
Módszertani szempontból a közismert pszichológiai eszközöknél utalunk az
Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnél, illetve az FPI-teszt esetében
a Felsőoktatási Pedagógiai Kutató Intézetnél található leírásokra, illetve a
szerző közreműködésével készített standardok kidolgozására.
Az exploráció alapját képező fogalmi rendszerről és a belső kontroll — külső
kontroll attitűd skáláról külön módszertani cikket tervezünk.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1978. III. 23.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТЕР МОЛЬНАР

Лонгитудинальное исследование было посвящено изучению формирования благопри
ятных условий развития потребности продолжить обучение в ВУЗ’е школьников, которые
находились в наблагоприятном общественном положении (с точки зрения образования),
но обладали хорошими интеллектуальными способностями. Исследованию были подверг
нуты школьники в возрасте от 13 до 17 лет.
Исследование было проведение в два этапа. На первом этапе на основе проведенного в
1971 году национального (репрезентативного исследования выбора профессии были выбра
ны школьники 13 лет, пожелавшие принять участие в исследовании. Одновременно с этим
было доказано, что потребность продолжать обучение зависит как от школьной успевае
мости ребенка, так и от общественного положения родителей. Было показано также то,
что уровень образования родителей в 17,4% случаев сам по себе определяет уровень
успеваемости тринадцатилетних школьников, а также и то, что это влияние — отчасти —
опосредовано непедагогической работой в общей школе.
На втором этапе исследования было показано, что у подростков, которые находятся в
неблагоприятном положении (в смысле продолжения образования), реализация хороших
интеллектуальных способностей связана с мотивационной системой ориентации на дости
жение, а также с теоретической любознательностью. Это дополняется отношением внутрен
него контроля и потребностью в образовании, которое в значительной степени превосхо
дит уровень образования родителей. Подростки, которые сохранили потребность продол
жить свое образование, воспитываются в уравновешенных, дружелюбных семьях, предтваляющих соответствующие требования к детям.

SOCIAL A N D PER SO N A L ITY CONDITIONS OF T H E CLAIM TO CONTINUATION
OF STUDIES IN H IG H E R EDUCATION
MOLNÁR, PÉTER

In th e course o f an empiric study the conditions for favourable form ation o f th e claim
to continuation of studies in universities and high schools were analyzed by a longitudinal
follow -up study am ongst young people o f 13 — 17 having good intellectual power and
beeing in disadvantageous social and educational situation.
In the first period o f the research in 1971 on th e one hand the 13-year-old students to be
studied were selected in the course o f a nation-w idely representative weighing o f voca
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tions. On the other hand it was demonstrated that the claim to continuation o f studies
depends on both the average school achievem ent o f the child and the social position o f the
parents. In this phase o f study the author demonstrated as w ell that the school achieve
m ent o f the 13-year-old child is determined to an exten t o f 17,4% by the school qualifi
cation o f the parents and this effect is mediated by the general pedagogic work in the
school.
In the second phase o f the stud y it was demonstrated th a t prevailing o f good m ental
power in the case of young people having good m ental capacity and disadvantageous
educational conditions go together w ith an achievement-oriented m otivational system
and theoretical interest. These are completed by the inner locus o f controll o f the child
and claim to education far beyond the level the parents reached. In the case o f young
people keeping their claim to continuation of studies the atmosphere of the fam ily is wellbalanced, rach in stimuli, friendly and the family claims to requirements towards the
child.
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INTERINDIVIDUÁLIS VISELKEDÉS МШТ
TÁRSASDINAMIKAI TÉNYEZŐ A MADÁRPOPULÁCIÓBAN
SASVÁRI LAJOS
ELTE Állatrendszertani és ökológiai Tanszék

H a a társas kapcsolatok csak kölcsönös vonzódásra korlátozódnának, akkor ez a leg
alkalm asabb élőhelyek túlnépesedéséhez vezetne, és ezt követően töm eges pusztulás
tized eln é meg a m adárpopulációkat. A társas kapcsolatok egyenértékű m otiválói tehát
a zo k a taszító tényezők is, am elyek a gyengébb eltartó kapacitású élőhelyekre kénysze
rítik az egyedek egy részét, és íg y e területek kihasználását is lehetővé teszik a faj számá
ra. A társulás dinamikus folyam atait szabályzó kommunikációs funkciók az ökológiai
tén y ező k és az interindividuális viselkedésformák együtthatásában m űködnek, és e kommu
n ik ációs funkciók változásait, a hatásukra bekövetkező szerkezeti és eloszlási átrendező
d ése k e t vizsgáltuk a cinegepopulációkban. Azonos területegységen a széncinege egyedsű rű sége magas, a kókcinegóé kisebb, a barátcinegéé pedig alacsony. Ebből fakad, hogy a
n a g y őszi társas átrendeződések idején a széncinege populációból sok egyed távozik el, és a
barátcinege populációból k evés, sőt egy sem. Tehát a három faj közül elsősorban a szén
cin egék kényszerülnek arra, h o g y a faj által nem , vagy csak gyéren lak ott területeket
k eressék fel, hisz a legalkalm asabb élőhelyeket m ár m ásutt is sűrűn betelepítették a faj
társak . Részben ezzel m agyarázható, hogy a széncinegék megtelepednek legforgalmasabb
városainkban is, a kékcinegék csak nagyobb parkjainkba költöznek be, a barátcinegék
p ed ig eredeti természetes környezetükben maradnak.

Természeti környezetünket az élővilág szövevényes kölcsönhatása tartja
fenn. E kölcsönhatási rendszerben az állatok egyrészt a fajok közti (elsősor
ban táplálkozási) kapcsolataikon keresztül, másrészt a fajon belüli sajátos
együttélési formáikkal vesznek részt. A fajon belüli együttélés biológiai értékét
a reproduktív fajfenntartás mellett azok a szabályozó folyamatok adják meg,
amelyekkel a közösség a környezetben bekövetkezett változásokhoz alkalmaz
kodik. (A tanulmányban használt társulás és közösség fogalmak kizárólag a
fajon belüli együttélésre vonatkoznak !) Mivel az egyedek kommunikációjuk
révén szerveződnek társas egységgé, a kommunikációs formák társas életben
betöltött funkcióin keresztül kísértem figyelemmel az általam vizsgált madár
populációk közösségi életét is.
Módszer

Budapest környéki tölgyerdőben választottam ki azt a 400 hektáros kör
zetet, ahol egy területen viszonylag elszigetelt populációként együtt tanul
mányozhattam három madárfaj, a szén-, a kék- és a barátcinege közösségét.
E körzeteken belül három ökológiai területet, vagyis a cinegék számára három
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különböző értékű élőhelyet különítettem el: optimális élőhely az erdő széle
(20 hektár), közepes élőhely az erdő belseje (100 hektár) és szegényes élőhely a
peremterület fiatal bokros erdőállománya (280 hektár). Vizsgálatom első évei
ben, 1966 —1969-ben, előkészítő munkálatokat és megfigyeléseket végeztem.
Színes gyűrűkkel jelöltem meg az egyedeket (fiókakorban fészekben, az időse
ket befogásokkal) azért, hogy azonosításuk révén területváltoztatásukat nyo
mon követhessem, és megállapíthassam új egyedek érkezését vagy az ottaniak
távozását. Télen a táplálkozó helyeken történt összecsapások során megállapít
hattam egyedközti közelségtűrésük méreteit, valamint alá- és fölérendeltségi
viszonyaikat. Tavasszal felmértem fészkelési körzetük nagyságát. Az egyedek
eloszlását (optimális, közepes vagy szegényes élőhelyen való tartózkodását)
mindig társas rangjukkal együtt regisztráltam.
Valamennyi egyedi kölcsönhatásra lebontva lehetetlen volt az alá- és fölé
rendeltségi viszony megállapítása, a társuláson belüli rétegződés azonban vilá
gosan kirajzolódott. Ez a társas rétegződés alapvonásaiban az életkor szerinti
hierarchikus struktúrát m utatta: a 3 —5 éves egyedek képviselték a legfelső
réteget (a egyedek) és а 2 éves egyedek alkották a középréteget (ß egyedek).
Néhány 3 éves egyed azonban — elsősorban az idegen társulásból érkezettek —
csak a középszintet foglalta le. Az 1 éves egyedek általában a társas struktúra
legalsó rétegét képviselték néhány, az idősebb kora ellenére is háttérbe szorított
2 éves egyeddel (y egyedek). Az idegenből érkező egyedek a társulás „benn
szülött” tagjaihoz való kapcsolatuk alapján a legalsó társas szintre szorultak,
s alárendelt viszonyuk csak 1—2 éves meghonosodási idő után szűnt meg.
Amikor a három cinegefaj „szociológiai” képe már körvonalaiban világos
volt előttem, láttam hozzá a tényleges és aprólékos populációdinamikai fel
mérésekhez. Hogy az egyedek pontos tartózkodási helyét a nyári dús vegetá
ciós időszakban is megállapíthassam, akusztikus hívójelek segítségével a rej
te tt egyedeket is látható közelségbe vonzottam.
A tíz évig tartó vizsgálat során a társasdinamikai események rendszeres
ismétlődését tapasztaltam, s ez lehetővé tette, hogy egy modellnek tekinthető
általános képet vázolhassak fel, amelybe minden konkrét társasdinamikai
folyamatot, s e folyamatokat befolyásoló tényezőket elhelyezhettem. Mivel ez
a modell a konkrét társasdinamikai események tárgyalásához elvi vezetésül
szolgál, a tényleges folyamatok részletezése előtt az alábbiakban ismertetem.

Kommunikációs funkciók működési modellje a társasetológiai
és az ökológiai tényezők függvényében
A társulás életét az individuális kölcsönhatások és az ökológiai viszonyok
együttesen irányítják, tehát a kommunikációs funkciók tagolásánál figyelembe
kell vennünk az egyedek közti etológiái viszonyokat és az ökológiai tényezőket.
2 Magyar Pszichológiai Szemle
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A k é t tényezőcsoport to v áb b i két kategóriára tagolódik, am ik kockaalak
b a n a következőkép illeszkednek össze. ( l. ábra) A kocka felső lapja szimbolizál
ja az együttélő közösség egészét, az alsó lap ja pedig a társulás elemeit alkotó
egyedeket. A kocka szem ben álló lapjai közül kettő az interindividuális köl
csönhatásokat képviseli, a m ásik kettő az ökológiai tényezőket. A zt az idő
szakot, amelyben a társa s kapcsolatok változatlan interindividuális viszonyo
k a t ta rta n a k fenn, a kocka statikus oldala ábrázolja, a z t pedig, amelyben a

1. ábra

A cinegepopulációk társas szerkezetét szabályozó kommunikációs funkciók az etológiái
és a környezeti tényezők függvényében

tá rs a s kapcsolatok a fennálló viszonyok átalakulását idézik elő, a kocka
d inam ikus oldala szim bolizálja. Az ökológiai tényezők hatásjellege is ebben a
k é t ellentétes vonásban összegezhető. Am ikor nyugalom ban vannak, és nem
z a v a rjá k a m ár kialakult társa s egyensúlyt, akkor statikus tényezőkként m ű
ködnek, s amikor m egváltoznak, dinam ikus h a tá st fejtenek ki. E nnek meg
felelően áll szemben egym ással a kocka m ásik két oldala. A kocka élei azokat a
kom m unikáció-típusokat jelzik, am elyek az ad o tt etológiái és ökológiai ténye
zők együtthatásában funkcionálnak. A kockaélek felső vége jelzi a kom m uni
kációs funkciónak a társu lás egészére k ifejtett h atását, az alsó vége pedig az
egyedek közti viszonyokra gyakorolt közvetlen hatását.
V együk sorra a különböző tényezők hatása idején m űködő kom munikációs
funkciókat a modell alapján.
a) Statikus etológiái és statikus ökológiai tényezők együtthatásakor integrá
ciós funkció érvényesül a társuláson belüli kapcsolatokban. Az ökológiai fel
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tételek megfelelnek a társulás igényeinek, az egyedek beilleszkednek társas
környezetükbe és alkalmazkodnak egymáshoz. Az egyedek tevékenységi kö
rükkel, elhelyezkedésükkel nem akadályozzák egymás cselekvését és mozgáskö
rét. Tehát az egyedi alkalmazkodás és a kölcsönösség alapján az integrációs funkció
működésekor zárt rendszerű belső egyensúly jellemzi a társulást.
b) Statikus ökológiai és dinam ikus etológiái tényezők együtthatásakor antagonizáló funkció működik. Az ökológiai körülmények változatlanok, s bár

továbbra is kielégíthetnék a társulás szükségletét, az egyedek kölcsönös alkal
mazkodása megszűnik. Új késztetéseik nyomán új tevékenységi körzetre van
szükségük a madaraknak, s ezt csak társas kapcsolataik átalakításával érhetik
el. Az egymással érintkező egyedek agresszivitása megnő, közöttük az össze
csapások fokozódnak. Ha az átrendeződések idején megfelelő ökológiai ta r
talékok állnak a társulás rendelkezésére, akkor az átalakulás a közösség belső
folyamataként játszódik le; ha nem, akkor a társulást az egyedek egy része
elhagyja. A z antagonizáló kommunikációs funkció működése idején tehát mérsékel
ten nyílt rendszerű átrendeződés jellemzi a populációt, s ekkor az individuális
ellentétek növekedése nyomán megnő az egyedek mozgékonysága is.
c) Statikus etológiái és dinam ikus ökológiai tényezők együtthatásakor stabi
lizáló kommunikációs funkció működik. Ez a funkció tükrözi a legjobban az

együttélés biológiai előnyét. Az egyedek kölcsönös alkalmazkodásukkal és
megerősödött szociális kötöttségükkel ellensúlyozzák azokat a változá
sokat, amelyek a társas rendszerre romboló hatással lennének. Ahogy az
ökológiai feltételek romlanak, a társulás fokozott koncentrálódási folya
mattal (bizonyos területeken növekvő népsűrűséggel) megőrzi egyensúlyi álla
potát. Anélkül, hogy a társulás zárt egysége megtörne, a közösség károso
dás nélkül használja fel továbbra is a terület csökkent eltartó képességét.
A stabilizáló önszabályozási folyamat idején tehát az egyedek konszolidáló törek
vése nyomán a társulást érő veszélyeztelő hatások kivédésére zárt rendszerű belső
átrendeződés történik.
d) D inam ikus ökológiai és dinam ikus etológiái tényezők együtthatásakor a
társas kommunikáció diszruptív funkciót tölt be. A kommunikáló egyedek szem

befordulnak közösségükkel, és szakítanak azzal a társas miliővel, amelyben
eddig éltek. Az egyedi összetartást biztosító követési reakció az ismétlődő
agresszivitás hatására meggyengül, s a közös tevékenységre vezető szociális
serkentés sem működik. Az individualitás e kommunikációs funkció érvénye
sülése idején a legnagyobb, az egyedek közti ellentétek ekkor a legerősebbek.
A populáció életének legdinamikusabb átalakulása történik ekkor, és ezzel
együtt a többé-kevésbé izolált társulások között is intenzív egyedcsere folyik
le. A diszruptív funkció működése idején tehát az egyedek nagyfokú mozgékonysá
gukkal a meglevő társas szerkezet bontására törekednek. N y ílt rendszerű szabályzás
történik ekkor, amelynek során az átrendeződésben külső eredetű szerkezetképző
elemek (egyedek) is részt vállalnak.
2*
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Kom munikációs funkciók működése a cinegék
évi életperiódusában

Vegyük sorra a különböző ökológiai és etológiái tényezők kölcsönhatásában
működő kommunikációs funkciókat. A mellékelt 2. ábra az évenként ismétlődő
változások 5 éves átlagát szemlélteti. Az évi eltérések a különböző társas rangú
egyedek területi elhelyezkedésének évi különbségéből adódtak, amit átlagolni
lehetett, mivel a társas életben bekövetkezett változások szabályosan követték
egymást. (Egy bizonyos időszakban mindig azonos típusú társas struktúra és
eloszlás alakult ki azonos típusú kommunikációs funkció működésének ered
ményeként.) Mindhárom cinegefajnál azonos módon követték egymást az
egyes fázisok (ezért a társas élet menetét a széncinegével kapcsolatos ábrával
illusztrálom); a barátcinege társas életében tapasztalt lényeges eltérést a feje
zet végén külön megemlítem.

. ,
egyedek
száma

optimális
ökológiai körzet
3

közepes é rték ű
ökológiai körzet

alacsony értékű
ökológiai körzet

2. ábra
A széncinege társulás strukturális változása a kommunikációs funkciók függvényében
Jelm agyarázat: D =
A=
I =
S =

diszruptiv funkció
antagonizáló funkció
integráló funkció
stabilizáló funkció

Ta = tavasz
N y ő = nyár-ősz
Té = tél
—- fiatal (első évüket be nem tö ltö tt) egyedek
- - y egyedek
— ß egyedek
.... a egyedek
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Az első nagy társas átalakulás a fészkelés kezdetével esik egybe. Az egyedközti viselkedés hirtelen megváltozik, és a kölcsönös közelségtűrés nagyon
alacsony lesz. Az agresszívvé vált egyedek az akusztikus jelzések hatására meg
keresik egymást azért, hogy összecsapjanak, és tisztázzák az erőviszonyokat.
A téli, többé-kevésbé szoros csoportos együttélés egyik napról a másikra szét
töredezik (tavaszi diszruptív kommunikáció). Amikor az életkörülmények (az
ökológiai viszonyok) állandósulnak, az egyedek kölcsönös taszító törekvése
még mindig erőteljes, és folytatódik a társulás átrendeződése (antagonizáló
kommunikáció). A társulás szerkezetét és eloszlását átalakító egyedek közti
összeütközések akkor szűnnek meg, amikor a fészkelő körzetek végleges határai
kialakulnak, és a párok véglegesen beosztották egymás között az élőhelyeket.
Ezután a hím egyedek fészkelő körzetük védelmét ismétlődő akusztikus jel
zésükkel, énekükkel biztosítják elsősorban, és ezzel egyidőben hosszan tartó
nyugalmi szakasz áll be a társulás életében. (Ezalatt, vagyis az integrációs
kommunikáció működése idején 0,3—-2,8 hektár nagyságú fészkelő körzetben
a cinegék főképp csak akusztikus úton tartják egymással a kapcsolatot.)
H a az egymást követő kommunikációs funkciók működését összevetjük,
akkor azt tapasztaljuk, hogy a diszruptív funkciótól az integrációs funkcióig
a társulás úgy koncentrálódik, hogy az optimális központi élőhelyen nő az
egyedek aránya, a periférikus, szegényes területeken pedig csökken. Az a
(domináns) egyedek többsége a jó területen szerzi meg körzetét, és a ß egyedek
többsége is, bár ezek már jobban a perifériára szorulnak. A y (alárendelt)
egyedek, és a fiatal első évesek (melyek egyedszáma a legalacsonyabb) általá
ban csak a rosszabb élőhelyeken képesek fészkelő körzetet foglalni.
A társulás sikeres tavaszi reprodukciójához szükséges, hogy a legjobb élő
helyeket teljesen benépesítsék, hisz a periférikus körzetek rosszabb életkörül
ményei között a fiókák felnevelése bizonytalanabb (kevesebb élelem). A leg
jobb élőhely teljes benépesítését elősegítő stabilizáló kommunikáció működését
a következőképp bizonyítottuk.
Amikorra kialakultak a territórumhatárok és a tojók már fészküket építették,
a legjobb körzetből kifogtunk több szén- és kékcinegét. Néhány napig csend
volt a megüresedett helyeken, a rosszabb, periférikus körzetben már megtele
pedett szomszédos cinegék csak futólagosán hatoltak be ide, és akkor is némák
maradtak. Egyre gyakrabban látogatták azonban a csendes területeket, és
mivel ismételt látogatásuk során sem hallották a „tulajdonosokat” , énekelni
kezdtek. Miután agresszív választ nem kaptak, a hímek egy része éneklő helyét
is áttette a megüresedett territóriumokba, és mert a szegényesebb területen
megkezdett fészkek még úgy sem fejeződtek be, a tojók — követve párjukat —
új fészket kezdtek rakni az újonnan lefoglalt jobb körzetben. Lényegében
akusztikus közvetítéssel működött a fenti autoreguláció, mely egy koncent
rálódási folyamat végeredményeként a legjobb terület kihasználását tette
lehetővé a populáció számára.
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Az új nemzedék önállósodása után a nyár folyamán tovább ta rt a nyugalmi
állapot. A fészkelő körzetek megszűntek, és bármelyik egyed zavartalanul tar
tózkodhat a társulás bármely pontján. Az erős társas kapcsolat a hűvösebb és
szelesebb napokon különösen szembetűnő, amikor a védett mélyedésekben, ár
kokban nagy számban gyűlnek össze. Oly erős a társas vonzódás, hogy nem
csak az egy családhoz tartozó egyedek tartózkodnak egy csoportban, hanem a
különböző családok idős és fiatal nemzedékei is. Ezt a helyzetet jól tükrözi a
társulás szerkezeti képe is, hiszen az optimális élőhelyen ekkor zsúfolódik
össze a legtöbb madár, és az alacsonyabb társas rangúak is helyet kapnak e
védett területeken. Ennek megfelelően a periférikus területeken alacsony a
népesség (stabilizáló kommunikáció).
A hosszan tartó nyugalmat ősszel a társulás legdinamikusabb időszaka kö
veti. Az újonnan éledő szaporodási késztetések — melyek természetesen a
közeledő tél miatt nem vezetnek költéshez — a hím egyedek között rendszeres
összeütközést idéznek elő, és ennek hatására sok egyed végképp elhagyja a tár
sulást (őszi antagonizáló kommunikáció). Amikor az életkörülmények rosszra
fordulnak, a legjobb élőhely eltartó kapacitása is csökken (kevesebb táplálék),
és az ide tömörült egyedek között a taszító hatások egyre erősebbek lesznek.
A társas feszültség különösen nagy, hisz a tavasszal született új nemzedékkel
a népsűrűség nagyon magas. Sok egyed (elsősorban fiatal) hagyja el ekkor a
közösséget, és bár érkeznek is új egyedek idegen társulásokból, ez utóbbiak
aránya jóval alacsonyabb lesz, mint a távozóké (őszi diszruptív kommuniká
ció). E mozgékony időszakban a népsűrűség kialakulását végül is a legvédettebb,
legjobb ökológiai körzet eltartó kapacitása szabja meg, s a közösség elsősorban
saját legfiatalabb nemzedékét veszti el az átrendeződések során. A 2. ábrán az
alacsony értékű ökológiai körzetben jelölt nagy mennyiségű fiatal egyed azt
jelzi, hogy ezek az egyedek ebben az időszakban végképp elhagyják a társulást,
s a domináns a, valamint a köztes rangú ß egyedek többsége is a legjobb élő
helyen marad. (A 2. ábrán láthatjuk, hogy a periférikus körzetben nagyon
kevesen maradnak ebben az időszakban.)
Tél elejére a megcsappant népesség ismét nyugalmi szakaszba jut, bár
decembertől időnként kiújulnak a területszerző harcok (antagonizáló kommu
nikáció). Amikor az életkörülmények rendkívül rosszra fordulnak, oly erős
társas vonzódás lép fel az egyedek között, amit csak ebben az időszakban
tapasztalhatunk. Nagy csapatokba tömörülnek, és ezt egész napi mozgásuk és
táplálkozásuk során sem hagyják el (stabilizáló kommunikáció). Ekkor még az
egyedek közti minimális közelségtűrés (széncinegéknél: 18 —23 cm, kékcinegék
nél: 17 —20 cm, barátcinegéknél: 15 —21 cm) határain belül is elviselik egymás
jelenlétét, amit más időszakban sosem tesznek meg. Ekkor is történnek össze
csapások, de ezek az összeütközések sosem kényszerítenek ki egyetlen egyedet
sem a társulásból. Az egyedek nagy többsége rangjától függetlenül a legjobb
élőhelyre tömörül, tehát ekkor legerősebb a koncentrálódás a társulás életé
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ben. Csak így, szoros társas együttműködéssel deríthetik fel az élelmet, s csak
így használhatják ki az egész közösségre nézve előnyösen a fellelt táplálékforrást.
A barátcinegék társasdinamikája bár megegyezik a fent vázolt életritmussal,
bizonyos vonatkozásban mégis eltér a két rokonfajétól. Ez a faj alacsony egyed sűrűségének tulajdonítható. A barátcinegék még optimális élőhelyükön sem
alkotnak olyan folytonos közösséget, mint a két rokonfaj, hanem kisebb el
szigetelt csoportokban szóródnak szét a területen. (Fészkelési időben e csopor
tok 2 —4 párból tevődnek össze.) A cinegék természetes izolációját biztosító
ökológiai körzetet (jelen esetben a 400 hektárt) még az őszi nagy mozgások
idején is csak kivételesen hagyják el, mert alacsony népsűrűségük még az
optimális területen sem hoz létre nagy ütköző effektust az egyedek között.
A vizsgálat értékelése, következtetések
Egy társulás népességét mindig a saját nevelésű utódok, illetve az idegen
ből érkező és megtelepedő egyedek, valamint az elpusztult, illetve a tá r
sulásból eltávozott egyedek számszerű viszonya határozza meg. Kérdés volt,
hogy meghatározható-e olyan kulminációs időszak, amikor a populáció
fészkelő állománya kialakul; s ha igen, mikorra esik ez az időszak. Kluyver
(1953, 1970) széncinege populációkban végzett vizsgálatai kimutatták,
hogy e faj költőállománya Hollandiában már ősz végén kialakul. Ezzel a meg
állapítással egyébként Wynne-Edwards (1962) és Lack (1966) vitájában is
állást foglalt, az előbbi javára. Wynne-Edwards szerint ugyanis az egyedek
között fellépő agresszivitás ősszel annyira csökkenti a népességet, hogy később
a populáció már elviseli a táplálékkószletek megfogyatkozását, s az egyedek
túlélését már nem fenyegeti veszély. Ezzel szemben Lack a táplálékért folyó
közvetlen küzdelmet tekinti a populációk nagyságát szabályozó tényezőnek.
Erre vonatkozó vizsgálataimban Kluyver és Wynne-Edwards megállapítá
sához kell csatlakoznom. Az őszi rivalizálási-területszerző harcokban a leg
fiatalabb, tavasszal született generáció is részt vesz, s elsősorban ez a generáció
(a legalacsonyabb rangú egyedek) szorul ki a közösségből. Erőteljes bomlasztó
hatásuk van azoknak a nyárvégi-őszi időjárási átalakulásoknak is, amik kis
körzetbe tömörítik a madarakat. E szűk körzetekben ismétlődő összecsapások
arra kényszerítik a társulás egy részét, hogy elhagyja a populáció-lakta terü
letet. E sajátos viselkedésformák tehát olyan szabályozó folyamattá szintetizálódnak, amely idejekorán az életfenntartó körülményeknek megfelelő szintre
csökkenti a népesség arányát.
Vizsgálataim során hat egymást követő esztendőben felmérést készítettem
a társulás saját nevelésű költőegyedeinek és a legutóbbi költési szezontól a
közösségbe idegenből érkezett költőegyedek arányáról. Az 1. táblázatból ezzel
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kapcsolatban a következőket olvashatjuk ki: 1. A fészkelő közösségek negyed
illetve harmadrészét minden évben új fészkelő egyedek teszik ki, ami egyben
azt is jelenti, hogy a népesség négyévenként teljesen kicserélődik. (A madár
jelölések igazolták, hogy az 5 esztendőt csak néhány egyed éli meg, 6 évig egy
sem él.) 2. A szén- és a kékcinegék esetében a közösségben elsőként fészkelők
között nagyobb az idegenből érkezők aránya, mint a sajátnevelésű egyedeké.
3. A barátcinegék népességét azonban főként a közösség saját ivadékai újítják
1. táblázat
A cinegetármlás saját (helyben m aradi) egyéves fészkelő egyedeinek és az idegen társulásból
érkezett fészkelő egyedek százalékos aránya az egész költőállományhoz viszonyítva
1 Helyben maradt Idegen társulás
egyéves fész- ból érkezett fész
j kelő egyedek
kelő egyedek

Széncinege
1970 Kékcinege
Barátcinege
Széncinege
1971 Kékcinege
Barátcinege
Széncinege
1972 Kékcinege
Barátcinege
Széncinege
1973 Kékcinege
Barátcinege
Széncinege
1974 Kékcinege
Barátcinege
Széncinege
1975 Kékcinege
Barátcinege

7
12
26
12
14
20
9
15
16
10
14
22
7
11
23
11
15
19

17
13
—
26
16
8
21
20
8
23
18
—
20
18
7
24
16
4

A társulásban
elsőkként
fészkelők
összesen

24
25
26
38

30
28
30
35

24
33
32
22
27
29
30
35

31
23

fel. (Kékcinegéknél ez az arány csak minimálisan tolódik az idegenből érkező
egyedek javára.) Mindez a barátcinegék már említett zárt társas szerkezetét
igazolja, szemben a széncinegék nyílt társulásával.
A cinegepopulációk életét végigkísérve megállapíthattuk, hogy az életkörül
mények által előidézett minden átalakulás a társas viselkedésen keresztül ha
tározza meg az egyedek eloszlását és mozgékonyságát. Mint a stabilizáló kom
munikáció működésénél láttuk, a társasetológiai hatások nemcsak korlátozzák
a társulás egyedsűrűségét, hanem a társas vonzó hatások révén elő is segítik
az alkalmas életfeltételek felkutatását és kihasználását. Az optimális terüle
tek benépesülése, az új nemzedék helybentartása, illetve az idegenből érkezők
befogadása az egyedek közötti pozitív kapcsolatokon keresztül valósul meg.
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H a azonban a társas kapcsolatok csak a kölcsönös vonzódásra korlátozód
nának, ez az optimális élőhelyek túlnépesedéséhez vezetne, s ezt követően
tömeges pusztulás tizedelné meg a populációt. A társas kapcsolatok egyen
értékű motiválói tehát azok a taszító tényezők is, amelyek a gyengébb eltartó
kapacitású élőhelyekre kényszerítik az egyedek egy részét, s így a területek
kihasználását is lehetővé teszik a faj számára. Az eredeti közösségükből ki
szorult egyedek adaptatív képességét az idegen körülmények természetesen
alaposan próbára teszik, s a túlélést veszélyeztető szelekciós tényezők ebben az
életszakaszban működnek a leghatásosabban. Azok az egyedek azonban,
amelyek alkalmazkodnak az új életfeltételekhez, vagy egy új ökológiai miliő
meghódítását kezdhetik el, vagy a már megkezdett expanziót erősíthetik
tovább. Ha a társas struktúra és azon belül az egyedi viszonyrendszer mindig
megőrizné zárt egységét, a progresszivitás lehetősége megszűnne, következés
képp a faj ökológiai valenciája beszűkülne, s ha e behatárolt adaptív zónát vala
milyen drasztikus változás érné, az a rajta élő fajt veszélyeztetné. Tehát az a
faj, amely nem tett eredményes kísérleteket az új típusú környezetben való meg
honosodásra, regresszív állapotban konzerválja magát.
A társas szelekció elsősorban a fiatalokat kényszeríti arra, hogy úttörő szere
pet vállaljanak, s bár ezek az egyedek eredeti közösségükben nem képesek fel
venni a versenyt az idősebb generációval, bizonyos tulajdonságaik alapján a
legalkalmasabbak a területhódító feladatra. A fiatal egyedek viselik el ugyanis
a legrugalmasabban a változásokat, fogékonyak az új ingerkonstellációkra, <s
könnyen tanulják meg az új helyzetre alkalmas viselkedésmódokat. [Vince
(1964, 1966) kísérletekkel bizonyította, hogy fiatal korban (7—10 hónapos
korig) a madarak tanulási képessége sokkal nagyobb, mint idősebb korban.]
Vagyis a faji terjeszkedés etológiái feltételeinek a fiatal egyedek tesznek eleget
a legjobban.
A faji térhódítás társasetológiai előfeltétele tehát, hogy az együttélési rend
szerek ne alkossanak merev, zárt egységeket, és időnként megnyíljanak még
érintetlenül hagyott élőhelyek felé. Ebben a vonatkozásban, mint láttuk, a
három cinegefaj közül a széncinege volt a legmobilisabb faj, a kékcinege már
kevésbé, és a barátcinege lépte túl a legkevésbé közössége határát. Közismert
jelenség, hogy a széncinege nagyon aktívan urbanizálódó faj, jelentős számban
jelenik meg az ipari létesítmények közvetlen közelében, és fészkelő helyül
különböző technikai objektumokat is felhasznál. A kékcinegék már kevésbé
urbanizálódnak, inkább csak nagyobb parkokban telepednek meg a költés
idejére. A barátcinegék azonban egyáltalán nem fészkelnek urbanizált körül
mények között. Kétségtelen, hogy az urbanizálódásnak számos etológiái oka
van, de e folyamat egyik legfontosabb feltételeként a társasetológiai tényező
ket kell kiemelnünk. Azok a fajok, amelyek közösségében nem hatnak a társas
kiszorító hatások, megmaradnak eredeti ökológiai környezetükben. Ez jellemzi
az alacsony népességű barátcinegéket. Azok a fajok pedig, melyek közösségé
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ben erős kiszorító hatások működnek, a kedvezőtlenebb ökológiai területek
meghódítására kényszerülnek. így jut el a magas népsűrűségű széncinege a
városi területekre. Ezek a társasetológiai motivációk részben megmagyarázzák,
hogy a széncinege tipikus urbanizálódó faj, a kékcinege csak mérsékelten tör
be a városok ökológiai miliőjébe, s a barátcinege távol marad attól.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1977. V II. 1.
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ИНТЕРИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЩЕСТВЕННО
ДИНАМИЧЕСКОЙ ФАКТОР В ПОПУЛЯЦИИ ПТИЦ
ЛАЙОШ Ш АШ ВАРИ

Если бы групповые связи ограничивались бы исключительно взаимной «симпатией», то
это вело бы к перенаселению наиболее благоприятных мест гнездования, вследствие чего
массовая гибель птиц привела бы к резкому уменьшению популяции. Благодаря этому
не менхее существенными мотивами групповых связей являются также факторы, способ
ствующие к «отталкиванию» особей друг от друга, вследствие чего часть особей вытесняется
на менее благоприятные места гнездования. Вследствие этого данные области также за
селяются данным видом. Коммуникационные функции, регулирующие динамические про
цессы группирования, реализуются в процессе взаимодействия экономических факторов и
интериндивидуальных форм поведения. Реорганизация популяции синиц — которая
изучалась автором — включающая в себя как изменяя в структуре, так и в распределении,
возникла под их влиянием. При аналогичной площади, плотность особей черной (угольной)
синицы была высокой, синей синицы — несколько ниже, в то время как монастырской
синицы — низкой. Вследствие этого во время осенних крупных изменений в;составе синичьих групп из популяции угольной синицы значительное число особей покидает груп
пу, а из популяции монастырский синицы — значительно меньше, или даже совсем ни
одной. Таким образом, среди трех видов прежде всего угольные синицы вынуждены искать
области, редко, или совсем не заселенные данным видом, ибо наиболее благоприятные тер
ритории уже густо заселены особями того же вида. Отчасти этим объясняется то, что угод
ные синицы заселяют даж е наиболее крупные города страны, в то время как синие сини
цы заселяют только наиболее крупные парки, а монастырские остаются в своей перво
начальной, естественной среде.
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IN T E R IN D IV ID U A L BEHAVIOUR AS A SOCIAL-DYNAMIC
FACTOR IN POPULATION OF B IR D S
SASVÁM, LAJOS

I f the social relationships were resticted to mutual attraction only that would lead to
over-population of the m ost suitable places for living, and following this a m ass decay
would decimate the populations o f birds. The repelling factors, which force a part o f the
individuals to lower carring capacity and make the utilization o f these areas possible for
tue species, are equivalent m otivators o f social relationships. Communicational functions
regulating the dynam ic processes o f th e association in the co-influence o f ecological
factors and interindividual behaviour patterns. Changes in these communicational functons, rearrangements in structure and distribution due to these changes were studied in
populations of titm ouse. The density o f great-tit on equal units o f territory is high, that
o f the blue-tit is smaller and that of the m arsh-tit is low. I t is due to this fact th a t a t the
tim e o f the high autum n social rearrangement numeruous individuals depart from the
population of great-tit and just a few or none from the population o f m arsh-tit. From
am ongst the three species the great-tits are forced in the first place to visit areas that
are n ot or only sparsely inhabited by the species since all the m ost suitable habitat are
already densely colonialized by the other individuals o f the species. Settling o f greattits even in our busiest cities, the blue-tits’ moving into our bigger parks only while the
m arsh-tits remain in their original natural environment can partly be explained by
these facts.
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SZUBJEKTÍV VALÓSZÍNŰSÉGELOSZLÁS
KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ EELADATHELYZETEKBEN
SZEKERES ISTVÁN
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Nagykörös

E lőfordul, hogy valam ely kérdésre nem tudunk egyértelmű választ adni, hanem több
v á la sz t is lehetségesnek tartunk. A lehetségesnek tartott A 1; A 2, . . A n válaszokat teljes
sz u b jek tív eseményrendszemek nevezzük. Ehhez definiálhatunk szubjektív valószínűség
elo szlá st úgy, hogy az eleget tegyen a valószínűségeloszlással szemben tám asztott m ate
m a tik a i feltételeknek. Az így definiált valószínűségek az egyes válaszokra ösztönző inge
rek erősségével arányosak. A lapfeladat a szubjektív valószínűségeloszlás felmérése [és
a m érési eredmények kiértékelése, am it a dolgozat több konkrét példa, elvégzett kísérlet
alap ján m utat be. Az elvégzett kísérletek fő célja a szubjektív valószínűségeloszlás létezé
sén ek alátámasztása és a szubjektív valószínűség stabilitásának vizsgálata. A kísérletek
elvégzése, illetve kiértékelése során felmerül néhány további pszichológiai probléma.
E zek közül egyik legérdekesebb az, hogy az eseményrendszer formai oldala mennyiben
b efolyásolja a szubjektív valószínűségeloszlást.

Pszichológiai kísérleteknél vagy pedagógiai felméréseknél előfordulhat, hogy
a kísérleti személy egy adott kérdésre nem tud egyértelmű választ adni, több
választ is lehetségesnek ta rt. Ha ennek ellenére konkrét válasz adására kész
tetjü k , akkor természetesen azt a választ adja, ami szerinte a „legvalószínűbb” ,
így azonban a kísérletvezető még nem látja világosan, hogy a kísérleti személy
m iként vélekedik az adott kérdéssel kapcsolatban. A felmérés akkor lenne teljes,
ha feltérképeznénk azt, hogy az adott kérdésre mely válaszokat ta rtja lehetsé
gesnek a kísérleti személy és ezek mekkora „valószínűséggel” kerülnének válasz
adásra.
Tegyük fel, hogy a kísérleti személy a feltett kérdésre az Ax, A2, ..., An válaszo
kat és csak ezeket tartja lehetségesnek. Tegyük fel továbbá, hogy ezek a vála
szok teljes eseményrendszert alkotnak, azaz ezek közül egy és csak egy a helyes
válasz. (Ha a kísérleti személy a valóban helyes választ nem tartja lehetséges
nek, azt a kiértékeléskor akkor is az Aj halmazba kell sorolnunk, és akkor
azt mondjuk, hogy a helyes válasz 0 valószínűséggel kerül válaszadásra.)
A fentiek alapján a kísérleti személy által lehetségesnek tarto tt válaszokat
egy matematikai értelemben vett teljes eseményrendszerként kezelhetjük,
mivel azonban ennek felépülése függ a kísérleti személytől, ezért szubjektív
eseményrendszernek nevezzük.
Alapgondolatunk, hogy az egyes válaszokra ösztönző belső kényszer erőssége
számokkal jellemezhető. Mivel relatív mérésről van szó, ezért csak a számok
aránya a mérvadó. Ha e számokat úgy adjuk meg (a végtelen sok lehetőség
közül egyet kiválasztva), hogy értékük 0-nál ne legyen kisebb és 1-nél ne legyen
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nagyobb, összegük pedig 1-et adjon, akkor e számokat az egyes válaszok szub
jektív valószínűségének, e számok halmazát pedig szubjektív valószínűség
eloszlásnak nevezzük. Az egyes válaszok szubjektív valószínűségeit qi-vel fog
juk jelölni (i = 1, 2........ n).
A szubjektív valószínűség az irodalomban többszörösen leírt és vizsgált
fogalom, mi inkább a szubjektív valószínűségeloszlás vizsgálatára irányítjuk
figyelmünket, mivel így általánosabban vethetők fel bizonyos pszichológiai
problémák.
Célunk a szubjektív valószínűségeloszlás felmérésének, elemzésének leírása
és bemutatása. Ennek érdekében végeztünk el néhány kísérletet. Mivel e
kísérletek inkább illusztrációként szerepelnek, nem vonhatunk le belőlük
mélyreható következtetéseket. Esetenként azonban elkerülhetetlen az egyes
problémák felvetése. E támakörrel kapcsolatos, még nem vizsgált pszichológiai
kérdések kísérleti vizsgálata különálló (célkísérlettel megoldható) feladat, amit
e dolgozat csak megalapozhat.
A szubjektív valószínűségeloszlás felmérése
Alapvető feladat a qi számok meghatározása. Kísérleteinknél általában az
általunk ,,fogadásos módszernek” nevezett eljárást alkalmaztuk. Mindenek
előtt a lehetséges válaszokat, tehát a teljes szubjektív eseményrendszert kell
meghatározni. Ez általában könnyű feladat, sőt legtöbbször eleve adott. Ezután
100 vagy más, a kísérletnek megfelelő számú „szavazási lehetőséget” adunk a
kísérleti személynek valamilyen formában, és megkérjük, fogadjon az egyes
eseményekre úgy, hogy a leadott szavazatok száma arányos legyen az egyes
válaszok, illetve események bekövetkezésének esélyeivel. Azt is megtehetjük,
hogy a leadott összes szavazatok számát nem határozzuk meg, csupán az
utóbbi kikötést tesszük. Ha az egyes eseményekre te tt szavazatok száma
rendre kx, k 2 .. ., kn és ezek összege N, akkor
qi = |)r
(i = l, 2....... n).
N
Különösen fontos, hogy a kísérleti személy megértse, mit jelent a szavazatok
arányos elosztása. Kísérleteinknél ezt több konkrét példa bemutatásával igye
keztünk elérni.
A szubjektív valószínűségeloszlás felmérésével kapcsolatban Cohen, Dearnaley és Hansel (1956) azt a kérdést vizsgálták, a kíilön-külön felmért szubjek
tív valószínűségek összege teljes eseményrendszer esetén 1-et ad-e? Megálla
pították, hogy ez nem minden esetben teljesül. (Saját vizsgálatainkban a fent
leírt módszer biztosítja, hogy a szóbanlevő összeg értéke mindig 1.) Ezek alap
ján azonban felvethető a kérdés, hogy a felmérés módszere befolyásolja-e a
szubjektív valószínűség értékét. Véleményünk szerint a szubjektív valószínű
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séget nem egy konkrét számmal, hanem egy számhalmaz (pontosabban egy
valószínűségi változó) alapján kell mérni. A felmérés módszerétől is függ,
hogy e számhalmazból melyik érték kerül előtérbe, melyiket hozza a kísérlet
vezető tudomására a kísérleti személy E számhalmaz pontosabb leírására
visszatérünk. Ez előtt néhány példát mutatunk be végrehajtható kísérletekre.

A végrehajtható kísérletek csoportosítása
A kísérleteket először két nagy csoportra osztjuk:
A ) A kérdés arra vonatkozik, hogy egy véletlen eseményhalmazból melyik
következik be (tehát s kísérletvezető sem tudja előre a helyes választ.
B ) A kérdés bekövetkezett, tehát a kísérletvezető számára ismert esemény
re vonatkozik.
A ) Tekintsünk egy valószínűségszámítási értelemben vett kísérletet, amely
nek A1( A2, .. ., An eseményei teljes eseményrendszert alkotnak. Ezek mate
m atikai valószínűségei rendre p1( p 2, . . ., pn. Ha a már leírt módon felmérjük
az ezen eseményre vonatkozó szubjektív valószínűségeket, akkor a q1( q2,
. . ., qn értékeket kapjuk.
Az ilyen típusú kísérleteket további két csoportra oszthatjuk: az első cso
portba tartoznak azok a kísérletek, amelyeknél a matematikai eloszlás meg
határozható a feltételekből, a másodiknál ez nem áll, hanem statisztikai méré
sek vagy korábbi ismeretek szükségesek (a kísérletvezető számára is) a mate
m atikai valószínűségeloszlás meghatározásához.
1. A matematikai eloszlás meghatározható a feltételekből.
a) Diszkrét eset: I tt azt a példát említjük, amit az Egy speciális tanulási
folyamat vizsgálata információelméleti módszerekkel című dolgozatban már
leírtunk (Magyar Pszichológiai Szemle 1976/5.), ahol e kísérlet más vonat
kozásait vizsgáltuk.
A kísérlethez n számú doboz és N számú golyó szükséges. A golyók közül
N — 1 fehér, egy pedig piros színű. A golyókat véletlenszerűen helyezzük el a
dobozokba úgy, hogy az i-edik dobozba Sj számú (i = 1, 2, . . ., n) golyó jusson
' П
T 1s,- = N).
Annak matematikai valószínűsége, hogy a piros golyó az i-edik
.1 =

1

dobozba kerül pi =

ami a fenti adatok ismeretében meghatározható.

Fontos, hogy a kísérleti személy lássa a véletlenszerűséget, azt, hogy a kí
sérletvezető nem befolyásolhatta a piros golyó helyét.
A kísérleti személy elé azt a feladatot tűzzük, hogy fogadjon az egyes dobo
zokra, tehát azt kell eldöntenie, hogy milyen eséllyel kerülhet a piros golyó az
egyes dobozokba.
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Ъ) Folytonos eset: Talán a folytonos valószínűségi változóra vonatkozó
kísérlet megtervezése és elemzése a legnehezebb feladat, mert elég nehéz alkal
mas kísérletet találni, nehezebb megértetni a kísérleti személyei a feladatát, és
mélyebb matematikai ismeretekre van szükség az elemzéshez.
Példaként egy egészen egyszerű kísérletet írunk le. Ha egy kör alakú cél
táblára véletlenszerűen (célzás nélkül) lövünk, és feltételezzük, hogy a cél
táblát eltaláljuk, akkor valószínűségi változónak tekinthetjük azt, hogy a
golyó a kör középpontjától hány egységnyire csapódik be. Ha még azt is fel
tételezzük, hogy a terület nagyságával arányos annak valószínűsége, hogy
egy adott tartományba esik a lövés, akkor a bevezetett valószínűségi változó
eloszlásfüggvénye az
0, ha x < 0
F(x) =

—, ha 0
r2

1,

ha

X

r

X >■ r

függvény, ahol r a céltábla sugarát jelenti (Prckopa, 1974).
Feladat itt a szubjektív eloszlásfüggvény vagy sűrűségfüggvény meghatáro
zása. Ennek legegyszerűbb módja az, hogy a szóbanlevő intervallumot, ahol
a valószínűségi változó felveszi értékeit (jelen esetben a [0; r] intervallumot),
valahány egyenlő részre osztjuk, és az egyes részekre szavazatatunk a kísérle
ti személlyel. A beosztás finomításával a kívánt pontossággal rajzolhatjukfel a szubjektív eloszlásfüggvényt.
Folytonos valószínűségi változó esetén gondolhatunk arra is, hogy magát a
szubjektív eloszlás- vagy sűrűségfüggvényt rajzoltatjuk fel a kísérleti sze
méllyel. Ez azonban csak magas intelligenciaszintű személyek esetén lehetsé
ges, hisz ilyen formában nehéz megérteni a feladatot.
2. A matematikai eloszlás nem határozható meg a feltételekből.
Ha azt a kérdést vetjük fel, hogy egy adott területen elültetett diófa nor
mális körülmények között mennyi ideig fog élni, akkor a válasz nem lehet
határozott. Az élettartamot megadhatjuk matematikai valószínűségeloszlással,
ez azonban a feltételekből még nem állapítható meg, ismerni kell a diófa élet
tartam ára vonatkozó statisztikai adatokat. A szubjektív eloszlást bizonyos
részintervallumokra (pl. 5 évenként) a már leírt módon határozhatjuk meg.
A szubjektív és a matematikai eloszlás eltérése attól függ, hogy a kisérleti szeszemély mennyire ismeri az említett statisztikai adatokat, a diófa átlagos
élettartamát. Lényegében tehát ismeret felméréséről van szó.
Ha a kérdést úgy vetjük fel, hogy mennyi ideig fog élni a diófa, akkor az
idő mint folytonos valószínűségi változó szerepel, ha viszont azt kérdezzük,
hány évig fog élni, akkor diszkrét esettel állunk szembe.
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В ) Az előbbi kísérletekre az volt a jellemző, hogy a kísérletvezető sem tudta
előre, melyik esemény fog bekövetkezni. Ez a következőkre nem teljesül. Olyan
kísérletekre gondolunk, ahol csak a kísérleti személy számára bizonytalan az
esemény, tehát a válasz; így matematikai eloszlásról nem beszélhetünk, csak
szubjektívről. (Elfajult matematikai eloszlásról szólhatnánk, de ennek nincs
különösebb jelentősége számunkra.)
Diszkrét estre a következő példát említjük: Egy körlapra pl. 87 pontot raj
zolunk, és megkérdezzük a kísérleti személytől, hogy szerinte hány pont van
felrajzolva. A válaszra adott lehetőségek (melyekre a kísérleti személy fogad)
a következők lehetnek: 0 —20 között, 20—40 között, . . ., 180 —200 között,
200-nál több.
Teljesen hasonló példát említhetünk folytonos esetre is. Egy bizonyos távol
ságban elhelyezünk egy adott hosszúságú tárgyat, és a kísérleti személynek a
tárgy hosszára kell fogadnia. A szubjektív eloszlás meghatározásához az előbbi
módszert itt is alkalmazhatjuk. Ezeket a kísérleteket becsléseknek is nevez
hetjük.
A szubjektív valószínűségeloszlás jellemzése
Bevezettük a szubjektív valószínűségeloszlás fogalmát, leírtuk annak fel
mérési lehetőségét. E fogalmat azonban a fentiekkel még nem tisztáztuk eléggé.
Már felhívtuk a figyelmet arra a problémára, hogy a szubjektív valószínűséget
nem jellemezhetjük konkrét számmal. Kísérleteinknél beigazolódott, hogy csak
a legritkább esetben van a kísérleti személynek határozott véleménye a foga
dást illetően. Az egyik körgyűrűs kísérletnél például hat fogadási lehetőséget
adtunk, és volt olyan személy aki a következő módon fogadott:
Körgyűrűk

1.

2.

3.

4.

1. fog.

50
5

25

20

5

20

10

20
20
10

25
35

50
35

33
25

42
60

44

44

2. fog.
3. fog.
4. fog.
5. fog.
6. fog.

5
5
2

10

Az ilyen mérvű bizonytalanság nem általános, de létezésével számolnunk kell,
tehát a szubjektív valószínűség felmérése mellett annak stabilitását is vizsgál
ni kell.
Elgondolásunk szerint ha szubjektív valószínűségeloszlásról van szó, akkor
egy eloszláshalmazra kell gondolnunk, azokra az eloszlásokra, amelyeket a
kísérleti személy elvben számításba vehet. A kísérleti személy által leírt konkrét
eloszlást is szubjektív eloszlásnak nevezzük, de a két fogalom nem keverhető
össze.
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A szubjektív valószínűségeloszlás felmérése tehát akkor lesz teljesebb, ha
felmérjük, hogy a kísérleti személy milyen eloszlásokat tart lehetségesnek.
Ennek egyik módja az, hogy több (legjobb talán, ha határozatlan számú) fo
gadási lehetőséget adunk.
Tegyük fel, hogy m számú fogadást tett a kísérleti személy qjj jelentése az
i-edik (i = 1, 2, ..., n) eseményre vonatkozó j-edik (j = 1 , 2 , . . . , m) fogadás
ból számított szubjektív valószínűséget, Az A( eseményhez tehát a qi,, qi2, • • qjm
szubjektív valószínűségértékek tartoznak.
Esetenként könnyebben lehet megfogalmazni mondanivalónkat, ha egy
rögzített qjj, qj], • • •, 4nj szubjektív eloszlást az n-dimenziós tér egy pontjának
tekintjük és Qj-vel jelöljük, ahol q^ számok (i = 1, 2, . . ., n) a pont koordiná
tái. Ilyen szemléletmód szerint a szubjektív eloszlást egy n-dimenziós pont
halmazzal jellemezhetjük.
Az eloszláshalmaz áttekintése sokszor nehézkes, ezért bevezetjük az átlagos
szubjektív valószínűségeloszlás fogalmát. Egy Aj esemény átlagos szubjektív
valószínűségén az A[-re felmért egyes szubjektív valószínűségek számtani
átlagát értjük, és qr vel jelöljük. Ha tehát a kísérleti személy m számú foga
dást te tt az esemónyrendszerre, akkor

_

£ q‘J (i = 1, 2, . . ., n).

Az átlagos szubjektív valószínűsógeloszlás az n-dimenziós térben az előbb leírt
Qi pontok súlypontjának felel meg.
Az elvégzett kísérleteknél általában nem a most leírt módon határoztuk meg
az átlagos szubjektív valószínűségeloszlást, mert úgy láttuk, hogy reálisabb
képet kapunk, ha több, kb. azonos intelligenciaszintű kísérleti személyen fel
mért szubjektív valószínűségek átlagát vesszük. A fenti képlet ebben az eset
ben is alkalmazható, csak a q,j jelentését kell átfogalmazni. Ekkor q^ a j-edik
kísérleti személy által megadott, Ar re vonatkozó szubjektív valószínűséget
jelöli.
Az előbbinél hasznosabbnak mutatkozik az a szemléletmód, ha a q^, ql2,
. . ., qim számokat egy qi valószínűségi változó értékeinek tekintjük. Ez
indokolt, mivel e számok nem határozott véleményt fejeznek ki, egy bizonyos
fokig véletlen, hogy éppen ezeket adja meg a kísérleti személy. A qjj szubjektív
valószínűséghez, mint a q* valószínűségi változó konkrét értékéhez, újabb való
színűségértéket rendelhetünk, ami azt fejezi ki, mi a valószínűsége annak, hogy
éppen ezt fogja megadni a kisérleti személy. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel,
hogy e számok (szubjektív) valószínűségei egyenlőek, tehát minden qy szám va
lószínűsége —. (Lenne rá mód, hogy a szubjektív valószínűség szubjektív valóто
3 Magyar Pszichológiai Szemle
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színűségét pontosabban is meghatározzuk, azonban ez már feleslegesen bonyo
lítaná a kísérlet kiértékelését.)
Ilyen szemléletmód mellett q( nem más, mint a qi valószínűségi változó
várható értéke. A qi várható érték magában nem sokat mond az Aphez ta r
tozó szubjektív valószínűségről. Nem mindegy, hogy a q milyen intervallu
mon veszi fel az értékeit, és ezen belül hogyan helyezkednek el ezek az értékek.
A qj eloszlásának másik igen fontos jellemzője a szórás mértéke, ami lényegé
ben a szubjektív valószínűség stabilitását is méri. H a a q, szórását dp vei, a
relatív szórást rr vel jelöljük, akkor az alábbi összefüggéseket írhatjuk fel:

çh

m

d,=

•

2

f a

—

?')2 >

ri

9i

Azoknál a kísérleteknél, amelyeknél létezik matematikai valószínűségeloszlás, szükséges lehet annak megvizsgálása, hogy a szubjektív eloszlás mennyi
ben tér el a matematikaitól. Legegyszerűbb, ha a matematikai és az átlagos
szubjektív eloszlás távolságával mérjük az eltérést. Ez lényegében két n-dimenziós pont távolságának felel meg, tehát a
T =

(Pi — Qif képlettel számítható ki.

Folytonos esetben az empirikus szubjektív sűrűségfüggvény és a matematikai
sűrűségfüggvény eltérésével is számolhatunk.
A szubjektív valószínűségeloszlás annál jobb, minél közelebb áll a matema
tikaihoz. Mivel e két eloszlás maximális távolsága j/2, ezért a szubjektív el
oszlás „jóságát” (J) célszerű az alábbi képlettel számítani:

j= lh z l.,
1/2
J a [0;1] intervallumon veszi fel értékeit. Ha a szubjektív és a matematikai
eloszlás megegyezik, akkor J = 1, ha a kettő távolsága maximális, akkor J = 0 .
I t t csak a kísérlet kiértékelésével közvetlenül kapcsolatban levő mennyisé
gekkel foglalkoztunk, melyek a szubjektív eloszlás meghatározására és a
szubjektív valószínűség stabilitásának mérésére irányulnak. Az eloszlást jel
lemző további fogalmak (a szubjektív várható érték, a szubjektív eloszlás
szórása stb.) a valószínüségszámításban szokásos módon vezethetők be.
A végrehajtott kísérletek elemzése
A z általunk végzett kísérleteknek kettős célja volt. Egyrészt azt vizsgáltuk,
hogy az elméleti meggondolások reális alapokon nyugszanak-e, és a leírt mate
m atikai apparátus alkalmas-e a szubjektív valószínűségeloszlás vizsgálatára.
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Másik célunk a problémafelvetés, illetve a figyelem ráirányítása az egyes kér
désekre. E célok érdekében több, különböző témájú kísérletet végeztünk.
E kísérletek lényegében három téma köré csoportosulnak, melyeket a prob
lémák jobb megvilágítása érdekében több módon és több csoportban is el
végeztünk. Az alábbiakban többnyire a szakközépiskola harmadik osztályá
nak 18 tanulójával végzett kísérletek adatait közöljük, de esetenként (ezeket
külön jelezzük) utalunk a középiskola esti tagozatára járó 12 végzős hallgató
val végzett kísérletek eredményeire is. A tanulókkal végzett kísérletek kiérté
kelésekor három tizedes jegy pontosságig (a harmadik jegy kerekített érték),
a felnőtteknél csak két tizedesjegy pontosságig számoltunk.
Első témakör a már leírt „dobozos” kísérlet. Ezeknél a kísérleteknél a mate
matikai valószínűségeloszlás létezik és a feltételekből könnyen meghatároz
ható. Valamennyi ide tartozó kísérletet úgy végeztük el, hogy minden kísérleti
személynek csak egy fogadási lehetőséget adtunk, tehát q( a több kísérleti sze
mély által leírt szubjektív valószínűségek átlagát (várható értékét) jelenti.
Többnyire a szubjektív és a matematikai eloszlás távolságát és a szubjektív
eloszlás jóságát figyeltük, de esetenként kiszámítottuk a szubjektív való
színűség szórását is, amiből annak stabilitására következtethetünk.
1.
kísérlet: Három dobozba véletlenszerűen osztottunk el 40 golyót (39
fehér és 1 piros) úgy, hogy az egyes dobozokba 5, 25 és 10 golyó került. A golyók
elosztása a kísérleti személyek előtt történt, de a golyók színét nem láthatták. A
jobb áttekinthetőség érdekében az egyes dobozokra ráírtuk a bennük levő golyók
számát. A kísérleti személyeknek a piros színű golyó helyére kellett fogadniok, a
rendelkezésükre álló 100 szavazási lehetőséget kellett arányosan elosztani.
A kísérlet eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:
i

3

1

2

Pl

0,125

0,625

0,25

qi
<*!
ri

0,163
0,044
0,271

0,537
0,065
0,122

0,3
0,037
0,124

T = 0,108

J = 0,924

Pi annak matematikai valószínűségét jelöli, hogy a piros golyó az i-edik doboz
ba kerül.
Ha e kísérlet eredményeit összehasonlítjuk a következő három kísérlet ered
ményével, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt a legnagyobb a szubjektív és a
matematikai eloszlás távolsága annak ellenére, hogy ez a legegyszerűbb kí
sérlet. Ezt annak tulajdoníthatjuk, hogy a végrehajtás sorrendjében is ez volt
az első kísérlet, és a próbakísérlet ellenére is gyakorlatlanok voltak a tanulók.
3*
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A szórásértékek viszont meglepően kicsik, tehát nagy a szubjektív valószínű
ség stabilitása.
Megjegyezzük még, hogy ennél a kísérletnél szépen kirajzolódott az az ismert
pszichológiai törvényszerűség, hogy az ember a kisebb valószínűségeket növel
ni, a nagyobbakat pedig csökkenteni igyekszik (Rupp 1974); a matematikai
eloszlás mintegy „kisimulva” jelenik meg a tudatunkban.
2.
kísérlet: Az előbbi kísérlettől csak annyiban különbözik, hogy összesen
13 golyót használtunk. Az első dobozba 10, a másodikba 1, a harmadikba pedig
2 golyót helyeztünk. Célunk az volt, hogy az egyenletes eloszlástól az előb
binél jobban eltérő esetben is megvizsgáljuk a szubjektív eloszlás jellemzőit.
A kapott eredmények:
i

1

2

3

Pi

0,769

0,077

0,154

4i
d|

0,761
0,158

0,065
0,054

0,174
0,103

ri

0,207

0,835

0,588

T = 0,023

J = 0,983

H a e kísérlet eredményeit az előbbivel összehasonlítjuk, akkor két lényeges
különbséget vehetünk észre. Az egyik a szubjektív és matematikai eloszlás
távolságának csökkenése, amit már indokoltunk. A másik a szubjektív való
színűségek szórásainak növekedése, ami valószínűleg az eloszlás megváltozá
sának következménye. A qx valószínűségi változó szórásának növekedését
azzal magyarázhatjuk, hogy a px értéke nagy, és így viszonylag kisebb, de
abszolút értékben nagy eltérések nagyobb szórásértékhez vezetnek. Ez abból
is látható, hogy a relatív szórás értéke nem változott lényegesen az előbbiek
hez viszonyítva. q2 esetében viszont fordított a helyzet: a szórása nem sokban
különbözik az előbbiek átlagától, relatív szórása viszont igen nagy. Ügy tűnik,
a túl kiesi és a túl nagy matematikai valószínűségű események szubjektív való
színűségének stabilitása rosszabb, mint a közbülső esetekben.
3.
kísérlet: Formailag ez is megegyezik az előbbi kísérletekkel, de itt 8
dobozt és 38 golyót használtunk.
A golyók elosztása:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. doboz
64

10 2 4 7 3 2

golyó.

Az események nagyobb száma miatt itt nem ragaszkodtunk ahhoz, hogy pon
tosan 100 szavazatot adjon akisérleti személy. így megakadályoztuk azt, hogy
az utolsó dobozokra az esetleges „maradék” szavazati lehetőségeket osszák el.
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Ezzel a kísérlettel az volt a célunk, hogy az események nagyobb száma mel
lett is megvizsgáljuk a szubjektív eloszlás jóságát.
K apott eredmények:
i

1

2

3

4

6

6

7

8

Pl

0,158
0,142

0,105
0,096

0,263

0,053
0,041

0,105

0,184
0,178

0,078
0,074

0,053

qi

0,317

T = 0,059

0,097

0,051

J - 0,958

Az események számának növelésével nem változott lényegesen a szubjektív
és a matematikai eloszlás távolsága, tehát a szubjektív eloszlás jósága sem.
4.
kísérlet: Kísérleteinknél fontosnak tartottuk annak megvizsgálását, hogy
az eseményrendszer megjelenési formája hogyan befolyásolja a szubjektív el
oszlást, illetve annak jellemzőit. Ezért végeztük el a következő kísérletet,
amelynél a matematikai eloszlás megegyezik az előbbivel, formailag viszont
lényegesen különbözik attól.
Két koncentrikus körgyűrű közül a külsőt 38 (arab számmal jelölt) egyenlő
részre, a belsőt pedig 8 (római számmal jelölt) részre osztottuk úgy, hogy a
belső körgyűrű egyes beosztásai az alábbi táblázat szerint „tartalmazzák”
a külső körgyűrű beosztásait:
I. II.

III.

IV. V. VI. VII.

VIII.

6 4

10

2

2

4

7

3

(1. ábra)

Egy dobozba 1-től 38-ig számozott cédulákat
helyeztünk, amiből véletlenszerűen (húzással) vá
lasztottunk ki egyet, de nem m utattuk meg a
kísérleti személyeknek, akiknek arra kellett
fogadniok, hogy a kihúzott (arab) szám melyik
belső körgyűrűcikkhez tartozik.
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A matematikai és a szubjektív valószínűségértékeket az alábbi táblázat
tartalmazza:
L

П.

HL

IV.

V.

VL

vn.

Ш

Pi

0,158

0,105

0,262

0,053

0,105

0,184

0,078

0,053

4i

0,137

0,085

0,3

0,055

0,099

0,195

0,073

0,056

i

T = 0,049

J = 0,965

A kísérlet eredményeiből megállapíthatjuk, hogy ebben az esetben a formai
változás nem okozott lényeges változást a szubjektív valószínűségeloszlásban.
A leírt négy kísérlet eredményeit összevetve megállapíthatjuk, hogy ennél a
kísérletcsoportnál a szubjektív eloszlás jól közelíti a matematikait. A szubjek
tív eloszlás jóságát nem befolyásolja lényegesen sem az események száma, sem
az eseménytér megjelenési formája. Nyilvánvaló, hogy mindez a kísérletek
egyszerűségéből is adódik, hisz itt könnyű átlátni az esélyeket.
Valóban valamivel rosszabb becslésekkel találkozunk a második kísérlet
csoportnál, a „céltáblás” kísérleteknél, ahol ugyanannak a folytonos valószínű
ségi változónak az eloszlását különböző feltételek mellett becsülték meg a
kísérleti személyek; majd ezeket a becsléseket összehasonlítottuk.
5.
kísérlet: Egy körlapra négy egyenlő vastagságú körgyűrűt rajzoltunk
(a belső kör sugara megegyezik a körgyűrűk vastagságával), ezeket belülről
kifelé haladva sorszámoztuk. A kísérleti személynek arra kellett fogadnia, hogy
100 véletlenszerű lövésből (feltéve, hogy nem célzunk a kör középpontjába, de
mindig eltaláljuk a céltáblát) hány esik az egyes körgyűrűkbe. A matematikai
eloszlást itt úgy határozzuk meg, hogy az 1-et a körgyűrűk területének arányá
ban osztjuk fel. E kísérleteknél mód adódik annak vizsgálatára, hogy a szub
jektív eloszlás létrejöttében a területek aránya vagy a körgyűrűk elhelyezke
dése vezérli-e a kísérleti személyt.
A kísérlet statisztikai adatai:
i

1

2

3

4

Pi
4i
di

0,062
0,138

0,187
0,242

0,313
0,342

0,438

0,05
0,361

0,071
0,294

0,103
0,301

0,097
0,348

ri

T = 0,187

0,279

J = 0,868

Ennél a kísérletnél igen érdekes jelenség nyilvánult meg. A kör középpont
jától kifelé haladva a szubjektív valószínűségek egy darabig (matematikaihoz
hasonlóan) növekednek, azután hirtelen csökkennek, holott a matematikai
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valószínűségek tovább növekednek. Ugyanez a tendencia nyilvánult meg
akkor is, ha ezt a kísérletet más csoportban hajtottuk végre, és akkor is, ha 4
körgyűrű helyett 10-et vettünk fel a céltáblára. Az elmondottak szemléltetése
érdekében az utóbb említett (10 körgyűrűs) kísérlet eredményeit grafikonon
m utatjuk be (2. ábra).

A folytonos vonallal rajzolt g(x) függvény az empirikus szubjektív sűrűségfüggvényt, a szaggatottal rajzolt f(x) függvény pedig a matematikai sűrűségfüggvényt ábrázolja.
E kísérletnél is felléphetett az a már említett tulajdonság, hogy az ember a
kisebb valószínűséget növelni, a nagyobbat csökkenteni igyekszik, de nem ez
látszik meghatározónak. Ügy tűnik, hogy egy bizonyos „széli efektus” lépett
fel. Mivel feltétel volt, hogy minden lövés eltalálja a céltáblát, a kísérleti sze
mély biztosítani akarta magát, ezért csökkentette a szélső gyűrűk esélyeit.
Ennek igazolására végeztük el a következő két kísérletet:
6.
kísérlet: Találomra lövünk az 5. kísérletnél leírt céltábla felé meghatáro
zatlan lövésszámmal (a céltáblát akár le is takarhatjuk). Tegyük fel, hogy a
céltáblát éppen 100 lövés találta el. A kísérleti személynek most is arra kell
fogadnia, hogy a 100 lövés hogyan oszlik meg a körgyűrűk között. Látszólag
a feladat megegyezik az előbbivel (a matematikai eloszlás nem is változott),
megfogalmazása azonban különbözik attól, és ez lényeges hatással volt a szub
jektív eloszlásra.
A kapott eredmények:
i
Pi
41

1
0,062
0,105

2
0,187
0,215
T = 0,099

3
0,313
0,326

*
0,438
0,354

J = 0,93

I tt már csökkent az előbbi effektus, és a szubjektív eloszlás jósága lényege
sen javult.
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7.
kísérlet: Egy négyzet alakú céltáblát készítettünk úgy, hogy az egyik
oldallal párhuzamos szakaszok az 5. kísérletnél leírt körgyűrűk területének
arányában osztják fel a négyzetet (3. ábra).
--------------^----------------

A kísérleti személyeknek a 6. kísérletnek meg
felelően fogalmaztuk meg a feladatot.

3

4

A kapott eredmények :
i

Pl

1

2

0,062
0,057

3

0,187
0,164
T = 0,053

4

0,313
0,296

0,438
0,482

J = 0,963

Mint várható volt, ennél a kísérletnél már nyoma sincs az előbbieknél tapasz
ta lt széli effektusnak. Sőt, a szubjektív valószínűségeloszlás meglepően jól
közelíti meg a matematikait. Ezt a jó közelítést annak tulajdoníthatjuk, hogy
itt igen jól érzékelhető a területek aránya, ami a körgyűrűk esetében nem
mondhatók el. Az előbbi kísérleteknél tehát a körgyűrűk helyzete erősen be
folyásolta a szubjektív valószínűségértékeket.
A hatodik kísérletet úgy is elvégeztük, hogy a kísérleti személynek hat foga
dási lehetőséget adtunk, így mód nyílt az egyéni stabilitás felmérésére is. q, te
hát az egy tanuló által adott szavazatok alapján számított szubjektív valószí
nűségek várható értékét, d, pedig ezek szórását jelenti. A legkisebb és legna
gyobb szórású szubjektív eloszlást olyan kísérleti személyek adatai közül vá
lasztottuk ki, akik éltek mind a hat fogadási lehetőséggel.
1
Legkisebb

262

2

3

4

4l
d|

0,088

0,258

0,342

0,312

szórású

0,048

0,053

0,044

0,077

Legnagyobb
szórású

q.
d,

0,093
0,116

0,117
0,103

0,373
0,156

0,417
0,215

Azt tapasztaltuk, hogy az egyéni stabilitás általában rosszabb, mint a több
kísérleti személy alapján számított stabilitás. Nem lehet azonban véletlen,
hogy általában az elsőnek leadott szavazatok alapján számított szubjektív
eloszlás közelíti legjobban a matematikait, a többi ettől sokszor fokozato
san távolodik. Ez az észrevétel egyúttal igazolja azt az általánosan alkalma
zott eljárásunkat is, hogy több kísérleti személytől kértünk egy-egy fogadást,
és ezek átlagát vettük vizsgálatunk alapjául. Erre utaltunk az előbbi fejezet
ben, amikor azt mondtuk, hogy reálisabb eredményhez jutunk, ha több kísér
leti személyre vonatkozó szubjektív valószínűségek átlagával dolgozunk.
Érdekes kísérletnek mutatkozott a különböző hosszúságok megbecsültetése.
Mivel itt matematikailag nem véletlen eseményre kérdezünk, ezért nem beszél
hetünk a szubjektív és a matematikai eloszlás távolságáról. Figyelmünket a
valódi hossz és az átlagos szubjektív eloszlásból számított várható érték össze
hasonlítására fordítjuk. A következő adatok a felnőttek csoportjában elvégzett
kísérletek kiértékeléséből származnak.
Először egy 27,7 cm hosszú egyenes vonalat rajzoltunk fel (a valódi hosszú
ságot természetesen nem ismerték a kísérleti személyek), majd a 100 cm-es
intervallumot (először 10 cm-es, majd 2 cm-es) részintervallumokra osztot
tuk. A kísérleti személynek arra kellett fogadnia, hogy a felrajzolt vonal
hossza melyik intervallumba esik. A fogadások alapján számított átlagos
szubjektív valószínűségeloszlásokat az alábbi táblázatból olvashat juk ki. Azok
hoz az intervallumokhoz, amelyek a táblázatban nem szerepelnek, 0 szubjektív
valószínűségérték tartozik.
A részintervallumok hossza 10 cm:
Inter
vallum

0—10

10—20

2 0 -3 0

30—40

4 0 -5 0

0

0,12

0,75

0,13

0

4l

Ha az intervallumok közepét tekintjük valószínűségi változónak, akkor a
vonal hosszának szubjektív várható értéke 25,1 cm.
A rész intervallumok hossza 2 cm:
Inter
vallum
41
Inter
vallum
4l

16-18

18—20

20—22

22—24

24-26

26 28

0

0,03

0,07

0,09

0,18

0,24

3 0 -3 2

3 2 -3 4

3 4 -3 6

3 6 -3 8

3 8 -4 0

0,08

0,04

0,02

2 8 -3 0
0,15

0,1

0

Az előbbi feltétel mellett a szubjektív várható érték 27,3 cm.
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A 4. ábrán e táblázat adatai alapján felrajzoltuk az empirikus szubjektív
sűrűségfüggvényt.
Az adatokból kitűnik, hogy a két esetben felmért szubjektív várható érték
majdnem megegyezik. Az ilyen kicsi különbség talán véletlen, de ha azt is
figyelembe vesszük, hogy ezektől a valódi érték sem sokban különbözik, akkor
határozott tendenciát állapíthatunk meg.
Érthetően a görbe vonal becslésekor a szubjektív várható érték távolabb
esik a valódi értéktől és nagyobb az eloszlás szórása is. Ennél a kísérletnél
94,2 cm hosszú, erősen görbülő vonalat rajzoltunk fel, és 5 cm hosszúságú
intervallumokat jelöltünk ki a fogadására. H a az egyes kísérleti személyek
által leírt szubjektív eloszlásokat összehasonlítjuk, akkor nagy eltéréseket
tapasztalhatunk, tehát a szubjektív valószínűségek stabilitása kicsi. A vonal
görbesége nagyon rontotta a becslés jóságát. Az átlagos szubjektív eloszlásból
számított várható érték 60,3 cm-adódott. A legjobb becslést (84 cm-es várható
értékkel) egy lakatos szakmunkás adta, szubjektív eloszlás szórása is kicsi a
többihez viszonyítva. Ebből is látható, hogy a szubjektív eloszlás jellemzői
kapcsolatba hozhatók más egyéni tulajdonságokkal is.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy már az általunk elvégzett kísérletek is fel
vetettek néhány pszichológiai jellegű problémát. Azon túlmenően, hogy a fel
vetett és a még kínálkozó problémák vizsgálata igen érdekes feladatnak látszik,
ez a szemléletmód hasznos lehet más pszichológiai feladat megoldásánál is.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1976. X II. 16.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
ИШТВАН СЕКЕРЕШ

Нередко встречается, что на какой-либо вопрос невозможно дать однозначный ответ,
напротив, предполагается возможными дать несколько ответов. Предполагаемые возмож
ными ответы А3, А4, . . . , А п назовем полной субъективной системой событий. При этом
рапределение субъективных вероятностей можно определить таким образом, чтобы удо
влетворить математическим требованиям, предельявляемым к распределению вероят
ностей. Определенные подобным образом вероятности находятся в пропорциональной за
висимости с силой стимулов, имплицирующих отдельные ответы. Основными задачами при
этом являются:, измерение субъективных вероятностей, их распределения, а также оценка
результатов измерения, что демонстрируется в данной работе на основе целого ряда кон
кретных примеров и проведенных опытов. Основной целью опытов было стремление под
твердить существование распределения субъективных вероятностей, а также исследова
ние стабильности субъективных вероятностей. В процессе проведения опытов и оценки
полученных результатов возникли новые психологические проблемы. Наиболее интерес
ным является то, в какой степени формальная сторона системы событий влияет на распре
деление субъективных вероятностей.

SU B JE C T IV E P R O B A B IL IT Y D IS T R IB U T IO N IN D IF F E R E N T
T Y P E S O F T A S K SIT U A T IO N S
SZEKERES, ISTV.4N

I t happens th a t no u n eq u ivocab le answ er can be given to a q u estion b u t several
a ltern a tiv es can be possible. A nsw ers A 1( А г, . . . , A n th a t we find possible are called as
fu ll su b jective se t o f e v e n ts. F ittin g th is a su b jejectiv e probability d istrib u tio n can be
d efin ed in a w ay th a t w ill m e e t th e m a th em a tica l dem ands laid a g a in st p r o b a b ility d is
trib u tion . Probabilities defined th is w a y are in proportion to th e stren g h t o f th e stim u li
urging to produce th e certain answ ers.
T he basic task th a t is th e m easu rem en t o f th e su b jectiv e p robability d istrib u tio n and
th e evalu ation o f th e resu lts o f m easu rem en ts is d em onstrated b y several co n crete e x a m 
p les and th e perform ed ex p erim en ts. T he m ain g o a l o f the exp erim en ts carried o u t w as
to confirm the existen ce o f su b jectiv e p rob ab ility distribution and to stu d y its sta b ility .
F u rth er psychological problem s arise in th e course o f perform ing th e ex p er im e n ts and
ev a lu a tin g the results. T he q u estion th a t to w h a t e x te n t does th e form al sid e o f th e se t o f
e v e n ts influence th e su b jectiv e d istrib u tion , w as th e m ost in terestin g one o f th e problem s.
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A SKIZOFRÉNIA
A DINAMIKUS RAJZVIZSGÁDAT TÜKRÉBEN
HÁRDI ISTVÁN
P e st Megyei Tanács Ideggondozó Intézete

500 e se t kapcsán sk izo fr é n iá so k dinam ikus rajz v iz sg á la tá ró l szám ol be a szerző. Soro
z a to s a n összehasonlító k ö v e té s céljából a b eteg ek k el em b ert rajzoltat. A k órk ép et az
eljárás mozgásában , elsősorban időbelileg szemléli. E n n ek ala p já n „korai” és „k éső i” króni
k u s k ép ek et lehet e lk ü lö n íte n i. A m íg egyfelől a k ro n icitá s a rajzok klisészerű ism é t
lő d éséb en , szinte fo to k ó p ia szerű m ásolásban m u ta tk o z ik , a d d ig a korai képek — a reverz ib ilitá s fokától fü ggően — a z átm en eti kóros je len ség ek m u ta tk o zá sa u tá n ism é t az
er e d e ti szintre térnek v issz a . A sorozatos összeh ason lító k ö v e té s m ellett jelentős a sztereo 
tip n e k m ondható ism étlő d ő rajzm ód m ellett az a c u t, n a g y in ten zitá sú á lla p o to k a t je l
le m z ő , váratlan, hirtelen v á lto z á s , m ely színes so k a reú sá g á v a l konfrontációnak n e v e z e tt
eljá rá ssa l különíthető el: a z a k u t állapotban k észü lt r a jzo k a t szem b eállítja a tö b b i tag g a l.
A din am ik u s rajzvizsgálat a szem élyiségen k eresztül fo g ja fel a kórképet: m ennél inkább
á ta la k u lt, „sk izofren izálód ott” a szem élyiség, a n n á l in k á b b észlelh ető ez a rajzban. A z
elm o n d o tta k m ellett m é g k ü lö n érdekessége v an az ü res és k itö ltö tt alakoknak, m ely ek
a z a u tizm u st és az ab b ól v a ló kik erü lést, a világhoz v a ló read ap tációt és reszocializálódást
je le n tik . A dinam ikus ra jz v iz sg á la t az egyes skizofréniás alcsop ortok b a is b etek in tést n y ú jt.

A skizofrénia képi kifejeződése kezdettől fogva a legjobban foglalkoztatta
a terület kutatóit. így pl. az úttörő Prinzhorn munkájában (30) 75%-ban
szerepeltek skizofréniás alkotások. Morgenthaler munkássága (22, 35) ugyan
csak rendkívül jelentős, elsősorban a híres Wölfli esetének feldolgozásával.
Bürger-Prinz (5) В и тке kézikönyvében írt fejezete e betegek szimbolikára,
sztereotípiára, ornamentikára és primitívségre való készségét emeli ki. Hang
súlyozza a vizsgálódásokban a hosszmetszeti és keresztmetszeti szemlélet
szükségességét. A rajz vagy festmény jellege függ a betegség időbeli szakaszá
tól. Kretschmer (18) a stilizáló tendencia mellett képagglutinációról beszél, ,
Bürger-Prinz ebben a vonatkozásban kontaminációról, Rennert (31, 32) pedig
sűrítésről. Utóbbi, munkásságának újabb szakaszában, kiemelten elemzi a
sztereoszkópos látás zavarát a skizofrének mélység nélküli, lapos, hibás perspek
tívákkal dolgozó ábrázolásában (33). A gyermekrajzokban ismert, hasonló
jelenségekre utalva mindezt regresszívnek véli. Suchenwirth (34) az észlelt
grafikus jelenségeket nem ta rtja specifikusnak, megfigyelései szerint a leírtak
más kórképnél is előfordulhatnak, ő is — Rennerthez hasonlóan — foglal
kozik a kezelés nyomán jelentkező változásokkal. Ez Marinow (20, 21), Gamna
(6), Navratil (23, 24, 26) és Brade és munkatársai munkájában (4) még kifeje
zettebb. Navratil anyaga főként emberrajzokat tartalmaz. Skizofréniáról szóló
értékes monográfiája (23) és más közleményei (24, 26) több ponton találkoznak
megfigyeléseimmel. E betegeknél Jakab-hoz (17) hasonlóan a határvonal túl
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zott hangsúlyozását vagy elhanyagolását írja le. Feltételezi, hogy az Én és a
külvilág vonatkozásában az Én integrációjának zavara áll fenn. Az emberrajz
túl erős határvonala a skizofrénia restitúciós szakára jellemző. Kiemeli a kontúros ábrázolást, ahol az erős határvonal — a belső részletek megrajzolása
nélkül — autizmusra vezethető vissza. Itt említem meg Machover és Liebert
cikkét (19), akik az egészségesek rajzában észlelhető, jól felöltözött alakokkal
szemben a skizofrének bizarr, elhanyagolt, hiányos ruhaábrázolását írták le.
Úgy vélik, hogy ez az emberi kontaktussal kapcsolatos magatartással függ össze.
Volmat (35) a skizofréniásoktól származó müveket négy csoportra osztja:
a) a betegek spontán kifejezési igényből maguknak festenek, rajzolnak.
b) Indulatáttételi helyzetben — pl. pszichoterápiás viszonylatban — más
nak, így az orvosnak, terapeutának dolgoznak.
c) Csoportterápia részeként atelierben szakemberek irányításával együttesen
rajzolnak, festenek stb.
cl) Végül skizofréniás művészek alkotásai tarthatnak komoly érdeklődésre
számot.
Az elmondottakhoz hozzátehetnénk még egy e) csoportot: kísérletes-klinikai
anyaggyűjtésnek mondhatnánk ezt. Ide tartozik — a már említett Machover,
Rennert, Suchenwirth, Navratil, Brade és munkatársai munkái mellett — a
dinamikus rajzvizsgálat is, ahol különféle kórképek kezelése és megfigyelése
közben sorozatosan rajzoltatunk embert összehasonlító követés céljából (7—16).
Dinamikusnak neveztem, mert grafikus és pszichikus dinamizmusok képezik a
vizsgálódás központját, melyhez a modern dinamikus pszichiátria adja a keretet.
Gyűjtésemben 500-nál több skizofréniás beteg sorozatos rajzanyagát dol
goztam fel, (eredetileg 7156 db rajz). Gondozottjainkat Intézetünkben
éveken, sőt évtizedeken keresztül követhettük, rendszeresen rajzot kérve
tőlük. Jelentkezésük, gyógykezelésük, gyógyulásuk és esetleges visszaesé
sük folyamán rajzoltak. Nyomon követhetjük őket a kórházi beutaláskor,
visszatérve további rendszeres gondozás, kezelés, ellenőrzés közben. Akad,
aki csak ambuláns kezelést, vagy kórházi és bejáró kezelést kapott, s
olyan is, aki sokszor volt kórházi kezelésben és így sorsukat hosszú éveken át
követhettük. Anyaggyűjtésünk tehát otthon és kórházban tartózkodó betegek
széles skálájú megnyilvánulásait tartalmazza.
Ennek alapján is látható, hogy betegeink a skizofrénia mai képét nyújtják s
munkáik Rennert (32) szavával élve —nem „parádés esetek” , nem a művészet,
hanem az átlag, a hétköznap embere megnyilvánulásairól adnak tájékoztatást.
Az alábbi sorokban a fenti anyag alapján a következő kérdésre keressük a
választ: Hogyan fejeződik ki a skizofrénia a dinamikus rajzvizsgálatban ?
Az összehasonlító sorozatos rajzvizsgálatban elsősorban a személyiség meg
nyilvánulásain keresztül tájékozódhatunk. Előrebocsátliató: mennél jobban
átalakította a — premorbid — személyiséget a betegség, annál kifejezettebb
ennek rajzbeli jelentkezése. Mennyiben „skizofrenizálódott” a személyiség
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— átmeneti vagy állandó jelleggel — ez egyik fontos eredménye az ismerte
tendőknek. Ez sokban összefügg az időbeli szempontokkal. Már az alkoholiz
mussal kapcsolatosan elkülönítettem (Hárdi 12,15,16) Prazichoz hasonlóan
(27,28,27) korai és későbbi formákat. Itt is adott a kórfolyamat időbeli meg
közelítésének lehetősége. Akinél skizofréniás schub vagy más exacerbatio
tünetmentesen vagy jelentős remisszióval zajlott le, az a rajzban is visszatérést
mutat a saját — egészséges állapotban feltételezhető — jó produktumához. Ez a
relativitás az intraindividuális értelmezést segíti elő, hogy nem valami elkép
zelt abszolutum vagy absztrakt norma méri a beteg ,form alitását” , gyógyu
lását, hanem azt vesszük tekintetbe, hogy teljesítőképessége s azt kifejező
rajzkészsége mennyire tért vissza abból a mély állapotból, melybe a betegség
nyomán került. A gyógyulás a személyiségnek, műveltségnek, pszichomotoros
készségeinek megfelelő optimális rajzkészség visszatérését, reverzibilitását
jelenti. Erre példaként szolgál az alábbi esetünk:

1. ábra. A 29 éves n ő b eteg prem orb id an h iszteroid szem ély iség , akinek elő ze tesen is v o lta k
á tm e n e ti kóros m egn y ilv á n u lá sa i m ár külföld ön , a h o v a férjhez m en t. E g y e d ü l h a za jő v e,
a k u t skizofrén iás képpel je len tk ezik in tézetü n k b en : F érje külföldön, „ te r v e v o lt v e le ” ,
„ k ín á ln i akarta . .
I t t is „ leh a llg a tó van , m in t k ü lfö ld ö n ” , ső t a „fogáb a is leh a llg a tó t
é p ít e t t be a fogorvos” . í g y h a v a la m it m ond, a z t percek en belül az egész o rszág tu d ja . A
férfia k a szem ét és a n em i sz e r v é t n ézték . . . az álla m n a k is terve van vele . . . le h e t, h o g y
u tc a n ő n e k nézték . . . le h e t, h o g y utcan őn ek k ell len n ie, n a g y stílű é le te t k ell éln ie. K óros
je len tő ség a d á s és v o n a tk o z ta tá so k jellem zik — a la p v ető en szexu ális — p rob lem atik ájával
k a p cso la to sa n : an yja zöld ru h á t e m líte tt, am i n a g y o n b á n to tta , m ert ü g y érezte, h o g y a
„ z ö ld fű r e ” céloz, h o g y h á n y fé r fiv a l v o lt a zöld fű b en . Jelentkezésekor női fe je t rajzol, erő
te lje s von alvezetéssel, sa já to s v á la szték k a l, álarcra em lék eztetv e (A). H alop erid ol, M elleril
reta rd k ú rá t kezdve n éh á n y n a p m ú lv a férfifejet rajzol, tü sk és hajjal (B), k ed vezőb b szim 
m etria v iszo n y o k k a l, k ö zv etlen eb b arckifejezéssel. A z álm atag, b á g y a d t n ő b eteg ja v u l, de
m é g v o n a tk o zta tá so k jelen tk ezn ek s k o n flik tu sá n a k reális köre bontakozik ki: m i leg y en a
h á z a ssá g á v a l ? Férjéhez v issza m en jen -e Î E lv á ljo n -e ? M ár egész em bert rajzol, tö b b szö rö 
se n m e g h ú z o tt hibás v o n a lzá ssa l, belső ta g o lá s n élk ü l, te h á t k itö ltetlen üres te s tte l. A z arc
k is sé aggód ó, de fejletteb b (C). A fo ly ta to tt n eu rolep tik u s kúra eredm ényeképpen v o n a t
k o z ta tá sa i, ü ld öztetéses és m e g fig y e lte té se s d o x a zm á i elm aradnak, m u n k áb a áll. M ég k i
se b b h y p o to n iá s gyen geségi, lá tá si pan aszai m arad tak d e jól van . U to lsó rajzáb an m ár
rész le te k b e n is k id olgozott fé r fit látu n k , csík os, n ad rággal, töb b von a lh ib á v a l (D )
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A krónikus, előrehaladott skizofrének esetleg éveken, évtizedeken keresztül
klisószerűen másolva ugyanazt, ugyanúgy rajzolják. Rajzaik hosszú időn át
szinte fotókópiáknak felelnek meg. Erre használom a sztereotípia kifejezést
(10,13,15,16). A merev, azonos, torz, nem változó vagy romló, szegényedő
ábrázolás a kronicitás előrehaladására utal. Ilyenkor tehát a legjobb esetben
kisebb hullámzás, vagy a kóros folyamat előrehaladása észlelhető, de a régeb
ben elért jobb teljesítményszínvonalhoz való visszatérés már nem. Amíg
gyógyulás esetében a betegség kezdetén keletkezett hiányos, alacsony szín
vonalú, fogyatékosabb rajzok a gyógyulás nyomán magasabb szintűvé, ki
egyensúlyozottá válnak, a betegség rosszabbodásánál ez a fejlődés elmarad.

2. ábra. 17 év e s n ő b eteg n éh án y h ón ap ja k im arad t a m u n k áb ól, „ eg y férfi c sin á lt p le t y 
k á t” róla, n em tu d ja , h o g y m it. A z „em berek szem éb e se m er n ézn i” , m ert „ tu d n a k ró la ” ,
ő n em tu d ja, m it. T eljesen bezárul, u tcára se m er m en n i. E g y etlen vágya, h o g y férjh ez
m enjen, s akkor m ind en rendbe jönne. G ondolt arra, h o g y külföldre m egy, m e r t o t t n em
ism erik . . . L eh an golt, m ert „a n y ja is elh iszi a p le ty k á t . . .” A z igazi b ezáru lást, a u tisztik u s v issza v o n u lá st, m ely sem kórházi, sem am b u lán s kezelésre nem reagál, a rajzok is
m u tatják . L én yegéb en sem m ilyen v á lto z á st sem árulnak el (ABC). E lső rajza (A) bizarr,
üres, ill. „k iü rü lt” hid eg szem ű, szin te szö rn y-im p ressziót k eltő, élettelen, c so n k o lt —
kéz-láb h iá n n y a l — áb rázolt alak. В és C rajzai lén y eg éb en ugyanezek; m in d k ettő k órházi
beszállítása alk alm áva l készült. (Talán az u to lsó rajz te k in te te valam it en y h ü lt é s h a ja is
van.) L ényeg: a m erev, válto za tla n , üres sztereotíp ia

A krónikus, nem reverzibilis skizofréniások rajza rendszerint azonos szín
vonalú, vagy — különösen súlyos esetben — kezdetben a legjobb és később annál
sokkal rosszabb ; vagy egyszintű, máskor esetleg állandóan romlik.
Mennél erőteljesebben rombolja és veszi igénybe a skizofrénia a személyi
séget, annál inkább válik a rajz bizonyos alapformák hordozójává. A késői,
hosszabb idejű „végállapot” — régebben ,,defekt”-nek mondott formák —
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mennél inkább hatalmába kerítik a beteget, a rajzok a kiürültség vagy a
leépült, primitív formák sztereotip sorait mutatják. A kihűlt, a merev, a torz,
hosszabb idejű „végállapot” — régebben ,,defekt”-nek mondott formák —
aszimmetriás, csúnya ábrák klisészerűsége ugyancsak a krónikus skizofréniás
végállapot jellemzői.
Másik jelentős támpontunk e kórképnél az emberalakok kitöltöttsége — üres
sége, a skizofrénia egyik központi rajzkategóriája. (Ismerjük: a gyógyulásnál
általában kiegészülnek a hiányos, a csonkolt alakok, s gondosabb, részletdúsabb
ruházat és emberalak jelentkezik. E betegeknél azonban nem ritkán részleges
vagy teljes az üresség.) Navratil (20) ilyenkor „kontúr” ábrázolásról beszél.
Megfigyeléseim alapján azonban ebben nem pusztán az elhatárolás módja
értékelendő, hanem a kontúrba foglalt üresség, a tartalom hiánya is. Másfelől
a „kontúr” fogalmának alkalmazásával sajátos változatok is elkerülhetik a
figyelmünket: az üresség nem csupán az egész emberalakban fordulhat elő,
hanem külön a fejrészében is. Végezetül a „kontúr” nem pusztán önmagában
jellemző, hanem függ a vonal valóságot követő tulajdonságától. Ugyanis a való
sághű, finom részletekkel gazdag határvonal még jobban kiemeli az alak belső
ürességét, a szükségszerű részletek hiányát s a mögöttük álló folyamatot.
Ugyancsak más benyomást kelt a merev, akár geometrizáló, sematikus ábra.
Természetesen a javulással, ill. a gyógyulással az üres arc részletekben is fokoza
tosan kiegészül, vagy ha az egész emberalak üres, lépésről lépésre gazdagodik,
„öltözik fel” . Az értelmezésben pszichológiai polaritást tételezek fel az üres és a
felöltözött emberalak között. Az üresség a befeléfordulás, az autizmus jele. Ez
lehet a saját lelkivilágába való patológiás introverzió, vagy a testi állapotra,
illetve tünetre koncentrálódás pl. hipochondriában, cönesztopátiában. Az üres
arc, fej esetében is kontaktuszavar tételezhető fel, s ez a kezdetben hiányzó
szem, száj, érzékszervek későbbi megrajzolásával változik, midőn a javulással
az egész „üres test” „ruhát kap”, az arc élénk kifejezést nyer. így áll helyre
a sérült Én, s a gyógyulási folyamattal a belvilágtól a külvilág felé fordul.
Módosíthatjuk a mondást: „a ruha teszi az embert — szociálissá” . Az üres
séget kifejező ruhátlanság — a nemi szervek jelölése nélkül — nem genitális
jellegű meztelenség; ezért a ruházat megjelenése a szociális adaptáció, a kül
világ felé fordulás jele. Élményszerű követni a rajzokon, ahogy a javuló beteg
lépésről lépésre „ad magára” , s fokozatosan veszi tekintetbe a külvilágot és
annak igényeit.
Az üresség különféle formái természetesen másképp értékelhetők akut eset
ben és krónikus formákban. Ez utóbbit figyelhetjük az ürességgel kombinált
aszimmetriák, torzulások klisészerűen ismétlődő jelentkezésénél, mely előre
haladt krónikus állapot jele. Mennél erőteljesebbek a torzulások, annál jobban
fordul el az egyén a külvilágtól, környezettől, annál inkább áll azzal szemben.
Az elkülönülés, elidegenedés benyomását erősítik a rajzokban észlelhető,
üres, hideg formák, élesvonalú elhatároltsággal. Mintha, jégből vagy kőből for270

3. ábra. 52 éves nő, ak in él a betegség m in te g y 29 évre n yú lik v issza . K ülföldről m ár b e te g 
k én t té r t haza, m e g v á lto z o tt, különös m a gatartású le tt. M ióta a n y ja a p o p lex iá t k a p o tt
- 1 h ó n a p ja - le tt ig en n y u g ta la n , za v a rt, k ályh áb a p etróleu m ot te t t, h o g y „ a n y já t k ifü s
tö lje ” . „F elfedezte” a m agn etizálást, elek tro m o s k a p cso la to t ta r t fenn különböző szem é
ly ek k el, akik beszéln ek h o zzá , és látja ő k e t. Japán orvosokkal ta r t k ap csolatot, a k ik m eg 
m on d ták , h ogy csak m o s t sz ü le te tt és 6000 ó v m ú lva lesz g y erm ek e. E lső rajza a k irob b an t
p szich ózis állapotában k észü lt, am ely — k onfrontációs e lv a la p já n — a tö b b iek k el e g y b e 
v e tv e so k a t elárul, sz é ttá r t karú idős n ő (A ) fej m ellett k ü lön leges virág, m ely szin te su g á 
roz. E z , valam int a tö b b i vo n a l erősen á t- és áth ú zo tt. A rószletd ú s rajz a virággal h an ghallá sos és látási élm én y ek re utal, a su gárzó virág pedig a m a g n etik u s és elektrom os h a tá 
sokra. A b eteg kórházba kerül; majd k éső b b i években n y u g o d ta b b h e ly z e t alak u l ki (B ):
csak a fej részletezett; a k issé eln agyolt, d e szab ályos törzs lén y eg éb en nem k itö ltö tt, üres.
K ezek m ár nem o ly a n fen n , fokozatosan a törzs m ellé kerülnek. S zín von al is esik. A z a lk a l
m a z o tt neuroleptikus k ezelés fo ly ta tá sa (H ib em ál, P ip olp h en ) m e lle tt eg y darabig jó l
van , m ajd gátolt, in a k tív á lla p o t alakul k i: teljesen üres, ső t m eg fo g y a tk o z o tt aszim m etriás
rajz (C). A z erőteljesebb (H alop erid ol-P ip olp h en -H ib em al forte) kúra eredm ényre v e z e t,
m ely n ek végső szak aszáb an v a la m ely est arányosabb (D ), de elég g é üres, ta lá n v a la m iv el
ta g o lta b b (törzsön á t v o n a l) em bert áb rázol. K óros tarta lm a i v a la m e ly e st csök k en tek , de
elég g é gátolt.

múlták volna ezeket az alakokat. A papír satírtalan fehérsége, az alak kontrasztos elhatárolása fagyos, beszűkült, hideg, autisztikus érzelmi világra utal.
Az üresség ellentéte a részletgazdag, vonalbő, satírozott ábrázolás. A grafikus
hiperaktivitás vonaltúltengéssel, elsősorban felhangolt állapotokban, mani4
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form állapotokban, érzelmi telítettségnél fordul elő (12,14,15). Nemegyszer
részletdús, jelenetszerű háttérrel, akár tájképszerű ábrázolással. Ez is előfor
dulhat akut esetben, ahol aktuális érzelmi robbanás, lávaszerűen hömpölygő
emocionalitás, skizofréniásoknál megszállottság, áradó pátosz kifejezője.
Állandó satírozottsággal, túlzott részletgazdagsággal, jelenetszerűséggel súlyo
sabban előrehaladt skizofréniás betegeknél, krónikus hebefréneknél, parafréneknél találkozunk.
A harmadik jelentős támpontot a konfrontáció jelenti. Megfigyeltem (11),
hogy a rajzsorozatokban váratlanul (vagy fokozatosan) a többi rajztól elütő
ábrázolás jelenhet meg. Utóbbiak konfrontációja az előbbiekkel nagy inten
zitású, akut állapotok megközelítésére alkalmas. így ebből a szempontból
szemlélem az akut skizofréniások exacerbatio, schub alkalmával készült raj
zait. Rendkívül gazdagok és változatosak e képek, szemben a krónikus, el
szegényedett, klisészerűen ismétlődő sorozatokkal. Schub vagy exacerbatió
alkalmával a legsztereotipebb rajzok is sok érdekes, új elemet hozhatnak,
(mondhatnók) szinte „eredeti mivoltukból vetkőznek ki” . A konfrontáció
széles horizontot nyit :
A negativisztikus, opponáló, igen gátolt, sztuporos betegek sokszor nem raj
zolnak. Foglalkozás és jó kapcsolat eredményeképpen esetleg kört, vonalat
vagy más amorf töredéket nyerhetünk tőlük. Az ilyen, világtól elforduló bezárulás nyomán ember helyett tárgyakat, virágot, házat vagy más egyebet is
ábrázolhatnak. Természetesen javulás nyomán a folytatás már rendes ember
rajzokkal történik. Ismertek a hiányos, csonkolt vagy egyes testrészeket áb
rázoló rajzok. Fej, vagy torzó, igen ritkán csak törzs. Szorongásos, üldöztetéses
betegeknél gyakori a pici emberfigura, esetleg a papír oldalán vagy sarkán. A
súlyos akut schub inkoherenciája, az asszociációk tolongása adekvát módon is
kifejeződhetik. A papíron rengeteg tárgy, apró dolgok, jelek, szavak, betűk,
szimbólumok hemzsegnek. Nemegyszer spontán — kérés nélkül — sokat raj
zolnak, s egyszerre akár 5—6 lapot is megtöltenek. Máskor száguldó autó, fir
kák, összekuszált alakok, felesleges vonalak mutatják a nagyfeszültségű,
nyugtalan állapotot.
Különösen fontosak itt a színvonalbeli változások, elsősorban a regresszió.
Főleg felhangolt állapotokban — nem túl intenzív esetekben — tapasztal
hatunk jobb ábrázolást, de általában az akut állapotot primitívebb, hiányosabb,
regresszív formák jellemzik. A leggyakoribb a közép- és magasabb szintű rajzok
nál primitívebb formák megjelenése: szinte gyermekrajzok, a felnőtt ábrák
előtt vagy után. A skizofréniánál különösen fontos a pálcika-emberke (lásd
6. ábra). Ez a geometriai jelleget eláruló alak akut és krónikus skizofréniások
kedvelt ábrázolásmódja. (Tudjuk: egészségeseknél is előfordul: pedagógusok
nál, rajzoktatással foglalkozáknál, mérnököknél, műszaki rajzolóknál.) Jelen
tősége itt az, hogy a pálcika-alak akut állapotban a fejlettebb formák helyett
jelentkezik; fordítva: ennek eltűnése után legmagasabb szintű alak jelentkez272

4. ábra. A szám os alkalom m al kórházba k erü lő betegnél g á to lt, in a k tív álla p o to k v á lta 
k ozn ak n yu gtalan felh an goltsággal, in k oh eren s, vo n a tk o zta tá so k k a l te li (h om oszexu ális
n a k , bolondnak m ondják ) állapotokkal. E g y ik kórházi kezelés u tá n i (A) rajza üres, m a 
d árfejű, kissé absztrak t b en y o m á st k eltő , életid egen figura. A k ö v etk ező (B ) tü d ő g y ó g y á 
szati-szan atóriu m i k ezelés u tán v a ló , a m id ő n csavargó ban d áb a k erü lt, fe lfü g g esztett
b ü n te té st kap ott. V on a tk o zta tá so s és k ig ú n y o lta tá so s gon d olatok , d o x a zm á k („ k ö h ö g 
n ek , köpködnek, m eg n ev etn ek rajta” ), 2 — 3 korsó sört is iszik. D ú sa n sa tír o z o tt em ber
n a g y cipőkkel. Cipője a b e te g akut n y u g ta la n sá g i állapotában to v á b b nő, kezei a sz o k v á n y 
h e ly z e tb ő l zsebhez kerü ln ek (C). A z in te n z ív n yugtalanságból v a ló párhuzam os rajza —
tá r g y a k szöveggel k ísérve — fejezi k i a z inkoherens szétszó rtsá g o t. K órh áz u tá n i (D)
rajza k is üres em berke arányosabb a la k ja . A n yu gtalan ság később ism ét fo k o zó d ik , ezt
je lz i a tú lsa tíro zo tt (E ) ábra h atalm as h a jja l és óriás cipőkkel, m ajd u g y a n ez üresen,
cso n k o lta n , m ég n ag y o b b cipőkkel, ek k o r újabb kórházi b eutalásra kerül a sor (F ).
E lek trosh ock tól m ég h ib á s, de lén y eg esen arányosabb, n yu g o d ta b b rajz zárja le a sort.
hét. Az akut állapotból való kijövetel legtöbbször a saját szinten (lásd lejjebb)
való jobb teljesítményben mutatkozik, de előfordul, hogy a beteg rajza egy
vagy ritkán két fokozattal feljebb jut.
Felnőtt rajzoknál is megfigyelhettem és kidolgozhattam egy személyiség
skálát (15), mely lépcsőzet a primitívebbtől a differenciáltabbakig. Ennek
alapján — bár nem túl gyakoriak — de jellemzők a személyiség-színvonal zava
rára utaló megnyilvánulások. Érett, felnőtt rajzoknál a karok általában a test
mellett helyezkednek el. Felfelé ta rto tt kéz általában primitívebb szintű raj
zoknál fordul elő. Ez a „kapaszkodó kéz” tehát primitívebb formákhoz kötött.
H a magasabb szinten fordul elő, skizofrénia biztos jele.
4*
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Főleg akut állapotban találkozunk egy rajzon belüli többszínvonalú ábrázo
lással. Rendszerint magasabb szint mellett még egy emberalak van primití
vebb színvonalon.

В

/
5. ábra. A z 50 év es n ő b e te g zav a ro sn a k lá tta v iz e le té t, v eseb ajra g y a n a k o d o tt, s először
g y e n g é b b , m ajd erősebben je len tk ező hangokat h a llo tt. E z e k eg y re „zavarosab b ak le tte k ”
s a z t gondolta, h o g y „ lá n y a m e g va n k ötözve” , vá n d o ro ln ia k e lle tt, de n em tu d ta m iért.
K ó rh á zb a került. U tá n a je le n tk e z e tt lényegesen jobb á llap otb an , d e m ég „fü lcsen gései” ,
t e s t i panaszai voltak. E lső r a jz a igen érdekes (A): a lu l k issé „szőrös v o n a lú ” tech n ik ájú
to r z ó , a részletek m ellő z é sé v e l. K is m osoly, old al-p rofil. F ö lö tte alacson yab b színvonalú
gyerm ek rajz, m ely fö lö tt ü r e s, fejn ek k észített-k ör. A z in tézetü n k b en fo ly ta to tt T risedlyT isercin kúra n yom án á lla p o ta folyam atosan ja v u l (B ). R a jzá n m ár — igaz, h o g y szegé
n y e s - fejet rajzol, m é g v o n a lh ib á k k a l, m ajd (C) h a tá ro zo tta b b vo n a lú , de elég sztereo
t ip fe je t. Jól van, m ég b á g y a d t. E k k or Frenolon-H irepin k o m b in á lt k ú rát kap.

Különösen akut skizofréniánál lényegesek a hallucinációra utaló jelek. Ez
jelentkezhet közvetlenül, vagy egyéb változások nyomán feltételezhető. Erre
gondolhatunk, ha a fej mellett különféle extraproduktumokat látunk. így
külön fejet, emberkét, karikát vagy fej fölötti vonalakat (12, 15). (Lásd még
5. ábra !) Másfajta ábrázolásnál leggyakrabban üres figurák fejezhetnek ki
hallucinatív élményeket. Akut állapotban a szétszórt, apró tárgyak tömege,
szimbólumot tartalmazó képek is utalhatnak erre.
Számos megfigyelésünk alapján, másokéhoz hasonlóan (Navratil, Bader)
(23, 24, 26) megerősíthető a geometrizáló tendencia, továbbá a határvonalak el
hanyagolásának, vagy erőteljességének (17) jelentősége.
274

A dinamikus rajzvizsgálat az elmondottak, rendkívül finom, sorozatos
viszonyító és összehasonlító szemlélet segítségével az egyes s k iz o f r é n iá é a l 
c s o p o r to k r ó l is ad bizonyos felvilágosítást.
1.
A s z i m p le x s k iz o f r é n iá s képek szinte a szónak megfelelően a „szimplifikációt” , az elszegényedésnek megfelelő szürke sztereotípiát tükrözik. A leg
primitívebb formák szinte merev kópiában ismétlődnek. Közepes színvonalú
formák esetén ugyancsak szegényes, esetleg üres, merev ismétlődésnek vagyunk
tanúi éveken vagy évtizedeken át.

Л c

6. ábra. A 28 éves férfibeteg premorbiden is igen zárkózott volt. N ővel soha nem volt kap
csolata, mindig önkielégítést végzett. P anaszai'is „szexuális neuraszténiával” kezdődtek,
eg y szerelmi csalódása után. Már akkor szem beötlő,volt'nagy fáradtsága, letörtsége, gyen 
gesége. A járóbeteg-intézeti és a kórházi kezelés lényegében semmilyen eredménnyel nem
járt nála. Későbbiekben „mennydörgésszerű hangokat h allott”, nőkkel tovább sem talált
kapcsolatot, s hangulata nagyon hullám zott. E rajza csekély változattal m egegyezik
azzal, am it a későbbi évek folyamán k észített (A —F ). Pálcika emberke — sajátos pózzal
— néha változó kéztartással. Viszonylag nagy kerek fejjel a későbbiekben, fülekkel, jobb
arckifejezéssel (D —F). A merev sztereotip rajzok a krónikus skizofréniás beteg in ak tivi
tását, csökkent és gátolt energiavilágát, kiürültségét, érdektelenségét, közönyét tükrözik.
U tolsó rajza (F) után is újabb kórházi kezelésben részesült, ugyancsak lényeges eredm ény
nélkül.

2. A paranoid skizofréniás betegek rajza viszonylag a legközelebb áll a „nor
málishoz” , s nemegyszer „az ember nem is gondolná” , hogy patológiás rajzról
van szó. Természetesen a hallucinációra utaló szokásos speciális jelek (extra
fej, fejkörüli extraproduktumok stb.) és a rajzban tapasztalt más jegyek vagy
az akut állapot (scbub, exacerbatio stb.) kifejezői árulnak el többet.
3. Rendkívül érdekesek a hebefréniás és a skizoaffektív állapotokban készült
rajzok. Elsősorban a hebefréniás izgalmi állapotokban gyakoriak a túlsatírozott,
vonalgazdag ábrázolásmódok. Nemegyszer túlcicomázott ruhájú, túldekorált
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alakot produlálnak. Különösen érdekes a
készsége:

h e b e fré n e k b a b a a r c -r a jz o lá s r a

való

7. ábra. Az infantilis arcú és magatartási! 25 éves nőbetegnél mandula- és vakbélm űtét
előzte meg schubjának kitörését. Mindent szétdobált, anyjától félt. H angokat hallott,
mimikája igen bizarr volt. Ekkor kórházba került, ahol ES-kezelósben is részesült. E z
után jött hozzánk, m időn (A) rajzot készítette: kitárt karú, „úszónadrágos” kisfiú. FŐ
panaszai: m eglassúbbodottsága, fáradtsága. Tisercin, Pipolphen kúra m ellett javul. D ol
gozik s jól érzi m agát. R ajza (B) is ezt árulja el: kisebb, de felöltözött, határozottabb
vonalú, ugyancsak széttárt karú gyermek. H asonló figurákat produkál — bizonyos v ál
tozásokkal — de elég sztereotip jelleggel 2 éven át. Majd nyugtalanná válik. Fél, hango
kat hall, „képzelődik” . Befekszik apja ágyába, de ezt nem tudja megmagyarázni . . .
Tücsökciripelést és m ás állathangokat hall. Ekkor aszimmetriásabbá váló, tú l nagy fejű
(hallucináció !), rövidnadrágos, mosolygó babafigurát készít, helyenként bizonytalanabb
vonallal (0): kórházba kerül. Kijövetele után jól van, dolgozik. N yugodtabb arcú, bizto
sabb vonalú hosszúnadrágos gyermeket rajzol, Frenolon, Pipolphen kúrán van és dol
gozik (D)

A skizoaffektív állapotokban a felhangoltságnak, vagy a lehangoltságnak
megfelelően a hangulati elemek dominálnak.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1976. X I I . 10.
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1.

Táblázat

A SKIZO FRÉNIA K É P I K IFEJEZŐ DÉSE EGYES SZERZŐK MEGVILÁGÍTÁSÁBAN
MORQENTHALEK (1 9 4 2 )

J

akab

(1 9 5 6 )

1. Szimbolikus készség

1. Szimbolikus és geometrizáló ábrázolás

2. Monumentalitásra törekvés az
ürességen át a sztereotípiáig

2. Sztereotípia y aprólé
kossá^
3. Archaikus, primitív
ábrázolás

3. Játékos tendencia, önkényes
ritmus, mely a tárgyi ábrázo
lást teljesen háttérbe szorítja
4. Absztrakt jelleg a valóságábrázolás hátrányára
5. Dekoratív készség

4. Vonalminőség igen
hangsúlytalan, gyenge

R E N N E R T (1 9 6 3 )

N a v r a t il

(1 9 6 5 , 1 9 6 9 , 1 9 7 3 )

1. Tartalmilag: szimbólumok, fejek, test
részek; vonalak, lineáris alakzatok, geo
metriai ábrák
2. Sztereotípia, részletekben ornamentika,
iteráció
3. Regresszió

1. Szimbolizmus: számok, jegyek
spirál, labirint

4. A megmerevedés: geometriás és sémás
ábrázolás, laposság (satír- és dimenzió
hiány) mozgáshiány (merevség)

2. Formalizmus: a határvonalak
erőteljes vagy elhanyagolt
használata. Geometrizálás

5. A képi kifejeződés átalakulása: diszproporcionáltság, torz arcok, testrészek
és ember kombinációja tárgyakkal stb.

3. Deformáció : diszproporció,
diszlokáció, disztorzió, mutiláció, darabolás

6. Képtorzulás, zavaros „barokk”, ki
ismerhetetlen formák
7. Sűrítés (a „szósaláta” hasonlatára):
„képsaláta”, teleírt margók stb.
8 . Szétesettség : az egyes képelemek közti
összefüggés felbomlása; a kompozíció, a
fiziognómia feloldása

II.

Táblázat

AZ AK U T SK IZO FR É N IA KONFRONTÁCIÓVAL ÉRTÉKELHETŐ JELEI
1 .Nivóváltás:

a) regresszió
b) többszintű ábrázolás
c) jobb teljesítmény, magasabb szint, „kivirágzik”

2. Ember helyett más tárgyak : a) virágok, növények, házak stb.
b) dezintegrált töredékek (tárgyak tömege),
szimbólumok, jelek stb.
3. Mennyiségi növekedés :

a) alakban, kiterjedésben, részletekben stb.
b) háttér (scénikus, pl.: tájkép)
c) vonalmennyiségbeli pl. satírozás

4. Mennyiségi csökkenés :

a) a rajzolás megtagadása vagy töredékek
b) üres rajz (teljesen, részlegesen pl.: fej)
c) elszegényedett, m egfogyatkozott rajz

6. Hirtelen, gyors minőségi és
mennyiségi változások :

a) egész emberből rész (fej)
b) az addig megszokott jellegtől elütő („stílusváltás” )
c) torz aszimmetriás alakok felbukkanása

d) csontváz, robot aszim m etriás alakok felbukkanása
e) „kisember” alakok felbukkanása
f ) kötetlenből k ötött forma (vagy fordítva)

6. Helyzetváltás :

a) arcban elölről h elyett profil vagy fordítva
b) a merev kartartásban változás (pl. oldalhelyzetből: „ka
paszkodó” )

7. Sztereotip variánsok:

a) változatlanság (akut állapot ellenére)
b) azonos, túlzott formában
c) azonos, -f- extraproduktumok (pl. extra-fej)

d) azonos, -j- felirat, kísérő szöveg
e) azonos, -j- jelenetszerű háttér
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ШИЗОФРЕНИЯ В ЗЕРКАЛЕ ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РИСУНКА
ИШ ТВАН Х А РД И

Автор приводит данные динамического анлиза рисунка 500 шизофреников. Для сравни
тельного прослеживания изменения больные — по указанию автора — рисовали несколько
раз человека. Взгляд на заболевание основывается на изменении, прежде всего — времен
ном изменении процедуры. На основе этого можно разделить «ранние» и «поздние» хрони
ческие картины. В то время, как с одной стороны хроническое течение проявляется в
клишеобразном повторении рисунков, в изготовлении точных, почти фотографических
копий, с другой стороны ранние картины, в зависимости от степени обратимости, после
появления патологических явлений вновь возврещаются к первоначальному уровню. При
серийном прослеживании рисунков шизофреников можно выделить — наряду с повторя
ющимися приемами — особые, отражающие острые, интенсивные состояния приемы ри
сунка, которые могут быть выделены посредством особой процедуры (конфронтации); при
этом рисунки, выполненные в остром состоянии противопоставляются другим членам
художественной продукции больного. Динамический анализ рисунка схватывает сущность
заболевания исредством изменений ляикости: чем более трансформировани, так сказать
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«шизофренирована» личность, тем разче отражается это в рисунке. Наряду с эшим значи
тельный интерес представляют пустые и заполненные фигуры, означающие проявления
аутизма, а также выхода из этого состояния, процесс реадаптации и ресоциализации. Ди
намический анализ рисунка позволяет более глубоко понять также особенности некоторых
шизофренических подтипов.

SCHIZOPHRENIA IN TH E R EFLEC TIO N OF TH E DYNAMIC
DRAW ING-TEST
HÁRDI ISTVÁN

T he autor reports drawing 1ests made by 600 patients suffering from schizophrenia. H e
had th e patients draw man for the purpose o f serial com parative follow-up. The psychosis
w as view ed in it’s dynam ism , first o f all chronologically. On the basis o f this w e can
discrim inate „early” and „advanced” pathographies. W hile on the one hand the
cliché-like repetition and photo-duplicate-like copying o f the drawings are th e signs
o f chronicity, on the other hand pictures drawn in the early phase recur to the
original level after tem porary pathological signs depending on the degree o f reversibi
lity . In th e course o f serial follow-up besides the repetitive way o f drawing th a t can be
taken as stereotype the abrupt and unexpected change featuring acute states w ith high
in ten sity are also significant. This change can be separated by the procedure called con
frontation since it shows itself in m any faces and in a colourfal way. According to th is
m ethod drawings made in the acute phase are confronted with the other parts o f the
series. The dynamic drawing test concieves the pathological through the personality: the
m ore th e peronality is turning into being schizophrenic the more it is to be seen on the
drawing. Besides the abovem entioned features o f th e drawings especially interesting are
the blank and filled-in figures, wich mean autism and getting out o f it, respectively, réa
daptation and resocialization. The dynamic drawing te st provides an insight subgroups o f
schizophrenia as well.
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„VALAMIT MAGAMRÓL” - M ÓDSZER
A K R EA TIV ITÁ S PE R C E PC IÓ ÉS O R IE N TÁ C IÓ M ÉR É SÉR E
ZÈTÉNVI TAMÁS
ELTE Általános Piziohotóxiai Tanszék

-

JOE iCHATEüíA
Mississippi State University

A kreativitás percepoiós (önértékeló) kérdőív 50 tételb ől áll, melyekkel azonosítható
a szem élyek kreativitása és a h at skála (Érzékenység, K ezdem ényezés, Magabiztosság,
Kíváncsiság, Individualitás és Művészi) segítségével a kreativitás jellemző irányáról is
információt kapunk. A cikk a kérdőív konstrukcióját, a hazai sztenderdizálás adatait és a
kultúrközi összehasonlító vizsgálatok eredményeit tartalm azza.

Az utóbbi másfél évtizedben figyelemre m éltó eredm ényei vannak a k rea
tiv itás nem teljesítm ény jellegű vizsgálatának. A k u ta tá s visszatért az önélet
rajzhoz, ami nem meglepő, m ert az ilyen vizsgálatoknak nagy hagyom ánya
van a pszichológiában. A kreativitás pszichom etriai vizsgálatának is nagy
lökést ad o tt a művészek, tudósok életrajzainak, levelezésének, az alkotás folya
m atáról szóló introspektiv beszámolóinak rendszerezésével a B. Ghiselin által
szerkesztett ,,Az alkotó folyamat” c. kötet (The Creative Process. Univ. of
California Press; 1952). A kérdőíves technika elterjedésével és új statisztikai
eljárások bevezetésével a kreativitásvizsgálatok lehetőségei kitágultak. Taylor
(13) és Roe (9) korai vizsgálataikban pozitív kapcsolatot találtak a tá rsa d a l
milag elism ert alkotó tevékenység, a tesztekben m u ta to tt eredetiség és a krea
tiv itás szem pontú önértékelés között. Ű jabb vizsgálatok szerint az életm ódra,
a legkülönbözőbb szokásokra, a tapasztalatszerzés m ódjaira stb. vonatkozó
kérdések alapján nagy biztonsággal lehetett következtetni serdülők és egye
tem i hallgatók művészi, irodalm i vagy tudom ányos kreativitására [Schaefer
(10), Schaefer és A nastasi (11), Taylor, Ellinson és T ucker (12)]. E z t a m ódszert
alkalm azta K h aten a (3, 4, 5) is a kreativitás percepció és orientáció (kreativitás
szempontú önértékelés és a kreativitás jellemző irányai) m eghatározására.

1. Teszt konstrukció és hipotézis
A ,, Valamit Magamról” (Something About Myself) о. kreativitás percepció
kérdőív megszerkesztésekor K h aten a (3) abból indult ki, hogy az irodalom ban
a kreatív személyeknek tu la jd o n íto tt sajátosságok tükröződnek egyrészt az
ezekre vonatkozó kérdőívben a d o tt önértékelésben, m ásrészt a tényleges pro 
dukcióban és/vagy a kreativ itás tesztekben m u ta to tt teljesítm ényében.
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H a feltételezzük, hogy a k rea tív viselkedés specifikus, m egfigyelhető, m ér
hető, ak k o r ésszerű azt is feltételezni, hogy a m agukat k rea tív n a k értékelő
szem élyek ennek a modellnek valam ilyen m értékben megfelelnek és kreatívak
a m indennapi életben is.
A kérdőív a feltételezett k reativ itás faktorok közül olyanokat igyekszik meg
rag ad n i, m int: az alkalmazott gondolkodási stratégiák, a megközelítési elvek,
módok változatosságát; a stress helyzetek feloldására irányuló kísérleteket; az
intellektuális kíváncsiságot ; a kitartást; a változatos szabadidős tevékenységet ;
a játékra, produktivitásra, önmegvalósításra törekvést stb.

2.

Módszer

A tételek kiválasztása
A fenti tulajdonságoknak megfelelően eredetileg 100 té te lt készítettek. A
nyers kérdőívet 180 egyetem i hallgató ítéletei alapján tételenként interkorrelá lta ttá k , és azokat a tételeket, am elyek 0,30-nál m agasabb korrelációt m u ta t
ta k , egym ással összevonták. A kérdőív — az általunk is felhasznált form ában
— így 50 tételt tartalm az, és lényegében három nagy kreativ itás kategóriát
ölel á t. A személyiség jellemzőket, a k rea tív gondolkodási stratégiákat és a krea
tív produkciót. A tételek előfordulási helyei a fenti három kategóriában vélet
lenszerűek a kérdőíven belül.
N é h á n y példa a tételek közül:
— A m ik o r kigondolok valamit, szeretném tovább bővíteni, hogy még érdekesebb
legyen.
— Próbáltam zenét komponálni.
— H a szükséges, hajlandó vagyok kockázatot vállalni.
г- Vonz az ismeretlenben való kalandozás lehetősége.
A kérdőív m egbízhatóságát p o in t—biszeriális korrelációs analízissel vizs
g á ltá k . A kapott eg y ü tth ató k (0,11 — 0,54 m ind p < 0 ,0 1 ) szerint a kérdések
m egfelelően illeszkednek a tesztben a d o tt válaszokhoz és az elért összpontszám hoz is [K hatena (4)].

A kérdőív felvétele és értékelése
A kérdőív könnyen k itölthető egyénileg és csoportosan egy arán t. Minden
szem ély kap egy, a kérdéseket tartalm azó listát; a vizsgálatvezető felolvassa
az instrukciót, amely a vizsgálat céljára és a válaszlap helyes kitöltésére vonat
kozik. A kitöltésre nincs időkorlátozás, de a legtöbben így is 10—15 perc alatt
befejezik a válaszadást.
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A teszt értékelése rendkívül egyszerű, mivel a kérdésekre a d o tt állító (igen)
válaszokat kell csak összeszámolni (minden ilyen válasz 1 p o n to t ér). A m axi
m ális pontszám 50.
Kreativitás-orientáció profil
A tesztben a d o tt összpontszám általános felvilágosítást ad arról, hogy a
szem ély milyen m értékben ta r tja m agát kreatívnak a korábban em lített
három általános kreativitás kategóriában. A finom abb elemzés céljából az 50
té te lt Bledsoe és K h aten a (1) faktoranalizálták, 672 szem élyt válaszai alap
ján. A faktoranalízis h at csoportot külö n ített el, amelyek 43 té te lt fognak á t a
és kom m unalitásuk 0,30 és 0,61 között van.
A h a t faktor leírása a következő:
Érzékenység (E) — n yitottság m ások ötletei, gondolatai, produkciói iránt; esztétikai'és
humorérzék; a jelentésteliség és a kom plexitás elfogadása
Kezdeményezés (K) — produktivitásra, vezetésre törekvés; csoportos szereplés; kísérletező
kedv; új produkciók létrehozására irányuló törekvés
Magabiztosság (M) — m agabiztosság; szervezőképesség; flexibilitás; kockázatvállalás;
válaszkészség
K íváncsiság (Ik) — intellektuális kíváncsiság; játékosság; a rekonstrukció lehetőségeinek
keresése; kalandozás; a rutin elutasítása
In dividualitás (I) — az önálló m unka preferálása; kritika saját és mások produkciói iránt;
kitartás; nagy munkabírás
M ű vészi (A) — fotó-, kompozíció-, m akett-, kép-, modellkészítés; irodalmi, m űvészi alko
tás megpróbálása; díj vagy versenyen szereplés stb.

Az egyes skálákon elért pontszám segítségével a személyek kreativitásának
jellem ző irányait (orientációit) azonosíthatjuk.
A kérdőív érvényességére vonatkozó részletes ad atokat közöl K h a te n a és
T orrance (5).
3.

H azai adatok

Standardizálási eljárás
A kérdőívet lefordítottuk, és n éh án y megfogalmazásbeli v álto ztatástó l el
tek in tv e az eredetivel azonos form ában 1093 (425 férfi és 668 nő) személlyel
v e ttü k fel, öt (15, 1 6 ,1 7 ,1 8 éves 19 — 25 éves egyetemi hallgató) életkori csoport
ban.
Az összpontszám átlag- és szórásértékei (1. táblázat) szerint a teszt meglehe
tősen egységesnek m utatkozott. Nem volt lényeges eltérés sem a különböző
életkorokban, sem a férfiak és nők között. A kérdésekre ad o tt válaszok elosz
lásának az eredetivel való egybevágása nem te tte szükségessé a tételek egyen
kénti analízisét.
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1 . tá b lá za t

A „ Valamit M agam ról” c. kérdóiv összpontszám átlagai és szórásai
Nő

F érfi

összes

É le tk o r

s

X

8

X

X

8

N ö sszesen

1 4 -1 5

2 6 ,9 7

2 ,6 1

2 7 ,3 5

2 ,7 8

2 7 ,1 7

2 ,7 0

218

-1 6

2 6 ,7 1

2 ,9 8

2 7 ,2 3

2,88

2 7 ,0 4

2 ,9 2

215

-1 7

2 7 ,3 0

3 ,0 5

2 7 ,3 0

3 ,1 8

2 7 ,3 0

3 ,1 3

186

-1 8

2 7 ,6 4

2 ,8 6

2 7 ,4 4

2 ,8 6

2 7 ,5 0

2 ,8 6

209

26,76

3,16

2 7 ,1 5

2 ,6 6

2 6 ,8 9

2 ,8 9

205

e g y . h a lig .

A kreativitás orientáció-profil skálának m egbízhatóságát egy, a fenti m in tá 
ból véletlenszerűen v á la sz to tt 227 fős m in ta válaszain ellenőriztük úgy,
hogy a h a t skála tételeire a d o tt válaszokat interkorr eláltat tű k , és m egnéztük
a sk álák és az összpontszám közötti korrelációkat is (2. táblázat).
2. táblázat
A kreativitás orientáció skábxk és az összpontszám átlagai,
szórásai és az interkorrelációk
1.
1. E
2. К

_

2.

3.

4.

-0 ,1 5 5 2

-0,0499

-0 ,1 0 6 0

0,0932

-0,1052

0,2949*

-0,0223
—

0,0075
-0 ,0 0 1 6

0,0335
-0 ,0 8 3 7
-0 ,1 3 7 3

0,0530
0,1144

0,2572*
0,4226*

-0,0253
-0,0922

0,2866*
0,3898*
0,3280*

—

3. M
4. Ik
5. I

—

5.

—

6. A
7. összpont
szám:
M
SD:

6.

—

7.

_
3,9295

3,1850

1,0867

0,7354

4,4557
1,3669

4,8899
1,2971

3,8778
1,1750

2,7401
1,1025

26,7973
2,7721

N = 227 p < 0,01 p < 0,001

Az interkorrelációk sehol sem m u ta tta k szignifikáns összefüggést a h at
fa k to r között, így azok a hazai m intán is megfelelőnek bizonyultak. U gyan
a k k o r a teszt-összpontszám m al rendre pozitív szignifikáns korrelációt m u
ta tta k . Ezek alapján kiszám ítottuk a kreativitás-orientációs skálák á tla 
g a it és szórásait m inden életkori csoportban és a nem ek szerint is (3. tá b 
lázat).
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3. táblázat
A kreativitás-orientáció skálák átlagai és szórásai nemek és életkorok szerint
E

M

К

Ik

n

X

8

Férfiak:
1 4 -1 5 év
-1 6
-1 7
-1 8
egy. halig.

103
78
64
64
116

3,90
4,27
4,17
3,95
3,09

1,05
0,89
1,03
1,04
1,13

3,38
3,10
3,14
3,38
3,50

0,77
0,66
0,83
0,79
1,07

4,29
4,14
4,53
4,48
4,09

1,30
1,21
1,17
1,29
1,30

4,92
4,86
4,97
5,16
4,64

Nők
1 4 -1 5 év
-1 6
-1 7
-1 8
egy. halig.

115
137
122
145
149

3,78
3,79
3,82
3,95
3,90

1,15
0,10
1,10
0,10
1,03

3,27
3,20
3,43
3,28
2,99

0,68
0,72
0,68
0,67
0,93

4,77
4,86
4,62
4,72
4,50

1,26
1,33
1,26
1,45
1,27

összes:
14 —15 év
-i6
-1 7
-1 8
egy. halig.

218
215
186
209
205

3,84
3,96
3,94
3,95
3,96

1,11
0,98
1,09
1,10
1,08

3,32
3,17
3,33
3,31
3,22

0,72
0,70
0,75
0,71
1,02

4,54
4,60
4,59
4,65
4,32

1,30
1,33
1,23
1,40
1,30

X

8

X

8

A

I
8

a

X

8

X

1,23
1,33
1,21
1,35
1,33

3,90
3,86
3,69
3,73
3,95

1,09
1,23
1,10
1,09
1,13

2,83
2,76
2,81
3,13
2,74

0,85
0,94
1,11
1,00
1,03

5,04
5,05
4,70
4,88
4,72

1,39
1,38
1,49
1,29
1,43

3,81
3,70
3,77
3,77
3,91

1,26
1,23
1,24
1,21
1,09

2,98
2,88
2,96
2,90
2,98

1,03
0,96
1,03
0,94
1,00

4,99
4,98
4,80
4,96
4,69

1,32
1,36
1,40
1,31
1,39

3,85
3,76
3,74
3,76
3,92

1,18
1,23
1,19
1,18
1,11

2,31
2,83
2,91
2,97
2,88

0,95
0,95
1,06
0,96
1,02

X

A kérdőív validitásának ellenőrzésére itthon eddig egy vizsgálatot végez
tü n k [K hatena és Zétényi, (6)], ahol a Breskin-féle ,,Non-verbális Rigiditás
Teszt”-ben ad o tt válaszokat és a ,, Valamit Magamról” tesztben k a p o tt ad ato 
k a t v e te ttü k egybe. Az alacsony (x = 4,32) és az átlagosnál m agasabb (x =
7,15) rigiditást m utató szem élyek V M összpontszám értékei nem különböztek
szignifikánsan.

K ultúrközi összehasonlító vizsgálatok
Amerikai és m agyar kultúrközi összehasonlító vizsgálatot végeztünk [K hatena,
Bledsoe és Zétényi (7)] 672 am erikai és 227 m agyar középiskolás és egyetemi
hallgató ad atai alapján. Az eredm ények szerint a m agyar m inta a Kezdeménye
zés, az Individualitás és a M űvészi skálákon m u ta to tt szignifikánsan m aga
sabb értéket, míg a többiben és az összpontszám ban az amerikai.
A csak serdülőkre vonatkozó adatok alapján (amerikai N = 449 ; magyar
N = 828) a m agyarok szignifikánsan m agasabb értéket ad ta k a Kezdeményezés,
az Individualitás és a M űvészi skálákon; nem különbözött szignifikánsan a két
m inta a Magabiztosság skálán és az összpontszámban.
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Egy másik, indiai és magyar összehasonlító vizsgálat [Khatena, Zétényi,
R aina és Gibbs (8)] eredményei szerint a magyar egyetemi hallgatók szigni
fikánsan jobbak voltak az indiaiaknál a Magabiztosság és a Kezdeményezés
skálákon.
A kultúrközi vizsgálatok adataiban mutatkozó eltérések okát valószínűleg
az eltérő társadalmi rendszerekben, a kulturális tradíciókban és az oktatási
rendszerek különbségében kell keresnünk. A részletes indoklás további vizs
gálatokat igényel.
A kérdőív validitását további vizsgálatokban kívánjuk ellenőrizni. A be
m utatott adatok alapján úgy véljük, hogy a módszer sikerrel alkalmazható
a vizsgált életkorú populációk kreativitásának azonosítására.
A közlem ény a szerkesztőségbe érkezett: 1977. V II. 6.
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«ЧТО-НИБУДЬ О СЕБЕ» - МЕТОД ОПРЕДЕЛИЯ ВОСПРИЯТИЯ И
ОРИЕНТАЦИИ КРЕАТИВНОСТИ
ТАМ АШ ЗЕ Т Е Н Ь И И Д . КАТЭН А

Перцептивный (самооценочный) вопросник измерения креативности содержит 50 вопро
сов, которые позволяют выявить креативность испытуемых, а при помощи 6 шкал (участвительности, инициативы, самоуверенности, любознательности, индивидуальности и
искусства) можно получить информацию о характерном направлении креативности.
Данная статья содержит описаные конструкции вопросника, информацию стандарти
зации этого метода в Венгрии, а также результаты межкультурных о сравнительных иссле
дований.
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„SOMETHING ABOUT MYSELF” : A M ETHOD FOR MEASURING
CREATIVITY PERCEPTION A N D ORIENTATION
ZÉTÉNYI, TAMÁS — KHATENA, JOE

The creativity perception (self-estimating) inventory consists of 50 items w ith which
the creativity o f persons can be identified as w ell as information can be obtained on the
typical tendency o f creativity by the help of six scales (Sensitivity, Initiative, Self-Confidency, Curiosity, Individuality and Artistic). The article contains the contraction o f the
Inventory, data o f standardization in Hungary and the results o f cross-cultural studies.

5 M agyar Pszichológiai Szemle
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SZEMLE
A PSZICHOMETRIA ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI
OZSVÁTH K Á R O L Y
M ag y ar Néphadsereg E gészségügyi Szolgálat

A pszichometria fogalom (Wolff) és a képzetek közötti kapcsolódás mate
matikájának gondolata (Herbart) a XVIII. században jelent meg, tényleges
mérést azonban csak a pszichofizikusok (Helmholtz, Weber, Fechner) végeztek
a X IX . században. E század második felében az idegkórtan eredményei, az
experimentális lélektan (Wundt) és a matematikai statisztika (Pearson) fej
lődése, a biológiai determinizmus (Darwin) eszméi megteremtették az alapokat
a differenciális lélektan (Galton) és ezzel a tesztmozgalom létrejöttéhez. A tesztvizsgálatok kibontakozását a XX. század első évtizedeiben a társadalmi szük
séglet indította el. Binet iskolásgyerekek, Münsterberg ipari munkások, az
amerikai katonapszichológusok újonckatonák osztályozására és válogatására
készítették az első, gyakorlatban is használható teszteket. A két világháború
között nemcsak az intelligencia (Termán, Wechsler), hanem a személyiség
egészének (Rorschach) a tesztelése is megkezdődött. A matematika általános
térhódítása a szaktudományok területén a pszichometriának kedvez abban a
vitában, ami egyrészt a hagyományos (intuitív, impresszionisztikus) pszichodiagnosztika és a teszt módszerek, másrészt a projektív és a metrikus tesztek
hívei között zajlik. Az elméleti és világnézeti aggodalmak hangoztatása köz
ben hazánkban is általános gyakorlattá válik a tesztelés.
A tudományos elmélet és a gyakorlat gyakran külön utakon halad; a pszicho
m etria fejlődését a gyakorlati követelmények viszik előre, ez a pragmatikus
fejlődésvonal azonban számos kockázattal jár. Ma a legtöbb klinikai szak
ember (pszichológus és pszichiáter) elfogadja a mérés szükségességét, de fel
fogásuk nagyon eltérő abban a vonatkozásban, hogy jelenlegi eszközeink való
ban mérik-e a pszichés sajátságokat, és ha mérik, milyen hűen tükrözik az
emberi személyiség különböző aspektusait. A természettudományok kvantifikálásra való törekvései a társadalomtudományokat is áthatják (Levada,
1971), ennek egyik sarkalatos és legtöbbet vitatott pontja a mennyiségi elem
zések felhasználása az emberi magatartással foglalkozó tudományokban.
A pszichés sajátságok mérése nem kizárólag a pszichológia kérdése, de a
pszichológusok vállalták az úttörők szerepét; a magatartástudományok ma
m ár egyre szélesebb körben alkalmazzák, fejlesztik a mérés eszközeit. A mérés
sókkal több, mint módszertani vagy technikai probléma, meghaladja a pszicho
lógia kereteit és interdiszciplináris kutatási témává vált.
A lelki sajátságok mérésével szemben két oldalról hangzanak el kritikai ellen
vetések. A klinikai szakember a személyiség leírására, mennyiségi elemzést
elégtelennek tartja a mert az csak izolált műveleteket vizsgál, elhanyagolja
a személyiség bonyolult egészét, figyelmen kívül hagyja a motivációt, sze
mélyiségdinamikát. Csak keresztmetszeti képet nyújt, egyszerű számértékkel
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jellemez, Ezek az ellenvetések nem alaptalanok, a tesztek jelentős részére érvé
nyesek is, de önmagukban még nem indokolják, hogy a rosszul szerkésztetett,
hibásan alkalmazott vagy felszínesen értelmezett módszerek alapján diszkreditálják az egész pszichometriát.
A másik ellenvetés abból az aggodalomból fakad, amiből az előbbi negatív
beállítódás táplálkozik. Sokan a számokkal való formális műveleteket mérés
nek tekintik, holott a pszichodiagnosztika nem azért válik egzakt módszerré,
mert az általa használt adatokat kvantitatív formában deklarálja, hanem az
által, hogy azok valóban mérésadatok (Gutjahr, 1971). Az emberi magatartás
mérésével foglalkozó kutatók egyik alapvető feladata annak tisztázása, hogy
az elméletek és fogalmak hogyan alakíthatók át mennyiségi változókká.
A társas és egyéni viselkedés megfigyeléséből származó eredmények megfelelő,
reális feljegyzése, kódolása, összehasonlítása, a jelenségben végbemenő folyama
tok elemzése ezeknek a változóknak a kvantifikálása nélkül alig megoldható.
A változók kvantifikálásának igénye megkívánja a mérések elméletének és
technikájának fejlesztését.
A dialektikus materializmus metodológiájának követelménye szerint a
pszichodiagnosztika módszereinek meg kell felelniök azoknak az igényeknek,
amelyeket a szocialista társadalom állít a megismerés és annak próbaköve,
a gyakorlat elé. A marxista ismeretelmélet legfontosabb kritériuma a gyakor
lat, pontosabban az elmélet és a gyakorlat kölcsönhatása.
A marxizmus emberképének tömör jellemzéseként sokszor idézett Feuerbach-tételből: „Az emberi lényeg nem valami, az egyes emberben benne lakozó
elvontság. Az emberi lényeg a maga valóságában a társadalmi viszonyok
összessége.” Varga (1973) két tanulságot von le. Ha az egyént meg akarjuk is
merni, információkat kell szereznünk arról a társadalomról, melynek mind
terméke, mind alakítója. Ha azonban az egyénről van információnk (nem
egyediségéről, hanem a benne levő társadalmiságról) azaz valamilyen mó
don érvényes ismereteket szereztünk az egyén gondolatvilágáról, követett ér
tékeiről, beállítódásairól, törekvéseiről, akkor a társadalom megismerésében
is előrehaladtunk. Ha az emberi magatartást ebben a keretben tekintjük,
ábrázolásához elméletileg legalább három általános változót kell figyelembe
vennünk:
— a belső pszichés feltételek, melyek a személyiséggel függnek össze, és a
külső behatásoknak az alanyra gyakorolt pszichológiai effektusát jelentik
( = P);
— a külső feltételek, azaz az emberi tevékenység révén létrejött tárgyi világ
(egyaránt, mint a tárgyiasult természet, és mint az embernek a többi emberhez
fűződő társadalmi viszonyulási rendszere, azaz a környezet, és benne az egész
történelem, melynek folyamán az emberi pszichikum kialakult) (= K); míg
a természettudományokban sok kijelentés a tér és idő absztrakt fogalmára
épül, a társadalomtudományokban a geográfia, a történelem, a társadalmi
rend, az interperszonális kapcsolatok jelentik ezeket a tényezőket;
- az emberi tevékenység, mely miközben eredményezi a tárgyi-társadalmi
világ kialakulását és továbbfejlesztését, visszahat az alanyra, alakítja, teremti
azt (= T).
Ezeknek a változóknak a kapcsolódása Gutjahr (1971) nyomán hipotetikus
egyenlet formájában is elképzelhető:
T = f (P, K)
5'
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A szociológiai keretbe ágyazott modell kvantifikálása még messze megoldatlan,
de utal azokra a buktatókra, melyeket a pszichológiai vagy a szociológiai té
nyezők egyoldalú hangsúlyozása eredményezhet. A pszichológia mérőeszközei
ennek a bonyolult kapcsolatnak csak elemeit ragadják meg; a tesztek és a fel
tételezett pszichés vonások közötti kapcsolat megállapítása csak kezdeti lépés,
elméletileg azonban adott a lehetőség, hogy az egyenlet három változóját
egyre pontosabban írják le, és így a köztük levő összefüggések interpretálhatókká válnak. Az elemzések lépésről lépésre fejleszthetők, az oki összefüg
gések csak komplex rendszerben fejezhetők ki, ez azonban már nem mérés,
hanem a mérés eredményének elméleti általánosítása. A tudomány a módszer
től azt követeli meg (Klauss, 1966), hogy reális modellt képezzen, azaz: az
adott realitást olyan „ideális realitással” kell pótolni, mely csak a lényeges
vonásokat tartja meg; ezeket izomorf relációkká kell átfordítani, melyek véges
számúak és csak a releváns tulajdonságokra vonatkoznak. Végül meg kell
találni azokat a matematikai struktúrákat, amelyekben az idealizált realitás
izomorf módon leképezhető. Ha ez sikerült, akkor az idealizált realitás el
méleti kidolgozása matematikai műveletekkel pótolható. A pszichológiai mérés
távol van ettől a fokozattól, a tendencia mégis ez. Ma még csak ott tartunk,
hogy az empirikus tesztek az alkalmazott lélektan területén praktikus célokra
használhatók, és ez sem kis eredmény.
I. A pszichológiai mérés
A lelki megnyilvánulások mérése még ma is inkább igény és a pszichodiagnosztika kutatási feladata, mint megoldott tudományos tény. A tudomá
nyos elmélet kezdetét az összegyűlt megfigyelések és a köztük felismert egy
szerű összefüggések jelentik. Ez már elegendő a munkahipotézis megfogalma
zására, ami deduktív úton megszabja a kutatás további irányát. A gyakorlat
így új és új adatokat szolgáltat, melyek módosíthatják, megerősítik vagy korri
gálják a munkahipotézist, és további vizsgálatokra serkentenek, s e vizsgálatok
eredménye visszahat a hipotézisre. Ezáltal a hipotézis az igazolás folyamatában
újra és újra módosulni fog és folyamatosan fejlődik. Ebből az is következik,
hogy újabb kérdéseket állít a gyakorlat elé, és így fejlődnek a tudományos
ismeretek a törvényszerűség felismeréséig. Ügy tűnik, ma még áthidalhatatlan
szakadék van a tudományos elmélet és az empirikus kutatás között. Az emberi
magatartás kutatói lényegesen nehezebb feladat előtt állnak, mint a természettudósok, amikor az elméleti fogalmakat mérhető mennyiségi mutatókká kí
vánják átalakítani. Áthidaló megoldásként az operacionalizálás kínálkozik,
de a lélektani indikátorok, indexek korántsem olyan megbízhatók és érvénye
sek, mint a természettudományokban kidolgozottak. Ezért kap különös jelen
tőséget a kvantifikálás eszközének módszeres, sokoldalú felülvizsgálata, noha
a feltételezett, elméletileg megalkotott személyiségvonások és a mért jellemzők
tényleges azonosságát vagy eltérését pontosan nem ismerjük, csak az elkövetett
hiba becslésére vállalkozhatunk. Ez a hiba lényegesen nagyobb, mint a fizikai
méréseké, és az emberi magatartásnak nincsenek nemzetközileg elfogadott,
hitelesített egységei, mint amilyenek a hosszúság, a súly vagy a térfogat meg
határozására szolgálnak.
A mérés az empirikus viszonyok, sajátságok formális modellben való ábrá
zolása (Stevens, 1951). Azaz a modellnek és a realitásnak, a teszteredménynek
és a teszt vizsgálta személyiségvonásnak izomorfnak kell lennie. A modell csak
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akkor érvényes, ha a valóságosnak megfelel. A tesztvizsgálat fejlesztésében
(modellképzés) olyan pszichés vonásokat, viszonyokat szabad feltételezni,
amelyek a valóságban léteznek, empirikusan igazolhatók.
A mérés tágabb értelemben számok kijelölése mennyiségek reprezentálásárü.
A mérés fogalmába beletartozik minden olyan empirikus eljárás, melynek kere
tében az objektumokhoz bizonyos szabályok szerint számokat rendelnek.
A mérés azért lehetséges, mert bizonyos megfelelés áll fenn egyfelől az objek
tumok empirikus összefüggései, másfelől a számrendszer szabályai között.
A számok olyan matematikai műveletekhez kapcsolódnak, amelyek analógnak
tekinthetők az objektumok kapcsolatának megállapítására alkalmas empirikus
műveletekkel. A mérés alapjául — a társadalomtudományokban is éppen úgy,
mint a természettudományokban — az empirikus viszonylatok és a számrendszer tulajdonságai között levő megfelelés szolgál (Selltiz, 1963). A mérés
egyszerű akkor, ha közvetlen megfelelés van a műveletek és a mérendő objek
tumok között. A közvetlenül nem mérhető jelenségek kvantifikálása csak akkor
jogosult, ha a számok hozzárendelésének szabályait ennek megfelelően alkal
mazzák.
A mérés tehát különböző szinteken történhet. Stevens (1951) négyfokozatú
mérés-skáláinak fő követelménye a hozzárendelés szabályainak következetes
betartása. A névleges skála egyszerű osztályozást jelent; az osztályba soroltak
frekvenciáját hasonlítják össze, a jellemző paraméter a leggyakoribb érték, a
módusz; a kapcsolatot a chi2 vagy a kontingencia-együttható fejezi ki. A ren
dező skála az egyének rangsorolására szolgál, az osztályozás empirikusan meg
határozott minőségi különbségek alapján történik; az eloszlást a középső érték,
a médián jellemzi; összehasonlításra a százalékos rangsor, a kapcsolat szoros
ságának mérésére a rangkorreláció használható. A távköz skálában a mérési
pozíciók nemcsak rangsorban helyezkednek el, hanem a köztük levő távolságok
is egyenlők. Az eloszlásból akkor következik az intervallumok egyenlősége, ha
az normál jellegű. A statisztikai jellemzők a számtani átlag és a szórás. E para
méterek segítségével a skála standardizálható; a kapcsolat szorosságát a kor
relációs együtthatók mérik. Az arány skálák már nemcsak az intervallumok,
hanem az arányok egyenlőségét is feltételezik, így minden matematikai művelet
elvégezhető ezekkel az értékekkel. Ez az abszolút zéróponttal rendelkező mérési
szint a pszichológiában elérhetetlen. (A stevensi skálákkal a hazai irodalomban
részletesen ismerteti Reuchlin, 1967, Ferge, 1971, Szakács, 1974). A skálák
alapelve szerint az empirikus műveletek szabják meg, hogy milyen transz
formációk végezhetők az információk feláldozása nélkül. Csak a megfelelően
választott statisztikai műveletek biztosítják a mérésben megkívánt invarian
ciát.
Burke (1974) szerint a mérés filozófiai oldalról azt jelenti, hogy a skála
többé-kevésbé adekvát a tudomány feladataira, amivel átfogó tudományos
elmélet jár együtt és amely pontos, használható számításokat, előrejelzéseket
tesz lehetővé. Ebben az értelemben a hosszúság mérése adekvát skálán törté
nik, mert az euklideszi geometria eredményesen alkalmazza, ehhez képest az
intelligencia mérése alacsonyabb rendű, mert nem felel meg olyan mértékben a
realitásnak, mint a hosszmérték.
Gutjahr (1970) a marxista pszichológia oldaláról két követelményt támaszt:
a) a módszer legyen átfogó, a személyiséget egészében és sokoldalúan tárja fel;
b) legyen objektív, ne függjön az egyes vizsgálók személyiségétől, és mindig
felülvizsgálhatók legyenek az eredményei. Ilyen módszer azonban még nincs.
2!) l

A gyakorlati klinikai szakember mindennapi munkájában — a tesztek kor
látozott használhatósága következtében — szubjektív, intuitív módszerekkel
dolgozik, mert „itt és m ost” kell diagnózist felállítania. így kompromisszumot
köt, noha ez nem jelenti a probléma megoldását. A kazuisztikus és pszichometrikus szemlélet szembenállása ebből táplálkozik. A minőség a dolgok lé
nyegére vonatkozik, de minden mennyiségnek minőségi meghatározottsága
van. Filozófiailag a mennyiség és minőség egymást nem kizáró, hanem kölcsö
nösen feltételező ellentmondások. A két fogalom között nincs áthidalhatatlan
ellentét, és a megoldás a jelenlegi egyoldalú álláspontok optimális szintézise:
a pszichometria objektivitásra, megbízhatóságra törekvése és a klinikai szak
ember részéről a személyiség egységének, dinamikájának, strukturáltságának
az aspektusa. Az objektív és a szubjektív, a forma és a tartalom, a véletlen
és a törvényszerű hasonlóan dialektikus kettős kategóriák, a köztük levő ellen
té t relatív ismereteink mai színvonalán még feloldatlan, de a jövőben fel
oldható. Az út az egyes ismereti folyamatok leírásától, a tények összegyűjtésé
től, összehasonlításától és osztályozásától a minőségig, a lényegig, az általános
és szükségszerű összefüggések, törvények megállapításáig folyamatos, csak a
természettudományokban egyszerűbben valósítható meg, mint a társadalomtudományokban. Ma még a tesztek csak meghatározott kimetszéseket végez
nek, melyek az ossz megalkotására, modellezésére elégtelenek.
II. A tesztekkel szemben támasztott követelmények
Erdélyi Mihály a pszichotechnikáról írt könyvében 1935-ben így fogalmazott:
,,A teszt előre megállapított célkitűzés szolgálatában álló, a cél érdekében gon
dos mérlegelés alapján szerkesztett, aránylag rövid idő alatt elvégezhető fel
adat, amelynek megoldása azt a teljesítményt szolgáltatja, amelyből az egyén
vizsgált képességének minőségére és fokára tudományos megbízhatósággal
következtetés vonható le oly módon, hogy az egyes teljesítmények eredményei
mérhetők, osztályozhatók, rangsorba állíthatók, és egymással, valamint más
teljesítményekkel összehasonlíthatók legyenek.”
Az újabb megfogalmazások is hasonlóak. Lienert (1961) szerint a teszt
„tudományos rutineljárás egy vagy több, empirikusan elhatárolt személyiségjegy vizsgálatára, az egyéni fejlettségi szint lehetőleg mennyiségi megítélése
céljával”. Guilford (1954) szerint a teszteredmény általános értelemben az
emberi magatartás néhány aspektusának vagy aspektusainak kvantitatív
leírása. Az összehasonlítást emeli ki Cronbach (1964) is: szisztematikus eljárás
két vagy több személy magatartásának összehasonlítására. Anastasi (1968)
a különbségek mérését hangsúlyozza, ami az egyének vagy egyazon személy
különböző reakciói között észlelhető. Pethő (1970) pszichológiai tesztnek a
vizsgált személytől standardizált, objektív eljárással történő, zárt jelenségtar
tományra vonatkozó magatartás mintavételt nevezi.
Freeman (1966) megfogalmazásában a pszichológiai tesztek az egyéni kü
lönbségek meghatározására és elemzésére szolgálnak az általános intelligencia
és a specifikus képességek, az oktatásban való előmenetel, a pályaalkalmasság
és a nem-intellektuális személyiségvonások területén. Utóbbiak a kérdőívek,
standardizált interjúk, panaszleltárok, beállítódás- és érdeklődés- skálák, és ide
sorolhatók a különböző hitelesített véleményező skálák is.
A teszteredmény sohasem általában jellemez valakit, hanem az egyénben
típusos személyiségjegy(ek) aktuális állapotáról ad felvilágosítást. A vizsgálat
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az egyénnek azt a relatív helyzetét mutatja meg, amit a hozzá hasonlók közös
ségében, rangsorában elfoglal. A tesztvizsgálatok kiindulópontja mindig annak
a vonatkozási rendszernek a meghatározása, amihez a vizsgált egyéneket vi
szonyítani tudjuk. Ebben az értelemben a teszt inkább csoportok, mint egyé
nek vizsgálatára alkalmas.
A tesztek alapelemei a tételek (item); ezek arra szolgálnak, hogy segítségük
kel az emberi magatartás sajátos — a teszt révén mérendő — formája mennyi
ségekkel kifejezhető legyen. A tétel megválaszolásának értékelése azt jelenti,
hogy a vizsgálandó magatartáselem előfordul vagy hiányzik, ezt az értékelés
rögzíti. A releváns válaszok összege adja a vizsgált egyén nyers tesztered
ményét. Ez azonban még nem mérés. Ahhoz, hogy az értékelés valóban mérés
ként legyen értelmezhető, mind az egyes tételeket, mind a tesztet, vagy több
egyszerű tesztből álló „tesztsorozatot” különböző felülvizsgálatok sorozatában
mértékeszközzé kell fejlesztenünk. A tesztnek mint mércének, négy, egymással
összefüggésben levő követelménynek kell eleget tennie: (1) a mérce eredményé
nek leolvasása mindenki számára egyértelmű, az eredmény nem függhet az
az értékelő személyiségétől (= objektivitás); (2) pontosan, megbízhatóan mér,
ismételt mérések eredményei az eszköz hibájából nem változnak (= megbíz
hatóság, reliability, Zuverlässigkeit); (3) azt méri, amire készült és nem mást
mér (= érvényesség, validity, Gültigkeit); e követelmények nemcsak az egész
tesztre, hanem a részekre, az item-ekre is vonatkoznak (= tételelemzés); (4) az
alkalmazási területére hitelesített, standardizált.
1. Az objektivitás
A pszichológiai ítélet tárgyilagossága az interpretáció fokával ellentétes
viszonyban van (Brengelmann, 1959). Az objektivitás az értékelés módjára
vonatkozó technikai követelmény: standardizált mérce csak objektív teszt
lehet. Az objektivitás nem lehet teljes. A teszt megfelelő szerkesztésével való
sítják meg, de arra a feltételezésre épül, hogy a mért személyiségvonás viszony
lag állandó, és arra a hallgatólagos véleményre, hogy a tesztelésben résztvevő
egyének azonos érdeklődéssel, beállítódással és odaadással vesznek részt a
munkában.
Az objektív szerkesztésű tesztben előnyben részesítik a kötött megválaszolhatóságú tételeket, ami meglehetősen sok információ elvesztésével jár, mert
eleve korlátozza az egyéni megnyilvánulásokat, még inkább érvényes ez a cso
portos tesztelésre. A sorozat és csoportos vizsgálatok részére ez azonban kisebb
veszteség ahhoz képest , amit az értékelés bonyolultsága és ezzel az objektivitás
csökkenése okozhat.
2. A megbízhatóság
A megbízhatóság a mért adatok pontosságát jelenti, azt a szabatosságot, ami
vel a tesztérték az egyén státusát reprezentálja a teszt által mért aspektusban
(Guilford, 1956). Lienert hasonlata szerint a rugalmas mérőszalag megbízhatat
lan eszköz, mert az azzal mért hosszúság attól függ, hogy mennyire húzzák
meg a mérés alkalmával. A megbízhatóság meghatározására két érték szolgál:
abszolút mértéke a méréshiba, relatív mértéke az empirikus megbízhatóság.

a)

A

m é r é s h ib a

Minden egyszeri tesztelés csak több-kevesebb megközelítéssel fogadható el az
egyén reális, valódi teljesítményének mértékeként. A megfigyelt tesztered
ményben két összetevőt tételeznek fel: az egyik az egyén valódi értéke, amit
nem ismerünk, illetve csak akkor ismernénk meg, ha végtelen sokszor tesztelné
nek valakit. A másik összetevő az egyén által elkövetett hibákból adódik, ami
különböző okokra vezethető vissza. Gulliksen (1950) egyenlete szerint a meg
figyelt értékben az egyén valódi (T = true) és hibás (E = error) értéke összegeződik, a valódi érték a megfigyelt érték és a hiba különbségével kifejezhető:
X| = Ti + Et vagy Ti - X, - E,
A tesztelés folyamatában azonban csak az X( (az i-edik egyén megfigyelt teszteredménye) ismert. Gulliksen az E és T meghatározására matematikai levezetést
közöl, ennek azonban csak a végkövetkeztetésére térünk itt ki.
Az E értékben kétféle hiba fordul elő. Az egyik fajta hiba abból származik,
hogy a tesztelés folyamatában eltérnek az előírt feltételektől, vagy a teszt szer
kesztői tértek el a pszichometriai felülvizsgálat szabályaitól. A hiba mindenkit,
aki résztvesz a tesztelésben, egyaránt sújt: szisztémás vagy konstans hiba.
A másik fajta hiba nem a tesztelésre, hanem az egyénekre jellemző ún. vélet
len hiba, ami hol pozitív, hol negatív irányban változtatja meg a megfigyelt
eredményt. Ezek a véletlen hatások (figyelmetlenség, fáradtság, elégtelen
motiváció, az íróeszköz hibája stb.) nagyszámú vizsgálat esetén kiegyenlítőd
nek; az esetszám növelésével csökkennek, a véletlen hibák átlaga zéró (ME = 0).
H a az alapegyenletet csoportra vonatkoztatjuk, minden egyes egyéni ered
m ényt összegezünk és az egyenlet minden tagját osztjuk a csoport létszámával,
a számtani átlagok formájában fejezzük ki:
MT = Mx — ME és mivel
ME = 0 — az egyenlet végeredménye:
MT = M x
Ennek az egyenletnek az a gyakorlati jelentősége, hogy noha az egyes egyének
valódi eredményét nem ismerjük, a csoport megfigyelt átlaga azonos a csoport
valódi teljesítményének átlagával, azaz a teszteredmények számtani közepével.
H a reprezentatív mintán nyerjük a teszteredményt, az közelít a populáció
átlagához, és így alapul szolgál annak a vonatkozási pontnak a kijelöléséhez,
amelyre a tesztnormák felépíthetők. Mivel a Stevens-skálák közül közép
értéket és szórást csak az intervallum-skálák esetében lehet számolni, érthető,
hogy az intervallum-skálák a tesztelési gyakorlatban fontos szerepet kapnak.
Az intervallum-skála mértékei egymástól egyenlő távolságra vannak; ez a
pszichológiai tesztek eredményeire akkor feltételezhető, ha eloszlásuk a normál
görbét követi (Reuchlin, 1967).
Gulliksen a matematikai levezetés során kifejti a méréshiba nagyságát leíró
egyenletet :
Se = Sx
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Ebben az egyenletben se a méréshiba (a hibaértékek szórása); sx a tesztered
mények szórása, rtt a teszt empirikus megbízhatósága. A méréshiba annak a
következménye, hogy a valódi érték becslésére a megfigyelt értéket használjuk
fel; a méréshiba a becslés hibájaként is felfogható. Az egyenletből kitűnik, hogy
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a méréshiba nagysága a tesztpontértékek szórásától és a teszt empirikus meg
bízhatóságának értékétől függ. A valódi érték az egyén átlagos pontszáma vég
telen sok tesztelés esetén, a méréshiba az egyéni értékek ingadozása ebben a
hipotetikus tesztsorozatban. A teszteredmények variabilitásának növekedése
csökkenti a megbízhatóságot. Ez a csoport heterogén összetételével kapcso
latos. A méréshiba nagyságára az eredmények eloszlása is utal: csúcsos el
oszlásnál kisebb, laposnál nagyobb; a méréshiba akkor konstans, ha az el
oszlás mezokurtozisos. A ferde eloszlás növeli a hiba részesedését a teszteredményekben, hasonlóan hat a véletlen ráhibázás lehetősége; ezért célszerűbb
a „multiple choice” típusú tétel, mint az alternatív (igen —nem) megválaszo
lásé.
A méréshiba segítségével az egyén valódi értékének valószínű határai is
megadhatók, ha a teszteredmények normális eloszlásúak:
CLx = X| i 1,96 se P = 5%
CLX = Xj di 2,58 se P = 1%
A gyakorlatban tehát, ha a megfigyelt eredményhez a méréshiba kétszeresét
hozzáadjuk illetve elvesszük, 95% valószínűséggel mondhatjuk, hogy az egyén
valódi értéke e két határ közé esik, és csak 5% esély van arra, hogy ennél
nagyobb vagy kisebb legyen.
b) A megbízhatósági együttható
A teszt megbízhatósága a legáltalánosabb értelmezésben azt fejezi ki, hogy
milyen arányban szerepelnek a megfigyelt értékben a valódi és a hibás értékek.
Technikailag a hibavariancia részesedését mutatják ki. A gyakorlatban azzal a
korrelációs koefficienssel jellemezhető, amit két független tesztelés eredményei
között határoznak meg. Ez történhet:
— a tesztvizsgálat megismétlésével, ugyanazon teszttel, ugyanazon egyé
nekkel (teszt-reteszt megbízhatóság);
— a teszt két vagy több, azonos értékű, de nem azonos formájával, azonos
egyéneken (paralelteszt megbízhatóság);
— a teszt felezésével és a két félteszt eredményének azonos egyéneken való
összevetésével (felezéses megbízhatóság);
— a tétel-elemzés adatai alapján, egyszeri teszteléssel, azonos egyéneken.
A reteszt-megbízhatóság ott előnyös, ahol a személyiségjegy relatíve állandó,
és az eredményben a gyakorlás szerepe elenyésző; megfordítva: a magas re
teszt-megbízhatóság az egyének képességének, személyiségjegyének változat
lansága mellett bizonyít. A vizsgálat megszervezése azonban nem mindig
könnyű.
A paralelteszt megbízhatóság előfeltétele, hogy a paralelformák eloszlása
(középértéke és szórása) azonos legyen. A megbízhatóság e fajtájában a teszt
elemek stabilitása, a teszt belső konzisztenciája kombinálódik, a tartalom
ekvivalens, a forma azonban különböző. A paraleltesztek alkalmazása csökkenti
a gyakorlás hatását, elsősorban az emlékezéssel kapcsolatos előnyöket zárja ki.
A felezéses módszert akkor alkalmazzák, ha csak egyetlen mérés áll rendel
kezésre. Ha a tételek választási gyakoriság szerint szerepelnek, a legegyszerűbb
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a páros és páratlan számú tételek szétválasztása két tesztfélre, és a kettő kö
zötti korreláció a megbízhatóság mutatója. A két fél interkorrelációját az egész
tesztre a Spearman—Brown-formula (Lienert, Cronbach) alapján számítják:
2r’íi
r,, =
1 + r ’u
A tétel-elemzés adatai alapján Gulliksen egyenletét alkalmazhatjuk az
„internal reliability” meghatározására:
__Tpq_t
rtt =
( * ,t fp q )2 )

Ebben az egyenletben n a tételek száma; pq és j/pq az alternatív értékelésű
tételek releváns válaszainak varianciája és szórása (p ugyanis a releváns vá
laszok hányada az összes válasz vonatkozásában; q = 1—p a nem releváns
válaszok aránya); a tétel-teszt interkorreláció rit. Az ilyen megbízhatóság
akkor magas, ha a tesztelemek homogének és azonos aspektust mérnek, az
ilyen teszt belsőleg konzisztens. Ez akkor kedvező, ha a tételek között magas
az interkorreláció és a tételek varianciája maximális (pq = 0,50, azaz a rele
váns válaszok aránya 50% körül ingadozik).
A reliabilitást és a stabilitást (az eszköz változatlansága) sokan szinonima
ként használják. Cronbach (1964) a stabilitást instrumentális megbízhatóság
ként értelmezi, a belső konzisztencia az elsőfokú, a paralelteszt-megbízhatóság a
másodfokú, a teszt-reteszt megbízhatóság a harmadfokú stabilitás.
Tökéletesen megbízható teszt nincs. A magas megbízhatóság viszont a
modern mérőeszközök „sine qua non”-ja (Freeman, 1966). Minden tesztnek
meg kell határoznunk a megbízhatóságát, ami standard feltételek között jel
lemzi. Ez még nem általános gyakorlat a hazai tesztelésben.
3- Az érvényesség
A megbízhatóság a mérőeszköz sajátossága, függetlenül attól, hogy mit mér
a teszt. Erre a kérdésre az érvényesség vizsgálata hivatott választ adni. Alap
vetően minden érvényességi meghatározás azt a kapcsolatot jelenti, ami egy
részt a vizsgált egyének teszteredménye, másrészt az ettől teljesen független
magatartás megnyilvánulása között áll fenn. A validitás minden teszt alap
vető kérdése; amíg a mérőeszköz érvényességét nem ismerjük, diagnosztikai
célokra használhatatlan. A validálás nem egyszerűen a teszteredmény és a kri
tériummal jelzett személyiségvonás korrelációja, hanem a mérni kívánt sze
mélyiségvonás posztulálása és a kritériumok ennek megfelelő gondos kiválasz
tása, elemzése. Ez a lényeges tevékenység a tesztelés megkezdésétől a gyakor
latban való beválás ismételt és többféle ellenőrzéséig tartó folyamat, amelynek
során a tesztkészítő valamilyen elméleti megfontolással körvonalazza a mé
rendő személyiségsajátságot, eleinte többnyire csak operacionálisan, a vizsgá
lat sorozat eredményeképp fogalmilag, elméletileg is, ha mérései alapján ezt
megteheti. A validálásra használt módszerek fejlesztésével gyűlnek a bizonyí
tékok, hogy a tesztmérések érvényessége csak szűk korlátok között teljesül, és
ez a bizonytalanság annál nagyobb, minél egyszerűbb, egyoldalúbb az ér
vényesség meghatározása.

A validitás kimondásához nem elegendő annak bizonyítása, hogy a kri
térium és a teszteredmény egyszeri összevetése magas korrelációs indexet ad,
hanem arra kell törekedni, hogy ez az egyezés a feltételezett személyiségjegy
minél több, azonos célra készült, de egymástól teljesen független módszerrel
mérve is konvergens legyen. Önmagában azonban még ez sem elegendő, hanem
azt is bizonyítani kell, hogy a feltételezett személyiségvonás más személyiség
vonásoktól eltér, azaz különböző, másfajta személyiségvonásokra készült mód
szerekkel mérve az eredmények diszkriminánsak legyenek, ne álljon fenn köz
tük korrelációs kapcsolat (Campbell és Fiske, 1959).
Ez egyben azt is megkívánja, hogy mind a személyiségvonások, mind a
szituáció, amelyben vizsgálatuk történik, mérhető minőségekben szerepelje
nek, azaz kvantifikálni kell a változókat, ezeket skálázzuk, és a mérési szint
nek megfelelő matematikai-statisztikai módszerekkel bizonyítjuk a kapcsolatu
kat; ezek interpretációja és a gyakorlatban való ellenőrzése, a hipotézis immár
elméletben való megfogalmazása — ahogyan Pethő (1974) technikai javasla
taiban pontokba foglalva részletezi.
A mai tesztelési gyakorlatban használatos validitás meghatározások:
a) Tartalmi érvényesség
Abban az esetben használható, ha a tesztben tanúsított magatartás mindenki
számára egyértelmű. A tartalmi validitás csak azt garantálja, hogy a tesztbeli
tételek részét képezik a vizsgálat tárgyát képező univerzumnak. Az értelem
próbáknak és az előmeneteli (tantárgy) teszteknek ilyen tartalmi érvényessége
van, az utóbbiban a tudomány aktuális eredményei adják az érvényességet,
azaz maga a tartalom. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vizsgatesztek készí
tése és értelmezése egyszerű feladat (Lissák és mtsai, 1974).
b) Kritériumhoz viszonyított érvényesség
Olyan kritériumokra van szükség, melyek jól, hűen jellemzik a vizsgálni
kívánt magatartást. A kritérium vonatkozhat az aktuális helyzetre (egyidejű
érvényesség: a tesztelt egyén egészséges vagy beteg), és a jövőbeni beválásra
(prediktív érvényesség: a vizsgált egyén jobban megállja a helyét a gyakorlat
ban vagy nem).
Ilyen kritériumként csak olyan összehasonlítási alap felel meg, mely jobban
jellemzi a mérni kívánt tulajdonságot, mint maga a teszteredmény. Ha bizony
talan a kritérium, úgy járunk, mintha a hőmérő érvényességét az ember szub
jektív hőérzése alapján ellenőriznénk. A prediktív érvényesség meghatározása
elengedhetetlen feltétele minden alkalmasság-vizsgáló eljárásnak. E célra
csak olyan eszközt szabad alkalmazni, melynek eredménye a válogatottak és a
nem válogatottak beválásával, illetve be nem válásával jól értelmezhető. A be
válás megítélésére használt kritériumok, normák pontos körülhatárolást igé
nyelnek, ezeknek beszerzése és felülvizsgálata bonyolult, pedig enélkül meg
bízható előrejelzést adni nem lehet.
Az érvényességi kritériumok különbözőek a komplexitás, az objektivitás
foka, minőségi és mennyiségi voltuk szerint. Egyszerű, objektív és mennyiségi
kritérium közvetlenül, számszerűen felfogható, mérhető, mint pl. a munka
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darabok száma, a megtett út hossza stb. Az összes többi kritérium szubjektív,
akkor is, ha részben mennyiségi adatokkal, skálákkal adják meg. Szubjektív
mennyiségi ismérvek az iskolai osztályzatok, rendező skálán megadott minősí
tések. Ezeket a mérés szintje alapján nem volna szabad átlagolni, noha ez az
általános gyakorlat. Ilyen kritérium a pontozó skála is, ahol a tünetek, meg
nyilvánulások megléte vagy hiánya, a kialakultság fokának megítélése szub
jektív becslés eredménye. Objektív minőségi kritérium valamilyen réteghez,
csoporthoz tartozás, demográfiai vagy szociológiai jellemző. Szubjektív minő
ségi kritérium a pszichiátriai kórisme, melynek megbízhatatlansága — leg
alábbis mérési célokra — közismert. Kritériumként gyakran más, már bevált
vagy annak feltételezett tesztet alkalmaznak. Ez azonban még nem feltétlen
biztosítéka a validitásnak, mert elképzelhető, hogy mindkét eljárás valamilyen
közös sajátságot fed fel, függetlenül attól, hogy a mérni kívánt, érvényesként
feltételezett személyiségvonás lenne az egyezés forrása.
A kritériumhoz viszonyított érvényesség vizsgálatának egyik fajtája az
extrém (kontraszt) csoportos módszer: két, a mérendő személyiségjegy vonat
kozásában biztosan és jelentősen különböző csoport azonos tesztben elért ered
ményeit, többnyire a középértékeket és a szórásokat vetik egybe, a közép
értékek különbözőségére alkalmas matematikai statisztikai számítás a szokásos.
A másik a reprezentatív csoportos módszer: ha mind a teszteredmény, mind a
kritérium normális eloszlású, közöttük mértékkorrelációt számolnak. A teszteredmények normális eloszlása esetén a valóban normális eloszlású, de a mérés
hez dichotomizált kritériummal kétsoros, a valóban alternatív kritériummal
pont-kétsoros korrelációs technika a megfelelő. Ha mind a teszteredmény, mind
a kritérium alternatív, eloszláshoz nem kötött technika használható: eh2
próba vagy pont-négy mezős korreláció és más, nem-paraméteres statisztikai
tesztek.
Ha a teszt nem megbízható, nem használható. Ha a kritérium megbízhatat
lan, még feltételezhetjük, hogy a személyiségjegyet a teszt jobban méri, mint
a kritérium, vagy a személyiség stabilabb, mint a helyette választott kritérium.
A megbízhatóságéhoz hasonlóan a kritérium hibája is meghatározható, a
Gulliksen-formula ebben az esetben a kritériumértékek szórására és az ér
vényességi koefficiensre alapul:
Sest — 8 Y l 1 ~~ r X Y 2

H a a becsléshiba (sest) nagyobb, mint a kritériumértékek szórása, nincs validitás.
A gyakorlatban nem a becslés várható határait, hanem metszéspontot hatá
roznak meg, e pont felett a teszteredmények és a mérni kívánt személyiségvonás (ennek kritériuma) között az egybeesés, az érvényesség valószínűbb,
mint alatta. Ennek feltételezése a teszteredmény és a kritérium között levő
lineáris kapcsolatra alapul. A gyakorlatban nem mindig teljesül, gyenge tanu
lónak is lehet magas teszteredménye, egészséges egyénnek is lehet magas,
betegnek alacsony pontértéke a kérdőívben. Ezek csak valószínűségi kapcso
latok. Sokszor a kérdőív megbízhatóbb, mint a kritérium. Stouffer (1950) pél
dájában a pszichoneurotikusok szűrésére használt teszt nagyjából azonos
arányban emelte ki a neurózisra gyanús egyéneket a különböző bevonulási
pontokon; az egyik helyen azonban ezek többségét pszichopatának, a másik
helyen pedig neurotikusnak minősítették a pszichiáterek.
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с) Konstrukt vnliditás
Az érvényesség magából a mérőeszközből következik. A teszt szerkesztője
hipotetikus személyiségvonást kíván mérni e célra készített eszközével, és a
teszteredményekből következtet arra a konstruktumra, dimenzióra, univer
zumra, személyiségvonásra, melyet mérni kíván. A Cronbach—Meehl- (1955)
féle konstrukt validitás a műszer belső konzisztenciájának igazolására szolgál;
az elvont pszichológiai tétel-elemzéseken alapuló tesztek validitásának logikai
megfelelője. A tesztet úgy értelmezik, mint bizonyos tulajdonság vagy minőség
mértékét, amely műveletileg nincs meghatározva. A belső struktúra vizsgálata
azt jelenti, hogy valamilyen tulajdonságot posztulálnak, és a teszt elemei az e
címke alá tartozó viselkedéseket vizsgálják. A feltételezés magas tétel-interkorrelációt kíván meg. Hennig (1971) „Eigenschaftsgültigkeit” néven említi
és a marxista ismeretelmélet metodológiai posztulátumával jól egyeztethető
kutatási eljárásként javasolja, de int a tisztán deduktív alkalmazásától.
Hasonló értelemben foglal állást Pethő (1974) a technikai javaslatok függelé
kében, a teorematikus tesztelés követelményeinek megfogalmazásában, ki
emelve a tesztvizsgálat nem tesztszerű keretének, feltételeinek és következ
ményeinek a teszteléstől elválaszthatatlan mérlegelését, kidolgozását.
A konstrukt validitás elemzésének eszközei bonyolult matematikai-statisz
tikai eljárások, ezek közelítik meg leginkább a „modellezés” fogalmát. Egyik
ilyen eljárás a faktor-analízis: a szubtesztek interkorrelációját felhasználva a
teszt által mért, a teszteredményért felelős faktorok meghatározhatók, és a
tesztelt egyéneket ezekkel a faktorokkal jellemzik. A faktorok bevezetése be
folyásolja a hagyományos pszichológiai felfogást, pl. Guilford (1959) intelligencia-modellje. A faktorokat azonban pszichológiailag interpretálni kell:
egyetlen teszt sem nélkülözheti annak kimondását, hogy mit is mér tulajdon
képpen, ami nem egyszerű megállapítás, hanem bonyolult, soklépcsős integ
rációs folyamat, induktív és deduktív elemzések sorozata. A faktorok ter
mészetéről vitatkoznak. Anastasi (1968) szerint a faktorokkal identifikált
személyiségvonások, a magatartásmértékek közötti korrelációk nem alapvető
entitások vagy oki tényezők, hanem deskriptiv kategóriák. A faktorok nem
stabil képződmények, hanem a környezeti hatásoknak alávetettek; a tanulás,
kulturális és társadalmi befolyások alakítják a faktor-együttest, és végered
ményben az egyén és környezetének kölcsönhatásából eredő kumulatív tapasz
talat termékei. A multiplex korrelációs technikák egyik még ritkán alkalmazott
formája a Campbell—Fiske (1959) által kidolgozott „több ismérv-több módszer”
matrix (multitrait-multimethod), mely a már említett konvergens és disz
krimináns validitástípusokat eredményezte.
Egyszerű, a tétel-elemzés adataira épülő konstruktvaliditás meghatározást
közöl Gulliksen (1950), ami a teszt várható érvényességének becslésére alkal
mas. Hasonló alapadatokból indul ki, mint a teszt megbízhatóságának becs
lésére szolgáló egyenletében, de hozzáveszi a tétel és a külső kritérium között
levő korrelációs indexet is:
Zrícfpq

rte = ------—
£r,t ]/pq
ahol rtc a becsült érvényességi koefficiens, ric a tétel-kritérium korrelációja,
i’it a tétel-teszteredmény korrelációja, [ pq a tétel szórása. A teszt konziszten
299

ciáján alapuló érvényesség önmagában csak azt fejezi ki, amit a szerkesztő fel
tételez, természetesen így új elméleti eredmények, modellek létrehozását szol
gálja. Végeredményben a mérőeszköz érvényességét nem a készítő hipotézise
dönti el, hanem a szabatos érvényességi felülvizsgálat. Más szavakkal: a teszt,
tétel pszichológiai tartalm a önmagában nem döntő, mert a legtöbb tétel nem
azt vizsgálja, ami felületes ránézéssel kiolvasható belőle. A pszichológiai ér
vényesség természetesen nem közömbös, mert a jelölt érdeklődésének felkel
tésére szükség van, kell, hogy számára a vizsgálat evidens legyen. Az orvosi
pályára jelentkezők számára a fizika és a biológia megkívánt ismeretének
(felvételi vizsga) szubjektív érvényessége van, de még nem bizonyított, hogy
ezen ismeretek szintje és az orvosi pályán való beválás között van-e valamilyen
érvényes kapcsolat. Az önjellemző teszt sem objektív adatokat vizsgál, hanem
azt, amit az egyén gondol magáról, vagy amilyennek látszani szeretne. Nem
szabad feltételeznünk, hogy minden ember azonos kérdésre azonos pszichológiai
okból ad azonos választ. A tudatos, de még inkább a nem tudatos torzítások
kiküszöbölésére „leleplező” tételeket állítottak be néhány ilyen kérdőívbe,
pl. az MPI és MMPI hazugság-pontjai. Ezek is a pszichológiai érvényességen
alapulnak, de még nem bizonyították, hogy ezek a tételek valóban azt mérik,
amit alkalmazóik feltételeznek. Eredményesebbnek látszanak azok a feltétele
zések, melyek szerint inkább „válaszolás tendenciák, stílusok” hatását látják
az ilyen kétségtelen meglevő torzítások mögött; a gyakorló tesztelők tudják,
hogy a hisztériás egyének hajlamosak ilyen túlzásokra; vannak olyan egyének,
akiket a tételekkel való túlzott egyetértés vagy azokkal való nem-egyetértés
tendenciája jellemez (Cronbach, 1942); másokat jobban befolyásol a tételben
kifejezésig jutó társadalmi elvárás, mint önmaguk jellemzése (Edwards,
(1957), de az ilyen, nem szándékos torzítások a véleményező-skálák kitöltőire
is érvényesek. Van, aki inkább az átlagos, és olyan is, aki inkább a szélsőséges
értékelésekre hajlamos, ezért lényeges, hogy ne egyetlen véleményező értékeire
épüljenek a véleményező-skálák, hanem többen ítéljenek, és érdemes meg
határozni az „interrater —- reliability”-t is a megbízható kritérium elérésére.
A „dicsfény és árnyékhatás” veszélyére utal Rókusfalvy (1968) is a kérdőívek
alkalmazásakor, a jó vagy rossz tulajdonság előtérbe kerülése az összbenyomást
egyoldalúvá teheti.
A hiba-variancia növelésében maga a módszer is közrejátszhat; a konver
gens és diszkrimináns validálás segítségével az is tisztázható, hogy a teszteredmény létrejöttében milyen szerepe van a módszer-varianciának és milyen
a tényleges személyiségvonásnak.
A validitás vizsgálata és bizonyítása — alapvető jelentősége ellenére — a
tesztelési gyakorlat elhanyagolt területe.
d) Tételelemzés
A minőségi követelmények azonban nemcsak a teszt egészére, hanem alkotó
elemeire, a tételekre is vonatkoznak. A tétel-elemzés a megfelelő elemek ki
választásának szolgálatában álló fontos eljárás.
Az angol „item” fogalom a tesztek elemi alkotórészét jelöli, legyen az meg
oldandó feladat, megválaszolandó kérdés vagy véleményezendő állítás. Ezek
az elemek szerkesztésük alapján többnyire kötött megválaszolásúak, de lehet
nek nyitottak is. Utóbbi növeli az interpretáció jelentőségét, de megnehezíti a
standardizálást. A feladattípusok szokásosan alternatív, multiple choice, össze300

és átrendező, kiegészítést igénylő formában szövegezettek. Többnyire a pozitív
(releváns) megválaszolású tételek száma adja az egyéni nyersértéket, de ez
nem egyedül lehetséges út a tesztelendő magatartás kvantifikálására. A tétel
elemzés munka- és időigényes eljárás, de megéri a fáradtságot a teszt későbbi
minőségi ismérveinek szolgálatában. Szokásosan három indexre terjed:
— a releváns válaszok gyakorisága;
— a releváns válaszok és a teszteredménnyel kifejezett személyiségvonás
közötti korreláció;
— a releváns válaszok és a kritériummal kifejezett személyiségvonás közötti
korreláció.
Az elemzés célja a teszt céljainak megfelelő tételek kiválasztása, de felhasznál
hatók a teszt várható megbízhatóságának és érvényességének becslésére,
paraleltesztek készítésére.
— A releváns válaszok gyakorisága (az értelempróbák feladatainak „nehéz
ségi indexe”) százalék, vagy hányad (P = 100 p).
P = — 100
N

vagy

p= — ,
N

ahol N r azoknak a száma, akik erre a tételre releváns (a teszteredményt al
kotó) választ adták; N a vizsgálatban résztvevők száma. Az alternatív értékelésű tétel középértéke a binomiális eloszlásának megfelelően M = p,
varianciája s2 = pq, szórása s = j^pq. Az 50%-os (p = 0,50) indexű feladat
vagy tétel rendelkezik a legnagyobb varianciával, ez teszi a legtöbb megkülön
böztetést. Értelempróbában is a közepes nehézségű feladatok a legcélszerűbbek:
—A tétel megbízhatósága a „belső érvényességet” fejezi ki; Lienert „Trennschärfen-index” néven jelöli a tétel azon tulajdonságát, hogy az összpontértékkel jellemzett személyiségvonás kialakultsági foka szerint milyen „élesen”
határolja el egymástól a vizsgált egyéneket. E célra a pont-kétsoros korre
lációs technikát alkalmazzák, mivel a tétel eloszlása alternatív, a teszteredmé
nyé folyamatos és normális. Az a használható tétel, melyre releváns választ
túlnyomórészt azok adnak, akik a többi tételre hasonlóan válaszolnak, azaz
a teszteredményük átlag feletti ; szemben azokkal, akik túlnyomórészt negatív
választ adnak, és teszteredményük is átlag alatti.
— A tétel külső érvényessége, azonos elvek szerint, a kritérium értékekkel való
korreláció; a tételre azok adják a releváns választ, akik a kritérium alapján
átlag feletti csoportba sorolhatók; míg a negatív választ adók többsége az átlag
alatti csoportból kerül ki. Ha a kritérium eloszlása folyamatos és normális, pont
kétsoros, ha alternatív, négymezős korrelációs technika alkalmas a kapcsolat
szorosságának kifejezésére.
A tétel belső és külső érvényessége követelmény, de bizonyos fokú kompro
misszumot kíván meg alkalmazásuk, mivel a magas belső érvényességű tételek
(magas az interkorrelációjuk is) a teszt homogenitását növelik, de érvényes
ségét csökkentik; a teszt érvényességét a heterogén tételek javítják, melyek
nek alacsony az inter korrelációja és ezzel a megbízhatóságot csökkentik. Ezt
az ellentmondást olyan sorrend oldja fel, mely homogén összetételű, de külön
böző szubtesztekből áll; így az egész battéria érvényessége magas, míg a szubteszteké külön-külön nem olyan magas, viszont magas a megbízhatóságuk.
így az egyszerű tesztben is legalább három index jellemez minden egyes
tételt.

4. A teszt standardizálása
H a a teszt megbízható és érvényes vizsgáló eszköznek bizonyul, abból a
populációból kell választanunk a reprezentatív mintacsoportot, amelyre a
tesztet alkalmazni kívánjuk. Általános használatú tesztet országos reprezen
ta tív mintán kell hitelesíteni; ez az idegen nyelvről adaptált tesztekre is ér
vényes. A tesztnormák a standardizálásra igénybe vett csoport tulajdonságát
reprezentálják. A normaértékek kettős célt szolgálnak: megmutatják az
egyén helyzetét a rangsorban és megkönnyítik az eredmények összehasonlítá
sát akár egyének, akár csoportok között.
A megfigyelt értékek normaértékekké való transzformálása az eloszlástól
függ: normális eloszlású eredmények lineárisan transzformálhatok standard
értékekké, ezekből tetszésszerinti skálákra, a mérés eredmény invariáns marad.
Szokásosan a z-normát alkalmazzuk, ennek a középértéke 0, szórása 1. Szá
mítása:
s
A hagyományos IQ lineáris transzformációban olyan skálát jelent, melynek
középértéke 100, szórása 15. Képletben:
IQ = 100 + 15 I.*X - M = 100 + 15 Z
s
(A Wechsler-skála standardizálása a valószínű hiba segítségével történt.)
H a a megfigyelt értékek eloszlása nem normális, százalékos rangsorban fe
jezhetők ki; itt az 50%-os eredmény a közép. A 100%-os eredmény a maximum.
Számítása:
cum f
PR = 100
N
Ez a skála alacsonyabb rendű, szemben az előző intervallum-skálákkal. A nem
normális eloszlású teszteredmények a százalékos rangsor alapján normalizálhatók; az intervallumok nem egyenlő távolságot, hanem egyenlő területet
jelentenek, annak ismeretében, hogy a normál görbe bizonyos területe a soka
ság milyen százalékos részének felel meg.
III. Befejezés
A pszichometria elméleti és gyakorlati kérdéseinek eklektikus válogatása a
klinikai szakember dilemmáit tükrözi. A hagyományos pszichodiagnosztika
eszközei, melyek a betegágy mellett, a rendeléseken kitűnő szolgálatot tesznek,
kielégületlenséget okoznak, mihelyt szakterülete új feladatainak megoldásá
ban is alkalmazni szeretné. A szűrővizsgálatok, alkalmasságvizsgálatok, epi
demiológiai felmérések, a terápiás hatás ellenőrzése, betegeivel és saját szak
májával szembeni beállítódások elemzése arra kényszeríti, hogy ismereteit
egzaktabb formában, mások által is ellenőrizhetően dolgozza fel. Mihelyt kilép
hagyományos szerepéből, és a kórtermeken, rendelőkön kívül vizsgálódik, rá
kell jönnie, hogy a kvantifikáció, a pszichometria előnyösebb. Ugyanakkor azt

is tudomásul kell vennie, hogy ezek az új eszközök még nagyon tökéletlenek,
több bennük a lehetőség, mint amennyit jelenleg ténylegesen nyújtani tudnak.
Az elmélet és a gyakorlat jelentős különbsége, ami a pszichometria területén
különösen szembetűnő, mégis inkább ösztönző hatású, mint elkedvetlenítő.
Az új ismeretek nem a korábbi elvetését, hanem szélesebb áttekintésben,
magasabb szinten való integrálását segítik elő.
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FÓRUM
ALEKSZEJ NYIK0LAJEV1CS LEONTYEV
1903—1979

Nem sokkal Lórija elvesztése után ismét egy ,,nagy öreggel” , egy inspirativ
szellemű egyéniséggel, a Vigotszkij-iskola egyik jelentős képviselőjével lett
szegényebb a szovjet pszichológia. 1979. jan. 21-én, 76 éves korában elhunyt
A. N. Leontyev akadémikus, a Moszkvai Lomonoszov Egyetem pszichológiai
fakultásának alapítója és dékánja, tanszékvezető professzora, a párizsi Sor
bonne díszdoktora, a Nemzetközi Pszichológiai Társaság volt alelnöke, az
MTA tiszteletbeli tagja.
1903. febr. 3-án született, haladó gondolkodású orosz értelmiségi családban
nevelkedett. Pszichológusi diplomát 1924-ben nyert a moszkvai egyetemen.
Végzés után a korabeli pszichológia egyik leginvenciózusabb kutatói egyénisésének: L. Sz. Vigotszkijnak lett közvetlen munkatársa a moszkvai Pszichológiai
Intézetben. Egész életére meghatározó volt a vele közösen kialakított kutató
pszichológusi beállítottság és kutatási program. Vigotszkij korai halála után e
program részben szükségszerű korrekcióját és továbbfejlesztését ismerhetjük
Leontyev teoretikus és kutatói munkásságában. Lurijával, Zaporozseccel,
Elkonyinnal s a tőle teoretikus hangsúlyeltolódásokban különböző Rubinsteinnal együtt marxista teoretikus orientációjú pszichológusként vált ismertté
a nemzetközi pszichológiai életben.
Doktori disszertációját a pszichikum elemi formájának, az érzelőképességnék a genéziséről 1939-ben fejezte be, ez azonban végülis csak 1958-ban jelent
meg a pedológia körül támadt félreértések és viták tisztázása után. Leontyev —
Vigotszkij eszmetársaként — azért találta olyannyira fontosnak az érzékelő
képesség filogenetikus és ontogenetikus vizsgálatát, mert úgy vélte, hogy a
pszichikum genézisére adott választól nagy mértékben függ a pszichikum vizs
gálatának általános módszere. A korabéli pszichológiai és filozófiai gondolko
dásba belehelyezve könnyen felmérhető a pszichikum keletkezésétől kialakí
to tt leontyevi hipotézis jelentősége, ha szemügyre vesszük fontosabb ismérveit:
azt, hogy sajátos élettevékenységként, közvetett és közvetítő jellegű, a külső,
biológiailag releváns és semleges környezeti mozzanatok közötti viszonyokról
tájékoztató, szelektív és aktív élettevékenységként elemezte a pszichikumot.
Az érzékelés tárgyi tartalmának visszatükrözését, pszichikus reprezentációját
megkülönböztette a jelzés, a jelzőrendszerkénti működés funkcionális aspektu
sától. Ezzel olyan kötést létesített a pszichikum természettudományos aspektusú
vizsgálatához, amely már a kiindulásnál kizárta mind az organikus és pszichikus
éles, spiritualista vagy dualista szétválasztását, mind a fiziológiai redukcionizmust, amely az érzékelésben csupán a jelzés funkcionális minőségét ismerte fel.
Az állati pszichikum fejlődésében a döntő szakaszok kialakulását az életfel
tételek megváltozsának következtében előálló bonyolultabb életfolyamatok0*

305

kai, a külső mozgásos tevékenység struktúrájának lényegi változásaival hozta
kapcsolatba. A pszichológiai elméletalkotásban és a pszichikus folyamatok
kísérleti genetikus kutatásában egyaránt elvi jelentőségűnek tartotta azt, hogy
történetiségében és egységben kezeljék az ember tárgyi jellegű mozgásos ill.
gyakorlati tevékenységét, valamint belső pszichikus tevékenységét. Ezen az
úton jutott el Vigotszkijjal, Lurijával együtt a tudat és a tudatos, akaratlagos
tevékenység genezisének szétválasztásához, az észlelés tárgyi és effektoros
szabályozottságának a gondolatához, melynek értelmében a receptív rend
szerben kibontakozó effektoros folyamatok dinamikája fokozatosan hasonul a
külső tárgy tulajdonságaihoz. Zaporezsec és munkatársai a látás, Ananyev és
munkatársai a tapintás, Leontyev és munkatársai a hallási észlelés terén
tanulmányozták s részben igazolták ezt a dinamikát.
Az emberi pszichikum fő fejlődési mechanizmusát a „társadalmi átörökítés
ben” látta, amelyet viszont másképpen írt le, mint a „kollektív képzetek”
átörökítését: azt a folyamatot értette alatta, amellyel az egyén elsajátítja,
interiorizálja a történelmileg kialakult társadalmi tevékenységformákat s azok
struktúráját, s ilymódon kialakítja specifikusan emberi pszichikus képességeit.
Az emberi pszichikum filogenézisében differenciáltan és tárgyszerűen elemezte
a munka-jellegű tevékenység döntő átalakító hatását a pszichikus tevékenység
fejlődésére.
Mindezek a gonkolatok, hipotézisek s részint ezek empirikus bázisa a magyar
olvasók előtt is ismert lehet, hiszen Leontyev fő műve: A pszichikum fejlődésé
nek problémái címmel, bár sajnálatosan rossz fordításban, de magyarul is meg
jelent, 1964-ben.
Leontyev experimentális munkásságában a 30-as években egy aspecifikus
érzékenység, a bőr fényérzékelőképességének kísérleti genetikus vizsgálata, az
50-es években pedig a látás és a zenei hallás, mint perceptív funkcionális rend
szer, szerveződésének a vizsgálata állott előtérben. Az észlelés ún. motoros
elméletéhez állott közel, de az elmélet híveinél jobban kiemelte az észlelés
objektív tárgyi viszonylatokat megragadó, tükröző minőségét s a szubjektum
aktivitásának különböző szintjeit, valamint az emberi észlelés sajátos, társa
dalmi-történeti fejlődését. Ez utóbbiról tartott előadása XVI. Nemzetközi
Pszichológiai Kongresszuson (Bonn, 1960) komoly érdeklődést váltott ki.
Hasonló módon élénk nemzetközi érdeklődés s elismerés kísérte azokat az
eredményeket, amelyeket a háború utolsó éveiben a koponyasérültek pszi
chikus funkcióinak, főként akaratlagos mozgásainak a rehabilitációjában
Lurijával és Zaporozseccel együtt értek el (Leontyev volt ez időben a rehabili
tációs kórház tudományos munkájának vezetője). A gyakorlati eredményeknek
feltehetőleg előfeltétele volt, hogy a magasabb pszichikus funkciók rendszer
jellegű megközelítésével adekvát elméleti orientációt találtak a konkrét kísér
leti és rehabilitációs munkához. Ezekről az eredményekről Zaporozseccel
együtt számolt be Leontyev „A mozgás helyreállítása” c. könyvükben
(Moszkva 1945).
Külön fejezetben kellene méltatni tudományszervezői munkásságát, mely
nek eredményeként létrejött a moszkvai pszichológiai fakultás és számos új
pszichológiai szakág, kutatási irány honosodott meg (így pl. az űrpszichológia,
a szociálpszichológia).
Legutolsó munkája: „A tevékenység, tudat és személyiség” címmel 1975-ben
jelent meg Moszkvában. Azóta több idegennyelvű kiadást ért meg. A magyar
nyelvű kiadás megjelenése ez évben várható a Gondolat Kiadó kiadásában.
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Leontyev teoretikus hagyatékában vannak egyenetlenségek, Jobb lett
volna, ha kiérleltebb álláspontot nyerhettünk volna örökségül pl. a jelentés és
értelem rendkívül fontos megkülönböztetésében, a tevékenység strukturális
elemzésén túl a tevékenység társas viszonyainak elemzésében, stb. Bizonyos
túláltalánosításokat — így pl. az észlelés mint „idomulás, hasonulás” terén
kialakított álláspont túlzásait ő maga is, tanítványai is továbbgondolták és
finomították. Mindez azonban nem változtat a lényegen: a kísérleti genetikus
módszer életképességén, a tevékenység különböző formái végsősoron egységes
voltának és kölcsönhatásának az elvén ill. az elv heurisztikus értékén s azon a
tényen, hogy Leontyev munkássága, fellépése messzemenően hozzájárult a
szovjet pszichológia intézményes megerősödéséhez, fejlődéséhez s a pszicholó
giai és a filozófiai kutatásban a mechanikus materialista beállítottság s a
vulgárpavlivizmus leküzdéséhez.
V á b i n é S z il á g y i I b o l y a

307

A XIX. NEMZETKÖZI ALKALMAZOTT
PSZICHOLÓGIAI KONGRESSZUS
München 1978. VII. 30—VIII. 6.

Mire ez a rövid beszámoló megjelenik, a hazai pszichológiai közéletet már az
1980-as leipzigi kongresszusra való felkészülés foglalkoztatja. A visszaemléke
zés célja a pszichológia nemzetközi szervezeteiben végbemenő tevékenység
folyamatosságának érzékeltetése és az organizációk differenciálódásával para
dox módon együttjáró összefonódások, átfedések bemutatása. Célja továbbá
olyan általános szaktudományi, tudománypolitikai és szakma-etikai fejlő
désvonalak kirajzolása, melyek túlmutatnak az előadások — bármily nagy
értékű — esetlegességein és extrapolációkra, előrejelzésekre alkalmasak.
Akik ma Leipzig-re szerveznek, okultak München tapasztalataiból, amilyen
késlekedve indult akkor a kongresszusi munka, oly gyors ütemű most az előké
szítés.
A Nemzetközi Alkalmazott Pszichológiai Társaság (továbbiakban I. A. A. P.)
négy évente rendez kongresszust a Pszichológiai Társaságok Nemzetközi
Szövetségével (továbbiakban I. U. P. S.) megállapodásuk értelmében kétéven
ként kölcsönösen helyt adnak a másik Társaság vezetőségi üléseinek.
A müncheni Kongresszus társrendezői között szerepelt a Német (NSZK)
Pszichológiai Társaság, a Pszichológusok Nemzetközi Tanácsa (I. C. P.) a nem
zetközi Tesztbizottság és számos egyéb, munka-, sport-, keresztkulturális
pszichológiai nemzetközi szervezet.
Az IUPS ülésén, melyen a Magyar Pszichológiai Társaságot képviseltem,
E. Klix (NDK) ismertette az 1980-ban Leipzigben rendezendő kongresszus
tudományos programját. Foglalkoztak az UNESCO támogatását élvező priori
tásokkal, mint pl. a nők, a környezet, az afrikai gyermeknevelés és szociali
záció, valamint a bevándoroltak pszichológiai problémáinak feltárásával és
kutatásával. Megvitatták az IUPS részvételét az 1979-es Gyermek év tudo
mányos rendezvényein. Tervbe vették a pszichológiai szakma-etikai kódex
kiadását 1979-ben, valamint egy újabb nemzetközi referáló folyóiratot, mely
elsősorban a német nyelven publikált kutatásokat tenné hozzáférhetővé
francia illetve angol olvasók számára. Módozatokat kerestek a Nemzetközi
Tesztbizottság (mely az IAAP albizottságából fejlődött ki) s az IUPS szerve
zeti kapcsolatainak elvi rendezésére.
Az IAAP három alkalommal tartott vezetőségi ülést, köztük egy teljes napo
sat. Sor került az 1976-ban Parisban alakított munkabizottságok (publikációs-,
tudományos-, tagsági-, teszt-) részletes jelentéseinek tárgyalására, de a leg
élénkebb vitát azok a pénzügyi tervezetek váltották ki, melyek a tagsági díj
jelentős emelésével (7 dollárról évi 25 svájci frankra) kísérlik meg egyensúlyban
tartani a Társaság lapjának egyre dráguló fenntartását. Bizottsági jelentésben
összegezték a javaslatokat, melyek mind a szocialista országok, mind a fejlődő
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országok devizanehézsógeinek figyelembevételével biztosítanának lehetőséget a
tagsági díjak átutalására.
Sor került az IAAP vezetősége egy harmadának megújítására, s nem kerül
hettem el, hogy a szocialista országok vezetőségi tagjai közül, mint egyetlen
jelenlévő ezen a kongresszuson, ne emeljek szót egy politikaiag kifogásolható
jelöléssel kapcsolatban. E vitatható döntés ellenére s az „International Am
nesty” képviselőinek nem hivatalos jelenléte dacára, a kongresszus politikai
légkörét és az információs kapcsolatokat, társasági rendezvényeket sikerült
feszültségmentes, baráti szinten tartani.
A müncheni kongresszuson 1800 résztvevő (2000-nél többet vártak) kb. 60
országból közel 1000 előadással szerepelt. A magyar delegáció 25-ös létszámá
val megegyezett a szovjet képviselet nagyságrendjével s lényegesen meghaladta
a többi szocialista országból érkezettek számát. Imponálóan nagy számmal
szerepeltek az indiai küldöttek és több latin-amerikai ország is jól volt repre
zentálva. A harmadik világ növekvő jelentőségét számarányuknál is jobban
kifejezi a pszichológiai problémáiknak szentelt tudományos rendezvények
súlya és mind az IAAP, mind az IUPS kereteiben újonnan kialakított szerve
zeti tömörüléseik.
A nyolcvannégy szimpóziumon kívül kerekasztal konferenciák, szabad elő
adások, műhelybemutatók, intézménylátogatások tarkították a programot, de
ez a változatosság és felaprozódás egyben a kongresszusi műfaj sajátos korlá
táira is rávilágított, s a plenáris üléseknek jutott a szerep, hogy valamilyen
áttekintést, szemléleti egységet biztosítsanak. Plenáris ülésen beszélt Mme
Lévy-Leboyer (az IAAP alelnöke) az alkalmazott pszichológia történetéről és
megkülönböztető kritériumairól, azaz a kontigenciáról (a törvényszerűségek
konkrét szituációhoz, meghatározott feltételekhez kötöttek), a plaszticitásról
mely (lehetővé teszi a fejlesztést, nevelést, pszichoterápiát, rehabilitációt) s a
molaritásról (a személy totális megközelítésének szükségessége, a részinfor
mációk elégtelensége).
Az IUPS és az IAAP közös rendezvényeként szerepelt a pszichológusok
szakmai etikájával foglalkozó kerekasztal konferencia. Nuttin a személyes
jólét és a közösségi érdek közötti feszültséggel foglalkozott, leszögezve, hogy az
alapkutatásban végzett tudományos kísérletek nem szolgálják közvetlenül az
egyéni jólétet, viszont nem is veszélyeztethetik. A humán kísérletek etikai olda
lát Svédországban az 50-es évektől még a tervezés időszakában ellenőrzik
(Johansson). Nagyon óvatosan kezelendő az „abnormis” vagy „pathológiás”
minősítés. Megkívánható a vizsgált személy teljes informáltsága és formális
beleegyezése (Rosenzweig), viszont ezt a követelményt a kúltúrkörhöz kell
adaptálni (Durojaiye-Nigéria). Summerfield a kutatás-etika nemzetközi fejlő
dését vázolta, míg Tomaszewski arról beszélt, hogy a pszichológus szakmai köte
lessége feltárni a nemzetközi kapcsolatok tudatos megrontásának veszélyeit.
A Kongresszus egyik központi témája a tesztek alkalmazása volt, mind
elméleti konstruciójukat, mind a felhasználók szakértelmét és etikai hozzá
állását tekintve, különösen ha alkalmassági szelekciós célokra veszik igénybe
ezeket a módszereket.
A szervezett intézetlátogatások keretében meghívtak Stocksmeier pro
fesszor Tutzing-i (Münchentől kb. 70 km-re) pszichohigiónes ill. társadalom
orvostani intézményébe. Kitünően felszerelt pszichofiziológiai laboratórium
ban 3 órás kísérletes stresshatásoknak (zaj, fény, frusztráló feladatok) kitett
személyeket vizsgálnak poligrafiásan és megpróbálják kiszűrni a pszicho
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szomatikusán veszélyeztetetteket. Egy másik részleg a myocardialis infarctus
keletkezésével és megelőzésével foglalkozik, továbbá jelentős erőfeszítéseket
tesznek anyagcsere-betegek, elsősorban elhízottak diétás életmód beállí
tására.
A klasszikus alkalmazott lélektani tárgyakon kívül (nevelés- munka- és
klinikai pszichológia) a szociálpszichológia szerepelt döntő súllyal, részint mint
keresztkulturális problémakör, részint mint a szervezetek, a vezetés, káder
kiválasztás pszichológiája.
Saját előadásomat D. Sinha indiai pszichológus felkérésére, az általa veze
te tt „Pszichológia a szegénység leküzdésében” című szimpóziumon tartottam .
Nyomatékosan hangsúlyoztam természetesen, hogy a pszichológia nem szá
molhatja fel a szegénységet — lévén ez társadalmi-gazdasági probléma —
viszont sokat tehet a szociális percepcióban, az életmódban, negatív előjelű
mentalhygienes szokásokban megnyilvánuló tudati maradványok felszámolá
sában ott, ahol politikai eszközökkel már megszüntették a hátrányos helyzetet,
a gazdasági-kulturális diszkriminációt. Példaként a cigányság helyzetének
javítására kifejtett erőfeszítésekről és a leküzdendő előítéletekről tettem
említést.
Az előadás után élénk érdeklődést tapasztaltam hazai viszonyaink, különösen
iskolarendszerünk iránt.
M o u s so n g -K o v á c s E r z s é b e t
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A N Y ELV I KOMMUNIKÁCIÓS K ÉSZSÉG KIALAKULÁSÁNAK
FE JL Ő D É S L É L E K T A N I ÉS PSZIC H O LIN G V ISZTIK A I
VONATKOZÁSAI
su g á r n é k á d á r jű l ia

Kandidátusi értekezés tézisei

I. A kutatási feladat és tudományos előzményei
Vizsgálatainkban a beszédhang kifejező, „ráhatás” (Rubinstein) funkcióját,
a beszédnek a szupralingvisztikai elemekben realizálódó emocionális töltését
és ezen elemeknek a nyelvi kommunikációban betöltött szerepét kutatjuk a
beszédfejlődés időszakában.
Kérdésfeltevésünk, módszereink és kísérleti anyagunk értékelésének szem
pontjai azt a törekvésünket tükrözik, hogy — támaszkodva bizonyos pszicho
lingvisztikai teóriákra, ill. módszerekre, továbbá bizonyos fejlődéslélektani
törvényszerűségekre — feltárjuk a beszéd, és ezen keresztül a kommunikáció
szupralingvisztikai elemeinek fejlődésvonalát és fejlesztési lehetőségeit a vizs
gált életkorban. A vizsgált életkor a preverbális kortól a nyelvtanilag helyes
összefüggő beszédre, ill. dialógusra képes életkoron keresztül a folyamatos el
beszélésre képes, olvasni tudó, bizonyos anyagot nyelvileg reprodukálni tudó,
fejlett társas kapcsolatokban kommunikálni tudó életkorig terjed.
E gy koncepcióra épülő, de logikailag s így történetileg egymásból fakadó
kérdésfeltevés nyom án — a tém á t körüljáró, több szempontból megközelítő,
három vizsgálatot végeztünk.
Az első vizsgálat a beszéd szupralingvisztikai elemeinek (prozódikus és
m etakom m unikativ elemek) jellemzőit vizsgálja az észlelés, ill. a kifejezőképes
ség fejlődésének tükrében.
E vizsgálat eredm ényeképpen azt nyertük, hogy kiemelkedően jelentős t é 
nyező a gyermeki kom munikációban az emóció, a dinamizmus és az idői viszo
nyok, ill. a tervezés.
E tényezők megjelenési formáit és szerepét vizsgáltuk meg a tanulmányunk

ban szereplő második vizsgálatban, az összefüggő beszéden belül az elbeszélő
készség fejlődésének tükrében. Végül kutatásunk logikája, éppen a fenti meg
határozó, elemi pszichés tényezők kommunikációs funkcióinak nyomon köve
tése elvezetett a nyelvi kommunikációs készség gyökereinek, elemi formáinak
kutatásához — a preverbális kor és a beszéd kezdetének fejlődéslélektani és
pszicholingvisztikai elemzéséhez.
Vizsgálataink, kérdésfeltevésünk elméleti h áttere egyrészt a nyelv, a nyelvi
kom munikáció többszintűségére vonatkozó teóriák széles köre.

Thomas Seboek (1964) egyszerre több sávon (vokális, auditorikus, gesztikuláris, cselekvésbeni, helyzetbeli) megvalósuló jelző és visszajelentő kommuniká
ciós rendszerről beszél.
Sapir (1971) a „szimbolikus és expresszív sablonrendszerbe” , Rubinstein
(1964) a beszéd „közlő, ráhatás, cselekvést reguláló” funkcióiba, Vigotszkij
(1971) az affektiv és intellektuális folyamatok egységének dinamikus rendsze
rébe rendezi a nyelvi kommunikáció fenti, sokféle tényezőjét.
A komplex nyelvi jelzések közlésének és megértésének „technikájára” vo
natkozó teóriák is sok hasonlóságot mutatnak:
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Jakobson (1972) kommunikációs elmélete a „szelekció-kombináció” elvének
értelmében bizonyos nyelvi egységek kiválasztásával, azok kombinációja útján
történő új egységbe fűzésével jön létre az aktuálisan szükséges jelentésű jel.
Fónagy Iván szerint (1966) a nyelvi jelben kettős kódrendszer érvényesül — az
aktuális szituációra jellemző természetes és a nyelvre jellemző konvencionális
— amelyek minden kommunikációs szituációban aktuálisan szervezett, bonyo
lult alá- és fölérendeltségi viszonyba kerülnek egymással.
A nyelvi megnyilvánulásokat alkotó mondatok fenti, belső hierarchiáját
Osgood elméletében (1970) ún. „configurational feature”-ként a szórend, hang
lejtés, hangsúly, ritmus alkotja, rendezi.
Lényeges érintkezési pont a verbális kommunikációt elemző szakirodalom
ban „az időben realizálódó beszédstratégia” kérdése. Az idővel való gazdálkodás
(beszédsebesség, ritmus, pauzák) nyomán létrejövő harmónia tulajdonképpen
az intellektuális szinten megvalósuló funkcionális elvet tükrözi, amennyiben
— Goldmann—Eisler szerint (1965) — a centrális műveletek (fogalomalkotás,
szemantikus és szintaktikus műveletek) és a perifériális tevékenység (fonáció,
artikuláció, intonáció) váltakozó egyensúlyával a folyamatosság és a megszakítottság ciklusai jönnek létre.
Vizsgálataink általános lélektani háttere abban a szemléletben gyökeredzik,
hogy a kommunikációs magatartásban általában minden szinten érvényre jut
az ún. archaikus vagy konvencionális, és a természetes vagy aktuális kód
rendszer dinamikus egysége, és hogy tulajdonképpen mindkét szint filo-, ill.
ontogenetikailag, társadalmilag, ill. a személyiség fejlődése által determináltan
érvényesül az adott aktuális szituációban.
S ami érvényesül mint ható effektus, az a kifejezés, a megnyilatkozás emo
cionális telítettsége és irányultsága — mind a közlőben, mind a kommunikáció
során közlővé váló befogadó visszajelentéseiben. (Osgood, Davitz, 1959,
Kem pner—Lewi, 1957).
Az aktuális érzelmi állapotot a pszicholingvisztikai egységek hierarchiájá
ban — Osgood felosztásában — az ún. motivációs szint képviseli. A kommuni
kátorok megfelelő motiviációs állapota és attitűdje befolyásolja az információ
átadást. Ez tehát az a „dinamikus affektiv bázis” (Osgood), az a „dinamikus erő
rendszer” (Buda), amely létrehozza és fenntartja az interperszonális kapcsola
tokban megvalósuló verbális kommunikációt, a maga verbális kontextusával.
Fejlődéslélektani vonatkozásban Wallon (1958) fejlődéselméletének két alap
vető tételére támaszkodunk. Az egyik elv a „váltakozás mint funkcionális
jelenség” — amely minden pszichés jelenségben és minden fejlődési szakasz
ban jelenlevő két, ellentétes irányú, egymást kiegészítő, ill. egymást fel
tételező fázis váltakozását jelenti. Ez az elv érvényesül többek között a minta
követés és a cselekvés belső kontrollja viszonylatában vagy a cselekvés és a
jelzés közötti kapcsolat dinamizmusában. A másik elv a „struktúra képzés”
fejlődéslélektani jelensége. Ez az elv érvényesül akkor, amikor a cselekvés és a
jelzés közötti kapcsolatban egyben értékelést, választást, sorrendiséget tételez
fel. S ez természetesen magában hordja az anticipációt, az elkövetkező fel
idézését. A beszéd rendező lehetősége és funkciója kapcsolja össze — Wallon
szerint — az „időre beállított cselekvést a különféle lehetséges társadalmi in
dítékkal” , ill. egybehangolja a cselekvést a „társadalmilag kidolgozott idő
rendi kerettel”. ,, így jelenhet meg a gyermek tevékenységében a cselekvés
késleltetése, a jövőre vonatkozó cselekvéskorlátozás, a tervezés.” A beszéd
fejlődést, a verbalizáció folyamatát, a beszéd belső struktúrájának kialakulá
312

sát is a beszéd és a tevékenység szoros, dialektikus kapcsolata, funkcionális
váltakozása valósítja meg.
Ezt igazolják Lurija (1974), Ljamina (1963), Bruner (1975) kísérletei.
Értekezésünkbe foglalt fejlődéslélektani aspektusú kutatásainkban — a
fenti tudományos előzményekre, elméleti háttérre támaszkodva —feltételezzük,
hogy a csecsemőkori, kisgyermekkori, óvodáskori, sőt kisiskoláskori élet
szakaszokban a beszéd valamennyi komponense — bár nem azonos ritmusban
és különböző mechanizmust! tanulás révén —, de lényegében együtt fejlődik.
A csecsemőkorban a beszéd kialakulása kezdetén nyilvánvalóan a konvencio
nális értelemben vett szemantika nélküli, de prozódiai elemekkel „értelmessé”
te tt hang, hangsor-jelzés a domináns.
Ez a dominancia a beszédtanulás során a szemantikus tartalom irányába
tolódik el. A tárgy-név kapcsolatok bővülésének időszakában a névvel való
jelölés, mint konkrét tárggyal kapcsolatos, kapott vagy rámutató információ,
vagy informatív közlés válik dominánssá. Az összefüggő beszéd (mondatok,
mesélés, olvasás, összefüggő verbális reprodukció) megjelenésével, feltétele
zésünk szerint, kiegyenlítődik a két fő jelentést hordozó komplexum jelentő
sége — a szóbeli megjelölés és a prozódiai elemek információt hordozó szerepe.
Vagyis feltételezzük, hogy nemcsak a kialakult „felnőtt” beszédben, fejlett
nyelvi kommunikációs magatartásban jut érvényre a konvencionális anya
nyelvi és az aktuális (személyre, szituációra stb. jellemző) kódrendszer dina
mikus egysége, hanem ez a vokalizáció fejlődésfolyamatát is jellemzi. Továbbá
feltételezzük, hogy a nyelvi kommunikációs magatartás e dinamikus egységét
a kommunikációs szituáció és a kommunikáló egyedek között kialakult empá
tiás, affektiv „dinamikus erőrendszer” (Buda) szabályozza. Kiemelten meg
határozó szerepet tulajdonítunk e „dinamikus affektiv bázisnak” (Osgood) a
vizsgált életkorban, hiszen az első 7—8 évet, ha csökkenő mértékben is, első
sorban az emóciók által meghatározott pszichés működés jellemzi.
S végül feltételezzük, hogy a kommunikáció és ezen belül a beszédtevékeny
ség, ezen affektiv bázison alapuló dinamikus jellemzői szoros összefüggésben
fejlődnek valamennyi pszichés tevékenységgel, s kiemelten a mozgással, ill.
cselekvéssel — annak összerendezettségével, időbeni lefolyásával, ritmusával,
komplexitásával, célszerűségével.
Ennek alapján két kérdéskörre összpontosítottuk kutatásainkat:
1. Vajon a beszéd szupralingvisztikai jegyeinek percepciós, ill. tanulási folya
m atát milyen tényezők határozzák meg döntően: a nyelv korábban elsajá
títo tt konvencionális jegyei, vagy domináns pszichés fejlődési sajátosságok,
a praxis vagy egyéb pszichológiai törvényszerűségek, jelenségek.
2. A vizsgált életkoron belül milyen funkciót töltenek be, ill. a kommunikatív
funkció milyen szintjén vannak a vizsgált prozódikus, ill. szupralingvisztikai
beszédelemek.
II. A kísérlet módszerei
1. Vizsgálat: A beszéd szupralingvisztikai elemeinek vizsgálata.
A módbeli jelentés szerint ötfajta mondattípus — felszólító, óhajtó, fel
kiáltó, kijelentő, kérdő — percepciójának és utánzásos tanulás nyomán meg
valósuló alkalmazásának jellemző prozodikus jegyeit vizsgáltuk. E jellemzőket
összevetettük a vsz-ek által reprodukált ritmikus mondóka beszédminőségei
nek jellemzőivel.
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Vizsgálatainkat három, egyenként 20 fős 5—8 éves gyermekcsoporttal végez
tük. A korcsoportok átlagéletkora: 5; 11, 6;10, 8;1. Intelligencia-vizsgálatot
(Binet) és metakommunikativ felmérést végeztünk, valamint hallásélesség
és éneklőképesség próbát alkalmaztunk.
A vizsgálat beszédanyagát egyrészt magnetofonszalagon, másrészt oszcillogram formájában filmen rögzítettük, párhuzamosan egy termisztoros lég
zésadapter által továbbított légzésgörbével. A vizsgálat másik szakaszában a
különböző prozodiájú mondatok oszcillogramját és az általuk kiváltott mozgásválaszok kezdőpontját és időtartamát regisztráltuk párhuzamosan. A konstans
verbális inger (az azonos szavakból álló ötféle módon exponált mondat) etalon
ját hanglemezről exponáltuk. A magnetofonnal rögzített hanganyag analízisét
hangnyomásszint elemző és regisztráló elektroakusztikai műszerekkel végeztük
el. A vizsgálati anyagot egyrészt az idői viszonylatok alapján elemeztük (be
szédtempó, időtartam, bizonyos időpontok összefüggése a beszédlégzés, ill. a
kiváltott mozgás időjellemzőivel); másrészt a hangnyomásszint változás jel
lemzőit vizsgáltuk. A fenti eredményeket a korcsoportok verbális percepciójá
nak és verbális tanulásának tükrében elemeztük.
2. Vizsgálat: Az elbeszélőkészség fejlődésének jellemzői.
E vizsgálatunkban a televízióműsort audiovizuális közlésnek tekintve, a ver
bális rekonstrukcióra vonatkozó hatást és e hatás életkori feltételeit kutattuk.
Három ülésben, három hasonló mondanivalójú és hasonló terjedelmű mesét
exponáltunk a vizsgált csoportoknak. A mesék — nyelvi, szerkezeti szempont
ból — nehézségi fokban és az exponálás módjában (elbeszélés, bábfilm, rajz
film) tértek el egymástól. A vizsgálatot szintén három, egyenként 20 fős kísér
leti csoporttal végeztük el, kor szerinti elosztásban ismét:
óvodás korcsoport, átlagéletkor 6;5,
első osztályos korcsoport, átlagéletkor 7;2,
második osztályos korcsoport, átlagéletkor 8;2.
Közvetlenül egy-egy fenti mese közös megtekintése után, egyéni foglalkozás
során, a gyermekeknek el kellett mesélniük, mit láttak, hallottak. A mese
reprodukciókat magnetofonszalagon rögzítettük.
A vizsgálatban résztvevő gyermekekkel felmérő vizsgálatként elvégeztük a
Wechsler—Hawik intelligencia-próbát és a metakommunikativ készséget fel
mérő próbát.
A fenti vizsgálati anyag értékelését a nyelvi rekonstrukció formai, szerkezeti,
időbeni jellemzői alapján végeztük el — összefüggésben az életkorral, az IQval és a metakommunikativ készség szintjével.
3. Vizsgálat: A kommunikációs készség fejlődésének jellemzői a preverbális
időszakban (longitudinális megfigyelés és esetleírás).
Az előző két vizsgálat nyomán nyert tapasztalat és szemléletmód alapján
a valóságos és közvetlen kommunikációs szituációk során figyeltük meg az
első két életév preverbális és verbális kommunikációjának prozodikus fejlődé
sét — szoros összefüggésben vizsgálva az érzelmi, tevékenységben! és nyelvi
differenciációt.
A vizsgált személy hangadásainak jellemzőit különféle interakciós szempont
szerint követtük: a szülőkkel kialakított preverbális kommunikáció, hangot
adó játékkal, ill. hangot nem adó játékkal folytatott tevékenységet kísérő
hangadások.
A vizsgált személy 30—275. napjáig 10—14 naponként, ettől kezdve — az
570. napig — 30 naponként készítettünk magnetofonfelvételt.
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A vizsgálati anyagot a megszólalások sűrűsége, a hangreakciók reakcióideje,
a hangadás tartam a és a hanggörbék hangnyomásszintje és hangsúlyossága
szerint értékeltük (vö. 1. sz. vizsgálat).
E tényezők adatait összevetettük a vsz-ről készült fejlődési napló feljegy
zéseivel.
III. Vizsgálati eredmények
1. A beszéd prozódiára vonatkozó vizsgálati tapasztalataink
1.1 A verbalizáció kezdetén fellépő szómondatok, ill. agrammatikus primitív
mondatok megjelenési sorrendjében azt tapasztaltuk, hogy az érzelmekkel
telített felkiáltó, felszólító, és az új tárgyakat, ill. cselekvési formákat kons
tatáló, azonosító szómondatok jelennek meg először a beszédfejlődésben.
S csak legvégül, a tényleges beszéd kezdetén alakulnak ki az első informatív
jellegű közlő, kijelentő mondatok.
A vizsgált 5 —8 éves gyermekeknél is a nagyobb érzelmi telítettségű és
a beszédpraxisban gyakrabban előforduló mondatfajták (felszólító, kérdő)
a hangsúly, a ritmus, a beszédlégzés, stb. szempontjából összehangoltabb
produkciókban realizálódnak, mint a csupán ábrázolás célját szolgáló,
érzelmileg semleges kijelentő mondat. (A felszólító és kérdő mondat
használatában bizonyos, tapasztalatokon alapuló, jelentésbeni össze
mosódást észleltünk.)
A beszédlégzés és a beszédproduktum vizsgált minőségei (beszédsebes
ség, max. dB szint, szekvenciák száma) közötti összefüggésekből világossá
vált, hogy a beszédlégzés organizációja, a vele kapcsolatos stratégiai jel
legű operáció nagymértékben függ a pszichológiai beállítódástól, ill. a perceptív séma alapján történő anticipációtól — a perceptuális attitűdtől.
Ennek tudható be, hogy a felszólító és kérdő mondat esetében jelentkeznek
a legkörülhatároltabb jellemzők és a legnagvobbmérvű tanulás is e monda
tokkal kapcsolatban tapasztalható a gyakorlás nyomán. A kijelentő mon
datnál ezzel szemben a leghatározatlanabb, legkevésbé jellemezhető, ill.
általánosítható jelenségeket tapasztaltunk.
1.2 Az eltérő prozódiájú verbális ingerre adott mozgásválaszokra vonatkozóan
azt tapasztaltuk, hogy az életkor növekedésével, ill. a gyakorlás nyomán
mind a mozgásfellépés időpontjában, mind az időtartamban differenciálódó,
célszerűbb reakció jön létre.
A tevékenység módját kifejező verbális ingerre adott mozgásválaszok
ban tehát szintén a beállítódásnak, ill. motoros attitűdnek jut domináns
szerep. Természetesen a legbiztosabb differenciáció a felszólító, óhajtó és
felkiáltó mondatok esetében jön létre.
1.3 A folyamatosság és megszakítottság egyre harmonikusabb és ökonomikusabb megvalósításával, jellemző fejlődési tendencia jelentkezik az életkor
növekedésével.
A preverbális korszakban megjelenő nagy érzelmi telítettségű ritmikus
hangadás egyre határozottabb formát ölt és egyre szorosabb kapcsolatba
kerül a mozgásritmussal. A preverbális kor végén, a verbalizáció kezde
tén, a hangadások folyamatosságának és megszakítottságának váltakozása
szoros összefüggést mutat egyrészt a nagy mozgások kialakulásával (ülés,
állás, járás), másrészt a dialógusra képes beszédmagatartás megjelenésével.
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A ritmikus szöveg, a ritmikus párhuzamosságok által kiváltott emocionális
hatás az 5—8 éves kísérleti személyek beszédét a prózai mondatok repro
dukálásánál magasabb aktivációs szinten és koordináltabban hozza létre.
A folyamatosságot egyre inkább megközelítő beszédfejlődésről tanúskodik
a mondatok reprodukciójában a szekvenciák számának csökkenése és az
elbeszélés (mesereprodukciók) esetében a felesleges, a folyamatosságot meg
szakító beszédrészek, ill. a vissza-visszatérő beszédszakaszok számának
csökkenése.
2. A komplex nyelvi kommunikáció néhány alapvető faktorának (hallásélesség,
verbalitás és metakommunikativ szint) életkori jellemzői.
2.1 Vizsgálataink alapján 5 —8 éves életkorban a hallásélesség, a verbalitás
szintje és a beszéd vokális minőségei között számos, elsősorban a légzés és a
hangnyomásszint organizációja tekintetében megvalósuló kapcsolat van.
A hallásélesség, a verbalitás és a vokalizáció vizsgált minőségeinek össze
függései, komplex organizációja az 5 —7 éves gyermekeknél az életkorral
egyenes arányban növekszik, amely növekedés megmutatkozik az össze
függések számának és a korreláció mértékének emelkedésében. A 7 —8 éves
korcsoportban viszont a szignifikáns összefüggések számának némi csök
kenését tapasztaltuk.
2.2 A m etakom m unikációs jegyek percepciója, ill. a m etakom m unikativ
jegyek által inspirált interperszonális kapcsolat verbális m egfogalm azásá
n a k készsége az életkorral egyenes a rán y b an nő. Viszont az életkor növe
kedésével, nyilván a praxis következtében a teljesítm ény egyre lazább k a p 
csolatot m u ta t az IQ -val.

Ezen belül azonban az 5 —7 éves korcsoportok esetében a metakommunikatív jegyek észlelésében és megfogalmazódásában az intelligencia-struktúra
performációs faktora játszik domináns szerepet. Egyébként e korcsoport
nál ugyanazt tapasztaltuk az audiovizuális élmény verbális rekonstruk
ciója esetében is (pl. az exponált nyelvi forma megőrzése, ill. szószerinti
idézés). A 7—8 éves korcsoportnál viszont mindkét teljesítmény esetében
(az észlelt metakommunikativ jegyek szintetizált megfogalmazása, nyelvi
transzformációk a verbális rekonstrukció nyomán) az intelligencia-struk
tú ra verbális faktora játssza a domináns szerepet.
2.3 Az 5—7 éves, két kisebb korcsoportnál a nyelvi megnyilvánulások szinte
valamennyi vonatkozásban (légzésorganizáció, hangnyomásszint változás,
szekvenciaszám, sallangszavak száma) bizonyos túlkompenzációs jelenség
gel találkozunk, amely általában a szükségesnél, ill. a célszerűnél nagyobb
energia-, ill. időráfordításban realizálódik. Ez a jelenség különösen a 6 —7
éves, első osztályos korcsoportnál jelentkezik. E tapasztalatunk magyará
zata: a valószínűleg még nem adekvát perceptív séma, ill. dominánsan az
affektivitás által meghatározott beállítódás, — az iskolássá vált gyermek
sok esetben görcsös feladattudata, a vele szemben támasztott követelmény,
ill. az érzelmileg determinált igényszint és teljesítményszint koordinálatlan
sága.
A 7 —8 éves korcsoportnál olyan minőségi ugrás mutatkozott, amely
szerint a beszéd harmonikusabbá, a szituációhoz alkalmazkodóvá, célsze
rűbbé és ugyanakkor az anyanyelv konvencióinak megfelelőbbé vált.
Ezt tapasztaltuk a vizsgált vokális minőségek belső koordinációjánál, a
beszédlégzés organizációjánál, a ritmikusság megvalósításánál és a folya
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matos elbeszélés jellemzőiben ugyanúgy, mint a különböző prozódiájú
mondatokra adott mozgásválaszok differenciációjában vagy a metakom
munikációs készségben tükröződő komplex észlelésben, ill. az adekvát
verbalizációban.
3. A tanulás szerepe, ill. a praxis jelentősége a vizsgált beszédminőségele fejlődésé
ben
Az életkorral és a gyakorlással egyre koordináltabb és differenciáltabb,
ugyanakkor célszerűbb válaszokat kaptunk vizsgálataink során. Figyelmet
érdemel az a tapasztalatunk, hogy a gyakorlás nyomán bizonyos „meg
fontoltabb” , időben és energiában gazdaságosabb reakció jön létre. A vokalizáció kezdetéhez igazodó beszódlégzés, az alacsonyabbá váló max. hang
nyomásszint, a verbális inger végpontja felé közelítő — a döntést halasztó,
biztonságra törő — mozgásreakció és a mozgás időtartamának megrövi
dülése mind erről a jelenségről tanúskodik.
Azt is tapasztaltuk, hogy a könnyebb feladatot jelentő (vagyis nagyobb
praxis háttérrel rendelkező) verbális rekonstrukció több sallangszót hívott
elő, ugyanakkor csökkent a feladatmegoldás kapcsolata az IQ-val. Ugyanígy
csökkent a metakommunikációs felmérésben nyert teljesítményeik szintje és
az IQ közötti kapcsolat az életkor növekedésével. Vagyis egyrészről a beszéd
praxis növekedésével pszichofiziológiailag és kommunikációs funkciójá
ban gazdaságosabb, jól organizált reakciókat nyertünk, másrészről tanúi
lehettünk annak, hogy az összpontosítás elhanyagolhatósága esetén a ver
bális megnyilatkozás struktúrája is fellazul. Amennyiben a praxishoz
mérten túl könnyű a verbális feladat, akkor felhígul, pontatlanná válik;
amennyiben viszont a praxis nyomán automatizálódott teljesítményről van
szó (vokális, motoros, metakommunikációs észlelés, ill. válaszok), akkor a
beszédfunkció viszonylagos függetlenné válásával állunk szemben. Ezt a
minőségi változást a 7 - 8 éves korcsoportnál tapasztaltuk.
E kapcsolat bizonyos mértékű lazulása és az egyre táguló interperszonális
kapcsolatokban megszerzett beszédgyakorlat, a beszédmagatartásban való
jártasság egyre szélesebb generalizációs, és így egyre tágabb transzfer lehe
tőséget, alkalmazkodási képességet biztosít az aktuális aktív vagy passzív
beszélő magatartásban.
IV. összefoglalás
A három vizsgálat a lap ján igazoltnak látju k azon feltételezésünket, hogy a
nyelv prozódiájában realizálódó emocionális töltés jelentéstartalm ának ki
emelkedő szerepe van a „dinam ikus affektiv bázis” , ill. „erőrendszer’’(Osgood,
Buda) létrejöttében, am ely a verbális kom m unikáció egyik alapvető feltétele.

Különösen meghatározó szerepet tölt be a nyelvi kommunikációnak ez az
affektiv dinamikus oldala a vizsgált életkorú gyermekek beszédében, ill. beszéd
percepciójában — az affektiv motorikus életkori sajátosság, ill. a jellemző
emocionális meghatározottság következtében. E fejlődéslélektani jellemzők
hozzák létre a rendkívül szoros és intenzív kapcsolatot a beszédtevékenység
organizációja és a potenciális vagy tényleges cselekvés között is.
Különösen jelentősnek véljük azt a sokrétű, összefonódó, de ellentétes irány
ban fejlődő jelenségkomplexumot, amely egyrészt
— a fejlődéslélektani meghatározók (affektiv motorika, emocionális deter
mináció) az életkorral csökkenő tendenciájú befolyása és az
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— emóciók kifejezésének, az ön és mások empátiás alapú percepciójának az
életkorral fejlődő tendenciája között fennáll.
Másrészt hasonló jellegű, egymást feltételező, de az életkor növekedésével
egymástól távolodó fejlődésvonalú jelenségkomplexumot is tapasztaltunk:
— a kommunikációs készség fenti alapvető tényezőinek (ön- és mások per
cepciója, és ennek, az emóciók által cizellált metakommunikációs és prozodikus kifejeződése) és a verbalizáció fejlődése,
— valamint e készségek és a konvencionális anyanyelvi formák adekvát per
cepciója és alkalmazása, ill. a verbális intelligencia közti kapcsolatnak, a
praxis nyomán egyre inkább függetlenné váló tendenciája között.
A kommunikációs készségnek a fentiekben leírt dinamikus fejlődéstenden
ciája — vizsgálataink szerint — az érés, a tapasztalat és a gyakorlás nyomán
kialakuló struktúrák (pl. nonverbális szituációk, aktuális hanglejtés típusok,
hangintenzitás, konvencionális anyanyelvi grammatikai formák stb.) által
valósul meg.
Ennek következménye, hogy a gyakorlás nyomán e struktúrák már mint
optimalizált sémák érvényesülnek a metakommunikativ és verbál-kommunikatív percepcióban (Secord—Backman) — egyre inkább függetlenné válva az
intelligencia-struktúra és az érzelmi állapot aktuális összetevőinek szintjétől.
Így egyre inkább képes érvényesülni pl. az illető nyelvre jellemző konvencio
nális prozódia mint séma, amely rendező elvként hat mind az aktuális nyelvi
percepcióban, mind a beszéd hatására létrejött cselekvésben.
Nyilvánvalóan ez nem zárja ki, sőt a leírt tendenciák alapján feltételezi és az
aktuális kommunikációs szituáció megvalósulásának és fennmaradásának alap
jaként tekinti a kommunikáló személyek nyelvi és metakommunikativ jelzé
seiben tükröződő empátiás törekvést, mint a kommunikáció affektiv dinamikus
bázisát. Hiszen ez teszi lehetővé a tanult konvencionális nyelvi és beszédmagatartásbeni sémáktól való eltéréseket (metakommunikativ jelzések, szó
rend, hangerő, beszédsebesség stb. változása) az aktuális kommunikatív
szituációkban.
Vizsgálatainkból kitűnik tehát, hogy az életkorral megszerzett praxis, ill. a
tudatos gyakorlás messzemenően befolyásolja a nyelv prozódiai elemeinek
percepciós lehetőségeit, pontosságát, ill. az adekvát alkalmazási képességet,
amely nem szükségszerűen tudatosan, de tudatosíthatóan az adekvátabb
kommunikációs magatartás, a célszerű kifejezés irányába hat. Ez pedig lehető
séget teremt a kommunikációs készség aktív fejlesztésére — a komplex kom
munikatív szituációkban történő gyakoroltatásra, beláttatásra, tudatos elem
zésre, értelmezésre. S ezáltal lehetőség nyílik elméleti tapasztalataink peda
gógiai hasznosítására, — különös tekintettel a nyelvi kommunikációs készség
ben elmaradott, hátrányban levő gyermekek fejlesztésére.
V. Az értekezés témaköréből készült 'publikációk jegyzéke
1. A beszédészlelés modelljei (Közös Közlemény Csondorné Schüller Gabriellá
val és Dévai Margittal) Magyar Pszichológiai Szemle 1967/2. pp. 243—245.
2. A beszédészlelés modelljei. Csondorné Schüller Gabriellával és Dévai Margit
tal: A pszichológia új útjai. Budapest, Gondolat Kiadó, 1967 pp. 378 —384.
3. Doktori értekezés. A gyermek beszédkészségének megnyilvánulása a kü
lönböző pszichológiai vizsgálati módszerek alkalmazása során. 1968. p.
103. kézirat.
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4. A 3 —6 éves gyermekek különböző verbális szituációból nyert nyelvi anya
gának beszédfejlődésre vonatkozó jellemzői. Magyar Pszichológiai Szemle,
1969 pp. 207 —218.
5. óvodáskorú gyermekek beszédfejlődését felmérő vizsgálatok. 1969. Óvodai
Nevelés, 1969/10. pp. 236 —238.
6. A szókincs és a szófajok gyakoriságának alakulása 3 —6 éves gyermekek
beszédében verbális feladatmegoldás, ill. kommunikáció során. 1970. In:
Általános Nyelvészeti Tanulmányok, VII. Akadémiai Kiadó, pp. 149 —159.
7. Az óvodai élet verbális kommunikációs szituációi. (Közös közlemény Kósáné dr. Ormai Verával.) 1971. Óvodai Nevelés, 1971/6 —7. pp. 272 —275.
8. Különböző tudományágak beszédre vonatkozó kutatási eredményeinek
pszichológiai szintéziséről. 1971. Magyar Pszichológiai Szemle, 1971/4. pp.
561-566.
9. A metakommunikativ vizuális percepció és verbális megfogalmazódásá
nak néhány fejlődéslélektani jellemzője. 1972. Magyar Pszichológiai
Szemle, 1972/3-4. pp. 433-444.
10. A metakommunikációs jegyek észlelésének készsége és összefüggése az
IQ-val 6 —8 éves gyermekeknél. 1973. Magyar Pszichológiai Szemle, 1973/4.
pp. 534 —546.
11. A beszédlégzés és a beszéd kapcsolatának alakulása különböző mondat
típusok kimondásakor 5 —8 éves gyermekeknél. 1974. Magyar Pszichológiai
Szemle, 1974/3. pp. 288 —293.
12. Egy nyelvi jelkapcsolat alkalmazásának jellemzői 5 —8 éves gyermekeknél.
1975. Pszichológiai Tanulmányok, XIV. pp. 161 —168.
13. Néhány szupralingvisztikai megkülönböztető jegy (distictive feature)
percepciójának és alkalmazásának fejlődése 5 —8 éves gyermekeknél — a
mondatfajták tükrében vizsgálva. 1975. In: A Magyar Pszichológiai Tár
saság IV. Jubileumi nagygyűlése 1975. nov. 17—18. pp. 194—196.
14. A nyelvi kommunikációs készség fejlődése. A pszichológia a nevelésben c.
cikkösszeállítás az MTA Pszichológiai Intézet kutatási témáiból. 1976.
Köznevelés 18.
15. 5 —8 éves gyermekek által reprodukált ritmikus mondóka analízise. 1976.
Magyar Pszichológiai Szemle, 1977/1. pp. 28 —37.
16. A tv-mese hatásának fejlődéslélektani vizsgálata. Pszichológia a gyakor
latban c. sorozat 33. kötet. Akadémiai Kiadó, 1977. p. 185.
17. A preverbális kommunikációs készség jellemzői. Magyar Pszichológiai
Szemle, 1977/4. pp. 351—361.

7 Magyar Pszichológiai Szemle
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1978. november 20-án a Magyar Pszichológiai Társaság kibővített elnökségi
ülést tarto tt a szegedi József A. Tudományegyetemen, amelyen jóváhagyta a
Társaság Délmagyarországi szekciójának megalakulását, valamint az előzetes
munkatervet.
Az elnökség felkérte a Társaság Dél-Magyarországon tevékenykedő tisztségviselőit és tagjait, hogy támogassák az újonnan alakult szekció munkáját.
Az ülésen jelen volt Moussong-Kovács E rzsébet a Társaság elnöke, K om oly
J u d it és R ókusfalvy P ál fő titk ár helyettesek, Benedek László titk ár.
A T ársaság első vidéki tagozatának terveiről D uró Lajos és Geréb György
társelnökök, Szilárd Ján o s és Zakar A ndrás szekciótitkár ad tak tájé k o zta tá st,
m elyről lapunk egy következő szám ában szám olunk be.
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KÖNYV
SER G E MOSCOVICI: A SZOCIÁLIS HATÁS ÉS A SZOCIÁLIS VÁLTOZÁS
L ondon: A cadem ic P ress in corporation w ith th e E u rop ean A ssociation o f E x p er im e n ta l
Social P sy ch o lo g y , 1976 pp. i x - f 239

A konform itás k u ta tá sá t a kísérleti eredm ények bősége jellemzi, de a kérdés
elm élete kevéssé tisztázo tt. Serge Moscovici könyve egyrészt az am erikai
konform itás-kutatás kritikája, m ásrészt a szociális hatás kutatásához a d új
perspektívát. Az A m erikában végzett laboratórium i kísérletek alapos ism ere
tében m egpróbálja m egállapítani azok közös m odelljét; ezután rá m u ta t arra,
hogy m iért ad ez a modell to rz íto tt képet a szociális hatás term észetéről és a
valóságban b etöltö tt szerepéről. Az am erikai szemléletet funkcionális szem 
léletnek nevezi, amely szerint a szociális környezetben megvalósuló szerepek,
norm ák és státusok eleve adottak. A konform itás fogalmán pedig az a folyam at
értendő, melynek során a személy ezekhez alkalm azkodik. Aki nem felel meg a
szociális követelm ényeknek, deviánsnak szám ít. A szociális hatás a funkcionalista szemléletben egyirányú, a csoport próbál az egyénre hatni. E bben a m odell
ben a konform itásnak m eghatározott funkciója van: beolvasztja az egyént a
csoportba, és lehetővé teszi a csoport folyam atos működését. A funkcionalista
modell helyett Moscovici az ún. genetikus m odellt javasolja. A szociális hely
zetet nem tekinti eleve adottnak, hanem az egyén és a társadalom közötti
dialektikus kölcsönhatás eredm ényének ta r tja . Nemcsak a személy alkalm az
kodik a csoporthoz, hanem a csoport is m egváltozhat egy személy vagy egy
kisebbség hatására. Az egyén és a csoport közötti interakció végterm éke a
m egújulás. A felmerülő konfliktusokat pedig nem destruktív erőnek, hanem a
megújulás alapvető feltételének tekinti. Asch kísérletében, ahol az egyén egy
hangú többséggel kerül szembe, a csoportnyom ás azt eredményezi, hogy az
egyén véleménye a csoport véleményéhez közelít. Moscovici szerint a kísérleti
te rv term észeténél fogva az egyénnek nincs lehetősége arra, hogy h a tá s t gya
koroljon a többségre, te h á t a kísérleti paradigm át meg kell v álto ztatn i. E z t
a v á lto z ta tást javasolja a genetikus szem léletben. Kísérleteiben a z t m u ta tja
be, hogy am ikor egy em ber sikeresen befolyásolja a többséget, a befolyásolás
fő eszköze a viselkedési stílus, de lényeges tényező a kisebbség következetes
sége, autonóm iája és az illető kérdésben való jártassága is.
Moscovici végül is nem a konform itás új elm életét alkotta meg, hanem a
szociális változásokat tanulm ányozta. K iterjesztette azoknak a jelenségeknek
a körét, melyekkel a szociális hatás cím szava a la tt kell foglalkozni, és m eg
próbálta a m ár meglevő eredm ényeket is a sa já t elméleti keretén belül ú jra 
értelm ezni. A könyv b áto r vállalkozás, igen jelentős munka, de m egvannak a
m aga hibái. A jelenleg uralkodó felfogásról szóló fejezetek nem m entesek tú l
zásoktól. Tipikus az a kijelentés, hogy ,,a jelenlegi szociálpszichológia m inden
befolyásolási folyam atot a konform itás előtérbe helyezésével szemlél, és a konform itást ta r tja e folyam atok alapjának” . Ezzel a kijelentésével figyelm en kívül
hagyja a vezetéssel és a meggyőző közléssel foglalkozó kiterjedt k u ta tá so k a t,
7*
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melyek szintén azt vizsgálják, hogyan tudja az egyén a többséget meggyőzni,
befolyásolni. Szembeötlő az is, hogy a bátor elméletalkotást meglehetősen szok
ványos kísérletek követik, melyeknek egyike sem olyan horderejű, mint Asch
klasszikus kísérlete. Mindezek ellenére a könyv mégis kimagasló teljesítmény,
szinte minden oldalon új ötletekkel.
ROALD NYGARD: A SZEMÉLYISÉG, A HELYZET
ÉS A PERZISZTENCIA: TANULMÁNY, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓRA
Oslo, Norway: U niversitetsforlaget, 1977, pp. 282

Nygard olyan motivációs elméletet próbált megalkotni, melyben a hangsúly
a személy és a környezet interakcióján van. A perzisztencia interakciós meg
közelítése az Atkinson—Feather-féle teljesítménymotívációs elméletben gyö
kerezik. Eszerint az ember addig foglalkozik egy dologgal, amíg az őt erre ösz
tönző teljes motívum-mennyiség nagyobb, mint egy másik feladat elvégzésére
serkentő motívumok összege. Teljesítményt kívánó helyzetben a perzisztenciát
a siker elérésére és a kudarc elkerülésére serkentő motívumok (Ms és Mf) rela
tív erősségének, a feladat nehézségének, a siker valószínűségének (Ps), az éppen
ható extrinsic motívumoknak és az alternatív feladat vonzásának figyelembe
vételével határozhatjuk meg. Nygard ebbe az elméletbe ágyazza be az optimá
lis ingerlés elméletét. Eszerint a mérsékelt ingerlés pozitív, míg a túl erős vagy
túl gyenge ingerlés negatív hatást kelt. Ingerlés fogalmán Nygardnál az arousalszint értendő. Azoknál a személyeknél, akikben az Ms dominál, közepes Ps
mérsékelt, nagyon alacsony vagy nagyon magas P s pedig alacsony ingereltségi
szintet hoz létre. Azoknál, akikben az Mf dominál, a közepes Ps magas arousalt
eredményez, míg a nagyon magas vagy nagyon alacsony siker-valószínűségmér
sékelt ingereltségi szintet hoz létre. Átkinson elméletével ellentétben ebből az
következik, hogy a nagyon könnyű vagy nagyon nehéz feladatok averzív
hatást keltenek a főleg sikerorientált személyekben, míg a kudarckerülők
számára ezek a feladatok vonzóak lehetnek.
Az elmélet nincs eléggé részletesen kifejtve ahhoz, hogy meggyőző legyen.
Hiányossága még az is, hogy nem foglalkozik egy próba kimenetelének egy
rákövetkező próbára gyakorolt hatásával, és figyelmen kívül hagyja a véletlen
nek a megoldásokban betöltött szerepét. Pozitívuma viszont a könyvnek, hogy
részletesen tanulmányozza a teljesítménymotivációnak perzisztenciához, a
rigiditáshoz, a kioltással szembeni ellenálláshoz és a külső-belső kontroli
attitűdhöz való viszonyát. Nem világos azonban, hogy kik számára íródott a
könyv. Mivel a szerző az elmélet vázolása után csak egy kísérletet közöl —
amely éppúgy alátámasztja Atkinson elméletét, mint a sajátját — szerencsé
sebb megoldás lett volna az anyagot egy fele ilyen hosszú monográfia formá
jában feldolgozni. Ezek végül is nem megbocsáthatatlan hibák. A könyv új
technikákat, kísérleti eredményeket és magyarázatokat közöl, melyeket érde
mes komolyan átgondolni.
A Contemporary Psychology 1978. márciusi száma alapján összeállította
A n g ster
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FOLYÓIRAT
PSYCHOLOGIE Ш ERZIEHUNG UND UNTERRICHT
24. ÉVFOLYAM, 1977.
A müncheni Ernst Reinhardt Kiadónál megjelenő folyóirat a nevelés és ok
tatás területén végzett pszichológiai kutatásokról közöl tanulmányokat. Kéthónaponként, azaz évente hat számban jelenik meg, az egyes számok terjedelme
65—70 oldal. Egy-egy füzetben 7—9 tanulmány jelenik meg; az első rovatban
állandóan négy („Eredeti munkák”), a másodikban állandóan egy („Áttekintő
cikkek”), a harmadikban 2—4 („Kutatás és gyakorlat — aktuális” ). Mint
ebből következik, az egyes tanulmányok terjedelme szorosan meghatározott:
az első rovatban 7 —8 oldalasak a cikkek, a harmadikban 3—4 oldalasak.
Csak az áttekintő, elméleti jellegű tanulmányok érik el esetenként a 15 —20
oldalas terjedelmet. Talán ebből, talán a szerkesztőség ízléséből következik,
hogy a cikkek formájában, szerkezeti tagolásában is szigorú szabályok érvénye
sülnek (a vizsgálati téma általános bevezetése és szakirodalmi hivatkozások,
a vizsgálat eszközeinek és módszereinek leírása, eredmények, az eredmények
megvitatása, szakirodalom). A szerkezeti egyformaság ugyan kissé unalmassá
teszi a folyamatos olvasást, az az előnye azonban kétségtelenül megvan, hogy
a tanulmányok rendkívül lényegretörőek, kevés bennük az „üresjárat” .
A tanulmányok pszichológiai, ritkábban szociálpszichológiai kutatásokat
írnak le, amelyek többségét különböző iskolai osztályokban végezték. A tanul
mányok leggyakrabban angolszász vagy német tesztek alkalmazásait írják le,
illetve beállítódási és attitűd-skálákkal végzett vizsgálatokat. Az „Eredeti
munkák” és a „Kutatás és gyakorlat” című rovatokban megjelent cikkek között
az a lényeges különbség, hogy előbbiek nagyobb mintán végzett, szakirodalmilag jobban megalapozott tanulmányok, az utóbbiak kisebb minta alapján
készített esettanulmányok, kutatási beszámolók. Közös hiányosságuk, amit
szinte valamennyi alább ismertetett tanulmánynak fel lehet róni, hogy a szer
zők következtetéseikben nem merészkednek túl — esetenként némileg peri
férikus — témájuk legszűkebb határain: nemcsak a társadalmi, hanem az inter
diszciplináris, sőt a tágabb szaktudományi kitekintések, összefüggések is hiá
nyoznak.
A folyóirat általános ismertetését a szerkesztőség egy kérdőíves akciójából
nyert adatokkal fejezem be. (A kérdőívet a szerkesztőség 1975. végén küldte el
olvasóihoz, és az eredményeket az 1976. 3. számban tették közzé.) A válaszolók
fele pszichológus és pedagógus kutató volt, másik fele egyetemi hallgató,
illetve gyakorló pedagógus. Legérdekesebbnek a „Kutatás és gyakorlat”
rovatban megjelent rövid cikkeket találták, ezt követték az „Áttekintő cik
kek” , majd az „Eredeti munkák” című rovatok tanulmányai. Az olvasóknak
valamivel több mint a fele minősítette túlnyomóan érdekesnek vagy nagyon
érdekesnek a folyóirat- és könyvismertetéseket.
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A következőkben a folyóiratban megjelent tanulmányokat témájuk szerint
csoportosítva ismertetem.
M. Amelang és T. Hoppensack azt vizsgálják, hogy milyen kritériumok
alapján jelezhető előre főiskolai hallgatóknál a tanulmányok sikeres elvégzése
(Persönlichkeitsstruktur und Hochschulbesuch, 1977. 4. p. 193.). 200, tanul
mányait kezdő főiskolást vizsgáltak meg intelligencia- és személyiségtesztekkel,
majd a kutatás következő szakaszában összefüggéseket kerestek a tesztered
mények és a vizsgákon kapott osztályzatok között. A tanulmányi idő tartam a
a hallgatók teljesítménymotivációjával és a neuroticizmussal, valamint az
Amthauer-féle intelligencia-struktúra teszt eredményeivel volt szignifikáns
összefüggésben. Ennél figyelemreméltóbb, hogy a teszteredmények és a vizsgajegy-változó korrelációja a véletlen tartományában mozgott. A szerzők meg
állapítják, hogy amíg nem alakul ki a vizsgáztatásnak valamilyen normája,
addig a vizsgajegyek alapján nem lehet előrejelezni a tanulmányok sikerességét.
Ugyanebben a számban H. Kury és S. Bäuerle írt rövid cikket a tanulók
személyiségstruktúrájáról, éspedig aszerint csoportosítva a vizsgált személye
ket, hogy azok az iskolai osztályokban a kedveltek vagy az elutasítottak közé
tartoznak-e. (Persönlichkeitsstruktur beliebter und unbeliebter Schüler, 1977.
4. p. 244.) 500 tanulóval (átlagéletkor 13 év) végeztek vizsgálatot. Szocio
metriái kérdőívet töltettek ki az osztályokban, megvizsgálták a gyerekeket
PPI-vel (Freiburger Persönlichkeitsinventar), valamint arra kérték őket, írja
nak fogalmazást egy közkedvelt és egy utált gyerekről. Az adatokat peremlyukkártyán dolgozták fel. A személyiségteszt a gyerekek e két csoportja, azaz
a közkedveltek és az elutasítottak között nem m utatott lényeges különbsége
ket. A fogalmazások elemzéséből az derült ki, hogy a közkedvelt gyerek segítő
kész, tehetséges, barátságos, az iskolában rendes és tisztelettudó és — min
denekelőtt — vonzó külsejű. A lányok és a fiúk fogalmazványai között lénye
ges különbséget abban találtak, hogy a fiúk általában jobban hangsúlyozzák
a testi tulajdonságokat, fontosabb számukra osztálytársuk vonzó vagy taszító
külseje. A szerzők sajnos megállnak az eredmények korrekt leírásánál, meg
sem kísérelnek következtetéseket levonni, sőt még kérdéseket sem tesznek fel.
R. Kretschmann azt vizsgálta meg, hogy milyen összefüggések vannak a
tanárok személyiségvonásai és a tanulók által észlelt tanítói magatartás között
(Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitseigenschaften von Lehren und ihrem
von Schülern wahrgenommenen Unterrichtsverhalten, 1977. 6. p. 335). 45
pedagógust vizsgált meg a Freiburgi Személyiséginventár alkalmazásával.
Az általuk tanított 25 iskolai osztály összesen 1120 tanulójával pedig kérdő
ívet töltetett ki tanáraik magatartásáról. (Az iskolai osztályok egyik felében
tanulási zavarokkal küzdő gyerekek voltak. Ennek azonban a vizsgálati ered
mények értékelésében a szerző nem tulajdonított jelentőséget.) A 25 itemet
tartalmazó kérdőív eredményeit bipoláris skálán helyezte el a „támogatás” és a
„szigor” pólusai között. A „támogatás” kritériummal két tanári személyiségvonás mutatott szoros negatív együttjárást: a depresszivitás és a nervozitás.
Ebből a szerző azt a következtetést vonja le, hogy a fizikailag, szellemileg és
érzelmileg túlterhelt pedagógus a tanulók számára kevéssé tűnik segítőkész,
támogató magatartásúnak. Nem említi viszont azt a — mellékelt interkorrelációs mátrixon nagyon is szembeötlő — körülményt, hogy a 12 tanári
személyiségvonás között egyetlen sincs szignifikáns pozitív korrelációban azzal
a magatartással, amit a gyerekek támogatónak éreznek. Ennél az izgalmas
és nálunk is nagyon aktuális témájú tanulmánynál fájdalmasan hiányzik a
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tudományos bátorság (vagy fantázia): gyakorlati következtetések levonása
megfelelő adatok híján legalább hipotetikusan.
A folyóirat 6. száma több tanulmányt szentel a kreativitás kérdéskörének.
G. Grampp és H. Grampp a különböző iskolatípusokban tanulók divergens
gondolkozásának eltéréseit vizsgálják (Divergentes Denken bei Schülern
verschiedener Schularten, 1977. 6. p. 319). Abból indulnak ki, hogy az NSZK
különböző típusú középfokú oktatási intézményeibe a tanulók intelligenciaszintjük alapján toborzódnak. Saját és más szerzők kutatásai alapján a tanulók
átlagos intelligencia-szintje a gimnáziumokban a legmagasabb, egyéb, többé
vagy kevésbé szakmára orientált középiskolákban alacsonyabb. Három,—ö t
ezernél kisebb népességszámú községben működő iskolából 70 tanulót vizsgál
tak meg a Torrance-féle kreativitás-teszttel. Az alacsonyabb presztízsű iskola
tanulói (Realschule) a másik két csoporténál lényegesen alacsonyabb teljesít
ményt értek el a tesztekben. A minta kicsinysége azonban nem engedte meg,
hogy az eredményekből általános elméleti következtetést vonjanak le. A vizs
gálat nem bizonyítja Kazelskinek azt a megállapítását, hogy a hagyományos
kreativitás korrelál az intelligenciával, sem azt, hogy a Torrance-teszttel mért
kreativitás általános képesség lenne.
U.
Lissman és U. Mainberger egy kreativitás-fejlesztő program hatékonyságvizsgálatát végezte el (Experimente Untersuchung der Effektivität eines
Kreativitätstrainingsprogram, 1977. 6. p. 326). A Covington által kidolgozott
ún. „Productiv Thinking Program” a kreatív problémamegoldó stratégiák
fejlesztésére született. A programanyag leckékből áll, amelyeket szervezeti és
nem szervezeti keretek között egyaránt fel lehet dolgozni. (A „leckék” hőse
két gyerek, Jim és Lilla, valamint John bácsi, az amatőr detektív. John bácsi
segítségével a két gyerek izgalmas nyomozási problémákat old meg, veszedel
mekből kell kiszabadulniok.j A PTP — Torrance egyik szakirodalmi feldolgozzása szerint — kimutatható fejlődést eredményezett a célcsoportokban részt
vevők kreatív problémamegoldó magatartásában. E tanulmány szerzői össze
sen 16 iskolai osztályban szervezték meg a fejlesztő programot. Míg a cél
csoportban résztvevők Jimmel, Lillával és John bácsival foglalkoztak, a kont
rollcsoportoknak a helyesírást kellett gyakorolniok. A 16 osztályból szervezett
négy csoportból csak egynek volt jobb az utóteszt eredménye az előtesztekben
kapott eredményekhez képest. Egy esetben az is előfordult, hogy a helyes
írást gyakorló kontrollcsoport jobb eredményt ért el az utótesztben mint a pár
huzamos tréningcsoport. Ezek alapján a szerzők a PTP első német nyelvterületi
kipróbálását eredménytelennek tartják. Úgy gondolják, hogy az áttekintett
szakirodalom megállapításaival ellentétben nagyon is sok függ a program
megvalósításának módjától és a vezető személyiségétől.
A helyesírás — és az olvasás — vizsgálata meglehetősen előkelő helyet foglal
el a folyóirat témái között. Ennek magyarázata feltehetőleg a folyóirat 1977. 3.
számában megjelent felhívás, amelyet a „Bundesverband Legasthenie” (Szö
vetségi Legaszténia Egyesület) fogalmazott meg. (Kriterien für einen bundes
einheitlichen Erlass zur Förderung von Legasthenikern, 1977. 3. p. 183).
A közlemény egységes, szövetségi program kialakítását sürgeti, és végrehajtá
sának módját írja le, amellyel fel kell venni a küzdelmet a legaszténiával
szemben. A legaszténia és annak fokai elleni küzdelem sürgető képzési, szociális
és társadalompolitikai feladat. Indoklásul említi, hogy a fiatalkorúak büntető
intézményeiben 80% az olvasási és helyesírási nehézségekkel küszködök
aránya. Ezeknek a készségeknek a hiánya nyilvánul meg az iskolázás, a társa
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dalmi mobilitás esélyegyenlőtlenségeiben. A közlemény feladatként jelöli meg
az ún. rizikó-gyerekek beiskolázás előtti pszichológiai vizsgálatát, az iskola
első négy évében egységes olvasási és helyesírási tesztek elvégzését, és az ala
csony teljesítményt mutatók egyéni pszichológiai vizsgálatát. A teljes diag
nózisnak a következőket kell tartalmaznia: az intelligencia, a nyelvi fejlődés
elemzése, a valóságos iskolai teljesítmény elemzése, anamnézis, a teljesítmény
zavarok esetleges okai, javaslatok a kezelésre. Az iskoláskor előtt és kisiskolás
korban fejlesztőprogramokat kell szervezni, súlyosabb esetekben a szövetségi
szociális segély költségére intézeti kezelést és rehabilitációt kell biztosítani.
A programok személyi feltételeit a tanárképzésben már meglevő lehetőségek
tudatosabb felhasználásával és speciálisan képzett pedagógusok kibocsátásá
val lehet biztosítani. A szervezet rendkívül fontosnak tartja a szülők megnye
rését, támogatásának megszerzését gyermekeik fejlesztéséhez.
H.
Geuss és G. Schlevoigt az olvasási és a helyesírási folyamatot elemzi fak
toranalitikus módszerrel (Zur Faktorenstruktur von Lese- und Rechtschreib
prozessen, 1977. 5. p. 276). Speciális írásvetítővel rövid idő alatt 25 szót mutat
tak be a kísérletben résztvevő csoportoknak, majd a sorozatot megismételték.
Azt a feladatot adták, hogy a vsz.-ek mindkét alkalommal írják fel azt, amit
a vetített szavakból meg tudtak jegyezni. A kutatók hipotézise szerint az utó
lag strukturált, illetve reprodukált szóból következtetni lehet olyan észlelési
tendenciákra, amelyek hatnak mind az olvasási, mind a helyesírási folyamat
ban. A kísérletben 800 hétéves iskolásgyerek vett részt. Faktoranalitikusan
elemezték a válaszokban jelentkező hibafajtákat. Hat faktor jött létre, ame
lyek közül öt faktor jelentős az olvasás és helyesírás folyamataiban. Ezek a
következők: az optikai differenciálás képessége, általános reprodukálókészség,
időbeli adaptációs készség, akusztikai differ enciáló készség. Eljárásukat a
szerzők tesztté fejlesztették („Diagnosztikai Olvasási Teszt” , „DLT”). Úgy
gondolják, hogy eljárásuk segítségével jobban megismerhetővé válik az egyes
iskolai osztályok, ill. egyes tanulók olvasási és helyesírási nehézsége, és el
járásuk alapul szolgálhat speciális fejlesztőprogramok kialakításához.
W. Glogauer (Rechtschreibleistung und Intelligenz, 1977. 5. p. 289) a helyes
írási teljesítmény és az intelligencia összefüggéseit boncolja. Több mint 400
tíz év körüli tanulót vizsgáltak meg egyrészt Horn teljesítményvizsgáló tesztsorozatával (,,L—P —S” ), másrészt egy NSZK-ban kifejlesztett, helyesírási
teljesítményt mérő teszttel (RST). A korrelációszámítások eredményei azt
m utatják, hogy a helyesírási készség és az intelligencia szintje között csekély,
illetve mérsékelt összefüggés van.
W. Ferdinand és D. Langheinrich a tanulók helyesírási teljesítményét ok
tatás-módszertani szempontból vizsgálja (Über Qualitative Unterschiede der
Rechtschreibfehler ganzheitlich bzw. synthetisch unterrichteter Kinder, 1977.
6. p. 370). A helyesírási hibák elemzéséből azt a következtetést vonják le,
hogy a legaszténia elleni küzdelemben sem az ún. komplex, sem a szintetizáló
írás- és olvasástanítás módszere nem alkalmazható egyedüli fegyverül.
J.
Sclee (Legasthenie — eine miliubedingte Schwäche?, 1977. 4. p. 241)
szerint mindaddig nem lehet komolyan küzdeni a legaszténa ellen, amíg maga
a fogalom nem kellően tisztázott. Szakirodalmi tanulmányában arra hívja
fel a figyelmet, hogy lényegében kétféle megközelítés létezik. Az elméletben
elfogadottabb az „orvosi modell” , amely ezt a problémát mint individuális
hiányosságot szemléli, és nem veszi figyelembe azt, hogy a legaszténia az „al
sóbb” társadalmi rétegekben jelentkezik nagyobb gyakorisággal. Az iskolai
326

fejlesztőprogramok pedig társadalmi rétegre orientáltak, s figyelmen kívül
hagyják a személyiségszerkezetből eredő problémákat. A folyóirat e tárgyhoz
kapcsolódó cikkei ékesen bizonyítják Sclee fejtegetésének igazát: közöttük
egy sem volt, amely — legalább utalásszerűén — foglalkozott volna a családi
háttér, az esetleges miliő-ártalmak hatásaival.
A tanulmányok egy további csoportja beállítódásokkal, attitűdökkel kap
csolatos kutatásokat ismertet. Két svájci szerző, P. Bickel és W. Christen
munkája egyike azoknak az írásoknak, amelyeknek nemcsak a vizsgálati mód
szere, tárgya, hanem az eredményekből levont következtetései is érdekesek.
Die Struktur des Berufsfeldes des Lehrers (1977. 6. p., 342) című cikkükben
a tanári tevékenységgel, illetve annak struktúrájával kapcsolatos beállítódáso
kat vizsgálják. 470 gyakorló pedagógussal és 130 tanárszakossal vettek föl kérdő
ívet. A 34 itemre négyfokozatú skálán vártak válaszokat. Az eredmények
elemzése során négy faktor keletkezett. Az első faktor olyan problémákat ta r
talmaz, amelyeket a tanár mint általa irányítottakat él át (pl. a szaktudás és az
az oktatómunka összefüggése). A második faktorba a tanár által nem irányít
ható, iskolán kívüli adottságok kerültek (pl. a tanulók társadalmi összetétele).
A harmadik és a negyedik faktor az oktatással kapcsolatos itemeket tartal
mazza. Az előbbit az oktatás folyamatirányultságú, az utóbbit eredmény
irányultságú felfogásaként jellemezték. (A harmadik faktorba került itemekre
példa a hivatalos tanítási célok bírálata vagy a szociális tanulás területén vég
zett kísérletek. A negyedik faktorba olyan itemek kerültek, mint a leghaté
konyabb oktatási módszerek keresése, a különböző tanítási módszerek hatása
a tanulmányi sikerekre.) Megállapították, hogy a nők az első és a második fak
tornak, tulajdonképpen az oktatás-nevelés keretfeltételeinek tulajdonítanak
nagyobb fontosságot, s ugyanez jellemzi az alsó tagozaton tanítókat (akiknek
zöme nő). A gyakorié) tanárok „radikálisabbak” a főiskolásoknál: mereven el
választják az első és a második faktort, és elutasítják az oktatás folyamat
irányultságú felfogását. A főiskolások ellenben éppen ennek tulajdonítanak
kiemelkedő fontosságot. A szerzők legfontosabb következtetése, hogy „a tanár
be van börtönözve az intézmény által meghatározott, magától értetődő sze
repbe ” (,,Rollenselbstverständnis” ). Ez akadályozza a hatékony munkát, ugyan
is túl szűkén értelmeződik a tevékenység hatásmezeje. Többek között ez is
okozza, hogy az iskola még ma sem képes beépíteni azt az ismeretanyagot az
oktatásba, amelyet a gyerekek a tömegkommunikációs eszközöktől kapnak.
Meg kell változnia a didaktikához való hagyományos kapcsolatnak is, amely
szerint a nem alkalmazkodó tanulói magatartás legfeljebb kiküszöbölendő
zavaró tényezőként jelentkezik. A kedvező változások elérésében nagy szerepet
tulajdonítanak az olyan továbbképzéseknek, amelyek során a pedagógusok
konfrontálódnak társadalmi, gazdasági, politikai problémákkal. Végső soron
az iskola nyitását sürgetik — olyan politikai döntéseket, amelyek következté
ben az iskola mint társadalmi szervezet nem tenné magától értetődővé a tevé
kenységéhez való tökéletes alkalmazkodást.
Végezetül néhány olyan tanulmányt ismertetek, amelyek nem az iskolai,
hanem a családi neveléssel kapcsolatos vizsgálódásokat tárgyalnak. A. Rickhof,
I. Steinbach és A. M. Tausch egy — anyák számára szervezett — nevelési
kurzus eredményeiről számolnak be, (Mutter-Kind—Interaktion in häus
lichen Situationen vor und nach einem personenzentrierten Erzieher-Kurs,
1977. 4. p. 220). 92, zömében állásban levő, kétgyermekes anyát két csoportba
osztottak. Az egyik csoport számára „személyközpontú” nevelési tanfolyamot
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szerveztek, a másikat kontrollcsoportként kezelték. A tanfolyam megkezdése
előtt, közvetlenül befejezése után, valamint hat hónappal később két-két
családi helyzetben figyelték meg az anyák gyermekeikkel kapcsolatos maga
tartását: a vacsoránál és szabadidőben. A beszélgetések magnetofonra felvett
anyagát szakértőcsoport elemezte az interakciók száma, jellege alapján. Az ered
mények igazolták a hipotéziseket: a tanfolyamon részt vett anyák még hat
hónappal később is inkább értékelő mint irányító magatartást tanúsítottak
gyermekeikkel szemben, megnőtt az interakciók száma, és az anyák kevésbé
érezték terhelőnek a nevelési problémákat, mint a kontrollcsoport tagjai.
A tanfolyam pozitív tapasztalata az is, hogy megnőtt az anyák érzelmi stabi
litása. A cikk sajnálatos hiányossága, hogy kevés teret szentel a tanfolyam
anyagának, módszereinek bemutatására, ehelyett részletekbe menően, mate
m atikai statisztikai módszerrel elemzi az igen kis létszámú mintán nyert vizs
gálati eredményeket. Ha az olvasó hisz a szerzőknek, az nem elsősorban e
tanulmánynak, hanem a nagyszámú szakirodalmi hivatkozásnak köszönhető.
Ugyancsak szülők számára szervezett tréningprogram hatékonyságát vizs
gálja W. Voges is (Änderung der Erziehungseinstellungen durch Elterntraining,
1977. 5. p. 310). A tervezett nagyobb vizsgálat próbafelvételének tapasztalatai
szerint az alkalmazott technikákkal — szerepjátékok, eset-megbeszélések, mun
kalapok stb. — csökkent a következetlen-elnéző és az autoriter nevelési be
állítódások mértéke.
Az ismertetett programok szervezői a családtagok egyenjogúságán alapuló
családmodell kialakításán fáradoznak. Az iskola azonban még ma is olyan
családfelfogást közvetít, amely ellentétes ezzel a törekvéssel. E. Bittmann
hetedik osztályos tanulók olvasókönyveit (összesen 21) elemezte a férfi és női
szerepek jellegzetességei szempontjából. (Empirische Untersuchungen zum
geschlechtsrollenspezifischen Verhalten in deutschen Lesebüchern, 1977. 6.
p. 365). Az olvasókönyvekben található történetek csaknem 90%-ában férfi
a főszereplő. A foglalkozásuk leggyakrabban felfedező, kutató. A női szerep
lők többsége nincs állásban, s az állásban levők zöme a szolgáltatásban dol
gozik. A férfiak főbb igényei a megismerés, és a szenvedés elkerülése; a nőké
a büntetés elkerülése és a szeretet. A férfiak cselekvéseire a teljesítmény és az
uralkodás a jellemző, a nőkére a segítségnyújtás, az érzékenység és a kötődés.
A rövid tanulmány részletesen mutatja be a tartalomelemzés alkalmazott
módszerét is.
A folyóirat legnagyobb erényének azt tartom , hogy vizsgálati és elemzési
módszerek igen széles skáláját ismerheti meg belőle az érdeklődő olvasó. A ku
tatási témák feldolgozása azonban túlnyomórészt ezoterikus, elsősorban a
konkrét kérdéssel foglalkozó kutatók számára nyújthat szakmai tájékozódást.
F ó r b a y R . K a t a l in
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A PSZICHOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK ÚTJAI*
B. F. LOMOV
a Szovjet Tudományos Akadémia Pszichológiai Társaságának elnöke

Lomov professzor előadásában vázolta a pszichológia mai helyzetét, beszélt fejlődésé
nek tendenciáiról és társadalmi jelentőségéről. Hangsúlyozta, hogy a pszichológia fontos
szerepet játszik a szocialista építés során felm erülő feladatok megoldásában: a munka
termelékenységének emelésében, a korszerű ok tatási módszerek kidolgozásában s a lakos
ság egészségügyi ellátásában. A pszichológiában felmerülő ideológiai kérdésekről szólva
az ember biológiai és szociális determinációjával foglalkozott. Az előadás zárórészében a
pszichológia általános elmélete m egalkotásának lehetőségeit és feltételeit elem ezte, majd
ism ertette a pszichikum új strukturális m egközelítését és elemzési módszereit.

Tisztelt Kollégák, Elvtársak, Barátaim !
Hölgyeim és Uraim !
Az a nagyon megtisztelő feladat jutott nekem, hogy beszédet mondjak a
szocialista országok pszichológusainak első tanácskozásán. E tanácskozást a
Német Demokratikus Köztársaságban és a Szovjetunióban működő Pedagó
giai Tudományok Akadémiájának együttes kezdeményezésére hívták össze; fel
adata, hogy megvitassa a szocialista országokban művelt pszichológiai fejlődésé
nek legfontosabb kérdéseit. A pszichológiának minden országban megvan a
maga története, ami magában foglalja tradícióit, problematikameghatározá
sának sajátosságait is. Ezzel együtt módszertani és filozófiai nézeteink egy
ségesek, ami jó együttműködési lehetőséget kínál a pszichológiai tudományok
aktuális rendszertani problémáinak feldolgozásában. A különböző szocialista
országok pszichológusai között mind kétoldalú, mind sokoldalú kapcso
latok alakulnak ki: közös kutatások folynak, megvalósítják a tudományos
munkák kölcsönös fordítását és a tudományos élet legfontosabb eseményeiről
szóló információk cseréjét. Az utóbbi években a pszichológia több kérdéséről
tartottak tanácskozásokat, konferenciákat, szimpóziumokat.
Feladatunk, hogy a pszichológiai kutatások hatékonyságának és minőségé
nek emelése érdekében maximálisan kihasználjuk az együttműködéssel fel
táruló tartalékainkat.
Előadásomban szeretnék néhány általános megállapítást tenni a pszicho
lógia jelenlegi állapotáról, fejlődésének tendenciáiról, arról a szerepről, melyet
* (A szocialista országok pszichológusainak első tanácskozása plenáris ülésén tartott
előadás részletei, Potsdam 1978. márc. 13— 18.).
1*
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e tudom ány hivatott játszani a szocialista társadalom életében, valamint meg
osztani önökkel néhány, a pszichológiai elmélet fejlődésének útjairól és a
pszichológia gyakorlati alkalmazásáról kialakított elképzelést.
A pszichológiának a szocialista társadalom életében játszott szerepe
A mai körülmények között a pszichológiának a tudományos ismeretek álta
lános rendszerében játszott szerepe szüntelenül növekszik. Ha nyomon követ
jük a társadalom-, természet- és technikai tudományok problematikája fejlősónek tendenciáit, könnyen látható, hogy igen sok területen válik egyre
nyilvánvalóvá az emberről való ismeret szükségessége. Az emberről szóló
ismeretek a tudományos ismeret egész rendszerének egyik legfőbb problémá
jává váltak.
A különböző tudományok az emberi lét különböző oldalait és az ember
különböző sajátosságait kutatják. Az egyik úgy tanulmányozza az embert, mint
a biológiai evolúció termékét mint organizmust (biológiai tudományok), a
másik mint a társadalom fő termelőerejét és a termelési viszonyok „hordozó
já t” (gazdasági tudományok), a harmadik — mint a történelmi folyamat
szubjektumát mint egyéniséget (történettudományok, szociológia), a negye
dik — mint a nevelés tárgyát (a pedagógiai tudományok) stb.
H a a pszichológia és más, az ember tanulmányozásával foglalkozó tudomá
nyok kapcsolatáról beszélünk, meg kell jegyezni, hogy egyrészt a pszichológia
támaszkodik ezekre a tudományokra, s meghatározott aspektusból szinteti
zálja eredményeiket, másrészt az ember pszichológiai kutatásának kibontako
zása fontos feltétele nemcsak a pszichológia, hanem határterületei fejlődésé
nek is.
Az embert tanulmányozó tudományok rendszerében vitathatatlanul a
pszichológiáé a legfontosabb szerep.
A pszichológia növekvő jelentőségét azonban nem csak (és nem elsősorban) a
tudományos ismeret fejlődésének logikája diktálja. Nagyobb mértékben h atá
rozzák meg azok a társadalmi gyakorlatban felmerülő feladatok, amelyek meg
oldásához szükség van az ember pszichés sajátosságairól szóló ismeretekre.
Csak néhányat sorolnék fel e feladatok közül !
I.

A munka termelékenysége növeléséhez szükséges tartalékok feltárása

A technika és technológia eredményei, a gazdasági tervezés és termelésirá
nyítás rendszerei a munka termelékenységének hatalmas tartalékait tárják
fel.
A munka racionális, tudományosan megalapozott szerkezete megköveteli
annak tanulmányozását, hogyan fejlődnek az ember képességei és szükségletei,
motivációs szférája, hogyan alakulnak ki munkaismeretei és készségei, a saját
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munka megtervezésének képessége, a munka mestersége és kultúrája; milyen a
munkaképesség dinamikája és milyen szerep jut benne pszichológiai faktorok
nak; hogyan befolyásolják az ember egyéni lelki sajátosságai tevékenységének
minőségét és hatékonyságát, hogyan alakul és fejlődik a kollektíva, s hogyan
alakul ki a vállalat pszichológiai klímája.
A pszichológia által kidolgozott javaslatok felhasználása eredményezhet és
eredményez is jelentős technikai-gazdasági hatást. Nem csekély a felhozható
példák száma, azonban nem csak a technikai-gazdasági hatásokról van szó.
Még lényegesebb, a munkafolyamatok pszichológiailag megalapozott tökélete
sítése ami fontos feltétele annak, hogy a munka az ember elsődleges életszükségletévé váljék.
II. A technika tervezése, kidolgozása és felhasználása
A temelési folyamatok komplex gépesítése és automatizációja, irányításuk
ban a számítógépes technika felhasználása a modern termelés tipikus jelen
ségeivé váltak. Ilyen körülmények között megnő az emberi tevékenység össze
tettsége: növekszik az információ felfogásával és feldolgozásával kapcsolatos
cselekvések jelentősége, lerövidülnek és jellegükben megváltoznak a tisztán
végrehajtó műveletek. Csökken a fizikai megterhelés, de emellett növekednek
az ember „intellektuális szférájával” , akarati és érzelmi tulajdonságaival
szemben támasztott követelmények. Jelentősen megnő az automatizált rend
szereket irányító szakemberek felelőssége. Hibáik időnként katasztrofális kö
vetkezményekkel fenyegetnek.
Ezzel kapcsolatban merül fel az emberi (elsősorban pszichológiai) tényezők
figyelembevétele a technika tervezésében, megvalósításában és felhasználásá
ban, vagy másként szólva: a technika és a technológiai folyamatok összehan
golása az azokat irányító ember jellemzőivel. Hogy e feladat megoldható legyen,
adatokkal kell rendelkezni az ember információfelfogásáról, -feldolgozásáról
és -őrzéséről, a döntés folyamatáról, az emberi tevékenység pszichikus regu
lációjának struktúrájáról és mechanizmusáról. A technikai berendezések ter
vezésekor figyelembe kell venni az e berendezéseket a jövőben használó embe
rek tevékenységtervezetét is.
III. Az új ember kialakítása
Az új ember kialakítása a szocialista társadalom jelenlegi fejlettségi szaka
szában egyike a legfontosabb feladatoknak. Az új típusú társadalmi viszonyok
új embert hoznak létre. Mégis, ez a folyamat nem automatikusan megy végbe.
Az új ember kialakításához célirányos speciális munkára van szükség, amiben
a pszichológia képes aktívan részt venni, és részt is kell vennie.
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A pszichológiában gyakran esik szó az ember fejlődését befolyásoló „szo
ciális hatásokról” ,,s a szociális környezet ”-nek a fejlődésben játszott szerepéről.
,,A társadalom — írta K. Marx — nem egyedekből áll, hanem azoknak a kap
csolatoknak, viszonyoknak összességét fejezi ki, melyekben az individuumok
egymással találtatnak.”
Az ember fejlődésének folyamatát — s abban a pszichikus tulajdonságokét
is — kutatva nem elegendő a „szociális hatás” tényét megállapítani. Fel kell
tárni e szociális hatások mögött levő társadalmi viszonyok rendszerét is.
A társadalmi viszonyok rendszere nem mint bizonyos absztrakció („szociális
környezet” ) jelenik meg az egyed előtt, hanem az őt körülvevő emberek cselek
véseiben, tetteiben, azokban a normákban (morális, jogi, esztétikai stb.),
melyeket élete során elsajátít, azokban a társadalmi intézményekben, melyek
kel dolga van, abban az információban, melyet kap stb.
A pszichológia alapvető feladata abban áll, hogy feltárja azt a folyamatot,
ahogyan a szocialista társadalmi viszonyok az emberek tudatában tükröződ
nek, valamint feltárja e társadalmi viszonyok megnyilvánulását az ember
tevékenységeiben, és elemezze az egyes emberben a szocialista társadalmi vi
szonyok talaján létrejövő maradandó személyiségtulajdonságok -- szociális
beállítódások, a motivációs —akarati szféra értékes orientációi — kialakulását.

IV. A felnövekvő nemzedék oktatása és nevelése
Az emberiség történetében először a szocializmus teremtette meg minden
ember sokoldalú fejlesztésének reális lehetőségét. A szocializmus ezen előnyé
nek a tudományos-technikai forradalom vívmányaival való egyesítése a kép
zés rendszerének, az oktatás és nevelés formáinak, eszközeinek, módszereinek
további tökéletesítését követeli meg. A népművelés rendszerének valamennyi
láncszeméhez elszakíthatatlanul kapcsolódik a pszichológia eredményeinek
felhasználása. Mind az oktatás, mind a nevelés csak akkor lehet hatékony, ha
támaszkodik azokra az ismeretekre, melyeket a pszichológia az ember pszi
chikus fejlődéséről — személyisége alakulásáról, erkölcsi arculatáról, meggyő
ződéseiről, akaratáról, jelleméről, az ismeretek, képességek, készségek, az
aktív elsajátítás folyamatának törvényszerűségeiről, az önálló gondolkodás ki
alakulásáról, a képességek, az érdeklődés és a hajlamok fejlődéséről — szer
zett.
A „pszichikus fejlődés erőforrásainak feltárása” alapvető jelentőségű sok
pedagógiai probléma megoldásában: mint pl. az oktatás tartalmának megha
tározása, az oktatás és nevelés leghatékonyabb módszereinek kidolgozása, a
pedagógiai hatások eredményeinek értékelése, a munkaoktatás és a pályavá
lasztási tanácsadás tökéletesítése.
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V. Egészségvédelem
Az egészségügyi rendszer tökéletesítésében a pszichológia jelentőségét az
határozza meg, hogy az ember orvosi ellátásában figyelembe kell venni pszi
chológiai sajátosságait, ezek szerepét a különböző betegségek keletkezésében,
lefolyásában, gyógyításában és megelőzésében. Mint ismeretes, nem csak a
pszichogén betegségek, de számos más — tisztán szomatikus — betegség is
különféleképpen zajlik le a különböző embereknél, lelki tulajdonságaiktól
függően. Az orvosi ellátás individualizálása a beteg személyiségének elemzését
szolgáló módszerek speciális rendszerének kidolgozását teszi szükségessé.
Az egészségügy területén a pszichológia legfontosabb feladata, hogy kidol
gozza a pszichodiagnosztika és a pszichoterápia, a betegek szociális rehabili
tációjának elméletét és módszereit, valamint a pszichikus tényezőknek a beteg
ségek gyógyításában, illetve megelőzésében történő hatékony felhasználási
módjait.
VI. A pszichológia ideológiai funkciója
Az ember pszichikus fejlődésének mozgató rugóira, a „szociális” és a „bioló
giai” kapcsolatára vonatkozó kérdések a legközvetlenebb kapcsolatban állnak
az ideológiával és az ideológiai haiccal.
Ilyen körülmények között a marxista pszichológia további fejlődése és a nyu
gaton keletkező koncepciók kritikai elemzése rendkívül nagy jelentőséget nyer.
Valamennyi szocialista országban ebben az irányban folyik a munka.
így a pszichológia most közvetlenül kapcsolódik be a szocialista és kommu
nista építés folyamatába. Eredményeinek felhasználása a társadalmi gyakor
latban a legfontosabb feltétele a munka termelékenysége és minősége emelésé
nek, a termelés és az irányítás hatékonysága növelésének, a modern technika
és technológia kidolgozásának, a szocialista társadalmi viszonyok fejlesztésé
nek, az ideológiai munka színvonala emelésének, az új ember kialakításának.
A pszichológia általános elméletének fejlődéséről
A társadalmi gyakorlat által a pszichológia elé állított feladatok megoldásá
hoz szükség van az alapkutatások kibontakoztatására és a pszichológia általá
nos elméletének további fejlesztésére.
Meg kell jegyezni, hogy azok a körülmények, amelyek között a pszichológia
általános elmélete fejlődik, alapvetően megváltoztak (ahhoz képest, amilyenek
a pszichológia mint tudomány fejlődésének kezdeti szakaszában voltak).
Ha korábban a pszichológia valami globális (nem eléggé differenciált) egész
ként lépett fel, akkor a jelen körülmények között nagyon is szerteágazó rend
szert képvisel, néhány tucat különféle diszciplínát foglal magában.
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A pszichológiai ismeretnek egyre újabb önálló területei alakulnak ki. A
pszichológia differenciálódásának folyamata szemmel láthatóan még nem befe
jezett.
Em ellett megemlít hetünk egy ellentétes tendenciát is: az ismeretek integrá
cióját, a pszichológián belül, valamint a pszichológia és határterületei között.
A tudomány fejlődésében a differenciáció és az integráció teljesen törvényszerű
jelenség, amely a tudományos ismeret fejlődését jellemzi.
Ilyen körülmények között az általános elmélet kidolgozásakor különféle
szaktei’ületekről kapható ismeretek széles körére lehet támaszkodni; mondhat
juk, megnő annak az alapnak az „ereje” , amelyre az általános elmélet épül.
Em ellett azonban egyre nehezebbé válik a pszichológia különböző területein
keletkező hatalmas információáradat áttekintése.
Ezzel kapcsolatosan különösen jelentőséget nyer a pszichológiai módszertani
kérdéseinek, elveinek, kategóriáinak, egészében véve fogalmi apparátusának
kidolgozása.
Az egyes pszichológiai diszciplínák problematikáját elemezve azt lát juk, hogy
azok valamilyen formában tartalmazzák az általános pszichológia kérdéseit,
ezért a speciális kutatások eredményei felhasználhatók (és fel is kell őket hasz
nálni) az általános elmélet felépítésében.
így a szociálpszichológiának természetesen megvan a maga tárgya, feladatai,
módszerei és fogalmi apparátusa. Mindemellett azonban a szakterületen elért
kutatási eredmények nagyon fontosnak bizonyulnak a pszichikus jelenségek
szociális determinációjára vonatkozó általános pszichológiai kérdések kidolgo
zásában is.
A mérnöki pszichológiában az ellenőrző és irányító rendszerekben az ember és
technikai berendezések között zajló információs kölcsönhatás folyamatait
tanulmányozzák. A speciális mérnöki pszichológiai problematika mögött azon
ban nem nehéz meglátni az általános lélektani kérdéseket, S ha már itt tartunk,
a pszichikus folyamatokról szerzett ismereteink jelentős mértékben gazdagod
tak a mérnöki pszichológiának köszönhetően.
Ugyanez mondható el a többi pszichológiai szaktudományról is. Emiatt
nem véletlen, hogy egyre gyakrabban figyelhető meg a különböző pszichológiai
diszciplínák — a pszichofizika és a pszichofiziológia, a pszichofiziológia és a
munkapszichológia, a munkapszichológia és a szociálpszichológia stb. — kö
zötti kooperáció.
Úgy tűnik számunkra, hogy a pszichológiában most alakultak ki a rendszer
tani vagy strukturális rendszertani felfogás következetes megvalósításának
lehetőségei.
Meg kell jegyezni, hogy a rendszertani felfogás elmélete nem új. Alapjait a
társadalom tanulmányozásában K. Marx dolgozta ki (a „Tőke” a rendszertani
megközelítés ragyogó példája), a biológiában Ch. Darwin, a kémiában D. Mengyelejev. A rendszertani megközelítésről már a pszichológia önálló tudománnyá
338

válásának hajnalán szó esett (1. pl. Ebbinghaus, Szecsenov stb.). Ebben az idő
ben azonban még nem volt előkészítve a talaj a megvalósításhoz.
A tudomány fejlődésének hosszantartó — a tudomány differenciálódásával,
új adatok gyűjtésével, az elemzés módszereinek kidolgozásával, különböző
sémák ellenőrzésével kapcsolatos — útjára volt szükség, amely elvezetett a
rendszertani felfogás feltételei szükségességének kialakulásához.
A modern adatok alapján bizonyítható, hogy a pszichológiai jelenségek többdimenziósak, és éppen mint ilyenekkel kell velük bánnunk. Az egyik legnehe
zebb elméleti feladat: a pszichikus jelenségek különböző dimenziói között meg
levő kölcsönös kapcsolatok feltárása.
Másodsorban, a pszichikus jelenségek rendszere többszintes és nyilvánvalóan
hierarchikus felépítésű. A pszichikum rendszerként való kutatásában az elem
zés leggyakrabban használt útja: a pszichikum alsó szintjeitől a felsőbbek felé
történő haladás. De lehetséges egy másik út is (és gyakran ez bizonyul eredmé
nyesnek) amely a magasabb, organizálóbb szintektől vezet az alacsonyabbakig.
A pszichikum szisztematikus felépítésének felfedezése nyilvánvalóan megkí
vánja az elemzés e két útjának, irányának ötvözését.
Az ember pszichikus sajátságainak leírásakor fontos szem előtt tartani azok
nak a kapcsolatoknak a sokaságát is, amelyekben az ember létezik Sajnos, a
pszichológiai tulajdonságok rendszereinek kérdése még nem kidolgozott.
Emiatt leírásukban nem ritkán eklektikus képet kapunk. A tulajdonságok ku
tatásában a legfontosabb feladat minden egyes tulajdonság alapjainak fel
tárása.
A filozófusok bizonyságai szerint a minőségeknek három objektív, egymással
kölcsönös kapcsolatban levő csoportja ismeretes a tudomány számára: anyagi-strukturális, funkcionális és szisztematikus. Azt gondolhatnánk, hogye minő
ségek kutatása a pszichológiai kérdések kidolgozásában lehetővé tenné a lelki
sajátosságok alapjairól alkotott elképzeléseink pontosítását. A lelki tulajdon
ságok egységes elmélete (amely egyelőre még nem létezik) fel kell hogy tárja e
tulajdonságok alapjainak teljes rendszerét : a genetikaitól (és még mélyebben a
biokémiaitól) kezdődően egészen a legbonyolultabb szociális összetevőkig.
Nekünk úgy tűnik, hogy a „rendszerteremtő faktor” (P. K. Anohin javas
lata) fogalma igen jelentős a pszichikum determinista értelmezésében, ez a
faktor a különböző működésekbe kapcsolt folyamatok egész rendszerét szer
vezi. Nézetünk szerint ez a fogalom jelöli ki azt az utat, amelyen túlhaladható
a hamis alternatíva: „determinált” vagy „célirányos” ?
A pszichológiai kutatásokban az elemzésnek legalább három szintje különít
hető el, mégpedig az absztrakciónak és az általánosításnak megfelelően. Felté
telesen nevezhetjük őket makro-, mező-, és mikroszinteknek.
Az elemzés makroszintjén az embert mint egészet „ragadják meg” . Úgy
tekintik, mint a szociális rendszer elemét, mint a társadalom tagját Tulajdonsá
gainak teljes halmazát, ideértve a pszichikusakat is, a társadalmi élet kontex
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tusában vizsgálják. I tt a legfőbb feladat annak elemzése, hogy az adott társa
dalomban és e társadalom történelmi fejlődésének adott fokán kialakult társa
dalmi viszonyok rendszere hogyan határozza meg az ember fejlődését, hogyan
alakul motivációs szférája, szociális beállítódásai, értékorientációja, attitűdjei,
környezetéhez való szubjektív viszonya (a terminust abban az értelemben hasz
náljuk, amellyel V. N. Mjasziscsev ruházta fel). Az elemzésnek ezen a szintjén a
pszichológia olyan fogalmakkal operál, mint amilyen a tevékenység, tudat, ön
tudat, személyiség, jellem, szükségletek, kéj ességek stb. Az e fogalmakban
tükrözhető jelenségek nem érthetők meg azon kapcsolatok és viszonyok elem
zése nélkül, amelyekbe az emberek egymással lépnek a termelés, a csere, a
fogyasztás során, a polgári társadalom, a politikai rend, az ideológia fejlődésé
nek folyamán, azaz az egész társadalom fejlődésének folyamatában.
Az embernek azok a tulajdonságai, melyeket az elemzés makroszintjén ku
tatnak, alapjukként a sokféle társadalmi kapcsolatok rendszerét tartalmazzák.
E szint általános elméletének kidolgozásában különösen jelentősek a pszi
chológia olyan szakterületei, mint a szociál-, a pedagógiai, a jogi, a munka-, a
művészetpszichológia és néhány más.
Az elemzés második szintjén (mezo-szint) vetődik fel az a kérdés, hogy milyen
funkciója van a pszichikumnak az ember életében. Mint ismeretes, a pszicho
lógia történetében két véglettel találkozhatunk. Közülük az egyik a pszichikum
realitásának tagadásával kapcsolatos, ez a pszichológiai kategóriákat funkció
nak tartja. Ehhez a nézethez csatlakoznak azok a koncepciók is, amelyek a
lelki jelenségeket epifenoménoknak, az agyban lezajló anyagi folyamatok egy
szerű kísérőjének nyilvánítják.
A másik véglet a pszichikumot egyetlen, a szubjektum számára közvetlenül
adott realitásnak tartja. A tudomány progresszív fejlődésének útján mindkét
álláspont tarthatatlannak bizonyul A lelki folyamatok, állapotok, tulajdonsá
gok az ember élettevékenységébe bekapcsolt, abban lényeges funkciókat telje
sítő reális jelenségek.
A pszichikum három alapfunkciójáról beszélhetünk: megismerő, szabályozó
és kommunikatív funkciókról. Ami a megismerő funkciót illeti, meg kell mon
dani, hogy ezt már elég régóta és termékenyen tanulmányozzák a pszichológiá
ban. Kutatják az általános pszichológiában (az úgynevezett megismerő folya
matok problémái), a pedagógiai pszichológiában szintén (a tanulók ismereteinek
kialakulása és fejlődése), valamint a genetikus pszichológiában (az intellektus
fejlődésének problémái). A pszichikum kognitív funkciójával különböző kérdések
kapcsán a pszichológia más területei (pszichofizika, pszicholingvisztika) is fog
lalkoznak. Ezt a funkciót különböző szinteken tanulmányozzák: az elemi érzék
ietektől kiindulva a megismerésnek az ember fejlődése során elsajátítható leg
bonyolultabb formáig.
Kutatásaink, melyeket E. N. Szurkovval együtt végeztünk, megmutatták,
hogy a megismerő és szabályozó funkciók egysége különösen tisztán m utat
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kozik meg az anticipáció vagy tágabb értelemben a megelőző tükrözés (a P. K.
Anohin által bevezetett terminust használva) folyamataiban.
Jelenleg nagy figyelmet fordítanak az emberek egymásrahatásának és kom
munikációjának (tágabb értelemben: érintkezésüknek) problematikájára, külö
nösen a szociálpszichológiában. Nézetünk szerint azonban ez a probléma túlnő
a szociálpszichológia határain. Lényegében általános pszichológiai kérdés. K ü
lönböző kérdések kapcsán hozzá fordul a munka- és a mérnöki pszichológia, a
pszichofizika, sőt még a pszichofiziológia is.
A pszichikum kommunikatív funkcióinak és ezek különböző lelki folyamatok
ban való megnyilvánulásainak kutatása a modern pszichológia egyik legfonto
sabb feladata. Az érintkezésben alakul, fejlődik és nyilvánul meg a „személy
közi” kapcsolatok rendszere. És éppen az érintkezésben valósul meg a formák,
ideák, értékek cseréje, itt alakulnak ki az ember beállítódásai, jellemvonásai,
fejlődnek érzelmi állapotai stb.
Ezt a funkciót éppúgy, mint a megismerő és a szabályozó funkciót, különböző
szinteken kell tanulmányozni : az érintkezés elemi aktusaitól az emberek együt
tes tevékenységének bonyolult formáiig.
Megemlítendő, hogy a lelki folyamatokról alkotott képünk lényegesen gaz
dagodott és megváltozott. így a legújabb kutatásoknak köszönhetően kide
rült, hogy az „észlelés” fogalma különféle jelenségek széles körét öleli fel: az
információkeresést, a szignál-detekciót, a jelek megkülönböztetését és azonosí
tását stb. Olyan fogalmak keletkeztek, mint a „küszöbzóna”, „operatív kü
szöb” és egy sor más, melyek az érzékelés és az észlelés lefolyásának körülmé
nyeit és sajátosságait fedik fel. Az emlékezést vizsgáló kutatásokban kiderítet
ték, hogy az emlékezet megnyilvánulásai különfélék: rövid és hosszú idejű
memória, közvetlen és közvetett emlékezet , operatív memória stb. Új felfogá
sok körvonalazódtak a gondolkodáskutatásokban is.
Mindez arra kényszerít, hogy másként vessük fel a lelki folyamatok osztá
lyozásának kérdését. Az időbeli korlátozás miatt nem vitatjuk meg ezt a prob
lémát. Annyit jegyzőnk meg csupán, hogy a kérdés kidolgozásánál különösen
fontos a különböző folyamatok kölcsönös kapcsolatainak és egymásba történő
átmeneteinek speciális tanulmányozása.
A modern kutatások megengedik, hogy azt tartsuk: a lelki folyamatok sok
szintű és sokdimenziós rendszert képviselnek. Éppen ezért minden egyes
konkrét esetben fontos annak feltárása, hogy milyen okok következtében válik
egyik vagy másik szint vezetővé, azaz a tanulmányozott folyamat sajátossá
gait és dinamikáját meghatározóvá.
Például az anticipáció — mint a megelőző tükrözés specifikus formája —
folyamatainak kutatásaiban kimutatták, hogy ezek a folyamatok különböző
szinteken zajlanak: szubszenzoros (nem tudatosult), szenzomotoros, perceptív,
„képzett” és a beszédgondolkodás szintjén. Az anticipáció folyamatát vala
mennyi felsorolt szinten a specifikus sajátosságok rendszere jellemzi.
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Végül az elemzés harmadik szintje (mikro-szint) feltételezi a lelki jelenségek
idegélettani alapjainak (vagy mechanizmusainak) tanulmányozását.
Gondolom, nem szükséges bizonyítani, hogy a lelki folyamatok és állapotok
elemzése megkívánja anyagi szubsztrátumuk — az idegi folyamatok — elem
zését is.
Az úgynevezett pszichofiziológiai kérdés, melyet a pszichológiában már
régen felvetettek, még ma is éles vitákat vált ki. Nem vizsgálva megoldásának
különféle megközelítéseit, csak annyit jegyzünk meg, hogy most körvonalazó
dott egy — nekünk úgy tűnik — meglehetősen perspektivikus és produktív
tendencia.
Mint ismeretes, azokat a kísérleteket, amelyek megpróbálták az idegélettani
és lelki folyamatokat elemek szerint egymásnak megfeleltetni, a másodikat az
elsőből egyenesen levezetni, nem koronázta siker. Most olyan tendencia rajzo
lódott ki, mely nem az agyban lezajló, izolált folyamatok önmagukban való
tanulmányozására irányul, hanem organizációjuk, szisztematikus felépítésük
vizsgálatára. Ennek kapcsán keletkeztek az általános agyi szisztémás folya
matokról, a funkcionális rendszerekről (P. K. Anohin), a funkcionális szervről
(A. A. Uhtomszkij) szóló elképzelések.
A pszichikust a neurofiziológiához való viszonyában szisztémás minőségnek
tekintik. A lelki jelenségeknek nem egyes idegélettani folyamatokat feleltet
nek meg, hanem e folyamatok organizációs módját.
Összegezzük az elemzés szintjeiről mondottakat: a makró-szinten az embert
mint a társadalmi rendszer elemét vizsgálják. I t t a tevékenység, az érintkezés,
a tu d a t és a személyiség problémájának pszichológiai aspektusai jelentik a
központi kérdést.
A következő szint feltételezi annak tanulmányozását, hogyan valósulnak
meg a pszichikus funkciók az ember élettevékenységében, lelki folyamataiban
lelki állapotaiban (észlelés, emlékezet, gondolkodás, figyelem, érzelmek stb.).
Végül a mikro-elemzés szintjén a lelki folyamatok és állapotok idegélettani
alapjainak kutatása felé fordulunk.
Természetesen az, amiről szó esett, csak nagyon általános séma, amely pon
tosításra és kritikai elemzésre szorul.
A pszichológia általános elméletének fejlesztésében meglehetősen nagy jelen
tőséggel bír „fogalmi apparátusának további kidolgozása. Mint már említettük,
a lelki jelenségekről szóló ismereteink köre lényegesen kitágult, új fogalmak
egész sora keletkezett. Ennek kapcsán áll elő az a feladat, hogy megvilágítsuk
a fogalmak kölcsönös kapcsolatait, egymásba való átmenetüket, felfedjük a
fogalmak mozgásának dialektikáját — amely a tanulmányozható valóság
dialektikáját tükrözi —, röviden szólva: rendszerben vizsgáljuk a pszichológia
fogalmi apparátusát.
E feladat megoldásához különösen fontos a marxizmus—leninizmus által
kidolgozott kategóriarendszer.
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Jelenleg a legintenzívebben a tevékenység kategóriájának kidolgozásán mun
kálkodnak. Ez érthető is, amennyiben a marxizmus emberi tevékenységről
szóló tanításainak alkalmazása a legfontosabb szerepet játszotta (és fogja is
játszani) mind az általános lélektanban, mind annak szakterületein. Nem ritkán
ugyan magát a „tevékenység” fogalmat olyan tág értelemben használják, hogy
értelme szétfolyóvá válik, magyarázóereje elvész. Szükséges emlékeztetni arra,
hogy a marxizmus—leninizmusban a tevékenységet társadalmi-történelmi ka
tegóriának tekintik, és mint ilyet, sok tudomány tanulmányozza: a filozófia és
a szociológia, a közgazdaságtan és a történelem, a pedagógia és a jogtudo
mány stb.
Elengedhetetlenül fontos meghatároznunk a tevékenység azon aspektusait,
amelyeket a pszichológiának és csak a pszichológiának kell tanulmányoznia;
melyeket a pszichológián kívül semmilyen más tudomány nem tanulmányoz
hat.
A pszichológia éppúgy, mint más tudományok, végül is a társadalmat szol
gálja. Elméletének fejlődése szükségképpen kapcsolódik a társadalmi gyakor
lathoz. A gyakorlat — mint ismeretes — a megismerés és az elmélet igazság
kritériumainak forrása. Sajnos, a pszichológiában az elméleti koncepciók nem
ritkán úgy alakulnak ki, hogy a gyakorlatban ellenőrizni őket nehéz (és gyakran
egyszerűen lehetetlen).
Csupán azt hangsúlyozom, hogy az elmélet, a gyakorlat és a kísérlet egysége
az a legfontosabb elv a pszichológiában, amely biztosíthatja a pszichológiai
kutatások hatékonyságának és minőségének emelését.
A 'pszichológiai kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazásáról
A pszichológia eredményeinek a gyakorlatban történő alkalmazása jelenleg
nem kevésbé fontos feladat, mint az alapproblémák megoldása.
Ezen a téren valamennyi szocialista ország meghatározott tapasztalatokat
halmozott fel. Hasznos lenne számunkra megvitatni a pszichológiai kutatások
eredményeinek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos — nézetem szerint —
alapvető kérdéseket.
Mostanában egyre gyakrabban hangoztatják a pszichológiai ellátás szük
ségességét. így a Szovjet Tudományos Akadémia Elnöksége megbízta a
Szovjet Tudományos Akadémiai Pszichológiai Intézetet, hogy a Szovjet Pszi
chológiai Társasággal együtt dolgozzák ki a pszichológiai ellátás tervezetét.
A második kérdés: mennybe hatékony a pszichológia vívmányainak gyakor
lati felhasználása. Más tudományok esetében ez az értékelés általában techni
kai-gazdasági mutatókon alapul és pénzegységben fejeződik ki. Ez a mutató
felhasználható a pszichológia viszonylatában is. A pszichológia számára azon
ban nem ez az egyetlen, különösen nem a legfontosabb mutató. A pszichológia
által kidolgozott javaslatok felhasználása gazdasági kihatással bír (és itt nem
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kevés példát lehetne felhozni). Ennél sokkal jelentősebb az, hogy biztosít ja az
emberek egészségének, munkaképességének megőrzését, minden egyes ember
alkotóképességének fejlesztését, az emberek köti szocialista kapcsolatok töké
letesítését. Ezeknek a hatásoknak az értékelését megadni természetesen lénye
gesen nehezebb. Hogy megtaláljuk értékelésük módját, még nagy munka áll
előttünk.
*
Előadásom végéhez érve, szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a szo
cialista országok pszichológusainak első tanácskozása igen nagy jelentőségű a
pszichológia fejlődésében. Megalapozottan gondolhatjuk, hogy lényeges szere
pet játszik a szocialista országok pszichológusai együttműködésének fejlesz
tésében.
(Fordította: Császár Zsuzsa)

ПУТИ РАЗВИТЯ ПСИХОЛОГИИ
Б. ф. ЛОМОВ

Профессор Ломов в своем докладе набрасывал состояние психологии; говорил о тенден
циях её развития; и о её общественном значении. Он подчеркнул что психология играет
важную роль в решении проблем возникающих в процессе социалистического строения:
в повышении производительности труда, в обработке современных методов обучения, и в
здравоохране людей.
Говоря о возникающих в психологии идеологических вопросах профессор Попов оста
новился на проблеме «социальной» и «биологической» детерминации человека. В послед
ней части беседы анализировал условия и возможность создания общей теории психоло
гии; и излагал новый, структурно—системный подход к психике.

THE WAYS OF T H E DEVELOPM ENT OF PSYCHOLOGY
LOMOV В. Г.

P resident of the Psychological Society o f the Soviet Academy o f Sciences Professor
L om ov outlined the present situation o f psychology, spoke about the tendency o f it s
developm ent and social im portance. He emphasized that psychology plays an important
role in solving problems th at emerge in the course o f building socialism, that is in increas
in g th e efficiency of production, in working out up-to-date educational m ethods and the
h ealth care o f the population. Concerning ideological questions arising in psychology he
d ealt w ith the biological and social determination o f the human race. In the closing part
o f h is lecture he analyzed the possibilities and conditions of creating a general psycho
logical theory, then he reported on the new structural approach and analyzing m ethods
o f th e psyche.
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ZEN EI IN G E R E K É SZ L E L É SÉ N E K VIZSGÁLATA
KIVÁLTOTT PO TEN C IÁ L M ÓDSZERREL
V IRÁ G ANNA —SZ IR TE S JÓ Z S E F -M A R T O N MAGDA
MTA Pszichológiai Intézete

A bevezetésben a szerzők áttekintik a zenei észlelés kísérletes vizsgálatára, ezen belül
a féltekei speeializáeió szerepére, továbbá az auditoros észlelés k iváltott potenciál korrelátumaira vonatkozó főbb ismereteinket. A kísérletben számítógéppel előállított tiszta
hangok észlelését kísérő kiváltott potenciálokat elemezték a ) melódiák és b) kiemelt
hangközök felismerése során. Monaurálisan m egjelenített ingerekre a fejbőr szimmetrikus
centrális és temporális területeiről elvezetett válaszokat elemezték zeneileg képzetlen és
zenész személyeknél. Az adatok elemzésekor a két csoport között különbség elsősorban
a kiem elt hangköz felismerését igénylő helyzetben m utatkozott: míg a zenész kísérleti
szem élyeknél a kiváltott potenciálok nagyobbak voltak, a bal félteke tem porális elveze
tésében a jobb oldali válaszhoz viszonyítva, addig zeneileg naiv szem élyeknél az agyi
válaszok fordított féltekei aszimmetriájára utaló tendenciát tapasztaltak. Ú g y vélik,
hogy a zenei ingerekre adott potenciálok összetett és m indkét féltekét magábafoglaló
feldolgozási folyam atot tükröznek; az inger sajátosságai, az aktuális feladat követelm ényei,
valam int a személyek zenei tapasztalatának mértéke egyaránt m eghatározó lehet abban,
hogy melyik félteke jut vezető szerephez a feladat megoldásában.

Az emberi agy bal és jobb féltekéjének akusztikus információfeldolgozási
sajátosságait újabban nemcsak nyelvi és nem-nyelvi, hanem zenei észlelési
helyzetben is egyre gyakrabban vizsgálják.

A zenei anyag észlelésében a féltekék eltérő szerepével kapcsolatban elsőként
1962-ben Milner (13) végzett — azóta sokszor idézett — kísérletet. Azt tapasz
talta, hogy a jobb félteke temporális területétől megfosztott betegek a Seashore-féle zenei tesztben — elsősorban a zenei emlékezet, a hangszín és a hangma
gasság megkülönböztetési részfeladatok megoldásában — jelentősen rosszabb
teljesítményt mutatnak, mint a műtét előtt. Minden más zenei teljesítményben
is nagyobb volt a veszteségük a bal temporális lebenyüket vesztett betegeké
hez képest.
Az á lta lá n o s zenei és a nyelvi képességek viszonyára mutat rá néhány klini
kai vizsgálat. így McDonough (30) 49 amuziás esetet tanulmányozva azt
találta, hogy a személyek 35 %-nál a nyelvi teljesítmény nem sérült. A klinikai
vizsgálatok (Spreen és mtsai, 38; Gordon, 17; Gordon és Bogen, 19) ismertetnek
olyan agysérüléses eseteket, amelyekben a zenei működés sérült, de a nyelvi
teljesítmény érintetlen maradt.
Critchley (7), továbbá Luria és munkatársai (27) megfigyelték, hogy afáziás
zenészek folytatni tudták munkájukat. Ebből arra következtettek, hogy a jobb
félteke ellenőrző működése döntő az általános zenei működésben.
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Gyeglin és Balonov (20) az egyoldali sokk-kezelés után beálló emlékezet
vesztés alapján azt vizsgálták, melyik félteke kezelése milyen romlást okoz a
zenei képességben. A tárgyak keltette hangok felismerése, egyenként négy hang
ból álló zenei minták megkülönböztetése, továbbá ismert dallamok részletei
nek visszaéneklése erősebben sérült, amikor a sokk-kezelés a jobb féltekét érte.
Ism ert, hogy Henkin (21) faktoranalitikus eljárással kimutatta: a dallam és
a ritmus észlelése a zenei percepció két, független összetevője. Ezért kiemelke
dően fontosak azok a klinikai vizsgálatok, amelyekben a zene e két összetevő
jére vonatkozóan külön-külön tettek megállapításokat. Albert és munkatársai
(1) bal félteke sérült betegeknél különösen gyöngének találták a hallott ritmus
megkettőzésének teljesítményét. Bogen és Gordon (5) idegsebészeti betegek
klinikai vizsgálatakor sodium amythalt fecskendeztek a carotis érbe, s ezáltal
egy-egy félteke működésének csökkenését idézték elő. Azt tapasztalták, hogy
a jobb féltekei működés csökkentésekor a betegek énekében elsősorban a dallam
károsodott erősen, míg a ritmus csak meglassult. Amikor a bal féltekét érte a
gyógyszeres kezelés, akkor viszont csak az ének ritmikája romlott.
Carmon és Nachshon (6) bal félteke károsodás eseteiben rosszabbnak találta
a hallási szekvenciák észlelését, mint a jobb félteke károsodottaknál.
Korábban számos, egészséges kísérleti személyekkel végzett kísérlet kimu
ta tta : dichotikus nyelvi ingerléskor — amikor például a két fülben eltérő szavak
hallhatók — a jobb fülhöz érkező ingerek felismerése pontosabb, gyorsabb*;
míg zenei ingereket alkalmazva a bal fül előnyét m utatták ki (Kimura, 24;
Spreen és mtsai, 38; Spellacy, 37).
Kimura (25) kísérletében azt tapasztalta, hogy dichotikus ingerlési helyzet
ben a bal fülbe juttato tt egyszerű dallam felismerése pontosabb. Gordon (17)
ugyancsak dichotikus vizsgálati helyzetében a kísérleti személyek a zenei akkor
dokat is jobban ismerték fel, ha azokat a bal fülben hallották. Nevetésre, kiál
tásra, sóhajtásra, valamint nyitott szájjal és szöveg nélkül énekelt dallamok
hallgatásakor King és K im ura (26) is bal fül „előnyt” találtak.
Kallman és Corballis (23) pszichofizikai jellegű kísérletben a négy, különböző
hangszeren megszólaltatott, 440 Hz-es hang felismerési reakcióidejét mérték.
A reakcióidő rövidebb volt a bal fülhöz ju ttato tt hangoknál.
Efron és Yund (12) dichotikus kísérletében az ingerek 1500 —1900, illetve
1900—1500 Hz-es hanglökések voltak. A fülbe érkező sorozatok erősségben is
különböztek. Öt kísérleti személy közül négy azt a hangmagasságot nevezte
meg, amelyet a jobb fülben hallott, míg egy kísérleti személy azt említette,
amelyik a bal füléhez érkezett. A hangerő és a hely meghatározásában „fül
dominancia” nem mutatkozott. Efron hangsúlyozza: a központi idegrendszer
ben a hangmagasságra vonatkozó információ és a hangerő, illetve a helyészlelés
folyamatai között széttartás lehet.
* N yelvi ingerléskor a féltek ei működés aszimmetriájára vonatkozó vizsgálatok ered
m én yeit a szerzők egyike foglalta össze magyar n yelven (Szirtes, 39, 40).
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Efron kísérletének egyes részmegfigyelései különösen érdekesek. Például a
kísérleti személy a bal füléhez érkező hangsorozatot nem észleli, ehelyett azt az
egymásutánt nevezi meg, amelyik — sokkal kisebb hangerővel — a jobb füléhez
jut. A jobb fülhöz érkező sorozatot viszont a bal fül ingerének hangerejével
hallja. Ez az illúzió jellegű észlelés a sorozatok ismételt meghallgatásakor sem
szűnik meg, és még akkor is megmarad, ha a személlyel ismertetik a tényleges
ingerlési viszonyokat. Efron a kísérleti személyek beszámolóinak elemzése kap
csán különös élményükre lett figyelmes. Ilyenszerű beszámolókat rögzített:
„Talán az alacsony magas egymásutánt hallom és a másikat kell kimondanom.”
E jelenséget Efron — feltevés jelleggel — a kettészelt agyú (split brain) bete
geknél megfigyeltek mintájára értelmezi. Feltételezi, hogy mindkét féltekében
létrejön az oda befutó akusztikus információ feldolgozása, ám csak a bal (be
széd-domináns) félteke tudja kivezérelni a szóbeli választ. Ez okozhatja, hogy
a bal féltekéhez futó, a jobb fülön át érkező hangsorozatról számol be a kísér
leti személy.
Hasonló kísérleti helyzetben Efron és munkatársai (14) 70 egészséges sze
méllyel végzett vizsgálatban a személyek 1/3-ánál tapasztaltak jobb fül, 1/3ánál bal fül dominanciát, s végül a személyek 1/3-ánál nem volt eltérés a két fül
ingerlésekor.
Efron e kísérletét munkatársaival (Efron, Bogen és Yund, 14) kettészelt agyú
betegekkel is elvégezte. Tudott, hogy ilyen betegnél az auditoros érzékleti minő
ségben — a vizuálistól eltérően — az inger nem juttatható csak az egyik félteké
hez. Ennek következtében az egyik fület ingerlő, monaurális kísérleti helyzet
ben a betegek a hallott szavakat (Sparks és Geschwind, 36; Milner és mtsai 32)
és fonémákat (Zaidel, 44; Cullen és mtsai, 8) meg tudják ismételni, bármelyik
fület ingerük. Dichotikus helyzetben megjelenített nyelvi ingerek közül azonban
csak a jobb fülben megjelenő szavakról tudnak a betegek beszámolni. Ezt a
jelenséget a következőképpen értelmezik (Kimura, 25; Sparks és Geschwind,
36): a bal féltekében az azonos oldali pályán érkező információt az ellenoldali
hallópályán befutó inger szuppresszió alá vonja, elnyomja. Kettészelt agyú
betegeknél auditoros ingerléskor az ellenoldali hallópálya fölényét a jobb félte
kében is kimutatták (Milner és mtsai, 32; Gordon, 18).
Ilyen eredmények ismeretében Efron és munkatársainak kísérleti kérdésfel
tevése elsősorban arra irányult, vajon kettészelt agyú betegeknél az azonosol
dali hallópálya szuppressziója csak nyelvi ingerléskor jön-e létre vagy pedig
tiszta hangok alkalmazásakor is. Azt tapasztalták, hogy tiszta hangokból álló
akkordok dichotikus megjelenítésekor nem jön létre az azonos oldali zenei infor
máció elnyomása egyik féltekében sem.
E szerzők összehasonlították az azonos kísérleti helyzetben egészséges szemé
lyeknél és idegsebészeti betegeknél tapasztalt eredményeiket. Az adatokból
arra következtettek, hogy a „fül-dominancia” nem függ a féltekék közti köl
csönhatástól. Továbbá tiszta hangok észlelésekor egészséges személyeknél sem
2 Magyar Pszichológiai Szemle
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tételezik fel az azonos oldali információ elnyomását (szuppresszió). Korábbi ada
taik alapján (Efron és Yund,13; Yund és Efron, 43) dichotikus helyzetben a
hangmagasság észlelésében a kéreg alatti központok részvételét hangsúlyozzák.
Részletesen ismertetjük Bever és Chiarello (4) vizsgálatát, mivel kísérleti
helyzetük elrendezését saját vizsgálatainkban alkalmazzuk. A szerzők énekkari
tagoknak és zenét kedvelő, de azt tevékenyen már nem művelő személyeknek
(diákok) kétféle zenei felismerési feladatot adtak. A kísérleti személyek meg
hallgattak egy hangokból álló sorozatot, majd két másodperc múlva két hangot
hallottak. Feladatuk az volt, hogy (1) ismerjék fel, vajon a két, egymást követő
hang (kiemelt hangköz) szerepelt-e a sorozatban; (2) hallották-e már a sorozat
egészét. Egy kísérleti ülésben kétszer 45 sorozatot jelenítettek meg, amelyek
közül 45 dallamos, a másik 45 pedig melodikus sorozatok összekevert változa
tai voltak. 36 különböző dallamot válogattak össze, amelynek 1/4-e ismétlő
dött. Ugyanez az arány érvényesült a kiemelt hangok megjelenítésekor is. A
hangokat szinusz generátorral állították elő 261 Hz-tői (egyvonalas c) 698 Hz-ig
(kétvonalas f). Az ingereket monaurálisan, fülhallgatón keresztül jelenítették
meg a bal, illetve a jobb fülben. Az eredmények azt mutatták, hogy mind a
kiemelt hangköz, mind a dallam felismerésében a zeneileg gyakorlottak akkor
voltak a legjobbak, amikor a hangok a jobb fülben jelentek meg. A nem-zené
szek akkor mutattak jobb teljesítményt, ha a hangsorozatok a bal fülhöz érkez
tek. E zt az eredményt úgy értelmezték, hogy zeneileg képzett személyek a dal
lamot a hangok viszonylatainak szekvenciáiként észlelik, s ezt a zenei elemzést
inkább a bal félteke végzi. Bever és Chiarello véleménye szerint: minél erősebb
a zenei elemzés képessége, illetve minél inkább igényli a jeladat az elemzést, annál
inkább jut fölénybe a jobb fül — bal félteke a zenei észlelésben. Nem találtak
azonban szignifikáns jobb fül fölényt a kiemelt hangok felismerésében — amit a
feladat általános nehézségeivel hoztak összefüggésbe.
B e v e r és Chiarello kísérleti eredményei nyom án Gordon (18) a dallam felis
m erés tesztben elért teljesítm ényértékek és a füldom inancia összefüggését vizs
g á lta meg. Adatai ezú ttal ellentétben voltak a korábban, akkordok alkalm azázásak o r rögzített összefüggéssel (Gordon, 17). Am ikor a dallamfelismerés te l
jesítm ényei közül a véletlen szintjéhez közeleső értékeket nem vette tek in te tb e ,
szignifikáns eg yüttjárást ta lá lt: gyenge dallam felism erési teljesítm ény inkább
b al füldom inanciával, a m agas pontszám viszont jobb fül előnnyel j á r t e g y ü tt.
G ordon úgy véli, a dallam felismerése eg y arán t létrejöhet egészleges észlelési
m óddal, s így jobb félteke dom inanciával, vagy időileg rendező, elem ző s tr a té 
g iával, ám ekkor a bal félteke vezérlésével. Gordon szerint mindez nem érvényes
az akkordok észlelésére.

Elektrográfiás módszerrel, átlagolt kiváltott agyi válaszok mérésével főként
nyelvi és nem-nyelvi akusztikus ingerek észlelésekor hasonlították össze a
potenciálok féltekei különbségeit. Wood (42) binaurális kísérletben (amikor
m indkét fülhöz azonos ingeranyag érkezik) mássalhangzó-magánhangzóból
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álló szótagot kellett hangmagasság, illetve fonetikai jellegzetesség (ba vagy da)
szerint megkülönböztetni. A két eltérő feladathelyzetben a fejbőrön mért átla
golt válaszok a bal félteke felett inkább eltértek egymástól, mint a jobb oldalon.
Ugyancsak binaurális ingerlést alkalmaztak Friedman és munkatársai (15).
Figyelmi helyzetben ingerszavakra és nem-nyelvi jellegű emberi hangadásra
(nyelvcsettintés, füttyentés) adott kiváltott válaszokat mértek a bal és jobb
temporális terület felett. Az ingerszavakra adott agyi válaszok Nj összetevője,
míg a vokális zajokkal kiváltott válasz P3 komponense volt nagyobb a bal fél
teke felett. Matsumiya és munkatársai (29) szavak, valamint mechanikus zöre
jek féltekei kiváltott potenciáljait összehasonlítva azt tapasztalták, hogy a bal
félteke nagyobb válasza elsősorban az inger jelentőségének a függvénye.
Összefoglalóan: binaurális kísérleti helyzetben a hangingerrel kiváltott, fej
bőrről mért potenciálok vizsgálatai azt mutatják, hogy a bal félteke fokozottab
ban működik nemcsak szavak, hanem értelmetlen szavak, fonémák, nem-nyelvi
emberi hangadások hatására is.
Ruhm (35) monaurális (egyik fület ingerlő) kísérleti helyzetben mérte a koppanó hanggal kiváltott potenciált. Azt tapasztalta, hogy a bal fül ingerlésekor
jóval nagyobb az N j—P 2 összetevő amplitúdója a jobb temporális területen,
mint a bal oldalon. Ezzel összehangzó eredményt kaptak Peronnet és munka
társai (33). Szinusz hanggal ingerelve az egyik fület, nagyobb jobb oldali tempo
rális választ mért.
Taub és munkatársai (41) zenei akkordokra adott kiváltott potenciálok fél
tekei különbségeit vizsgálták. Kísérleti személyeik monaurális ingerlési hely
zetben gépileg előállított dúr és moll, szűkített akkordokat hallgattak. Legje
lentősebb eredményük, hogy 14 személy közül 12-nél a P x—N j—P 2 összetevők
integrált amplitúdó értéke nagyobb a jobb félteke temporo-parietális területe
felett, 11-nél pedig az N3—P 2 komponens amplitúdó értéke mutat ja a jobb fél
teke működési fölényét. A szerzők lehetségesnek tartják, hogy a jobb félteke
fölénye az akkordok gépi, művi jellegével hozható összefüggésbe.
Zenei észleléskor az aszimmetrikus féltekei működést vizsgáló kíséi letek ered
ményeiből kirajzolódó összkép bonyolult. Az irodalmi összefoglalóba kívánko
zik végül néhány áttekintő cikk általános megállapítása (Dowling és Fujitani,
] 1; Gates és Bradshaw, 16; Bever, 3). Hangsúlyozzák, hogy a dallam észlelésé
ben fontos lehet az egymást követő hangmagasságok (hangközök) egymásután
jának elemző információkezelése, s ezzel a bal félteke elsődleges részvétele; más
kor pedig a személy figyelheti a dallam egészének körvonalát, s ekkor inkább a
jobb félteke információkezelése hangsúlyos. A ritmus felismerése — a bal félteke
domináns működésével — az egyes hangok tartamától, ezek egymásutánjának
elemzésétől függ; ám lehet a ritmus egészét is figyelni, s akkor a jobb félteke
szerepe növekszik. A természetes zenehallgatás helyzetében az összetett észlelés
tehát a hangmagasság-viszonyok és a ritmus szintézisét tételezi fel, s attól füg
gően, hogy a zenében az elemző vagy az egészleges észlelés fontossága növek
349

szik, változik az információ feldolgozási stratégia s ezzel a féltekék részvételi
a rán y a.
A töredékes s részben ellentm ondó kísérleti adatokra épülő, b ár igen való
színű, általános következtetések — m egítélésünk szerint — további vizsgálato
k a t igényelnek. Ism ertetendő kísérletünkben a zenei képzettségtől, illetve a zenei

feladattól függő aszimmetrikus féltekei működést a két félteke felett, a fejbőrről elve
zetett, átlagolt kiváltott potenciálokkal mértük.
Módszer
Személyek
ö t zeneművészeti főiskolás és 5, zenével hivatásszerűen nem foglalkozó (6 fiú,
4 lány) személy vett részt a kísérletben. A jobb-, illetve balkezességet kimutató
kérdőív (Annett, 2) szerint a kísérleti személyek jobbkezesek voltak, egy-egy
kivétellel mindkét csoportban. Az átlag életkor 23 év volt (20—28). (Egy sze
mély jobb fülére gyengébben hallott, ezért a kísérletben a hangerő növelésével
egyenlítettük ki a jobb és bal fülbe érkező hangok erősségét.)
Ingerek
Az ingereket TPAI 1001 (Videoton—KFKI) számítógéppel állítottuk elő.*
A dallamos sorozatokban a hangok egymásutánját magunk határoztuk meg, a
nem-melodikus sorozatokat és a kiemelt hangközöket a megadott hangokból a
számítógép véletlenszerűen állította elő. Az ingersorozatokat Revox A-77 mag
netofonra vettük fel, s fejhallgatón keresztül monaurálisan jelenítettük meg kb.
75 dB intenzitással. A hangerőt Brüel—Kjaer-hangnyomásszintmérővel ellen
őriztük. A hangsorozatokat 261 és 698 Hz közti hangokból állítottuk elő. Egy
hang időtartama 300 msec volt, a fel-, illetve lefutási idő 30—30 msec-ot vett
igénybe. A sorozaton belül a hangok 30 msec-onként követték egymást.
Kísérleti helyzet
A kísérleti személyekkel ism ertettük a vizsgálat célját: Az emberi agy két fél
tek éje különböző m űködési m ódban járatosabb. Zenei anyaggal vizsgáljuk,
vajon egy bizonyos típusú feladat megoldása jobban kötődik-e az egyik félteké
hez, m int a másikhoz, s látszik-e ez az agyi k iv á lto tt válaszban.
A kísérleti személy egy félig hangszigetelt, közepesen m egvilágított szobában
ü lt. A rra kértük, hogy üljön kényelmesen, rögzítse tek in tetét a m egadott pontra
és törekedjék arra, hogy csak a hangsorozatok közti szünetekben pislogjon.

* Köszönetünket fejezzük ki D eák Ferenc és Papp Miklós tudom ányos m unkatársak
nak a számítógépes ingerprogram elkészítéséért.
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Két felismerési feladatot alkalmaztunk:
(1) Dallam felismerése : 48, egyenként 10—16 hangból álló, melodikus soro
zatot jelenítettünk meg, a sorozatok között 4 sec szünettel. Minden egyes soro
zat után a személynek jeleznie kellett, vajon az adott sorozat szerepelt-e már
a korábban hallottak között .
(2) Kiemelt hangköz felismerése : Minden nem-dallamos sorozatot két sec múlva
két hangból álló inger követett, s a megfigyelők beszámoltak arról, vajon a
kiemelt hangköz része volt-e a megelőző hangsorozatnak. A kiemelt hangköz és
rákövetkező sorozat közötti időtartam 4 sec volt.
Kiváltott potenciál mérése és értékelése
A fejbőrről ezüst-ezüstklorid elektródákkal a bal és jobb oldalon a megfelelő
centrális, valamint temporalis (C3 és C4, illetve T5 és T6) területekről vezettük
el a kiváltott válaszokat — a nemzetközi 10 —20 rendszernek (Jaspers, 22)
megfelelően. Referenciaként a fülek hátoldalán elhelyezett, összekötött elektró
dapár szolgált; a földelő elektródát a homlokon helyeztük el. Rögzitettük a füg
gőleges szemmozgások jeleit is. Az elektródák közötti ellenállás 10 kOhm-nál
kevesebb volt. Az agytevékenységet és a szemmozgást 8 csatornás EEG készü
lékkel (EMG), 3 sec-os időállandóval és 30 Hz-es felső szűréssel mértük. A bio
elektromos jeleket, valamint a számítógéppel előállított, a hangok kezdetének
megfelelő indító jeleket 7 csatornás EM jeltárolón (Analóg 7 Philips) rögzítet
tük. Az átlagolást NTA 512 analizátorral, jeltároló adatai alapján, utólagosan
végeztük, és a görbéket X-Y kiíróval rajzoltuk ki. A sorozatok 1—2. hangjaira
és a kiemelt hangokra megjelenő potenciálokat 1024 msec-ig vettük tekintetbe,
személyenként 20—40 egyedi válasz átlagolt görbéje alapján. A hangsorozatok
hangjaira adott kiváltott válaszokat 512 msec-ig átlagoltuk, így 100—280
egyedi válaszból az egész sorozat információ feldolgozására jellemző „nagy”
vagy „blokk” átlagot nyertünk. A két csoportnál az Na—P 2 csúcstól csúcsig
mért amplitúdók értékeit, valamint az N1; illetve P 2 komponensek csúcslatenciaidejét értékeltük a 4 elvezetésben.
A monaurális kiváltott válaszok látencia és amplitúdó értékeit a következő
szempontok alapján hasonlítottuk össze:
(a) A hallópályák (kérgi fogadó területek) hatékonysága szerint : az ellenoldali
és azonos oldali hallókéreghez futó pályák összevetése során a bal fül ingerlése
(Bf)-kor a jobb félteke válaszához hozzáadtuk a jobb fül ingerlése (Jf) során
nyert bal féltekei választ, majd ebből kivontuk a bal fül—bal félteke és jobb
fül—jobb félteke válaszértékek összegét;
pl. ellenoldali (C3Jf -f- C4Bf) — azonos oldali (C3Bf -f- C4Jf).
(b) Féltekei összehasonlításkor kétféleképpen jártunk el:
(bj) Összehasonlítottuk a feltételezetten hatékonybb ellenoldali hallópályá
kon át előhívott válaszokat (1. Taub és mtsai, 41), azaz a bal fül ingerlésekor a
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jobb félteke válaszát kivontuk a jobb fül ingerlésénél a bal féltekén kapott
válaszból:
pl. C3Jf C4Bf.
(b2) Vizsgáltuk a féltekék válaszát az ingerelt fültől függetlenül úgy, hogy a
bal féltekéről a jobb és bal fül ingerlésével nyert válaszokat összeadtuk, majd
ebből kivontuk a bal és jobb fül ingerlésekor a jobb félteke válaszainak összegét ;
pl. C3Bf+Jf — C4Bf+Jf.
Eredmények
A szóban közölt teljesítmény eredményei — a kis elemszám miatt — tájékoz
ta tó jellegűek. Az 1. táblázatból látható, hogy a zenészek összteljesítménye —
érthető módon — valamivel jobb. A kiemelt két hang felismerésében minden
személy jobb teljesítményt nyújtott, szemben Bever és Chiarello eredményével,
amely szerint a hangsorozat felismerése tű n t könnyebb feladatnak. Mindkét
csoportunk teljesítménye akkor volt jobb, ha az ingereket a bal fülhöz juttattuk
A sorozat felismerésében a nem-zenészek akkor nyújtottak jobb teljesítményt,
ha az inger a bal fülükbe, a zenészek viszont akkor, ha az inger a jobb fülükbe
érkezett. Ez az utóbbi eredmény hasonlóságot m utat Bever és Chiarello ada
taival.
Az N \ (116 msec átlag-latenciájú; a 93 —158 msec között megjelenő) kompo
nens csúcslatencia értéke 14 összehasonlításból 4-ben mutatott szignifikáns
különbséget (1. táblázat). A kiemelt hangokra, a sorozatok összes hangjára
1 . tá b lá z a t
A z N l k o m p o n e n s l á te n c ia é r té k e i (m sec)
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z e n ész

120,54

b a l fü l
jo b b
fé lte k e

148,86

t-p ró b a

- 3 ,4 3

P

< .0 5

adott („blokk”) válaszok negatív komponense rövidebb látenciával jelent meg
ellenoldali ingerléskor. Ez főként a jobb fül ingerlésénél mutatkozott, elsősor
ban zenészeknél a bal temporális terület felett.
A P 2komponens (236 msec átlag latenciájú; 172—304 fi msec) látenciájának
elemzésekor nem találtunk statisztikailag jelentős eltérést. Ez utóbbi eredmény
összeegyeztethető a Taub és munkatársai (41) által kapott eredményekkel.
(Jóllehet kísérletükben akkordok felismerése volt a feladat.)
Az Nx—P 2 komponens csúcstól csúcsig mért amplitúdó értékei (11.1 pV;
2,7 — 26,4 IuV) a hallópálya szerinti összehasonlításkor a zenész kísérleti szemémélyeknél — a kiemelt hangokra megjelenő centrális válaszok adatai szerint —
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I \*
I
I

I

;

»

л

BAL FÜL INGERLÉS

---------A?0N0S0LDALI
VALASZ
_____ ELLENOLDALI
VÁLASZ

JOBB FÜL INGERLÉS

2 / jV

+ _______

100 msec
1. ábra. Az azonos-

és ellenoldali kiváltott potenciálok összehasonlítása a centrális
területen, egy kísérleti szem élynél
353

az ellenoldali ingerlés hatásosabb; az amplitúdó — csak ebben az esetben —
szignifikánsan nagyobb, mint az azonos oldal ingerlésekor (t = 28,9, p < 05;)
(1. ábra). Hasonló eredményt kaptunk, mint Taub és munkatársai a temporális
válaszok esetében.
A féltekei összehasonlítás alapján a zenészeknél a kiemelt hangok felismeré
sét kívánó helyzetben a sorozatok hangjaira adott, „blokk” kiváltott válaszok
amplitúdója szignifikánsan nagyobb volt a bal, mint a jobb temporális terület
felett (b2 típusú összehasonlítás, t = 4,61, p < 05). A fent említett szerzők —
akkordokra — a jobb félteke fölött mért válaszokban kaptak nagyobb ampli
túdó értékeket, de nem zenész kísérleti személyeknél.
Másik típusú elemzésünk (bx) során hat próbából úgyszintén az előbbivel
összhangzó eredményt kaptunk, azaz a kiemelt hangköz felismerését kívánó
helyzetben a „blokk” válaszok amplitúdó értékei nagyobbak a bal temporális
terület felett, a zenész kísérleti személyeknél (2. ábra).

BAL FÜL

JOBB FÜL

2

ajV

T5

+

100 msec

--------T6

2. ábra. Zenész kísérleti szem élynél a blokk k iváltott potenciálok összehasonlítása a bal
és jobb temporális elvezetésekben. Felül bal fül, alul jobb fül ingerlése során
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Tendencia erősségű eredmények
Kísérletünkben több olyan eredmény is adódott, amelyek a statisztikai szignifikancia szintjét ugyan nem érték el, munkánk folytatása szempontjából
mégis figyelemre méltónak tűnnek.
A pálya szerinti összehasonlítással nyert látencia értékek arra engednek
következtetni, hogy az ellenoldali hallópályán kapott válasz megjelenési ideje
rövidebb.
A féltekei összehasonlításkor zenészeknél a temporális elvezetésben az ampli
túdó-érték bal féltekei fölény tendenciáját mutat ja a kiemelt hangok felismeré
sét igénylő helyzetben, valamint a sorozatok első hangjára adott válaszokban.
Zenészeknél ugyanebben a feladathelyzetben a temporális válasz P 2komponen
sének látencia értéke rövidebb a bal — mint a jobb félteke felett. A kiemelt
hangok azonosításakor a „blokk” válaszok P 2 komponensének látencia ideje
rövidebb a bal félteke felett a temporális elvezetésben. A zenész csoporton belül
e három — csupán tendencia erősségű — eredmény is alátámasztja azt a szig
nifikáns eredményünket, amely a zenei információfeldolgozásban a zenészeknél
a bal félteke működési fölényére utalt.
A (bj) típusú, azaz az ellenoldali válaszok összehasonlításának eredményei a
következő tendenciákra utaltak: A nem-zenész személyeknél a temporális elve
zetésben a dallamos sorozatok hangjaira adott „blokk” kiváltott válaszok
amplitúdó-értéke nagyobb a bal félteke felett; a nem dallamos sorozatok első
hangjára adott agyi válasz amplitúdója nagyobb a jobb félteke felett. Ez utóbbi
eredmény kiegészíthető azzal, hogy a nem-dallamos sorozatok első hangjaira
adott kiváltott válaszok amplitúdó értékei 3 nem-zenész személynél (5 közül) a
jobb félteke felett voltak nagyobbak.
A bal oldalon mért válaszok P 2 összetevőjének látencia értéke hosszabb a
nem-zenészeknél a dallamos sorozatok hangjaira adott temporális „blokk”
válaszban és a kiemelt hangokra a centrális elvezetésben; zenészeknél viszont a
nem-dallamos sorozatok első hangjára adott bal temporális válasz P 2 összete
vőjének látenciája rövidebb.
A nem-zenész személyek eredményeit összefoglalva úgy tűnik, hogy a tem 
porális elvezetésben a dallamos sorozatok hangjaira adott válaszok amplitúdó
értékei a bal félteke működési fölényét jelzik, míg a nem-dallamos sorozatok
hangjaira adott válaszok a jobb félteke előnyére utalnak.
Megvitatás
Kísérletünk eredményei szerint is az ellenoldali hallópályák tűnnek hatáso
sabbnak, hasonlóan a hallópálya dominanciát kiváltott potenciál módszerrel
vizsgáló más kísérletek eredményeihez. A szakirodalomban a szerzők vélemé
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nyei inkább térnek el, hogy vajon a kiváltott potenciál melyik összetevőjében
és ennek látencia vagy amplitúdó értékében mutatkozik-e meg az ellenoldali
hallópálya előnye. így Majkowski és munkatársai (28) 1 kHz-es szinusz hanggal
kiváltott potenciálok Nx összetevőjének látenciájában figyelték meg az ellen
oldali ingerlés nagyobb hatékonyságát (rövidebb látenciáját), míg más szerzők
(pl. Price és mtsai, 34) erre vonatkozóan a potenciál amplitúdójában tapasztal
tak eltérést. Vizsgálatunkban a pályák különbségei elsősorban az Nx összetevő
látenciájában jelentkeztek (gyorsabb ellenoldal válasz), s csupán egy esetben
találtunk szignifikáns amplitúdó-eltérést.
A zenész kísérleti személyeknél a kiemelt hangok felismerésekor a sorozatok
hangjaira adott „blokk” kiváltott válaszok amplitúdója szignifikánsan
nagyobb volt a bal, mint a jobb félteke felett. Hasonló eredményt eddig csak a
beszédingerekkel végzett kísérletekben kaptak a szerzők (1. Szirtes, 40). Taub
és munkatársai (41) említett vizsgálataikban a jobb temporális területen kap
tak nagyobb amplitúdó értékeket nem-zenész személyeknél, amit a számító
géppel előállított hangok hatása és a figyelmi helyzet is befolyásolhatott.
A jelen kísérletünk eredményének értelmezéséhez segítséget nyújthatnak
Matsumiya és munkatársai (29) vizsgálatának adatai. Nyelvi és nem-nyelvi
hangingerekkel kiváltott potenciálok jellegzetességeit vizsgálták különböző
feladat helyzetekben. Nem-zenész személyeknél szavak és számítógéppel for
mált különféle zajok észlelésekor, a feladat jellegétől függően, eltérő mértékű
amplitúdó aszimmetriát tapasztaltak a bipoláris temporális elvezetésekben.
Amikor a személyeknek csupán a két ingercsoport (nyelvi—nem-nyelvi) sze
rint kellett osztályozniok, a zajra adott potenciálok 100 msec körüli összetevő
jében nem mutatkozott lényegi féltekei amplitúdó aszimmetria. Amikor viszont
a feladat nehézségét megnövelték, és a kísérleti személyeknek a zajokat is meg
kellett különböztetniök, e komponens erőteljesebben nőtt a bal félteke felett,
szemben a jobb féltekén mórt változással. Matsumiya és munkatársai szerint
nemcsak — vagy nem elsősorban — az ingerek nyelvi, nem-nyelvi (zenei)
minősége lehet felelős a féltekei amplitúdó-aszimmetria megjelenéséért és ennek
mértékéért, hanem az ingereknek a feladathelyzetben betöltött jelentősége is.
Friedman és munkatársai (15) megfigyelték, hogy az emberi hangadás akkor
vezet a féltekei válasz aszimmetriájához, ha az ingereket a személyek nem
passzívan hallgatják, hanem azokat feladat végzésével (figyelmi helyzetben)
kötik össze. Mindezeket tekintetbe véve feltételezhető, hogy az általunk vizs
gált két csoport számára az alkalmazott zenei ingerek jelentősége — eltérő
tapasztalataik következtében — különböző volt; így a zenei információfeldol
gozás aszimmetriája mellett a féltekei amplitúdó-különbségeket a szubjektív
jelentőség is befolyásolhatja. Elképzelhető, hogy kísérletünkben a zenészeknél
a géppel előállított, különböző magasságú, struktúrálatlan hangsorozatok idő
beli tagolása, felbontása — amely a felismerési feladat miatt kívánatos — a bal
félteke idegrendszeri struktúráit fokozottabban készteti működésre. Míg a nem356

-zenész kísérleti személyek számára a feladat esetleg nem jelentett többet, mint
hangok passzív észlelését.
Kísérletünk előzetes feltevése csupán egy esetben igazolódott: zenészeknél
nem-dallamos sorozatokra adott „blokk” kiváltott válaszok amplitúdó értékei
erőteljesebb bal féltekei működésről tanúskodtak. Ugyanebben a csoportban
viszont a kiemelt hangokra adott válaszok nem mutattak féltekei aszimmet
riát.
Elvárásaink szerint a féltekék közti amplitúdó aszimmetriával egyidejűleg —
az ellenoldali hallópálya nagyobb hatékonysága miatt — hasonló irányú kü
lönbség adódnék a felismerés pontosságában. Ezzel szemben több ízben meg
figyeltük, hogy a nagyobb amplitúdót mutató féltekéhez képest ellenoldali fül
ingerlésekor a felismerés gyengébb. Tehát a féltekei dominanciát illetően szét
tartás mutatkozott a kiváltott potenciál-mutató és a felismerési teljesítmény
között. Így például zenészeknél a nem-dallamos sorozatokra adott nagyobb
bal féltekei „blokk” potenciállal egyidőben a jobb fül ingerlésekor a felismerés
pontossága gyengébb volt, mint a bal fül ingerlésekor. Továbbá a nem-zenészek
csoportjában a dallamos sorozatok hangjaira adott „blokk” kiváltott válaszok
bal féltekei fölényre utaló tendenciáját — a jobb fül ingerlésekor — a leggyen
gébb felismerési teljesítmény kísérte. A széttartás tényét indokolhatja az is,
hogy az általunk mért kiváltott potenciál-mutatók és a szóbeli teljesítmény a
zenei információfeldolgozás különböző (koraibb és késői) szakaszait tükrözik
vissza, s lehetséges, hogy e folyamatszakaszokban a két félteke részvételének
mértéke eltérő.
Kísérletünk eredményei több problémát vetettek fel, mint amennyit meg
oldottak. Ügy véljük, hogy az ingerként alkalmazott hangsorozatok túlságosan
hosszúak és nehezek voltak ahhoz, hogy a feldolgozási stratégia különbségeit a
lehető legjobban mozgósítsák. Erre m utattak a kísérleti személyek élménybeszámolói pl. a dallam felismerés nehézségéről. Meggondolandó továbbá az is,
hogy vajon a számítógépen előállított hangsorozatok a legalkalmasabb inge
rek-e a zenei (féltekei) információfeldolgozás vizsgálatára. Mivel lehetséges,
hogy tiszta zenei hangok alkalmazásakor — amint Efron és munkatársai (14)
feltételezik —a hangmagasság feldolgozása kéreg alatti állomásokon már végbe
megy. E kéreg alatti feldolgozás eredménye kerül azután mindkét féltekéhez; s
ha ez így van, a kéreg másodlagos szerepe miatt a hangmagasság megítélésekor
a kiváltott potenciálokban féltekei különbséget kevésbé várhatunk.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1978. V. 9.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ МЕТОДОМ
ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
Д . ВИ РА Г- Й, С И Р Т Е Ш -М , МАРТОН

Во введении рассматриваются основные данные, касающиеся экспериментальных иссле
дований музыкального восприятия, главным образом в связи со специализацией полуша
рий, а также коррелятов вызванных потенциалов при слуховом восприятии. В проведен
ных экспериментах были подвергнуты анализу вызванные потенциалы, сопровождающие
восприятие чистых звуков (которые были синтезированы при помощи вычислительной
машины) в двух ситуациях: а) при распознавании мелодий, б) при распознавании выделен
ных созвучий. При монауральном восприятии анализировались потенциалы, отводимые
с кожного покрова головы из симметрично-центральной, а также темперальной области.
Испытуемые были музыкально подготовленные и неподготовленные лица. Различие между
двумя группами было выявлено прежде всего в ситуации распознавания созвучий: у му
зыкальных испытуемых амплитуда вызванных потенциалов была выше при отведении с
темпоральной области левого полушария (по сравнению с правосторонним), в то время как
у «наивных» испытуемых были выявлены тенденции противоположной ассиметрии полу
шарных потенциалов. Авторы предполагают, что потенциалы, вызванные на музыкальные
стимулы отражают процесс переработки, захватывающий оба полушария. Особенности
стимула, требования задания, а также музыкальный опыт испытуемых — все это играет
существенную роль в том, какое полушарие приобретет ведущую роль в процессе решения
задания.
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E V O K E D POTENTIAL CORRELATES OF PERCEPTION OF MUSICAL STIMULI
VIRÁG ANNA, SZIRTES JÓZSEF and MARTON MAGDA

In the introduction the authors survey current knowledge in certain areas o f music
perception and of electrophysiological investigations o f hemispheric specialization. The
experim ent investigates evoked potential (EP) indicators of the preception o f computer
generated pure tones in tw o task conditions: in melody and in excerpt recognition.
E P s to monaurally presented stim uli were recorded from bilateral sym m etrical central
and temporal scalp points in m usically naive and sophisticated subjects. D ata analysis
has revealed differences betw een the tw o groups primarily in potentials recorded during
excerpt recognition: while E P s were significantly greater over the left hemisphere in
sophisticated subjects, responses showed a tendency toward greater am plitude over the
right hemisphere in m usically naive subjects. The differences emerged m ainly in the
responses from the tem poral regions. R esults are viewed as reflecting a complex and
bihemispherical process in m usic recognition in which stimulus characteristics, actual
task requirements and the experiences o f the subjects might determine which hemisphere
p lays a leading role in the actual task condition.
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FELSŐSZINTŰ VEZETŐK VIZSGÁLATA
RORSCHACH-TESZTTEL
BORGOS GYÖRGY
MQM Országos Vezetőképző Központ

A tanulm ány felvázolja a vezetői kvalitások kutatásának két fő tendenciáját, majd
az e témakörben azonos módszerrel — a Rorschach-próbával — végzett különböző
vizsgálatok eredményeit veti egybe. Részletesen kitér Piotrowski ’’csúcsvezetői skálájá
nak” (’’Perceptanalytic E xecutive Scale” ) ismertetésére.
A szerző ötven felsőszintű vállalati vezetővel végzett Rorschach-vizsgálatokat. A vizs
gálati adatok alapján ismerteti a minta legszembetűnőbb jellegzetességeit, majd azoknak
a változóknak a korrelációit elemzi, m elyek a hivatkozott irodalmi adatok szerint
lényegesek a vezetői eredményesség szem pontjából (G. B. ÉT jobb oldala, FFb + . zw).
Az együtthatókat egy 34 fős kontrollcsoport azonos korrelációs adataival hasonlítja
össze. Az együtthatók szorosságában tapasztalt szignifikáns eltérések megerősítik annak
valószinűségót, hogy az e változók magas értékei által tükrözött m agatartás-jegyek eg y ü t
tes előfordulása, közös m intába szerveződése a vezetői potenciál egyéni-pszichikus h átteré
nek szám ottevő befolyással rendelkező hatótényezője. További 9 változónak a már em lí
tett öt változóhoz való kvantitatív viszonyítása alapján, a vezetői kvalitásoknak az
eredményekből kirajzolódó vektorát a Szerző a következőképpen jellemzi: A m agatar
tás érzelmi-indulati elemeinek, a m entális fékeknek, a társas környezethez való —
egyéni iniciativáknak teret engedő — affektiv, intellektuális, szem léleti alkalm azkodás
nak, valam int az érdeklődésnek, önállóságnak és teljesítőképességnek konzisztens eg y ü t
tese.

A szerző vázolja a vezető személyiségével kapcsolatban kialakult megkö
zelítésmódokat. Bemutatja Piotrowski „csúcsvezetői skálá” -ját (Perceptanaly
tic Executive Scale). Saját Rorschach-vizsgálatait 50 felsőszintű gazdasági
vezetővel végezte. Közli a fontosabb változók átlagát és szórását. Az elemzést
részben annak a vizsgálatára alapozza, bogy a rendelkezésre álló „vezetői
skálák” (a Piotrowski-féle és a korábban saját maga által kialakított) hogyan
jellemzik ezeket a vezetőket. Az említett két diagnosztikai skála összpontszámai r = 0,463 korrelációt mutattak. A felsőszintű vezetői beosztásban
eltöltött idő és a Piotrowski-féle skálaértékek között negatív összefüggés volt
tapasztalható. A szerző arra a következtetésre jut, hogy a Piotrowski-skála
hazai felhasználása érdekében érdemes további validitási vizsgálatokat
végezni.
Az elemzés másik támpontja — az „integrált komplementaritás” (Coan)
elvéből kiindulva - az egyes változók interkorrelációs kapcsolatainak vizs
gálata és a korrelációs értékek összevetése egy 34 fős kontrollcsoport azonos
értékeivel. Az eredmények a különféle — részben ellentétes viselkedési ten
denciákat képviselő — jellegzetességek közös mintába szerveződésének fon
tosságát támasztják alá.
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I.

Meghatározott csoport tagjainak meghatározott feladat helyzet ben eltérőek
az esélyei arra, hogy spontán módon vezetővé váljanak, vagy hogy vezetővé
kinevezve maximális eredményességgel töltsék be funkciójukat. Egy személy
vezetői ,,potenciál”-ját saját személyiségének és a helyzeti tényezőknek a
kölcsönhatása szabja meg. Ez fontos céllá teszi a személyiséget és a helyzeti té
nyezőket minél teljesebben átfogó összefüggések vizsgálatát; de nem zárja ki,
hanem éppenhogy igényli az egyes hatótényezők elkülönítését, sajátos szere
pének meghatározását is.
A vezetőnek tulajdonított (vagy tőle elvárt) magatartás a lehetséges visel
kedésmódok sokaságával szemben meghatározott viselkedési tendenciákat
jelent. A vezetői kvalitásokkal foglalkozó kutatások „fogas” kérdése, hogy
ezek a viselkedési tendenciák mennyire helyzet-specifikusak, külső tényezők
által hogyan és mennyire meghatározottak.
Az a kutatási irányzat, mely a vezetői követelmények és a helyzeti tényezők
kapcsolatával foglalkozik, figyelmét a viselkedés és élményfeldolgozás álta
lános jellemzői helyett nagyrészt a vezetői feladat egyes elemeivel szembeni
vezetői beállítottságra, orientációra, attitűdre: stílusra fordítja. A Fiedler-féle
ún. kontingencia-modell (Fiedler, 1967) pl. azoknak az összefüggéseknek az
elméleti és empirikus megragadására törekszik, melyek egyfelől az inkább
feladatra, ill. inkább jó emberi kapcsolatok fenntartására orientált vezetői
beállítottság, másfelől a vezetési helyzet különféle paraméterekkel mért ked
vező vagy kedvezőtlen volta között állnak fenn.
A különböző vezetői szerep-, ill. munkakörök követelményprofiljának
lényegi azonosságából vagy legalábbis hasonlóságából, a környezeti tényezők
től való viszonylagos elvonatkoztatás jogosultságából kiinduló kutatók a veze
tési stílus mellett vagy helyett többé-kevésbé arra a komplex tulajdonság
együttesre irányítják figyelmüket, amely az egyén dinamikus alkalmazkodását
(nagymértékben eltérő vagy változó körülményekhez is) biztosítja.
A két irányzat közti határvonal nem annyira éles, mint ahogyan egy-egy
erősen sarkított „tulajdonságelméleti” vagy „szituacionista” megállapítás sej
teni engedi. Azoknak a vizsgálatoknak az esetében ugyanis, amelyek a veze
téssel (a vezetővé válás tendenciájával vagy a vezetői beosztás sikeres ellátá
sával) korreláló, viszonylag magas konstanciájú személyiségjegyek feltárására
irányulnak, legalább nagyvonalakban ismertek a helyzeti összetevők is (a cso
port feladatának jellege, a szervezeti közeg stb.). Másrészt a helyzeti tényezők
elemzését felölelő megközelítés során sem lehetséges a szubjektum és a szituáció
merev szétválasztása. A Fiedler-féle kontingencia-modell pl. a vezetési hely
zetet három dimenzióban jellemzi: 1. a vezető és a csoport tagjai közötti kap
csolat; 2. a feladat strukturáltsága; 3. a formális vezetői pozíció által biztosí362

to tt hatalom. E dimenziók közül az elsőről egészen nyilvánvaló, hogy alakulá
sát az egyénen kívüleső, „objektív” környezet mellett jelentősen befolyásolja a
vezető személyisége is. Mérése a szemantikus differenciál módszerére épülő ún.
csoportlégkör skála segítségével történik: A vezető a csoport légkör jellemzésé
vel közvetett módon saját csoportbeli helyzetét, a vezető és csoport jó vagy
rossz kapcsolatát — mint „szituációs” tényezőt — jellemzi.
A vezető pszichés jellemzői, a vezetési helyzet és a vezetői hatékonyság
összefüggéseinek tisztázása szempontjából hasznos lehet a különböző társa
dalmi-kulturális közegben, különböző szakmai területeken, különböző szer
vezeti szinteken azonos módszerrel végzett vizsgálatok eredményeinek össze
vetése. A projektív tesztek — ingeranyaguk lazább szociokulturális meghatá
rozottsága révén — különösen alkalmasnak tűnnek ilyen összehasonlítások
megejtésére.
K.
Rainio finn művezetők Rorschach-mutatóit elemezte vezetői hatékonysági kritériumokkal való összefüggésükben (Rainio, 1956). J. Feldman amerikai
főiskolás lányok választott vezetőinek, Z. Piotrowski eredményes és gyengének
bizonyult — amerikai — csúcsvezetőknek a Rorschach-mutatóit elemezte
(J. Feldman, 1968, Z. Piotrowski, M. Rock, 1963). Mindhárom vizsgálatban a
vezetők, ill. a hatékony vezetők több G-választ, több В-t és több FFb-t adtak.
Hasonló irányú szignifikáns különbség adódott a zw-k számában Rainiónál és
Piotrowskinál, s az ÉT jobboldalának nagyságában Feldmannál és Piotrowskinál. Saját, alsó- és középszintű vezetőkkel végzett vizsgálatunkban (Borgos,
1973) a G- és zw-válaszoknak az előbbiekkel megegyező irányú szignifikáns
eltérését tapasztaltuk.
A fentiek annak valószínűsége mellett szólnak, hogy az említett változók
által képviselt személyiségjegyek pozitív befolyást gyakorolnak a vezetői ered
ményességre a vezetési helyzeteknek viszonylag széles skáláján. Minden való
színűség szerint ezeknek a — részben divergens tendenciákat képviselő —
mutatóknak együttesen, kiegyenlítetten, ill. arányosan, magas szintje jelent —
más tényezők mellett — a vezető szerepre vonatkozó különféle elvárásokban
rejlő közös elemek szempontjából előnyös diszpozíciót.
Nem biztos, hogy a szemléleti egészre irányulásnak, az extenzív kapcsolatigénynek, az empátiának, az önkon trolinak és az energiának ezek a mutatói akár összességükben is — sajátosan „vezetői” kvalitásokat képviselnének, sőt
az ellenkezője valószínű: a produktivitásnak és az önmegvalósításnak a szerve
zeti-hierarchikus értelemben vett vezetésnél szélesebb kategóriáján belül tekin
thetők — természetesen az elemzés egyéb támpontjaitól függően — pozitív
jegyeknek. Valószínű azonban, hogy az általános ez esetben lényeges is. Felelős
ségteljes, emberi kapcsolatok sokaságát feltételező, fokozott külső teljesífcményelvárásokkal járó hivatások általános és alapvető személyi követelményei
nek meghatározásához támpontokat, legalábbis kiindulópontokat kínálnak az
említett változók.
3 Magyar Pszichológiai Szemle
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A hivatkozott vizsgálatok közül Piotrowskié tűnik szempontunkból leginkább
jelentősnek. Éles különbségeket mutatott ki sikeres és sikertelennek bizonyult
felsőszintű vezetők teszteredményeiben, annak ellenére, hogy nem szélsősége
sen eltérő, hanem egymáshoz végső soron nagyon sok tekintetben hasonló cso
portok szembeállításáról volt szó. A sikertelenek is relatíve voltak csak siker
telenek, hiszen — ha csak átmenetileg is — a vállalati hierarchia legmagasabb
szintjére jutottak el. Másrészt számos ismérvnek (életkor, iskolázottság, intelli
genciaszint) a két csoporton belüli kiegyenlítése biztosította, hogy a pálya
futásban tapasztalható különbségek a vezetői sikeresélyeknek olyan eltérései
ből származzanak, amelyek a személyiségvonásoktól függenek. Amint várható
is volt, számos változónál jelentős átfedés adódott a két csoport között. Mégis
részben a mozgásválaszok tartalmi elemzése révén — igen szignifikáns
eltéréseket sikerült kimutatni. Piotrowski súlyszámokkal látta el a pozitív és
negatív jegyeket, és „csúcsvezetői skálát” állított össze belőlük (,,Perceptanalytic Executive Scale” ). A skála három részből tevődik össze, mindhárom
rész tartalmaz pozitív és negatív jegyeket.
A skála első része emberi mozgásválaszok különböző típusaiból áll:
Pozitív jegyek :
+4

-f- 2
+ 2
+ 2

(1) Önbizalmat, erőt kifejező testhelyzet.
Annak kell kifejeződnie a válaszban, hogy a látott figurának nincs
kétsége afelől: a megkezdett cselekvést sikerrel fogja befejezni.
Piotrowski számos megszorítást tesz, pl. nem vehető figyelembe a
válasz, ha a v. sz. utóbb redukálja az areát, amelynek a jelentést
tulajdonította („ez a rész nem illik bele” ). Nem vehetők figyelembe
a nyílt, nagy mozgások sem, csak az olyan testhelyzetek vagy kis
mozdulatok, melyek nagy erőtartalékokat sejtetnek.
(2) Motorikus ügyesség megnyilvánulása játékban vagy színpadon (tár
sastánc nem vehető figyelembe).
(3) Pozitív társas kontaktus két, esetleg több ember között.
(4) Segítségnyújtás bármilyen cél érdekében (színpadi jelenet, játék,
tánc nem vehető figyelembe).

N egatív jegyek :
—2

—1

—1
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(5) Lehajlás egy tárgyhoz. Csak akkor vehető figyelembe a válasz, ha se
a tárgy elmozdítását, se a tárggyal történő egyéb manipulációt nem
tartalmaz.
(6) Engedelmeskedés a gravitációnak; lefekvés, meghajlás, akasztás,
térdelés, műugrás, leereszkedés, leugrás (az ülés nem vehető figye
lembe).
(7) Frusztrált mozgás, beleértve a cirkuláris mozgásokat is.

A skála második része BF-válaszok különböző típusait tartalmazza:
Pozitív jegyek :
+ 1 (8) Négylábú emlősök, teljes testmozgásban.
+ 3 (9) Melegvérű állatok prédát, eleséget keresnek, vagy esznek.
+ 2 (10) Heves küzdelem állatok között.
N egatí vjegyek :
—1 (11) Nagyobb erő hatalmában levőállatok; tiltás, frusztráció, küldözgetés,
etetés.
—1 (12) Állat tükröződése vízben vagy tükörben.
A skála harmadik része egyéb Rorschach-jegyekből áll:
Pozitív jegyek :
+ 2 (13) A táblára adott első, jelölhető válaszig eltelt leghosszabb és legrö
videbb idő különbsége < 10”
+ 1 (14) Egynél több jó minőségű DGkomb
+ 2 (15) G > 20
+ 1 (16) zw > 2
+ 1 (17) B + > 3
- f i (18) ÉT jobb oldala > 5
+ 2 (19) Orig+ > 2 és az ÉT jobb oldala legalább eggvcl meghaladja a B-k
számát.
+ 1 (20) Presztízs-tartalmak (pl. emblémák, ékszerek, nagy emberek portréi
stb.)
N egatív jegyek :
1 (21) A táblákra adott első, jelölhető válaszig eltelt leghosszabb és leg
rövidebb idő különbsége > 20”
1 (22) DGkomb + = 0
1 (23) G-sokk (minden olyan megjegyzés, amiből kiviláglik, hogy G-válaszok adásával kapcsolatban a v. sz.-nek kétségei, nehézségei vannak,
pl. „Mint egész, nem emlékeztet semmire” „Mint egészről kell, vagy
a részeket is lehet?”)
2 (24) Feleletszám < 20 és G < 10
—2 (25) Feleletszám < 20 és M % < 25
1 (26) FFb = 0

1
—1
—1
—1
—1
—3

(27) (FFb_) — (FFb +) > 1
(28) Dd > 3
(29) T % > 40
(30) Legalább egy obj. kritika
(31) Legalább egy szubj. kritika vagy értékelés és a feleletszám < 30
(32) Perszeveráció; kivéve a szex., a térkép és a színes válaszokat.

A sikeres felsőszintű vezető személyiségprofiljának (a sikerességet vagy sikertelenséget
töb b m egbízható kritérium alapján értékelték) legfontosabb elemeiként Piotrowski a
következőket emeli ki: 1. H a ta lm i m otiváció. M inél nehezebb a feladat, annál nagyobb
jelentősége van annak a kérdésnek, hogy a tevékenység valamilyen alapvető belső igényt
elégit-e ki, s az erőfeszítést őszinte érdeklődés kíséri-e. Mivel a csúcsvezetés fő feladata
nagyszám ú ember m unkájának megszervezése, irányítása és ellenőrzése, az erre a szintre
törekvő személy hatalm i helyzet iránti vágyának őszintének, mélynek és konstruktívnak
kell lennie. 2. A kih ívások előrelátása és elfogadása. A távoli kilátások előrelátását és tuda
tos anticipálását a dolgokhoz való tárgyilagos viszonyulás, a magabiztosság, a gondolko
dás- és viselkedésbeli önállóság segíti elő. A z esélyes helyzetek kihasználása, a fontos és
m esszeható döntések m eghozatala (többnyire anélkül, hogy minden szükséges információ
hozzáférhető és mérlegelhető lenne) önbizalm at, józan gondolkodást és céltudatosságot
igényel. 3. Önbizalom, fizik a i és mentális egészség. A csekély önbizalmú, a vezető szerepből
könnyen kizökkenő szem ély hajlamos arra is, h o g y döntéseiért és tetteiért másra hárítsa
a felelősséget. A saját tevékenység képzelt vagy tényleges következm ényeitől való félelem
lefékezi az aktivitást, bizonytalanná tesz. A lelki egészség egyik jele a jövőbeni lehetősé
gekkel szembeni aktív, várakozó-felkészülő beállítottság. Nem problém áktól vagy erő
feszítésektől m entes jövőnek a várása ez, hanem kb. annak az atlétának a verseny előtti
várakozása, aki tudja, hogy jó formában van. 4. Barátságos együttm űködés és versengés.
A sikeres csúcsvezetők tulajdonságai a versengő, de egyben barátságos és konstruktív
jellegű társas magatartás irányába m utatnak. A tevékenység versengő jellege az általá
nosan elfogadott társadalmi normák és szabályok határai között érvényesül. 5. In tegrált
sá g és spontaneitás. A fizikai kimerültség állapotában, erős vagy hosszantartó pszichés
feszültség esetén m agatartásunk integrációs színvonala csökken. A sikeres csúcsvezető
ezen az alacsonyabb integrációs szinten is, a fáradtság, az akadályok, a siker kilátásainak
csökkenése ellenére a k tív tud maradni, ilyen helyzetben is erős ellenállóképességgel ren
delkezik (BF-válaszok). Nagyobb, átfogóbb intellektuális hatékonyság, nagyobb szer
vezőkészség jellemzi (DGkom|,). Az érzelmi alkalm azkodás a sikeres csoportnál szintén
jobb. Kevesebb a szoros érzelmi kapcsolat alól való kibújás, nagyobb az igény intenzív
érzelm i kapcsolatok fenntartása iránt. A bizalm atlanság hátrány; a bizalom könnyebbé
teszi a konstruktív együttm űködést. A sikeres csúcsvezetők magatartása m egközelíti azt
a viselkedés-ideált, m elyet egyrészt a teljes spontaneitás, másrészt a h elyzet objektív
követelm ényeinek való m egfelelés jellemez. 6. S ze lle m i produktivitás. A sikeres csoportot
inkább a jó gondolatok, m int a jó érvek jellem zik. Az a tulajdonság (m elynek pl. a tudo
m ányos tevékenységben döntő szerepe van), h ogy következtetéseink érvényességét az
okok és bizonyítékok állandó felsorakoztatásával igazoljuk, a csúcsvezetőknél nemigen
találh ató meg. Ez nem jelenti azt, hogy következtetéseiket intuitív, szubjektív vagy
önkényes módon vonják le. A gondolkodási folyam at minden lépésének rendszeres kifej
tése azonban túlságosan hosszú időt igényel. M ásrészt az alaposságnak és az önkritikára
való hajlandóságnak az a foka, ami az ilyenfajta gondolkodásbeli rendszerességgel több
nyire együttjár, nehezen fér össze az itt olyannyira lényeges m agabiztossággal. 7. K o n t
ro llá lt agresszivitás. BF-válaszokban lényegesen gyakrabban jelentek m eg agresszív m oz
zanatok a sikeres csoportnál. В -válaszoknál ilyen eltérés nem m utatkozott. Ennek való
színű magyarázata, hogy a sikeres csúcsvezetők gyermekkorukban agresszívebbek, fék
telenebbek voltak a sikerteleneknél, de érésük során magatartásuk agresszív jellege
tom p u lt, megfelelően szocializálódott. Másfelől a bizonytalanságnak, a tú lzo tt alaposság
nak, az érvek—ellenérvek hosszadalmasan precíz felsorakoztatásának jelei a sikertelen
csoportban m utatkoztak, jóllehet ott is aránylag csekély mértékben (szubj. kritika, obj.
k ritik a).

A Piotrowski által kapott eredmények érvényességi körét természetesen
behatárolja vizsgálati csoportjainak sajátos összetétele (35 éven felüli férfiak,
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] 16 feletti IQ-val), valamint a v. sz.-ek által betöltött pozíció jellegének társa
dalmi meghatározottsága. Másrészt viszont kézenfekvőnek tűnik a felvázolt
mozzanatok többségének szoros kapcsolata a vezetői munka olyan elemeivel
(kommunikáció, döntés, szervezés, ellenőrzés), melyek a vállalati hierarchia
felső szintjén — legalább potenciálisan
általánosabb és koncentráltabb
jelleggel vannak jelen, mint a vezetés egyéb szintjein.
II.
Saját adataink 50 felsőszintű vállalati vezető Rorschach-vizsgálatából szár
maznak. A vizsgált személyek vezetőtovábbképző tanfolyamok hallgatói közül
kerültek ki, önkéntes jelentkezés alapján. Többségük műszaki vagy közgazdasági felsőfokú végzettséggel, ill. 9 fő (18 %) középfokú végzettséggel rendelke
zik. Nemüket tekintve: 48 férfi, 2 nő. Átlagos életkoruk 46,5 év, viszony
lag kis szóródással (s = 4,58).
Néhány változó statisztikai mutatói, a minta hozzávetőleges jellemzése
céljából:
Válaszszám
Idő/válaszszám
Színes 1%
G - к száma
zw-k száma
B-k száma
BF-k száma
ÉT jobb oldala
FFb +
/
rF 0/01
po/ _ p o /
r /0 2 x /01
Tartalmi körök száma
Tartalmi körök szóródása
M%
T%
Obj%
V0
/
V /0
Vulger-válaszok száma

X

s

34,00
0,82
35,06
14,44
4,00
1,70
2,44
4,44
1,06
77,70

14,56
0,29
7,90
7,61
3,12
1,19
1,96
4,04
1,54
8,17
3,94
3,98
0,14
7,22
10,60
7,67
11,96
3,68

2 ,0 2

13,86
1,26
12,38
43,62
13,40
40,30
12,70

Élménytípus :
Introverzió nélküli extrovertált 3 esetben (6%), extrovertált 11 esetben
(22%), dilatatív extrovertált 4 esetben (8%), ellensúlyos extrovertált 8 esetben
(16%), dialtált 7 esetben (14%), ambiekvális 14 esetben (28%), introvertált,
ellensúlyos introvertált és koartatív 1—1 esetben (2 —2%).
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Másodlagos formula:
Feszült 14 főnél (28%), kinesztéziás hangsúlyú 23 főnél (46%), szenzoriális
7 főnél (14%), sivár, ill. koartatív 6 főnél (12%).
Indulati típus :
Feszült 11 főnél (22%), zw-hangsúlyú 23 főnél (46%), Hd-hangsúlvú 7 főnél
(14%), sivár, ill. koartatív 9 főnél (18%).
IT -MF fordított tendencia — színhangsúlyú élménytípus mellett kineszté
ziás hangsúlyú másodlagos formula — 19 esetben (38%) fordult elő.
Az ismertetett adatokból kiindulva a vizsgált csoport szembetűnőbb jelleg
zetességei: Extenzív kapcsolat-igény, gyakorlatiasság, expresszivitás, szuggesztibilitás, egocentrikus vonások (színhangsúlyú ÉT — az ambiekvális és dialtált
ÉT-k többségében is a szín-oldal hangsúlyosabb -, FbF > FFb, F°/01 az
optimum-zóna alatt, alacsony Idő'/válaszszám). Viszonylag széles, tárgyi és
humán irányultságot nagyjából hasonló szinten mutató érdeklődés (tartalmi
körök száma valamivel a normál övezet fölött, M% és obj % a normál zónában).
Stabil, az esetek egy részében merevség felé hajló, sztereotip fékrendszer, a
közgondolkodáshoz való megfelelő — viszonylag kevéssé konformis — alkal
mazkodás (T% a normál zóna felső, V% a normál zóna alsó határának közelé
ben). Cselekvésre, kompetenciára irányuló beállítottság — az esetek jelentős
részében kompenzatórikus jelleggel (zw-hangsúlyú IT, színhangsúlyú ÉT
mellett fordított tendenciájú MF).
Vizsgált személyeink vezetői hatékonyságára vonatkozó adatokkal — cse
kély kivételtől eltekintve — nem rendelkeztünk. Ezért adataink további
elemzése során az alábbi két eljárást alkalmaztuk: 1. megnéztük, hogy a
rendelkezésünkre álló „vezetői skálák” (a Piotrowski-féle és a korábban saját
magunk által kialakított) hogyan jellemzik vizsgálati csoportunkat ; 2. a felső
szintű vezetői beosztás megszerzését és megtartását — addig is, míg a veze
tési potenciál finomabb mutatói nem állnak rendelkezésünkre — úgy tekin
tettük, mint annak egyik (kétségkívül nem vitathatatlan értékű, de egyfajta
értékítéletet „kézzelfoghatóan” megjelenítő) mutatóját, s vizsgálati csopor
tunk eredményeit olyan kontrollcsoport adataival vetettük egybe, melynek
tagjai a vállalati hierarchia alacsonyabb szintjeit képviselték.
Piotrowski 110 fős vizsgálati csoportját három részre bontotta: 52 „sikeres” ,
42 „sikertelen” és 16 ,,közepes”(intermediate) személy adatait hasonlította
össze. Bár az eltérő gazdasági-társadalmi viszonyok miatt egy és ugyanazon
ténynek ez esetben nem ugyanaz a jelentősége, megemlítendő, hogy a sikeresség
vagy sikertelenség egyik legfontosabb kritériumának Piotrowski és munka
társai éppen a munkakör megtartását vagy elvesztését tekintették. Az 1. táblá
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zatból leolvasható, hogy a „csúcsvezetői skála” egyes tartományai között
milyen megoszlást mutatnak a Piotrowski által vizsgált sikeres (A), közepes (B)
és sikertelen (C) vizsgált személyek, ill. saját vizsgált személyeink (D).
Szembetűnő, hogy saját vizsgálati csoportunk a ,,sikeres”-től negatív irány
ban, a „sikertelen” -tői pozitív irányban tér el erősen, a „közepes” csoporthoz
pedig nagyon hasonló megoszlást mutat. Legalább nulla pontértéket elérő és
nulla alatti pontértéket adó alcsoportra bontva az A, B, C és D csoportot, Chi2
próbával vetettük egybe saját vizsgált személyeink és a Piotrowski-féle há
rom csoport pontértékeit. A sikeres csoport irányában Chi2 = 27,76 p < 0,001 ;
a sikertelen csoport irányában Chi2 = 24,39 p < 0,001; a közepes csoport irá
nyában Chi2 = 0,176 0,70 > p >0,50. Összhangban van ezekkel az ered1. táblázat
A P iotrow ski által vizsgált sikeres ( A ) , közepes ( B ) és sikertelen (C ) csúcsvezetők, v a la m in t
saját vizsgált szem élyein k ( D ) megoszlása a csúcsvezetői skála egyes tartom ányai között

Pontszám
-{-7 fölött
—
j-7-től -(-2-ig
—
(—1-tői 0-ig
—l-től 4-ig
-5 -tő l - 8 -ig
—8 alatt
ossz.:

В

A
fő

I

%

36
10
6

09
19
12

—

—

—

—

-

-

52

100

к

1

C
%

fő

D
%

fő

%
6
20
24
38
6
100

4
4
7
1

25
25
44
6
-

—

—

3
15
9
15

7
36
21
36

3
13
12
19
3
-

is

100

42

100

50

ményekkel az a tendencia, mely a csúcsvezetői skála egyes elemeinek eseté
ben figyelhető meg: túlnyomó részüknél a saját vizsgálati csoportunkban
tapasztalt előfordulások mennyisége a sikeres és a sikertelen csoport előfor
dulásai közé esik. Azok közül a skála-elemek közül, ahol a helyzet nem így
alakul, külön figyelmet érdemel a 30-as („legalább egy obj. kritika”). Ennek a
védekező-felelősségelhárító mozzanatként értelmezhető jegynek az előfordu
lásai: a sikeres csoportban 15%; a sikertelen csoportban 36%; saját vizsgálati
csoportunkban 66% ! Az 5., 6 és 7. skála-elem (negatív pontértékű B-válaszok)
saját vizsgálati csoportunkban jóval kevesebbszer fordul elő, mint akár a siker
telen, akár a sikeres csoportban. Ennek oka abban keresendő, hogy v. sz.-eink
átlagosan kevesebb В-választ adtak, mint a két említett csoport bármelyike.
A korábban általunk kialakított — vezetői képességek vizsgálatát célzó —
diagnosztikai skála a Rorschach-teszten kívül több egyéb eljárásra (Szondi-teszt, PFT, Lüscher-teszt, MMQ, 1ST) épült. Vizsgált személyeink közül 29
személyről tudtuk ezt a teljesebb vizsgálati anyagot felvenni. A valószínű ve
zetői beválás skálaövezetei között (melyek azonban nem felsőszintű vezetői
munkakörre vonatkoznak) a 29 személy így oszlik meg:
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a
a
a
a

beválás
beválás
be nem
be nem

igen valószínű
valószínű
válás valószínű
válás igen valószínű

6 főnél (20,7%)
18 főnél (62,1%)
4 főnél (13,8%)
1 főnél (3,4%)
29 főnél (100,0%)

Kiszámítottuk a saját diagnosztikai skálánk alapján kapott pontértékek és a
Piotrowski-skálán elért pontértékek korrelációját az említett 29 főnél. A két
skála mindössze 2 —3 megegyező elemet tartalmaz. Ennek ellenére r = 0,463
erősségű korrelációt találtunk (0,01 < p < 0,02).
A vizsgált személyek Piotrowski-skála értékeit felsőszintű vezetői beosztás
ban eltöltött éveik számával is egybevetettük. Közel szignifikáns negatív
kapcsolat mutatkozott (r = —0,237; 0,1 > p > 0,05). Ez az összefüggés nem
az életkori különbségek következménye (az életkor és a skálaértékek korrelá
ciója csupán —0,133), inkább a kiválasztási-kiválasztódási elvek lassú változá
sa tükröződik benne. Vizsgált személyeink felsőszintű vezetői beosztásban a
tesztfelvétel idején átlagosan 10,6 évet töltöttek el (s = 7,63). A vizsgálatok
1972 —73-ban történtek. A vizsgált személyek mintegy harmadrésze 1968. ja
nuár elseje — a felsőszintű vezetőkkel szembeni követelményekben változást
hozó új gazdaságirányítási rendszer bevezetése — után került csúcsvezetői
munkakörbe.
Vizsgált személyeink pontértékeinek megoszlása a Piotrowski-féle skálán
megfelel annak a várakozásnak, ami mintavételünk jellegéből adódhat. A
felsőszintű vezetői beosztásba kerülés időpontjával mutatkozó összefüggés
szintén jól értelmezhető. Ezek a tények, továbbá a hazai viszonyok között
kialakított „vezetői skála” mérési adataival mutatott szignifikáns korreláció
amellett szólnak, hogy a felsőszintű vezetői munkakörök által igényelt kvali
tások diagnosztikája szempontjából a Piotrowski-skála nálunk is nagy figyelmet
érdemel, és feltétlenül érdemes a vele kapcsolatos validitási vizsgálatokat tovább
folytatni.
R. W. Coan a személyiségelméletek „egészséges” , „érett” emberre vonatkozó
közös implikációinak feltárására törekedve (Coan, 1974) arra a következte
tésre jut, hogy a személyiség „optimális állapota” több dimenzióban realizáló
dik, melyeknek egy része ellentétes, egymással nehezen összeegyeztethető ten
denciákat képvisel. Az élményfeldolgozás és cselekvés bizonyos alternatív útjai
a kölcsönös összeegyeztethetetlenség felé tendálnak. (Pl.: Általános nyitottság a
tapasztalatokkal szemben vs. a lelki működések stabil organizációja. Törek
vés harmóniára, kapcsolódásra vs. törekvés autonómiára, hatalomia, egyéni
teljesítményre. Spontán expresszivitás vs. rendezettség, mely előre megterve
zett és -szervezett teljesítményeket tesz lehetővé. Önbizalom, belső kontroll vs.
saját korlátáink realisztikus felbecslése.) Az alternatívák legtöbbjén végig
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vonul egy alapvető kettősség: 1. nyílt attitűd, mely spontánabb, közvetlenebb
regálást biztosít; 2. struktúráltabb attitűd, vagyis a tapasztalást kísérő vagy
követő integratív folyamatok. Az önmegvalósítást és az alkalmazkodást bizto
sító rugalmasság — melyet talán könnyebb a „nyílt attitűd”-del azonosítani
az élményfeldolgozás és viselkedés ellentétes módozatainak közös mintában
való kombinálását feltételezi. Ha az ,,■integrált komplementaritás” viszonya áll
fenn közöttük, szükségleteinknek megfelelően válthatunk át egyikről a má
sikra.
Az „integrált komplementaritás” elvéből kiindulva, 50 fős mintánk Rorschach-adatainak további elemzése során, egyazon átfogóbb minta vagy tulaj
donságegyüttes részének tekintettük azokat a változókat, melyek az egyéni
vezetési potenciál mutatóiként különböző populációkon végzett vizsgálatokban
megjelentek. Hogy ez mennyiben jogosult, azt mindenekelőtt a szóban forgó
változók közötti korrelációs kapcsolatok feltárásával próbáltuk tisztázni. Majd
ugyanezeket az interkorrelációs számításokat elvégeztük egy másik minta
(N = 34) adatain, melynek tagjai a vállalati hierarchia alacsonyabb szintjeit
képviselték. A csoport fele beosztott mérnök vagy technikus, másik fele alsó-,
ill. középszintű vezető volt. Átlagos életkoruk 40,12 év (s = 7,52), nemek
szerinti megoszlás: 27 férfi (79,4%), 7 nő (20,6%). Iskolai végzettség szempont
jából a felsőszintű vezetők csoportjához hasonló megoszlást mutattak.
2. táblázat
A z egyéni vezetési potenciállal p o zitív kapcsolatot m utató Rorschach-váfáozók korrelációi
a ) felsőszintű vezetőknél ( N — 60), b) a kontrollcsoportban ( N = 3 4 )

G
G
В
ÉT jobb oldal
FFb +
zvv

a
b
a
b
a
b
a
b

В
.53 + + +
.04

ÉT jobb oldal
.75 + + +
.44 + +
.48 + + +
.25

FPb+
.53 + + +
.12
.50 + + +
.19
.77 + + +
.39 +

zw
.27
.22
.36 + +
.15
.46 + + +
.26
.44 + +
.13

a
b

* = p < 0,05
** = p < 0,01
* * * =
P
< 0,001

Az eredmények a 2. táblázatról olvashatók le. Felsőszintű vezetőkből álló
vizsgálati csoportunkban az 5 változó egymással pozitív korrelációt mutat, s
egy kivételével valamennyi összefüggés szignifikáns vagy igen szignifikáns.
A „b” csoportban csupán két összefüggés szignifikáns erősségű, s ezek közül is

az egyik az FFb + és az ÉT e választípust is magában foglaló szín-oldala között
mutatkozott.
A 2. táblázat valamennyi relációjában kiszámítottuk az „a” és ,,b” korre
lációs együttható közötti eltérés szignifikanciáját (Hajtman, 1968). Az eltérés
az alábbi relációk esetében szignifikáns mértékű:
G —В
G — ÉT jobb old.
G —FFb+
ЕТЬ+ — B
F F b + — ÉT jobb old.

p
p
p
p
p

< 0,01
< 0,05
< 0,05
< 0,5
< 0,01

A vizsgált változók közötti kapcsolatok szorossága az 50 felsőszintű vezetőnél,
valamint ugyanezeknek a paramétereknek kevésbé szoros kapcsolata (a stá
tuszukból ítélve) alacsonyabb vezetési potenciállal rendelkező személyek cso
portjában — s feltehetően az átlagnépességben is — úgy értelmezhető, hogy
e változók magas értékei által tükrözött magatartás-jegyek együttes előfordulása,
közös mintába szerveződése a vezetési potenciál pszichikus hátterének számottevő
befolyással rendelkező hatótényezője.
A fenti következtetésből kiindulva a szóban forgó 5 változóhoz való viszo
nyítással próbáltuk néhány további, az adott vonatkozásban fontosnak tűnő
változó szerepét, a vezetői kvalitásokkal való pozitív vagy negatív kapcsolatát
hozzávetőlegesen „bemérni” (3. táblázat).
3. táblázat
A

vezetési potenciállal p o z itív összefüggést m utató változók korrelációs kapcsolatai egyéb
Rorschach-változókkal ( N = 50)

Válaszszám
Idő/válaszszám
Tartalmi körök száma
Tartalmi körök szóródása
Vulger- vál aszok
V%
T%
BF
Dd

G

В

.47 + + +
— .19
.39 + +
.15
.17
— .30 +
— .23
.29 +
— .28 +

.28 +
— .04
.38 + +
.44 + +
.33 +
.06
— .22
.39 + +
— .19

ÉT jobb oldal
.57
— .08
.55
.26
.19
— .37
— .32
.40
— .16

+++
++ +

++
+
++

FFb+

zw

.54 + + +
.08
.53 + + +
.30 +
.20
— .27
— .29 +
.38 + +
— .05

.36 + +
— .17
.66+ + +
.30 +
.37 + +
— .44 + +
— .42 + +
.36 + +
.33 +

* = p < 0,05
** = p < 0,01
*** = p < 0,001

A válaszszám, a tartalmi körök száma és a BF-válaszok esetében mind az öt
kapcsolat pozitív és szignifikáns erősségű. A tartalmi körök szóródásánál és a
Vulger-válaszok számánál ugyancsak határozott pozitív tendencia észlelhető.
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Egyértelmű a, negatív tendencián V% és a T% esetében, nem mutatnak kohe
renciát, ill. laza összefüggést jeleznek a Dd-k számának és az Idő/válaszszámnak
a korrelációs együtthatói.
A vezetői kvalitásoknak a vizsgált változók kapcsolatai alapján kirajzolódó
vektorát összefoglalóan így jellemezhetjük: A magatartás érzelmi-indulati
elemei, a mentális fékek (színes és kinesztéziás determinánsok), a társas környe
zethez való — egyéni iniciatíváknak teret engedő — érzelmi, intellektuális, szem
léleti alkalmazkodás (FFb +, magas Vulger-szám alacsony V% mellett, átlagos
vagy annál alacsonyabb T%), valamint az érdeklődés, önállóság és teljesítőképesség (magas válaszszám, magas G-szárn, zw-k, tartalmi körök száma és
szóródása a normál övezet fölött) konzisztens együttese.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1977. III. 31.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО УРОВНЯ ТЕСТОМ РОРШАХА
ДЬЁРДЬ БОРГОШ

Автор описывает подходы, сложившиеся при оценке личности руководителя. Демон
стрируется «шкала руководителей высшего уровня», составленная Пиотровским (Perceptanalytic E xecutive Scale). Конкретные исследования были проведены при помощи теста
Роршаха среди 50 руководителей -экономистов высшего уровня. Приводятся средние
величины и дисперсия наиболее важных показателей. Анализ полученных данных был
проведен в основном посредством двух шкал оценки: Пиотровского, и составленной ранее
автором. Между общими показателями двух оценочных шкал получен коэффициент
корреляции п = 0,463. Между временем, проведенно на руководящей должности и показа
телем шкалы Пиотровского выявлена отрицательная связь. Автор приходит к заклучению
о том, что для венгерского использования шкалы Пиотровского необходимо проведение
исследований валидности.
Другой целью анализа было выявление связи между различными переменными шкал и
сопоставление корреляционных показателей с аналогичными показателями контрольной
группы (34 исп.). Отправной точкой этого был принцип «интегрированной комплементарности» (Соап). Результаты анализа подкрепляют важность организации различных, от
части представляющих противоположные поведенческие тенденции, характеристик в
единый эталон.

EX AM INATIO N OF TOP-LEVEL MANAGERS BY RORSCHACH-TEST
BORGOS, GYÖRGY

The stud y gives a description about two main tendencies o f the research dealing with
m anaging qualities then compares the results o f different studies made by the same
m ethod, nam ely the R orschach-test. Pietrowski’s „Perceptanalytic Executive Scale” is
review ed in detail as well. The author made R orschach-test examinations with 50 top-level
m anagers o f different enterprises. The m ost abvious characteristics o f the sample are
review ed on the basis o f the Rorschach-data. Follow ing this the correlations o f those
variables are analysed that are important from the point o f view o f managing efficiency
according to the data in the literature (the right side o f the ET, G, В, FFb + , zw). The
co-efficients are compared to the same data o f a control group o f 34 persons. The signifi
cant discrepancies between the tightness o f the co-efficients confirm the probability of
the fact, that the common occurence o f behavioural characteristics reflected b y the high
scores o f the mentioned variables, their organization into a common pattern is an impor
tant factor o f the individual-psychical background o f the managing potential. Further
9 variables were compared quantitatively to the 5 variables already mentioned and a
vector o f the managing qualities was gained. The author characterizes this vector in the
follow ing way: this is a consistent ensemble o f the em otional elements of the behaviour,
m ental control, affective, intellectual and contem plational adaptability to the social en
vironm ent that gives room for individual initiative, interest and independence.
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A TELÍTETTSÉG-ÉRZÉKENYSÉG SZEREPE
A SZÍNHARMÓNIÁK ÉRZÉKELÉSÉBEN*
PÁLFFY ZOLTÁN
Tanítóképző Főiskola, Budapest

A szerző vizsgálatokat folytatott a Magyar Színbizottság programjának keretében,
az általános műveltség szükséges részét képező korszerű színkultúra elsajátításában (a
harmónia-érzékenység kialakulásában) szerepet játszó fontosabb tárgyi és alanyi tényezők
meghatározására.
Tárgyi oldalon a harmóniák létrehozásában a színek világosság- és telítettség viszonyai
bizonyultak döntőnek. Az alanyi oldalról pedig kiderült, hogy a színharmónia-érzékeny
ség életkorilag későn bontakozik ki, s ennek egyik oka, úgy látszik, a színek három fő
,.dimenziójával” szembeni érzékenység egyenlőtlensége, közelebbről a harmóniák létre
hozásában fontos szerepet játszó telítettségviszonyok érzékelésének gyöngesége, elnyoruottsága.
Úgy találta, hogy ez az elnyomottság az életkor előrehaladása folyamán — mindhárom
s/índimenzióval szembeni érzékenység fokozódása során is — a színlátás állandó jellem 
zője marad.
Megállapítja, hogy a telítettségviszonyok érzékelésének képessége a harmónia-érzé
kenység elsajátításának szükséges, azonban nem elégséges és nem is egyetlen feltétele.
A színtelítettség szubjektív visszatiikrözése egyszerűbb, a harmónia észlelés pedig jóval
összetettebb — a telítettség érzékelését is felölelő —minőségileg magasabb rendű folyamat.
Ez magyarázza az utóbbi (a színharmónia-érzékenység) lemaradását az előbbi (a telí
tettség-érzékenység) elsajátítása mögött.

A színdinamika szakirodaimában számos szerző, így Allen (1), Balogh (2),
Bohner (6), Birren (7), Frieling (10,11), Klausz (15), Nemcsics (22, 24), Zwinseher (36), Wilson (37) ismételten tanúsítja, és többen kísérleti adatokkal is
dokumentálják a környezet színezetének s a színek harmonikus rendezettségé
nek fontosságát és szerepét az egyén, ill. a közösség életében. Blum (5), Birren
(7), Ehrenberg (9), Frieling (10,11), Gádoros (13), Klausz (15, 16, 17), Nemcsics
(22, 23, 24), Pállfv (27, 28, 31), Pfeiffer (34) és többen mások felismerik és hang
súlyozzák a környezet színezetének közre játszását a munkateljesítmény foko
zásában, a jó közérzet fenntartásában, sőt bizonyos körülmények között a
„lelki egyensúly” és az egészség megőrzésében. A szerzők közül többen, így
Blum (5), Dörband (8), Frieling (10), Nemcsics (23, 24), Paál (26) kiemelik a
külső feltételek mellett a belsők fontosságát, az ember színérzékenységének,
színasszociációinak szerepét a színek hatásának kibontakoztatásában, a közös
ség színkultúrájának meghatározásában.
A színkultúra külső és belső, tárgyi és alanyi összetevőinek tanulmányozása
és ezek kölcsönhatásának feltárása nyilván szükséges ahhoz, hogy színkultú* 1977 októberében a XIV. Kolorisztikai Szimpózionon, Sopronban elhangzott előadás
alapján.
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ránk színvonalát emelni megtanuljuk, hogy környezetünk színvilágát a kívá
nalmaknak és lehetőségeknek megfelelően alakítani tudjuk.
E szükségesség szem előtt tartásával a Magyar Színbizottság kezdeményezé
sére és a Bizottság szervezésében vizsgálatokat végeztünk
1. a színharmónia objektív, tárgyi feltételeinek meghatározására,
2. a harmónia-érzékenység szubjektív életkori jellemzőinek felderítésére és
3. a harmónia-érzékenység életkori alakulását befolyásoló fontosabb külső,
belső tényzők megállapítására.
1. A vizsgálatok első részéről a Farbe und Raum c. keletnémet folyóiratban
és a Budapesten nemzetközi részvétellel rendezett I. Színdinamikai Konferen
cián számoltam be (Pálffy 32, 30). A vizsgálat alapján megállapítható volt,
hogy a színharmóniák létrehozásának döntően fontos külső, tárgyi tényezője a
homogen színtérben (Nemcsics, 24) a színek világosságának és telítettségének
valamilyen szabályos skálában vagy szimmetriában való rendezettsége. Az
eltérés az adott szabályosságtól mindig diszharmóniát eredményez. A színezeti
viszonyok szabályosságainak (komplementaritás, színköri szabályosságok) sze
repe a harmóniák létrehozásában kevéssé jelentős.
2. A vizsgálatok második részét a Magyar Pszichológiai Szemlében ismer
tettem (Pálffy 31). A vizsgálat megmutatta, hogy a színharmóniával kapcsola
tos érzékenység életkorilag viszonylag későn bontakozik ki, s alO —11. életév
előtt gyermekeink többségénél nem lehet szó számottevő harmónia-érzékeny
ségről, ill. a kevéssé kontrasztos, „finomabb” harmóniák kapcsán a 15. életév
előtt sem.
Úgy találtuk, hogy a kontrasztosabb színösszetételek preferálása a 9—10.
életévben tetőzik, amikor is az erősebb világosság és telítettség kontrasztokat a
gyermekek 90%-a preferálja, s preferálásuk független a színegyüttesek har
móniájától vagy diszharmonikus rendezetlenségétől.
3. A vizsgálatok harmadik részét — egy kiegészítő vizsgálat idevonatkozó
eredményével együtt — jelen tanulmányban ismertetem.
Előző vizsgálataink alapján feltehetőnek látszott, hogy a harmónia-érzékeny
ség késedelmes fejlődésének fő oka a színek három dimenziójával szembeni
érzékenység egyenlőtlensége.
E dimenziók — mint ismeretes — a következők: a színezet, a telítettség és a világosság.
A színezet jelenti a színminőséget, pl. a sárga, a kék, a zöld stb. minőséget. Telítettség
alatt értjük az adott színezet tisztaságát, élénkségét vagy fordítva, sápadtságát, gyöngeségét. A világosság pedig a színezet világosabb vagy sötétebb tónusát jelölő fogalom.

E dimenziók az elektromágneses hullámok adott tartományában a sugárzás
bizonyos objektív fizikai jellemzőinek az érzékelésben visszatükröződő szub
jektív megfelelői. A megfelelés azonban nem maradéktalan. A megfelelés mér
tékét ellenőrző vizsgálatunk (Pálffy 29) tanúsága szerint legérzékenyebbek
vagyunk a világosságra, kevéssé érzékenyek a színezetre és viszonylag leg
kevésbé érzékenyek a telítettségre. Ráadásul az a dimenzió, amelyikre érzé37 G

kenyebbek vagyunk (elsősorban a világosság), az érzékelés folyamán könnyen
eluralkodik, s elnyomja azzal a dimenzióval vagy azokkal a dimenziókkal (a
színezettel és a telítettséggel) kapcsolatos érzékenységet, amelyekre amúgy is
mérsékeltebb az érzékenység.
Ilyenformán a világosságtól a színezeten át a telítettség felé irányuló kettős
elnyomás következményeképpen a telítettséggel kapcsolatos érzékenység külö
nösen gyöngévé, labilissá válik. Tekintettel pedig arra, hogy a telítettség a
harmóniák létrehozásának döntően fontos objektív faktora, kézenfekvőnek
látszott a feltevés, hogy a harmónia-érzékenység késedelmes fejlődésének egyik
oka vagy éppen fő oka a telítettségre vonatkozó érzékenység gyöngesége,
elnyomottsága.
A hivatkozott vizsgálatban a világosságtól a színezeten át a telítettség felé
irányuló elnyomó hatást az egyes dimenziók kontrasztjaival mutattuk ki.
Nem ellenőriztük azonban a kontrasztmentesség feltételezhető szerepét az
elnyomás alakulásában, a harmónia-érzékenység fejlődésének késleltetésében.
Szükségessé vált a feltevés kísérleti ellenőrzése.
A vizsgálat leírása
Az új vizsgálati ülést minden esetben a három fő színdimenzió érzékletes
szemléltetésével vezettük be, ill. készítettük elő. Ezután egyrészt ellenőriztük a
kontrasztosság — előző vizsgálatunkban már megállapított — közrejátszását a
telítettség érzékelése felé irányuló elnyomás létrehozásában. Másrészt ezzel
együtt, ezzel párhuzamosan vizsgáltuk a kontrasztmentesség feltételezett sze
repét.
A vizsgálati személyektől négy kérdésre kértünk választ. Az elsővel a szín
kontraszt felismerését, a másodikkal a színazonosság felismerését, a harmadik
kal a telítettségkontraszt, a negyedikkel a telítettségazonosság felismerését
tudakoltuk.
A vizsgálat kellékei
Három színtáblát készítettünk. Az első táblán három, egyenként 10 X 10 cm-es színpár
szerepelt.
Az egyik világoszöld-sötétzöld világosságkontrasztot, a másik türkizkék-narancssárga
színkontrasztot, a harmadik teltebb és törtebb barna telítettségkontrasztot mutatott.
A második táblán (az előzővel megegyező méretű) két színpárt alkalmaztunk. Egyik
színpár világoszöld-sötétzöld színezetű, azonos telítettségű összetétel volt; csak világos
ság-kontrasztot mutatott. Másik színpár zöld és bíbor színezetű, azonos telítettségű és
világoseágú összetétel volt; csak színezetkontrasztot mutatott.
A harm adik táblán ugyancsak két színpár volt látható. Az egyik pár kék-narancs színe
zetű, azonos telítettségű és világosságú összetétel volt; csak színkontrasztot mutatott.
A másik pár bíbor színezetű, megegyező világosságú és színezetű, de különböző telített
ségű összetételben csak telítettségkontrasztot tartalmazott.
Megjegyzem, hogy a táblák színegyütteseinek megválasztásában a dimenziók kont
rasztosságát és kontrasztmentessógét a Szinoid színrendszer (Nemcsics 24) homogén
színterének érzékelés szerinti értékeiből válogattuk és állítottuk be, s kolorisztikai szak
emberek viszonylag fejlett színérzékenységét is igénybe véve ellenőriztük.

A vizsgálat lebonyolítása
Exponáltuk az első táblát. Szemléltettük és kommentáltuk a három színdimenzió
érzékeltetésére alkalmas három színpárt.
Exponáltuk a második táblát. Először a világosságkontrasztnak a színezetkontraszt
érzékelésére gyakorolt — előző vizsgálatunkban már megállapított — elnyomó hatását
vizsgáltuk-dokumentáltuk. Feltettük az első kérdést: Melyik színpárban szembeötlőbb
a színkontraszt, a színkülönbség ? Az elnyomás fennállása esetén a világosság kontraszt
jának érzékelése itt eluralkodik, elnyomja a színezettel kapcsolatos érzékenységet, s a
kérdezett személy, kontrasztot keresve, a világosság kontrasztját véli és nevezi színkontrasztnak.
Ugyanezzel a két színpárral ellenőriztük a világosságazonosságnak a színezetazonosság
érzékelésére gyakorolt — feltételezett — elnyomását. A feltett második kérdés így hang
zott: Melyik színpár két tagjának színezete látszik megközelítően azonosnak? Az elnyo
más megvalósulására itt is a választás elhibázásából következtettünk.
Exponáltuk a harmadik táblát. Először a színkontrasztnak a telítettségkontraszt-érzékelésére gyakorolt — ugyancsak korábban már megállapított — elnyomását dokumentál
tuk. Feltettük a harmadik kérdést: Melyik színpárban szembeötlőbb a telítettség-különb
ség ? A választás elhibázása mutatta itt is az elnyomás hatását.
Végül az utóbbi két színpár közül a telítettségazonos pár kiválasztását kértük. A válasz
tás elhibázásából — vagyis abból, ha a kérdezett az azonos telítettségű színpár helyett
a különböző telítettségű, de azonos világosságú és színezetű színpárt választotta — a vilá
gosság- és színezetazonosság együttesének a telítettségazonosság érzékelésére gyakorolt
befolyására következtethettünk.

A vizsgálatot az 1977. tanítási évben általános iskolai alsó és felső tagozatos
tanulókkal, gimnazista fiatalokkal és főiskolai, egyetemi hallgatókkal, összesen
1070, mindkét nembeli kísérleti személlyel folytattuk le.**
Eredmények
Az eredményt a hibás választások számát százalékosan feltüntető 1. táblá
zatban és a szemléltető diagrammal mutatom be.
1. táblázat
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** I tt mondok köszönetét Bodnár Gábornak, a Bp. X I. kerületi Tanács VB. Művelődési
Osztály vezetőjének a vizsgálat engedélyezésével nyújtott segítségéért.
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Nézzük a diagramot. Az ordinátán a hibás válaszok százaléka, az abszcisszán
a vizsgálati személyek életkora, ill. iskolatípusa szerepel — a feltett négy kér
désre kapott válaszok szerint részletezve.
Látjuk, hogy a fiatalabb korosztályokban magasabb, az idősebbekben
általában alacsonyabb a hibázok száma. Az életkor előrehaladásával többé-kevésbé fokozatosan javul a teljesítmény. Azonban a gimnáziumban s az
óvónőképző főiskolán a „telítettség hibaszázalékainak” átmeneti emelkedését
tapasztaljuk, amit itt a gimnáziumi és óvónőképzői színoktatás gyöngeségének,
részben hiányának kell tulajdonítanunk; annál is inkább, mert a műegyetemi
csoportban — ahol a hallgatók alaposabb színoktatásban részesülnek — a
hibázok száma erősen csökken, a teljesítmény ugrásszerűen javul.
Tapasztaljuk továbbá, hogy az életkor előrehaladásával csökkenő magasság
szinten jelentkező görbék alakja mindvégig megközelítően azonos. Eszerint,
amíg a gyermekkortól a felnőtt életkorig mindhárom színdimenzióra vonat
kozóan fokozódik az érzékenység, az egyes dimenziókkal kapcsolatos érzékeny
ség mértékének egymásközti viszonyai jóformán változatlanok maradnak.
Közelebbről nézve feltűnik, hogy a korcsoportonkénti hibaszázalék a máso
dik kérdés kapcsán a legalacsonyabb. Növekszik némileg az első kérdésre kapott
válaszokban, fokozottabban emelkedik a harmadik kérdésre kapott válaszok
ban, s végül többnyire legmagasabb a negyedik kérdés kapcsán.
Hogyan értelmezzük, minek tulajdonítsuk a hibaszázalékok nagyságrendjé
nek ilyen alakulását ? Az elfogadhatónak látszó értelmezés a következő:
4 Magyar Pszichológiai Szemle
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Az első kérdésre válaszolva a kérdezettnek színkontrasztot, a második kérdés
kapcsán pedig színazonosságot kell felismernie. Az azonosság felismeréséhez egy
tényező — az adott színezet — figyelembevétele elegendő lehet. Ezzel szemben
a kontraszt felismerése legalább két tényező figyelembevételét — a kontraszt
két tagjának felismerését — kívánja. Egy tényezővel operálni, itt úgy látszik,
könnyebb, mint kettővel. Feltehetőleg ezért alacsonyabb a hibaszám az egy
tényezőt mozgósító második kérdés kapcsán, és ezért növekszik a két tényező
figyelembevételét feltételező első kérdésre kapott válaszokban. A harmadik
kérdésnél a válaszok hibaszázalékának erősebb megemelkedését a telítettségre
vonatkozó érzékenység kivételezett gyöngeségének tulajdoníthatjuk, amikor is
a színkontraszt érzékelése nyomja el a telítettség kontrasztjának érzékelését.
Végül a negyedik kérdés kapcsán — amikor a telítettség azonosságát tudakol
tuk — a világosságazonossággal és színezetazonossággal kapcsolatos érzékeny
ség feltehetőleg összegeződve együttesen nyomhatta el (a kérdezettek jelentős
százalékánál) a telítettség azonosságára vonatkozó érzékenységet.
Fönti feltevésünk tehát a vizsgálat alapján igazoltnak látszik: a világosságtól
a színezeten át a telítettség felé irányuló elnyomás nemcsak a dimenziók
kontrasztjai, hanem kontrasztmentes párosításai között is mutatkozik, s ami
különösebb figyelmet érdemel — vizsgálatunk előre nem látott, váratlan tanul
sága: a telítettség érzékelésével szembeni elnyomás az életkor előrehaladása
folyamán, a színdimenziókkal szembeni érzékenység globális fokozódása
mellett is az érzékelés állandó jellemzője marad.
Nézzük ezután, mutatkozik-e és kimutatható-e kölcsönhatás vagy vala
milyen kapcsolat, összefüggés a telítettség-érzékenység és a harmónia-érzé
kenység életkori alakulása között, s ha mutatkozik, módunkban áll-e vizsgálati
adataink alapján a kapcsolat kielégítő pszichológiai értelmezését adni. Vessük
össze, állítsuk párhuzamba (az alábbi 2. táblázatban) a telítettség érzékelésé2. táblázat
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nek jelen vizsgálatunkban és a harmónia érzékelésének föntebb hivatkozott
korábbi vizsgálatunkban (Pálffy 31) életkoronként mutatkozó hibaszázalékait.
(Az a körülmény, hogy az azonos életkorú személyekkel végzett két vizsgálatot
nem egyidejűleg, párhuzamosan és nem ugyanazokkal a személyekkel foly
tattuk, nem csökkenti a kapott adatok megbízhatóságát, ill. felhasználható
ságát.)
Eszerint a 7. és 14. életév között a harmónia felismerésének hibaszázalékai
következetesen meghaladják (17 —39%-kal) a telítettség-azonosság felismerésé
nek hibaszázalékait. A harmóniára vonatkozó érzékenység következetesen
lemarad a telítettséggel kapcsolatos érzékenység mögött. Csak a 15. életév
fölött mutatkozik tendencia a különbség kiegyenlítődésére.
Minek tulajdonítsuk, hogyan értelmezzük a harmónia-érzékenység fejlő
désének erős lemaradását az egyébként gyönge és elnyomott telítettség-érzé
kenység elsajátítása mögött ? Gondoljuk meg: bármilyen szín telítettségi lépcsői
az adott színezeten belül alakulnak, vagy alakíthatók ki. Ezzel szemben akár
csak egyetlen harmónia létrehozásához legalább két színezet, vagy egy színe
zeten belül is két tényező együttesének, a világosság és telítettség lépcsőinek
arányosan rendezett összjátéka szükséges. A telítettség-viszonyok felismerése
nyilván egyszerűbb tárgyi viszonyok visszatükrözésének ugyancsak egyszerűbb
pszichikai megfelelője. Ezzel szemben a harmónia felismerése jóval komplexebb
külső összefüggések ugyancsak igényesebb pszichikai leképezésének folyamata.
Ez teszi érthetővé (a telítettség-érzékenység viszonylagos elnyomottsága ellenére
is) a harmónia-érzékenység fejlődésének lemaradását a telítettség-érzékenység
elsajátítása mögött. Megállapíthatjuk, hogy a telítettséggel kapcsolatos érzé
kenység — ha szükséges feltétele és összetevője is a harmónia-érzékenység
kialakulásának — nem elégséges és nem is egyetlen feltétele és összetevője
annak. Ráadásul nem egy az egyhez arányban jelenik meg és veszi ki részét a
harmónia észlelésében, hanem mondhatjuk: a komplexebb „közegen” belül
bizonyos minőségi áthasonulással és ennek következményeképpen csökkenő
„intenzitással” .
Az eredmények összefoglalása
Miután korábbi vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a három, fő
színdimenzió közül az ember legérzékenyebb a világosságra, s legkevésbé érzé
ken a telítettségre — újabb vizsgálatunk megmutatta, hogy a gyermekkortól
a felnőtt korig az életkor előrehaladása folyamán, mindhárom színdimenzióra
vonatkozó érzékenység globális fokozódása során is, a telítettség-érzékenység
viszonylagos gyöngesége, elnyomottsága az érzékelés állandó jellemzője marad.
Ügy találtuk, hogy a telítettség-érzékenység (a telítettségkontraszt- és azonos
ság-érzékenység), ami úgy látszik, szükséges, de nem elégségese feltétele a har
mónia-érzékenység elsajátításának — a másik két dimenzióval szembeni elnyo4*
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mottsága ellenére is — életkorilag jóval korábban jelentkezik, mint a harmó
niával kapcsolatos érzékenység. A harmóniát felismerő fiatalok száma csupán
a serdülő életkortól kezdődően közelíti meg a telítettségre vonatkozóan érzé
kenyek számát.
Megállapítottuk végül, hogy a harmóniára érzékenyek számának feltűnő
lemaradása a telítettségre érzékenyek száma mögött a telítettség- és harmóniaérzékelés egyszerűbb, ill. komplexebb struktúráltságának tulajdonítható.
*

Kutatásaink közvetlenül soron következő lépése lehet az eredmények peda
gógiai hasznosítását célzó vizsgálat szervezése: a színtelítettségre vonatkozó
érzékenység fejleszthetőségének s ezzel kapcsolatban a színharmónia iránti érzé
kenység fejleszthetőségének ellenőrzése fiatalabb és idősebb életkorban.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1977. X II. 20.
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РОЛЬ ОЩУЩЕНИЯ НАСЫЩЕННОСТИ В ОЦЕНКИ ГАРМОНИИ ЦВЕТОВ
ЗО Л ТА Н П А Л ЬФ И

Данное исследование проведено в рамках программы Венгерской комиссии по цвету.
Целью исследования было определение наиболее важных предметных и субъективных
факторов, играющих роль в овладении современной цветовой культуры (формировании
ощущения гармонии цветов), что является непременной частью общей культуры.
С предметной стороны в формировании гармонии решающая роль принадлежит отно
шениям света и насыщенности цвета. Исследование субъективного аспекта показало, что в
возрастном отношении ощущение гармонии цветов появляется довольно поздно. Повидимому, одной из причин этого является неравномерность ощущения трех основных «изме
рений» цвета, иначе говоря слабость, подавленность ощущения отношений насыщенности,
играющих столь важную роль в формировании гармонии.
Автор показал, что эта подавленность продолжает оставаться одной из постоянных ха
рактеристик цветового зрения и позднее, при усилении чувствительности ко всем трем цве
товым измерениям.
Было установлено, что способность ощущения отношений насыщенности хотя и является
необходимым условием усвоения ощущения гармонии, однако не является ни достаточным,
ни единственным. Субъективное отражение насыщенности цвета является более простым,
нежели восприятие гармонии — процесс качественно более высокого порядка, включа
ющий в себя также ощущение насыщенности.
Это объясняет отставание в усвоении ощущения гармонии цветов от усвоения ощущения
их насыщенности.

T H E ROLE OF SEN SITIV ITY TO SATURATION IN PERCEIVING
COLOUR-HARMONIES
PÁLFFY, ZOLTÁN

W ith in the project o f the Hungarian Colour Committee the author dealt with the deter
m in a tio n o f the main objective and subjective factors in the acquirement o f up-to-date
colour-harm onies (formation o f the sensitivity to harmonies) that is a necessary part of
general education.
On th e objective side the clarity and saturation relations o f colours proved to be decisive
in form ing harmonies. On the subjective side it turned out that the sensitivity to colour -harm onies is formed at a later age. One o f its reasons seem s to be the inequality o f the
se n sitiv ity to the three m ain „dimensions” o f colours, from nearer the weakness and
oppression o f the perception o f saturation-relations that p lay an important role in forming
harm onies. The author found this oppression to be a constant feature o f colour-vision even
in th e course o f the rise towards all three colour-dimensions and aging as well.
H e states that the ability o f percieving the saturation relations is a necessary but not
su fficien t and not even the only condition o f the acquirement o f sensitivity to harmonies.
T he subjective reflexion o f the degree o f saturation o f colours is a simpler process while
the perception of the harm ony is a much more com plex and higher level procedure in
q u ality th a t involves the perception o f the degree o f saturation as well. This gives the
exp lan ation of why the sensitivity to colour-harmonies is backward to the acquirement
o f th e sensitivity to saturation.
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VITA
A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA HATÁRAI ÉS LEHETŐSÉGEI
Szerkesztőségi kerekasztal-beszélgetés

Pataki Ferenc „Utak és válaszutak a mai szociálpszichológiában” című
könyve 1976 végén jelent meg az Akadémiai Kiadónál. A gazdag szakirodalmi
áttekintést nyújtó kötet — a szerző szándéka szerint — vitairat a szakterület
fejlődési ellentmondásairól. A Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőbizott
sága épp ezért mérlegelte, hogy erről a figyelemre méltó munkáról különböző
szakmai nézőpontot képviselő szerzőktől közöl ismertetést. Az egymástól műfa
jukban, megfogalmazásmódjukban is eltérő hozzászólások szembeötlő nézetkülönbségeket tükröztek. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy ebben a téma
körben viszonylag széles körű szakmai vitát rendezzünk. Ez a pszichológia hazai
fejlődésében hangsúlyos és szemléleti szempontból is kiemelkedő jelentőségű
szakterületről folyó vita nyitotta meg a szerkesztőségi kerekasztal-beszélgetések
tervezett sorozatát. 1978 februárjában a Magyar Pszichológiai Szemle és a
Magyar Pszichológiai Társaság Szociálpszichológiai szekciója mintegy harminc
szakembert hívott meg, hogy a fenti címmel tárgyalja meg Pataki Ferenc köny
vét és Buda Béla, Erdősi Sándor s Erős Ferenc írásos véleményét. A vita veze
tésére Vitányi Ivánt, a Szemle szerkesztő bizottságának tagját kértük fel, aki a
mintegy négyórás megbeszélés tapasztalatairól és tanulságairól az alábbiakban
számol be folyóiratunk olvasóinak.
*

*
*

Először is a vita alapjául szolgáló könyvvel és recenziókkal kell foglalkoz
nunk. Köztük Pataki Ferenc könyvének részletes ismertetése — mivel megje
lent —nem feladatom. Néhány megjegyzést mégis tennünk kell tárgyát illetően.
Mindenekelőtt egy korlátozó megjegyzést. Pataki ugyanis ebben a könyvben
nem vállalkozott arra, hogy általános áttekintést nyújtson a szociálpszichológia
irányairól, még kevésbé, hogy programot adjon, feladatokat tűzzön ki. Amit
vállalt, összefügg a helyzetképpel, programmal és feladatokkal, de nem azonos
vele. Egyetlen kérdést fejt ki könyvében: a szociálpszichológia évek óta tartó
válságtudatát elemzi, s feleletül egyetlen kérdésre összpontosít: a szociálpszi
chológia sajátos tárgyára. Megközelítése tehát kifejezetten elméleti jellegű,
noha ez az elmélet a gyakorlatra vonatkozik. Felfogása szerint ugyanis — és
ezt meggyőzően bizonyítja — a szociálpszichológia válságtudata mögött a
tárgy elméleti tisztázatlansága rejlik. Ezért a könyv legfontosabb pozitív mon
danivalójának éppen a tárgy kifejtését kell tartanunk. Sokoldalúan fejtegeti,
hogy a szociálpszichológia központi problémája az ember mint társas lény, s ez
különbözteti meg az általános lélektan nézőpontjától, amely az egyedet tanul
mányozza. (Természetesen dialektikus összefüggésben: a társas lény is egyed,
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s az egyed is a társiasság által meghatározott.) Ennek a látszólag evidens meg
állapításnak azonban messzemenő következményei vannak a szociálpszicholó
gia konkrét feladatát és módszereit illetően, amit azonban Pataki már éppen
csak felvázol.
E zt tartalmazza tehát a vita alapjául szolgáló könyv. A róla elkészült recen
ziók közül elsőként Erős Ferenc tanulmány-méretű írását kell említenünk,
amely A szociálpszichológia válsága: krízis kritika nélkül címet viseli. A cím már
tartalmazza Erős konklúzióját, véleménye szerint Pataki mind a szociálpszi
chológia, mind a jelen társadalmi szituáció valóban mély kritikáját elmulasztja,
vagy megkerüli. Egy korábbi tanulmányában, amely a Morton—Deutsch—Plonv itát ismertetve igyekszik a két álláspontot szinte vegytiszta formában meg
fogalmazni, mert egy fiktív szimpóziumot képzel el, fiktív szereplőkkel,
Mister A.-val és Monsieur B-vel.
Mr. A. — elnagyoltan szólva — az ideológiamentes szaktudomány képvise
lője ; ő örömmel és egyetértéssel fogadja Pataki könyvét, mivel nem esik a túlideologizálás csapdájába (melyet Mr. A. a marxista szociálpszichológusok álta
lános betegségeként utál). Legfeljebb azt hiányolja a könyvből, hogy ha már
vállalja Pataki a szaktudományt, miért nem megy egy lépéssel tovább, s miért
nem ismerteti a konkrét kutatásokat. —Merőben ellentétes M. B. véleménye.
Szerinte éppen a marxizmusnak nem tesz eleget, hiányzik belőle a társadalmi
folyamatok szigorúan kritikus és szigorúan marxista elemzése, ezt merő skolasz
tikával helyettesítheti, nem lép ki a szociálpszichológusoknak a szociálpszi
chológiáról folyó diskurzusának szűk keretei közül.
A továbbiakban Erős nem hagy kétséget afelől, hogy különösen a másodikkal
ért egyet. Pataki könyvét Mr. A.-val a polgári pozitivizmus egy megnyilvánulá
sának tartja, hogy M. B.-vel együtt a marxizmus nevében elvesse. Igen erős kife
jezéseket talál jellemzésére: szerinte mindez dialektikus retorikába burkolt
relativizmus, kettős rekucionizmus, az igazi problémák mellett elsikló fogalom
tologatás, redukciók és ellenredukciók körforgása. Vele szemben az újbaloldal
mozgalom „kihívását” hozza fel megoldásként: a szociálpszichológiát egy kriti
kai társadalomelmélet részévé kell tenni. Véleménye szerint az igazi probléma
nem a szociálpszichológia tárgya, hanem a szociálpszichológusoknak a tárgyhoz
való saját viszonya, amely éppoly elidegenedett, mint azok az interperszonális
viszonyok, amelyeket szeretnének megérteni.
A második számú beérkezett recenzió Buda Béla munkája. Buda teljesen
más módszert választ és más következtetésekre jut. Recenziója első felében
igen alaposan és pontosan ismerteti Pataki könyvének tartalmát, kiemelve,
hogy „mesteri módon vezet be ebbe a problémakörbe. Szinte tanítani kellene a
könyv tíz fejezetében megmutatkozó arányosságot és logikai felépítési rendet.”
Dicséri továbbá a problémák többdimenziós elemzését, a szerző „bámulatos
fogalmazási és stiláris készségét” , a gondolatvezetés gazdaságosságát, az ítéle
tek biztosságát stb. A recenzió második felében azután elmondja, hogy miben
nem elégítette ki a könyv. Elsősorban azoknak a kérdéseknek kifejtését hiányol
ja, amelyek a szociálpszichológia gyakorlati művelői számára a legfontosabbak:
ilyen a laboratóriumi és nem laboratóriumi irányzatok közötti feszültségek, az
empíria és az elméletalkotás viszonya, az előfeltevések szerepe stb. Úgy véli,
hogy a szociálpszichológia igazi gondjai ezen a síkon találhatók, de a könyv
nem ezzel foglalkozik. Éppen ezért Buda Béla véleménye szerint túlságosan
objektív. Összeszámlálta és mindössze három eredeti, személyes megállapítást
talált. (A tények fontosságának hangsúlyozása — a történetiség vizsgálatában
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tapasztalt új kezdeményezések értéke — és a szociálpszichológia tárgyának
megfogalmazása. )
A harmadik recenzió szerzője, Erdősi Sándor, harmadik módszert választ: a
könyvben felvetett problémákról szól hozzá, s azok rendjében követi Pataki
megállapításait. Egyetért annak fontosságával, hogy a szociálpszichológia vál
ságtudatát elemezzük, hiszen ez a tudat már évtizedek óta jelen van a tudo
mányág művelőiben. A pszichológiát szinte kezdetétől fogva világnézeti állás
pontok és szaktudományos iskolák küzdelme szabdalta szét, s az egységesítő
törekvések mindmáig nem vezettek eredményre. Ebből a szempontból tér ki
olyan kérdésekre, mint a tudományközi együttműködés, a marxizmus és a
szociálpszichológia viszonya, a társadalmi-ideológia funkciók és a szaktudomá
nyos eredmények összefüggése stb. Pataki könyvének legfontosabb megállapí
tását a szociálpszichológia tárgyának megfogalmazásában látja, amelyet rész
letesen elemez, s leglényegesebb vonásának a társas és a társadalmi fogalmainak
megkülönböztetésében látja. Kitér az alternatív megfogalmazásokra (például
Buda Bélára), s úgy találja, hogy Pataki definíciója nem áll velük ellentétben,
de bizonyos mértékig szélesebb náluk. Jól határolja el a szociálpszichológiát az
általános pszichológiától, bár nem oldja meg a szociálpszichológiával való
„társbérlet” minden kérdését.
Vita a könyv és a recenziók megítéléséről
Ismertetni próbálván a vitát, úgy vélem, hogy mindenekelőtt el kell különí
tenünk két folyamát, két leágazását. Az első magának a könyvnek, s — a vita
során egyre inkább — az egyes recenzióknak megítélésével foglalkozott, a máso
dik pedig ezekből az indításokból valóban a szociálpszichológia határait és lehe
tőségeit egyikezett megfogalmazni. A második kérdéscsoport volt a leglényege
sebb és legfontosabb, de mivel az elsőt sem lehet megkerülni, igyekszem minél
tömörebben összefoglalni a vita menete szerint.
Bevezetőül a vita elnöki tisztében magam igyekeztem néhány gondolatot
kifejteni, elsősorban az ellentétes nézetek egymáshoz közelebb hozása érde
kében.
Vitatkozom azokkal, akik — mint szerintem Erdős — olyanokat kérnek
számon Patakitól, amit nem tűzött ki feladatának. Nem adhatta a társadalom
kritikai analízisét, mivel tárgya egyrészt a válságtudat analízise, másrészt és
ebből következőleg a szociálpszichológia tárgyának meghatározása, s vélemé
nyem szerint éppen ebben adott jelentősét.
Ugyanezért vitatkoztam Budával is abban, hogy kevésnek tartja a Pataki
könyvében megszámolt három megállapítást, azt mondtam, ha egy könyvben
három fontos megállapítás található, az tökéletesen elegendő. Végül igyekez
tem kiemelni azokat a pontokat, amelyekkel véleményem szerint az eddig befu
to tt látszólag legellentétesebb állásfoglalások is egyetértettek. Mégpedig: 1.
Hogy a pszichológia a társadalmi emberrel foglalkozik sajátos aspektusból (bár
a sajátosságra nézve különböző lehet a felfogásunk). 2. Hogy a szociálpszicho
lógiának a társadalomtudomány egészében kell szerepet vállalni („részként”
vagy „szintként” ). 3. Hogy ez a szerep mindenképpen kritikai jellegű.
A vita azonban nemigen akarta az egységre való felszólítást követni. Pataki
Ferenc rögtön első hozzászólásában üdvözölte a recenziók élességét és igényelte,
hogy ez a hang folytatódjon a vitában, mivel „tudományos kérdésekben
nincsen népfront” . Hangsúlyozta viszont, hogy valóban nem tekintette felada
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tának a szociálpszichológia teljes problematikájának megvilágítását, csupán a
mai válságtudat értelmezését. Éppen ezért nem fogadja el, ha bárki is úgy
akarná részére a kártyát leosztani, mint ,,az add meg a császárnak, ami a csá
száré” elv opportonus képviselőjének. Tanulmányozta azt az újbaloldali, kri
tikai pszichológiát, amire Erős hivatkozott, s nem talált benne olyan releváns
megfogalmazásokat, amelynek alapján álláspontján módosítani kellene.
Buda Béla a három megállapításra tért vissza. Nem a hármat keveselte,
hanem azt, hogy a könyvben ezenkívül igen sok megállapítás volt olvasható,
idézet vagy utalás formájában, de ezekhez nem kapcsolódott eléggé s szerző
azonosulása vagy ítélete. Ezért némiképp megcsalt szerelmesnek érezte magát.
Ezután kérdésekbe bújtatott hozzászólások következtek, éspedig sajátos
módon nem annyira Patakihoz, mint Erőshöz. Engländer Tibor, majd Halász
László kérdései elsősorban a módszertanilag jól megalapozott szaktudomány
képviseletében fogalmazódtak meg. Vajon a világ ontológiai egysége valóban
ellentmond-e a szaktudomány létezésének ? Vajon a tudománynak nem kell-e a
tények vizsgálatán és elemzésén alapulnia ? (Amely kérdésben egyébként az a
hozzászólás is benne volt, hogy szerintük Erős dolgozatában a tények nem
kapják meg az őket megillető helyet, hanem e munka pusztán ideologikus elő
feltevéseken nyugszik.). Ugyanide tartozik Hunyady György kérdése is: vajon
jól értette-e, hogy Erős voltaképpen egyetért M. B.-vel)
A vitának ez a szakasza inkább Erőst kritizálta, úgyhogy végül Buda Béla
ki is jelentette; az arányérzet érdekében empátiát kellett éreznie Erőssel.
Szükségesnek tartotta azonban hozzátenni, hogy Erős recenziójával ő sem ért
egyet, de javasolta, hogy a vita ne ezzel foglalkozzék a továbbiakban, hanem
térjen vissza a szociálpszichológiára. Erős maga is egyrészt védekezésbe szorult
— kijelentvén, hogy semmiképpen sem szeretné, ha úgy tűnne, mintha az
empirikus társadalomtudomány ellen lépne fel, másrészt ismét és bővebben
fejtegette a kritikai társadalomtudományról vallott nézeteit. Egyik központi
problémaként foglalkozott a manipuláció, pontosabban a manipulálhatóság
kategóriájával, arra kell feleletet adni, hogy meddig manipulálható az ember.
Éppen csak azt a szociálpszichológiai gyakorlatot kell elvetni, amely a manipu
lálhatóság kérdését is manipulative veti fel. Nem arról van szó, mondta, hogy
a szociálpszichológiát egy új rekeszbe tegyük át a régi rekeszből, hanem hogy a
szociálpszichológiát és az egész társadalomtudományt társadalomkritikaként
értelmezzük. A szociálpszichológia így az ő felfogásában is része a társadalomtudománynak, de ez merőben különbözik attól, ahogy szerinte Pataki illeszti a
részt az egészhez. Pataki magát a társadalmat osztja szintekre, s a szociál
pszichológia érvényességét egyetlen szintre korlátozza, az ő felfogásában viszont
a szociálpszichológia és az egész társadalom kritikája csak éppen speciális
szempontból.
Az élesedő vitában Pataki Ferenc is az eddiginél élesebben válaszolt. El
mondta, hogy minden utalásnak utána nézett, amely Erős tanulmányában a
„kritikai szociálpszichológia” megnyilvánulásaként szerepelt, de lényegében
nem talált semmit. Az elsősorban említett frankfurti iskola sem te tt mást, mint
kiadta 30 év előtti tanulmányait. Ügy látja ezért, hogy itt senki sem tu d valami
különös titkot, amellyel a szociálpszichológiát egy csapásra egész másként lehet
felhasználni a társadalmi valóság megközelítésére. Ha mégis tudja valaki,
mondja el és ő leborul előtte. Ami a manipulációhoz és általában a társadalom
hoz való kritikai viszonyt illeti, a frankfurtiak nem győzik hangsúlyozni, hogy
egyaránt haragszanak az ő társadalmalmukra és a miénkre. Mi viszont, ha ezt
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meg is tesszük, mindenképpen másként haragszunk a miénkre, ezért nem sza
bad egymást olyan helyzetbe hozni, amelyben az egyik a társadalom kritikusá
nak, a másik a társadalmi manipuláció védelmezőjének tűnhet.
A

v ita k is z é le s e d é s e

Nem mindig maradt azonban meg a vita ebben a szűkebb, olykor már sze
mélyes medrében, valóban a szociálpszichológia határainak és lehetőségeinek
felmérése felé szélesedett ki. Ezen közben kialakultak azok a megközelítési
módok, ahogy a tudományág egyes képviselői feladatukat értelmezik. Az egy
más után elhangzó hozzászólásokból a hazai szociálpszichológiai kutatásoknak
egy vázlatos összképe is kirajzolódott. Igaz, hogy az így nyert megközelítési
módok egymástól való különbsége semmiképpen sem egyalapú, csupán eklek
tikus kép megalkotására alkalmas (az egyes szerzőket illetőleg számos „átfe
déssel” ) — a jelenlegi helyzetben azonban ez sincsen tanulság nélkül. Elsősor
ban abban a vonatkozásban, hogy bár a személyek esetlegesek (legalábbis egy
improvizatív vitában sok véletlenszerű elem befolyásolja, hogy az egyes konk
rét személyekhez milyen elvek képviselete fűződik, a félreértés sincsen kizárva),
a konkrét megnyilvánulások bizonyos sora mégis jól tükrözi a szociálpszicho
lógia lehetséges alternatíváit.
Megpróbálom néhány vonással megrajzolni a markánsabban kirajzolódó
álláspontokat.
Erős Ferenc álláspontját már jellemeztük: lényege kritikai fellépés a szociál
pszichológia egész eddigi gyakorlatával szemben, ami a tudomány társadalom
kritikai feladatának hangsúlyozásával párosul. Fellépésének gyengéje — leg
alábbis az adott vitában — az, hogy mindez a követelmény, a Sollen szintjén
jelenik meg: nem vált világossá, milyen módszerekkel válik a tudományos
gyakorlatban, különösen az empíriában is megvalósíthatóvá.
Éppen ezért érthető, hogy vele szemben (és tegyük hozzá, a vita legfontosabb
frontvonala itt húzódott) legerőteljesebben a szociálpszichológiának és általá
ban a pszichológiának tényekre alapozott felfogása lépett fel. Nemcsak szociál
pszichológusok szegezték ezt vele szemben (mint például Engländer Tibor,
Halász László), hanem az általános pszichológia olyan megjelent kiváló kép
viselői is, mint Kardos Lajos vagy Marton Magda. A vita ezekben a hozzászó
lásokban különösen szenvedélyessé vált, hiszen a felszólalók — több-kevesebb
joggal — nemcsak az empirikus pszichológia nagy hagyományait féltették a
szerintük pusztán ideologikusán elméletalkotó „kritikától”, hanem ennél töb
bet: a pszichológiának mint tudományos diszciplínának művelhetőségét. Kifej
tették ugyanis, hogy semmiképpen sem az elmélet ellen beszélnek, de a pszicho
lógia elmélet is csak a feltárt tények értékelésével és elemzésével összefüggésben
alakulhat.
Felmerült természetesen a tény fogalmának értelmezése. Voltak, akik bizal
matlanságukat fejezték ki a tényekkel szemben (mivel éppen a szociálpszicho
lógia mutatja ki a manipuláció, a presztízs, az érdek stb. szerepét a tények fel
ismerésében vagy fel nem ismerésében). Az empíria szószólói azonban arra is
rámutattak, hogy a tény fogalma semmiképp sem értendő mereven, dialektiku
sán változik, újra és újra való ellenőrzése, módosítása, továbbfejlesztése szük
séges. A gravitáció már Newton előtt is létezett, s bármikor lehetséges, hogy a
tények valamely csoportja új értelmezést kap. Ez azonban nem a tények ellen,
hanem mellettük szól, a pszichológiának e felfogása szerint az elméletalkotás389

ban is csak addig szabad nyújtózkodni, ameddig a feltárt tények takarója meg
engedi.
A két felfogás olykor merev ellentétben jelentkezett — máskor azonban fel
csillant egy magasabb nézőpont lehetősége. Erre mutatott az a külön vita, amit
Halász László és Garai László folytatott. Halász, mint mondtam, élesen bírálta
Erőst, Garai viszont több alkalommal is Erős mellett szólalt fel, hiszen szoros
munkatársi kapcsolatok fűzik őket egymáshoz, publikációk bizonyosságát
nyújtották nézeteik nagyfokú azonosságának. Garai megközelítésmódja a vita
során mégis jelentősen szélesebbnek bizonyult, éppen a tények viszonylatában
is. ő vetette fel például a közlések meggyőző előadásának szociálpszichológiá
ban vizsgált problémáját, ezzel konkrét, fényekhez kötődő lehetőséget nyújtva
a manipuláció vizsgálatának.
Halász László éppen ezt a közvetítő láncszemet ragadta meg későbbi hozzá
szólásában. Egyetértett Garaival, hogy ezen a módon empirikusan is meg lehet
alapozni annak vizsgálatát, ahogy a társadalom tagjai tényeket fogadnak, vagy
vetnek el, ahogy tehát a társadalomban a tény és az értelmezés dialektikája
működik. Úgy találta azonban, hogy ez nem egyezik pontosan Erős elképzelésé
vel, akinek orientációját ebben az összefüggésben fudásszociológiainak jelle
mezte. A köztük levő vita ezután (legalábbis a kérdésben) arra korlátozódott,
hogy míg Halász élesen el kívánta választani a szociálpszichológiát és a tudásszociológiát (nehogy úgy járjunk, mint aki azt álmodta, két macska volt és já t
szott egymással), Garai pedig a tudományági határok áthághatósága mellett
tö rt lándzsát.
Elhatárolta magát az egész vitától Mérei Ferenc. Rendkívül érdekes hozzá
szólásában egész máshonnan indult ki: ahogy mondta, abból, hogy ,,mit kíván
a magyar nemzet a szociálpszichológiától” . S erre sommásan, az egyoldalúságot
is vállalva azt felelte, hogy mindenekelőtt nem elméleteket, hanem terepmun
kát. Mert nagyon sokan vannak, akik szociálpszichológiai jellegű segítségre
szorulnak rá. Mindenekelőtt itt van a család, amelynek jelen formájában embe
rek (felnőttek és gyerekek) milliói élnek úgy, hogy nem találják a megfelelő
viselkedésmódot, itt vannak a munkával kapcsolatos alá- és fölérendeltségi
viszonyok, a vezetés és a vezettetés, valamint a szabadidő, amelyre ugyanez
vonatkozik. A mai magyar élet, magyar társadalom az átalakulás stádiumában
van, s ez igen sok diszkrepancia, igen sok konfliktus tárgya, a szociálpszicholó
giának ezt kell vizsgálnia) s ebben az értelemben sietnie kell, mert az átmeneti
időszak végeztével a terep már nem kínál ilyen könnyen témát), de ami még
fontosabb, abban kell segítséget nyújtania. Nemcsak közvetlenül persze, hiszen
nem elképzelhető, hogy minden arra rászorulóhoz személyesen eljusson a
szociálpszichológus, hanem a közvetettség számos eszközével. Végső soron az
ember és az intézményesség kapcsolatának diszkrepanciájáról van szó a társa
dalmi fejlődésnek ebben a szakaszában. A szociálpszichológusnak ebben először
is az embert kell támogatnia, őt kell segítenie megtanulnia, hogyan éljen együtt
az intézményekkel, hogyan őrizze meg, hogy alakítsa át közösségeit, az egész
séges együttélést szolgáló mechanizmusait olyanképpen, hogy ő maga ne sérül
jön meg. Ugyanakkor azonban mégsem azonosulhat vele, mert úgy találja, hogy
a magyar nemzeti függetlenséget, társadalmi haladást és ehhez erős, nagy álla
mot, tehát intézményességet is kíván, nem egyszerűen az intézmény ellen kell
tehát segíteni, hanem az intézményhez és az intézményre, az új társadalmi
szituáció megértésére és megoldására. Pataki könyvét is azért tudja elfogadni,
mert bár sok szempontból másképpen fogalmaz, mivel „ugyanazzal a szocioló
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giával foglalkozik, mint ő” , tehát a jelenség, a vezérlés és a közvetítés egymásba
kapcsolódó folyamataival.
Valóban, Pataki könyve, mint negyedik pregnáns álláspont sok szempontból
érintkezik, vagy legalábbis összefér a másodikkal és harmadikkal. Legfőbb
képpen abban, amit Mérei fogalmazott meg: valamennyien ugyanazzal a
szociálpszichológiával foglalkozunk, habár kicsit másképpen. Ez a szociológia a
társas kapcsolatok által meghatározott emberrel foglalkozik, empirikus mód
szerekkel és az alkalmazás igényével, elméleti munkájában is maximálisan
támaszkodni kíván a feltárt tények bizonyító erejére. Hogy Pataki álláspontja
legalábbis abban a formájában, amit a vita alapjául szolgáló könyve kép
visel — mégsem jelent meg valamennyi szintéziseként, annak az az oka, hogy
bár a szociálpszichológiát olyan tények tudományának tekinti, amelyeket
konkréten alkalmazni lehet a társadalmi fejlődés előmozdítására, a fejlődés
által felvetett problémák megoldására, maga nem ezekkel a tényekkel és nem
ezekkel a problémákkal foglalkozott. (Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez ter
mészetesen a könyvre vonatkozik és nem Pataki munkásságára, mint ahogy
más esetben például Garai álláspontjának ismertetésében is csak a vitából
indulhatunk ki, nem munkásságának egészéből.)
A vita tehát vázlatosan, fő vonalakban áttekintést nyújtott a szociálpszi
chológia mai fő alternatíváiról. Mielőtt még megpróbáljuk az eredményeket
némiképp összefoglalni, legelőször is arra kell feleletet keresnünk, hogy van-e
válság vagy nincs.
Erre vonatkozólag is különböző feleleteket kaptunk. Voltak, akik — mint
azt az irodalomban általában szokás — ciklikusan visszatérő válságokról beszél
tek. Mérei Ferenc viszont úgy fogalmazott, hogy amióta a szakmában dolgozik,
mindig volt válság, s ez jó dolog: a problémák és megoldások szüntelen alakulá
sát jelzi. Vári Ibolya pedig a nemzetközi és a magyar szociálpszichológia fej
lődésének fáziskülönbségére figyelmeztetett: a szociálpszichológia nálunk jó
ideig tilos tudomány volt, amikor ismét művelni kezdtük, nem nagyon hangoz
tattuk válságát. Paradox módon tehát a válság-gondolat jelentkezése a hazai
szociálpszichológia megerősödését jelzi.
Kitekintés
Mit vonhatunk le a vitából a szociálpszichológia magyarországi helyzetére,
határaira és lehetőségeire, útjaira és válaszútjaira vonatkozóan ?
A vita helyenként meglehetősen éles volt, s úgy látszott, szinte kibékíthetet
len álláspontok merednek egymással szemben. Valóban igaznak látszott a vita
résztvevőinek az a megjegyzése, hogy a vita bevezetőjének ,,népfrontos” fel
hívása nemigen hullott termőtalajra. Mégis, visszatekintve az elhangzottakra,
nem tudok mást tenni, mint megismételni a zárószóban elmondottakat : nem a
túlságos élesség jelenti a problémát, inkább az, hogy az eltérések sokszor for
málisak, a különböző attitűdöket nem feszítik az igazi elvi ellentmondásig.
Egy ellentmondás akkor termékeny, ha nem pusztán a formállogikai tagadás
képét ölti, hanem dialektikus, de így helyezi egymással szembe a különböző
alternatívákat. Nos, ha úgy tekintjük, a vitán egy egész sor formális ellentmon
dás került felszínre, amelynek adott a dialektikus megoldása. Ilyen formális
ellentmondások például a következők: szintekre osztható-e a társadalom — a
tényekre kell-e alapoznunk a pszichológiát —, manipulálható-e az ember ? Ha
pusztán a vitában elhangzottakra támaszkodunk, minden esetben azt kiálthat
:«1

juk válaszul, hogy voltaképpen álkérdésről beszélünk, a problémát könnyű meg
oldanunk. Szintekre osztható a társadalom ? Természetesen, de ezek a szintek
nem szüntetik meg egységét, aki úgy akar vizsgálni bármelyik szintet, hogy
nem vonatkoztat szüntelen az egészre, hibát követ el. Tényekre kell-e alapoz
nunk a pszichológiát ? Természetesen és ez empirikus kutatásokat igényel, de
mindig tudnunk kell, hogy amit mi ténynek nevezünk, az már mindig a tény
értelmezése, a természeti folyamatnak a tudatban való visszatükrözése, ez
pedig tudományosan sohasem végleges. Manipulálható-e az ember ? Természe
tesen, és ebben az összefüggésben az egyik embernek a másikra, a közösségnek
az egyénre való minden ráhatása, következésképpen az ember létezése mindig
rendelkezik a manipuláció egy arculatával, ám ugyanakkor manipulálhatatlan,
vagy pontosabban a manipuláció csak forma a viszonyok összességének meg
határozó tartalma mellett.
Értelmetlen dolog tehát ezekről a dolgokról vitatkoznunk ? Úgy vélem, még
sem, csak a szóbeli vita a maga szükségszerű esetlegességeivel nem alkalmas
az igazi elmélyedésre, nem alkalmas tehát arra, hogy akár ezekben a témákban
is bennerejlő igazi ellentmondásokat kibontsa. A valódi ellentmondás ugyanis
egy belsőbb, mélyebb rétegben van. Egyszerűbb dolog, ha valamelyikükről be
lehetne bizonyítani, hogy elméletalkotási vagy társadalomkritikai lázában
tudomást sem vesz a tényekről, nehezebb, ha pusztán minuciózus eltérés van a
tények értelmezéséről és felhasználásuk módozatáról; ez esetben ezt a látszólag
apró eltérést kell kinagyítani, elvi jelentőségűvé szélesíteni.
Visszatekintve a vitára, az a véleményem, hogy bár minden felsorolt kérdés
be vannak olyan bennerejlő, de nem elégségesen kifejtett valóságos ellent
mondások, ezúttal mégis egy alapvető, a vita egész menetét átható probléma
volt az elsődleges. Ez pedig a társadalomhoz való viszony. Konkréten: a pozitív és
kritikai viszonyulás egysége és ellentéte, ennek értelmezése. Nem azt állítom, hogy
ez jellemzi az egész magyar szociálpszichológiát, csak éppen a konkrét vitát,
bár ez mindenképpen azt jelenti, hogy jelen van. Igen markánsan vetették fel
azt az igényt, hogy a szociálpszichológia töltsön be kritikai funkciót az egész
társadalommal szemben, de aki felvetette, nem mondta meg, hogy hogyan
tegye, ezért úgy tűnhetett, ezt a kritikát pusztán negatívumként fogta fel.
Ezzel a kellőképpen kétségtelenül át nem gondolt és ki nem dolgozott attitűd
del szemben lényegében két más koncepció lépett fel. Az egyik, Patakié, elmé
leti igényű volt, a pozitív és kritikai magatartás egységét hangsúlyozta, de már
kiindulópontjában is, nem pusztán utólagosan. A másik, Méreié, a gyakorlat
igényéből indult ki, s a lehető legszélesebben („mit kíván a magyar nemzet”), s
ebből vezette le a szociálpszichológia feladatait. Mindketten hangsúlyozták,
hogy a két felelet összefér egymással, s voltaképpen feleletet ad arra is, hogyan
kell értelmeznünk egy szocialista országban a szociálpszichológia társadalomkritikai feladatait.
Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy a vita megnyugtató végered
ménnyel zárult. Nem sikerült az ellentéteket olyannyira végigvinni, hogy az
egység körvonalai megfoghatóan és szervesen bontakozzanak ki. Látnunk lehe
te tt mégis, hogy a magyar szociálpszichológiában van elég erő és koncepció egy
átfogó társadalomkutatási program kidolgozására és megvalósítására. S tanul
ságnak ez éppen elég.
V
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A SZABAD INTERAKCIÓS CSOPORTOKRÓL
Hozzászólás Szőnyi Gábor vitacikkéhez

A Magyar Pszichológiai Szemle 1977/3. számában a nagycsoportról szóló
vitánkban már érintettük a „szabad interakciós jelleg”problematikáját. Az
1978/4. számban Szőnyi Gábor külön tanulmányban foglalkozik a non-direktív
csoport vezetéssel, illetve a szabad interakciós csoportokkal. Mivel az utóbbi
időben engem is egyre többet foglalkoztat ez a kérdés, élek a vita folytatásának
lehetőségével.
A szabad interakciós csoportok vizsgálatát megkönnyíti, ha a befolyásolás
problematikájából indulunk ki, amely a társas élettel együtt járó ősi probléma.
A legkülönfélébb társas helyzetekben fellelhetők a befolyásolás különböző
technikái, de egyes területeken, a pszichoterápiában, a nevelésben, a tanítás
ban, a politikában, a kereskedelemben stb. sajátos technikák alakultak ki. A
befolyásoló személyek szerepei intézményesültek, és kialakultak a durván
aszimmetrikus kapcsolati formák, pl. : az orvos—beteg, a tanító—tanítvány stb.
Hasonlóan aszimmetrikus a hagyományos szülő—gyermek, a főnök —beosztott
kapcsolat is. Ezeknek a kapcsolati formáknak fő jellemzője, hogy a hatalommal
rendelkező személy úgy érvényesíti befolyásolási szándékát, hogy a másik fél jó
esetben is csak passzív részese az eseményeknek, engedelmes végrehajtója az
utasításoknak. Rosszabb esetben azonban ellenszegül, és az őt befolyásolni
igyekvő személlyel szembefordul. Végletes élethelyzetekben, pl.: börtönben,
javító intézetben, zárt pszichiátriai osztályon az érdekellentét oda fajulhat,
hogy a viszony kifejezetten ellenségessé válhat, és az intézmény nem tudja
megfelelően betölteni funkcióját.
Korunkban a hagyományos befolyásolási formák elégtelennek bizonyultak,
és egyben megfogalmazódott az igény a jobb hatásfokú technikák kidolgozása
iránt. Erre a szociálpszichológia tett ajánlatot.
A csoportkutatások bebizonyították, hogy a csoportdinamikai törvényszerűségek a befolyásolás szolgálatába állíthatók, de ha nem veszik őket figye
lembe, akkor a tervezett hatás ellen dolgozhatnak. A pszichiátria, a pszicho
terápia területén a szabad interakciós pszichoterápiás csoportok a befolyásolás,
a gyógyítás új eszközei. A „szabad interakciós” jelző arra utal, hogy ezekben a
csoportokban a csoporttagok közötti interakciók viszonylag szabadok. A sza
badság a befolyásolás hagyományos csoportjaihoz, azok kommunikációs sza
bályrendszeréhez képest értendő. A hagyományos pszichiátriai osztály, az isko
lai oszály stb. vezetőjének, a pszichiáternek, a tanárnak a kommunikációs
tevékenysége, vezetési stílusa, a direktív jelzővel illethető. Az ilyen típusú veze
tő kérdéseket tesz fel, megmondja, ki miről beszéljen, mit csináljon, tanácsokat,
utasításokat ad.
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A szabad interakciós csoport vezetőjének, a csoportpszichoterapeutának a
kommunikációs tevékenysége a leírtakkal ellentétes, vezetési stílusa az előző
höz képest non-direktív.
A szabad interakciós csoport vezetője a csoport kezdetén definiálja a társas
helyzetet, a kommunikációt sajátos módon szabályozza. A csoporttagokkal
kialakuló kapcsolat itt is aszimmetrikus, de ez az aszimmetria sokkal differen
ciáltabb módon jut érvényre. A vezető az instrukcióban a csoporttagokat fel
szólítja a verbális részvételre — esetleg csak úgy, hogy a részvétel lehetőségére
utal. Egyben fenntartja a maga számára azt a jogot, hogy akkor kapcsolódjon
a beszélgetésbe, amikor azt jónak látja, illetve csak arról beszéljen, amiről akar.
Elvileg a csoporttagok számára is biztosítottak ezek a feltételek, de gyakorlat
lanságuk miatt kevésbé tudnak bánni azokkal. A látszólag nagyjából azonos fel
tételek mellett bonyolódó kommunikációs történések előbb-utóbb oda vezet
nek, hogy a terapeutának sikerül annyit adni magából, amennyit eltervezett,
bizonyos mértékig személytelen tud maradni, az előírt vezető szerepet tölti be.
A csoporttagok viszont egyre inkább a személyes szint felé sodródnak. Egyre
többet mondanak el magukról, korábbi életükről, és egyre több rájuk jellemző
megnyilvánulás, kapcsolati séma manifesztálódik a csoporttörténések folya
mán. Gyakorlatilag minden szabad interakciós csoport kezdetén megtalálhatók
azok a kommunikatív aktusok, melyek ezt az aszimmetrikus viszonybeállítást
egyértelművé teszik. Az interakciók formális szabadsága mellett igen nagyfokú
szabályozottság jön létre — a szabadságnak ez bizonyos szempontból az ellen
téte — tetézve azzal, hogy a csoporttagok nem is mindig érzik ezt a szabályo
zottságot, vagy ha igen, akkor sem tudják lényegét megragadni, így nehezen
tudnak kibújni alóla. Részben ezzel magyarázható e módszer hatásossága.
A viszonybeállítás után a terapeuta igyekszik úgy viselkedni, úgy részt venni
a verbális kommunikációban, hogy a csoporttörténéseket közvetlenül ne ő hatá
rozza meg. Nem mondja meg, hogy ki beszéljen és miről legyen szó, nem ad
tanácsokat, és nem utasít — illetve hacsak lehet, kerüli ezeket. Nem mondja,
hogy a beszélgetés intimebb szintjét tartja kívánatosnak, de tevékeny része
lehet abban, ha a csoporttagok közül valaki „önként” intimebb témát választ.
Találóbb lenne, ha a terapeutát nem a csoport vezetőjének, hanem kormányo
sának neveznénk, aki a meglevő hullámok irányát követi, de azért marad
manőverezési lehetősége, és végül is eljuttatja a csoportot oda, ahova terápiás
ideológiája szerint célszerűnek tartja. Ahhoz, hogy a terapeuta kormányozni
tudjon, hajóra kell kerülnie és rajta kell maradnia. Alapvető követelmény, hogy
a terapeuta nem kerülhet tartósan szembe a csoporttal. Ennek alapfeltétele a
csoporttagok önkéntes részvétele.
Ambulanter vagy nyílt osztályon működő csoportok esetében az önkéntesség
viszonylag könnyen biztosítható. A beteg gyógyítást kér, a terapeuta szabad
interakciós csoportot ajánl. Az egyezség vagy létrejön, vagy nem. A beteg
egyezkedési haj lámát növeli viszont, hogy kritikus esetben a folyamat végén a
területileg illetékes pszichiátriai osztály zárt részlege áll. A zárt pszichiátriai
osztályon, az akaratuk ellenére beszállított személyek vonatkozásában a rész
vétel önkéntessége elveszti értelmét. Itt is lehet csoportokat szervezni, de eze
ket nem nevezhetjük szabad interakciós csoportoknak. Más szavakkal, az inter
akció szabadságának feltétele a résztvétel szabadsága. Talán sikerült érzékel
tetni, hogy a szabad interakciós csoportok vezetése speciális kommunikációs
technikát, nagy manőverezési képességet igényel. Ennek elemei a hétköznapi
kommunikációs szokásokban is megtalálhatók. Egyes közösségek jobban fel394

készítik tagjaikat ebben a vonatkozásban, mint mások. A terápiás közösség
hatása is részben ezen a síkon ragadható meg. A terapeuták is már a tudatos
képzés előtt meglévő alapokat fejlesztik tovább és állítják egy terápiás ideológia
szolgálatába.
Ez a kommunikációs technika azonban nemcsak a szabad interakciós csopor
tokon belül alkalmazható, hanem az élet legkülönfélébb területein, a „nem
szabad interakciós helyzetekben” is. Rendkívül alkalmas a formális hatalom
differenciált érvényesítésére, a vezetésre, de alkalmas az informális hatalom
megszerzésére is. A magam részéről pillanatnyilag nem ismerek hatásosabb
módszert az emberek befolyásolására — pszichoterápiájára, nevelésére, manipulására. Ez a módszer a kapcsolati partnereknek lehetőséget ad, hogy a velük
kapcsolatos változásokat, esetleg saját maguk megváltoztatását úgy éljék meg,
mint egy olyan folyamatot, melynek tevékeny részesei. Nem túlzás, ha azt
mondjuk, hogy ezzel a „szabad interakciós” technikával könnyebb rávenni az
embereket arra, hogy eredeti szándékukkal ellentétesen döntsenek, mint a
hagyományos módon elfogadtatni velük, hogy az érdekükben, de helyettük
döntünk. Énnek konzekvenciái rendkívül fontosak lehetnek.
Lényeges azonban, hogy a módszer önmagában nem minősíthető, attól függ,
hogy mire használják. Odaadhatunk valakinek egy kötelet, hogy segítsük a
hegymászásban, de meg is kötözhetjük vele.
Az eddigiek alapján lényegesen módosul a terapeuták felelőssége, akik gyak
ran hivatkoznak arra, hogy a csoport olyan, amilyenné a csoporttagok teszik.
Ez csak részben igaz. A terapeutától elvárható, hogy garantálja a kialakult
krízishelyzetek megoldását. Nem mindig nyilvánvaló, hogy a non-direktív
vezetői attitűd igen provokatív. Viszonylag könnyen elsajátíthatók azok a
technikai elemek, melyekkel egy csoportot (a terápiás befolyásolás érdekében)
krízis-helyzetbe lehet hozni, de már sokkal nehezebb ezzel a helyzettel bánni. A
csoportdinamikai történések utólagos elemzésével határozhatók meg azok a
kommunikatív aktusok, melyeknek terápiás hatás tulajdonítható.
A könnyebb érthetőség és a funkció kiemelése kedvéért célszerű, ha nemcsak
általában a szabad interakciós csoportokat, hanem a leggyakoribb, konkrét
megvalósulási formákat is elemezzük.
A pszichoterápiás kiscsoportban a viszonylag kis létszám mellett jól áttekint
hető a kialakuló kapcsolatrendszer, melynek a terapeuta kezdettől fogva része
se. A beteg panaszai, kapcsolatkötési zavarai itt jól megnyilvánulhatnak, alkal
mat adva a terápiás beavatkozásra. A vázolt módszer teszi lehetővé a terapeutá
nak, de az egész személyzetnek is, hogy a betegekkel terápiás közösséget alkos
son, hogy a nagycsoporton az osztály életének legfontosabb történéseit kont
rollálni tudja. A terápiás közösség vezetése lényegében a nagycsoporton keresz
tül történik. Természetesen az interakció szabadságának a nagycsoporton van
nak korlátái. A felmerülő probléma nem oldható meg szabad interakciós kere
tek között, ha valaki tartósan kisajátítja a verbális csatornát, vagy ha az érin
te tt személy nem vonható be a beszélgetésbe. Továbbá a terapeuta a nagy
csoporton óhatatlanul a ráruházott intézményes hatalom képviselőjévé válik,és ennek vállalása néha elkerülhetetlen.
A családterápián különösen szükség van a szabad interakciós módszer elő
nyeire, ugyanis a családok kapcsolatrendszere nagy mértékben kidolgozott
és a hagyományos befolyásolási formákkal szemben igen ellenálló.
S
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SZEMLE
SZABAD NEVELÉS
ÉS A NEVELÉSI VISZONY ASZIMMETRIÁJA
BÁLINT MÁRIA
MTA Pedagógiai Kutató Csoport

I. Ha századok múltán a nevelés szakemberei történeti visszapillantást tesz
nek korunk — a XX. század — pedagógiai forrongásaira, minden bizonnyal a
neveléshez kapcsolt „szabad” , „nyitott” , „antiautoriter” jelzőkben találják
majd meg az egyik legjellemzőbb fogalomkört. A századforduló reformpedagógiai
mozgalmától a fejlett tőkés országokban manapság terjedő különböző radikális
nevelésprogramokig és a nyomukban szerveződő ún. elleniskolákig gondolatilag
egymásbakapcsolódó jelentős tendenciákat írhatnak majd körül segítségükkel.
H a társadalmi vagy szociológiai oldalról elemzik azokat, akkor a nevelési intéz
mények merevsége, zártsága és a demokratizmus korlátái ellen irányuló törek
véseket ismerhetik fel bennük, amelyek a nevelésügy kritikáját többé-kevésbé
összekapcsolják a társadalomberendezkedés bírálatával és (vagy a polgári kul
túra „természetellenességéről”, „pszichopatológiájáról” vallott nézetekkel is.
H a szűkebb pedagógiai és neveléslélektani szempontból vizsgálódnak, úgy a
kényszer- és szorongásmentes, bizalmon és tolerancián nyugvó, a gyermek ter
mészetéhez, önérvényesítéséhez, egészséges és harmonikus fejlődéséhez mért
nevelés célkitűzéseit tulajdoníthatják majd nekik.
Persze, a megközelítés ezen nézőpontjait elég kockázatos szétválasztani egy
mástól. Különösen, midőn nem a jövőből, hanem a jelenben szólunk a mai sza
bad nevelési koncepciókról; azoknak a nyugaton egyre szaporodó elleniskolák
nak az elvi alapjairól, amelyek éppen a társadalom- és neveléskritika gyakorlati
összekovácsolásának színhelyét jelentik. Szülők, tanárok, egyetemisták, szoci
ális alkalmazottak próbálják itt megteremteni a maguk módján értelmezett
demokratikus nevelés feltételeit, miután hiábavalónak tartják a várakozást az
intézményes reformokra. (Mivel az elleniskolák közelebbi bemutatására ehelyütt
nem keríthetünk sort, csak röviden említhetjük, hogy felfutásuk szorosan
összefügg a 60-as évek második felében fellángoló diák-, nőemancipációs és
polgárjogi mozgalmakkal. Közös jellemzőjük, hogy az iskolát, mint a hierarchizált társadalmi szerepkörökre való előkészítés és kiválasztás eszközét utasítják
el, és ebben a megközelítésben kapcsolják össze a társadalom kritikáját a neve
lésügy kritikájával, szociológiai és pszichológiai szempontok együttes érvénye
sítésével. De jelentős elméleti különbségek adódnak köztük abból, hogy a kiin
dulás az egyénből, a pszichikum oldaláról történik-e, és innen közelítenek a tár
sadalom emberellenességéhez, avagy a szabadság társadalmi korlátáit állítják
előtérbe. Az elméleti különbségeket meghatározza, hogy melyik társadalmi
réteg problémáihoz csatlakoznak közvetlenül. (Az egyes típusok viszonylag
pontos ismertetéséhez 1. Ramseger, 1975.)
Amennyiben az elleniskolák a kényszerek és tekintélypozíciók helyett a gyer
mek szabad öntevékenységét, szükségleteit és érdeklődésirányait igyekeznek
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érvényesíteni, annyiban kétségkívül a reformpedagógia hagyományáig nyúlnak
vissza. A gondolati ív persze Rousseau-tól, ill. a felvilágosodástól veszi kezdetét,
ám a mai társadalmi feltételek összefüggésrendszerébe helyezve átértelmezi és
újabb megvilágításba rendezi a legfontosabb hagyományos kérdéseket. A neve
lés irányítottságának szükségessége és határai, az irányítás módszerei, az alkalmaz
kodásra, ill. az autonómiára nevelés, a gyermek önrendelkezésének egész probléma-tartománya az elleniskolák elméleteiben és gyakorlatában jelentős hangsúlyel
tolódáson megy át, éppen a feltételek módosulása következtében.
A szabad nevelés mai képviselői
a számottevő különbségek ellenére
egyöntetűen kritizálják liberális elődeiket kifejezetten azért, mert bár korukhoz
mérten progresszíve szálltak síkra a nyílt erőszak és a diktatórikus nevelés
ellen, annak helyébe csupán burkoltabb, manipulatívabb módszertant léptet
tek. Ekritika egyik első megfogalmazója, A. Neill - a szabad nevelés mindez
ideig legnagyobb hatású képviselője - , szenvedélyesen ostorozza a „modern,
liberális neveléstanokat” , mondván, hogy céljukban mit sem különböznek a
korábbiaktól. Változatlanul az alkalmazkodást és konformitást szolgálják, még
pedig úgy, hogy azt belső, lelkiismereti elvvé teszik meg. Míg a hajdani nevelő írja Neill - egyszerűen közölte a gyerekekkel, mit kell tennie, kilátásba helyez
ve a büntetést, addig ma a belátásra apellálva, kedveskedve próbálja ugyanazt
elérni: „de hát biztosan magad is így tartod helyesnek” . S ha e fogás mégsem
válik be mindenkor, a büntetés semmiképp sem lehet más, mint pszichikai:
szeretet megvonás, bűntudatkeltés stb. A kényszer tehát a lélektani bekerítés
iítját követi: ,,a gyereknek továbbra is le kell nyelnie a keserű pirulát, csak
éppen cukrozott mázban kapja” (Neill, 1969). (Még utalunk majd arra, hogyan
formálódik ez a magyarázat az oktatás speciálisabb kérdésénél.)
Nem vitathatjuk most meg a liberális neveléstanok ilyetén értelmezésének
tudományos igazságértékét. Arra vonatkozólag is legföljebb szubjektív benyo
másaink lehetnek, hogy amennyire a köztudatba egyáltalán behatoltak, úgy
többnyire azt a rábeszélő-meggyőző módszert terjesztették, amely sohasem
tágít addig, míg célját
a gyerek meggyőzését
el nem érte. Tény azonban,
hogy a szabad nevelés mai koncepciói a pedagógiai ráhatás, a nevelői irányítás
burkoltabb formáit is megkérdőjelezik. Itt csak futólag érinthetjük, hogy e kér
désföltevés mögött nyilvánvalóan ott rejlik a modern tőkés társadalom manipulativitásának tapasztalata, amely a társadalom tagjait szinte észrevétlenül
képes meghatározott kényszerpályákon mozgatni. A nevelői irányítás hagyo
mányos kérdéssora ennyiben nagyon is releváns szempont szerint válik árnyal
tabbá a szabad nevelés mai koncepcióiban.
De az elleniskolák gyakorlatához társuló elméleteknek nem kevésbé lényeges
mozzanata az, hogy ráirányítják a figyelmet a tényleges anyagi és szocio-kulturális feltételek meghatározó szerepére a szabad nevelés különféle módozataiban.
Mert a középrétegek problémáiból táplálkozó nevelésprogramok
amilyent
Ne ill és feltétlen követői is képviselnek - - éppen anyagi és történelmileg felhal
mozott kulturális javaik révén engedhetik meg maguknak, hogy bevárják, míg
a gyermek „spontán önfejlődésének gyümölcsei” beérnek. Azok viszont, akik az
„alulprivilegizáltak” helyzetén kívánnak változtatni, lázasan kutatnak olyan
„nem-autoriter”, „nem-szankcionáló” , „nem-manipulatív” módszerek után,
amelyek mégis kellő irányítást és motiváltságot adhatnak a fejlődéshez, sőt a
társadalmi érvényesüléshez is; és amelyek pótolhatják az elsődleges szocializá
cióban nem biztosított impulzusokat inspirációkat (Koeol, 1973),
azaz a
Hogyan lehetséges, hogy a nevelés konkrét „független változói”

tanulók alapvető etikai és pszichoszociális jellemzői, életkörülményei — szerint
variált „függő változók” — nevelési módszerek és eljárások — egyaránt meg
őrizzék demokratikus jellegüket ? Melyek volnának azok a döntő, szerkezeti és
tartalmi összetevők, amelyek a változó feltételek között is biztosíthatnák a szociabilitás, a kognitív és affektiv fejlődés egészséges arányait, az önállóság és az alkotóiság
kibontakozását, az oldott személyközi kapcsolatokat ? Végeredményben ezek körül
a fő célkitűzések, ill. kérdések körül csomósodik össze az elleniskolák egyik, álta
lánosabb, konkrét sajátosságokon tiilmutatott problematikája. Ezúttal persze
nem elemezhetjük részletesen tartalmi differenciáikat, de törekvéseik sok egyéb
közös és nem kevésbé lényeges problémáit sem. A nevelői irányítást illető kihe
gyezettebb és provokatívabb kérdésfeltevésük bizonyos neveléslélektani összefüggéseit
azonban így is érdemes közelebbről szemrevételezni.
II. Miként foglalhatók össze tehát azok a legáltalánosabb alapelvek, amelye
ket a szabad nevelés különböző koncepciói nemcsak a ,,dresszúra -me notes ’’, de
hangsúlyosan a „manipulációs eszközökről” is lemondó nevelés kritériumainak
tekintenek? Engedtessék meg, hogy mintegy tömör szemléltetésképp a sokféle
irányban módosított, mégis elsődleges forrásukhoz, A. Neill híres summerhilli
példájához nyúljunk vissza. Már csak azért is, mert ez a legszélsőségesebb kon
cepció vált a szabad nevelés egész gondolatkörére általánosított számos félreértés
hivatkozási alapjává, akár pozitív, akár negatív előjelű abszolutizálások tár
gyává. A kiinduló kérdésfeltevés némely belső, neveléslélektani mozzanatának
körülhatárolásához tehát ezért is izgalmas alapanyagot kínál. De indokolásul
hadd tegyük még hozzá: jóllehet Lewinék alapkísérletei óta is több vizsgálat
és értelmezés látott napvilágot a nevelés különbözőő modelljeit illetően, s bár
bizonyos értelemben Sumerhill is „laboratórium” — középosztálybéli gyerekek
kel benépesített „pedagógiai sziget” —, Neill a kontinuitás ritka értékével rendel
kezőgyakorlati realitás alapján fogalmazza meg legfontosabb intencióit. Össze
foglaló művében 1928-tól 1958-ig a — megírás időpontjáig — ad számot peda
gógiai tevékenységéről Summerhillben. Emellett nem annyira szaktudományos
precizitással, mint inkább gyakorlati jelleggel tekinti át annak a nevelésnek a
feltételeit, amely célzata szerint „megengedi, hogy a gyerek önmagával azonos
lehessen, saját életét élhesse, mégpedig a maga módján teljesen, nem a felnőttek
szándékai, nézetei függvényében” (Neill, 1969).
Ám a legelterjedtebb félreértéseket cáfolandó, idézzük tovább: „Ha egy ifjú
anya úgy gondolja, hogy gyermeke szabad önkifejezéséhez feltétlenül hozzá
tartozik a lakásajtók bemázolása . . . vagy egyéb rongálások, . . . akkor mit
sem fogott fel az önrendelkezés „helyes értelmezése” , tehát Neillnél is (szabad
nevelés eme legszélsőségesebbnek tartott képviselőjénél !) voltaképpen szemlé
leti, hozzáállásbeli álapelvet jelent. Maga sem mond többet az eléggé ismert nézet
nél: „A külső fegyelem uralma alatt a gyereknek semmiféle joga nincs, az elkényeztetés mindenre feljogosítja; a szabadság légkörében viszont felnőtt és gyerek,
nevelő és növendék egyenlő jogokkal rendelkezik” (uo. 117. o.). De még ez az
„egyenjogúság” sem merev kategória nála. Csupán azt vallja, hogy a gyerek
nek mindenkor biztosítani kell az „életkora szerint” éppen elbírt önállóságot.
(„Egy hatéves beteg gyerektől nem kérdezzük, ki akar-e menni a szabadba ját
szani, be akarja-e venni a gyógyszert; mint ahogyan egy kétéves, kimerültén is
egyre tovább játszó gyerektől sem kérdezhetjük, le akar-e már feküdni. . . . Az a
tény, hogy a gyerek fölött egy bizonyos fokú autoritásnak érvényesülnie kell,
nem mond ellent a gondolatnak: annyi önállóságot és felelősséget biztosítani
neki, amennyit életkora szerint elbír.” Uo. 115. és 157. o.)
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Persze, ha valóban csak ennyit mondana, igazán nem volna érdemes gondo
latait felidézni. A döntő kérdések azonban éppen itt kezdődnek. Mert vajon
hogyan határozható meg ,,az életkor szerint éppen elbirt” és ezért feltétlenül biztosí
tandó önállóság ? Hiszen éppen e tétel önellentmondásában rejlik a szabadság és
irányítottság dilemmája, és ez szüli a Neill által oly mélységesen elítélt manipula
tiv módszereket is. Ha a felnőtt az, aki végül is meghatározza a gyerek jogkörét,
akkor az egyenjogúság valóban puszta látszat keltés, kinyilatkoztatás marad.
Rosszabb, mint a manifeszt alárendeltség világosan felismerhető partjel
zői, amelyek legalább nem fedik el a realitást. A „partneri ideológiák” ilyen,
különösen az elleniskolák terjedése óta előtérbe került veszélyei aktualizálják
Neill egyes nézőpontjait, amelyek révén az egyenjogúság paradoxonját sajátos
lélektani kontextusban oldja fel.
Nem állíthatnánk, hogy nézeteink minden egyes összetevője az újszerűség
erejével hatna napjainkban, a pszichológia eredményeinek birtokában. Jelen
tősége inkább abban a belső összefüggésrendszerben bontakozik ki, amelyben
az egyenjogúságot a pedagógiai cselekvés lélektani háttereként értelmezi. Nem
annyira a pszichológia szigorúbb tudományos szempontjai, mint éppen a fenti
látszatkeltések gyakorlati elkerülése emeli ki ennek az értelmezésnek a fontos
ságát. Lehetővé teszi ui., hogy a felnőtt és gyerek korántsem csak szocio-kulturálisan konstruált, de fiziológiai és pszichikai különbözősége, és ebből követke
zőleg a köztük levő pozicionális különbségek is egyértelműen megnyilvánulhassa
nak, sőt bizonyos értelemben ki is egyenlítődjenek. Hogyan hát ?
Mindenekelőtt azáltal, hogy Neill az azóta sokhelyt megerősített neveléslélektani felfogást vallja: nem az egyes akciók önnuigukban, hanem a nevelés
folyamatéiban érvényesülő általános atmoszféra formálja a gyerek személyiségét.
Egészséges fejlődése és kiegyensúlyozottsága attól függ, hogy személyiségének
öntörvényűségét, szuverenitását a környezet elismeri-e. Ha tapasztalatainak
kontinuitása alapján ez az elismertség számára bizonyosság és egyben biztonság,
úgy az egyes ad hoc cselekvések megakadályozása nem okoz károsító, a szemé
lyiség deformálódására vezető frusztrációt (uo. 113—131. o.).
De annak a pedagógiai háttérnek, amelyet a felek egymás iránti tisztelete,
kölcsönös akceptálása jellemez, a kérdésfeltevés szempontjából nem kevésbé
fontos lélektani eleme az, hogy fedezetével a ,,természetes felháborodás” a maga
természetességében megnyilvánulhat, mégpedig anélkül, hogy jelentőségén túlnőne.
A gyerek éppúgy kifejezheti tiltakozását jogainak elő-előadódó megsértésekor
mint ahogyan a nevelőnek sem kell véka alá rejtenie, ha valóban haragot érez
a gyerek egyes ténykedései miatt. Ezzel kapcsolatban is csupán egy ismert elvet
tart Neill feltétlenül követendőnek: a pedagógiai reakció mindig a cselekedetre, és
sohasem a személyre vonatkozik, ilyen-olyan jellembeli értékelésekkel tűzdelve,
szégyentvallatóan, bűntudatot keltve. Minthogy a bűntudat és a személyiség
függetlenségének megtörése közötti összefüggés meglehetősen ismert, itt csupán
utalni kívánunk arra, hogy Neill pedagógiájának egész pszichoanalitikus indítta
tása többek között ezen a kérdéssoron is erőteljesen végigfut, és különbsége a
gyermek „lélektani bekerítését” alkalmazó neveléstől szintén markánsan raj
zolódik itt ki (uo. 105-112. o.).
Végezetül még egy mozzanatra térnénk ki az egyenjogúság pedagógiai h át
térként való értelmezését illetően. „Természetesen — mondja Neill — egyálta
lán nem leplezem tulajdonosi felháborodásomat, ha a birtokomat képező, szá
momra fontos tárgyakat (írógép, szerszámok, autó stb.) nem tartják tisztelet
ben, de nem tekinthetem birtokomnak magát a gyereket” (uo. 36. o.). Vagyis a neve399

lő, még ha az maga a szülő, akkor sem rendelkezik a gyerekkel, mint valamely
tulajdonával. A legközönségesebb helyzetekben is érvényesülni kell tnntk: pl.
„nem szakíthatja meg a gyerek játékát, hogy különböző ’szolgáltatásokat’ kér
jen tőle”, de nem veheti igénybe személyes dolgait sem megkérdezése, jóváha
gyása nélkül. És viszont, a gyerek minden további nélkül távozásra kérheti a
nevelőt, ha jelenléte valamilyen tevékenységében zavarja
olvashatunk több
illusztratív esetet ezen a póluson is.
Végeredményben Neill valamennyi, eddig említett gondolata ugyanazon,
számtalanszor elismételt, az elméletben — bár sajnos csak az elméletben ! lassan közhellyé váló módszertani kategóriákban foglalható össze: őszinteség,
elismerés és szeretet a gyerek iránt, ezek révén pedig olyan pedagógiai atmoszféra
megteremtése, ahol az elkerülhetetlenül különböző igények, sőt indulatok is
ideológiai kísérő-leplező manőverezések nélkül, szabadon konfrontálódhatnak;
anélkül, hogy a legcsekélyebb zavarokat okoznák a személyiségfejlődésben.
Ars-poetikáját egyetlen tömör mondat fejezheti ki: ,,a gyereknek szüntelenül,
öntudatlanul is éreznie kell, hogy a nevelő (szülő) az ő oldalán áll” (uo. 127. o.).
Mintegy mellékszálon hadd említsük meg,ezen a ponton Neill nevelői maga
tartásában erősen beleszól a nevelés terápiás funkciójáról vallott felfogása.
,,Ha mondjuk, R. sárral összepiszkítja a szobám, dühösen megszidom, mert ő
már régóta nálunk van, és a szidalom nem jelent számára különösebb megráz
kódtatást. Ha azonban R. épp csak most került hozzánk cgv elfojtott agreszsziókkal teli iskolából, é s ,te tte ’ nem egyéb, mint lázadás az autoritás ellen, akkor
akár csatlakozom is hozzá, lévén személyiségének megmentése fontosabb, mint
a szoba tisztasága. És mindaddig mellette kell állnom, míg agresszióit lereagálja
és a társadalom egészséges tagjává képes válni” (uo. 127 128. o.).
Ennek a terápiás célzatnak a pedagógiai ellentmondásossága külön feldolgo
zás tárgya lehetne. De a „gyerek oldalán álló nevelés” és az egyenjogúság közti
összefüggés nem is itt keresendő. A pozicionális egyenlőtlenség kiegyensúlyozá
sának említett tendenciája — amely témánk szempontjából meghatározó jelen
tőségű — az eddigiektől természetesen elszakíthatatlanul, mégis, valamelyest
más aspektusban fogalmazható meg immár. Neill ui. az összes felsorakoztatott
módszertani intenciót egy rendkívül fontos fejlődéslélektani törvényszerűség felhasználásával egészíti ki és alakítja át pedagógiai hitvallássá. A gyermek ere
dendő egocentrizmusáról van szó, annak tudatosításáról, hogy kezdetben
semmiféle altruizmus nem él benne. Nem képes felnőtt módon szeretni, alkal
mazkodni, lemondani. Ezért a gyermek pszichikus kapacitásához igazodó neve
lésben ,,a gyereknek meg kell engedni, hogy egocentrikus lehessen, saját érde
keit és érdeklődési irányait szabadon követhesse, azoknak élhessen” (uo. 123.
о.). Ha a nevelés kényszereszközökkel vagy akár manipulative elébevág annak
a folyamatnak, amelynek során ez az egocentrizmus fokozatosan leépül, akkor
vallja Neill — legfeljebb színlelni, alakoskodni, folyamatosan hazudni tanít
meg, de nem vezet belülről fakadó, belátáson alapuló tapintatra és toleranciára,
nem alakítja ki az emberi együttéléshez szükséges beállítottságot mások őszinte
elismerésére, tiszteletbentartására. Amennyiben viszont a „természetes önzés”
- ezúttal hangsúlyosan a „gyermeki önzés” — mindaddig szabadon megnyil
vánulhat, amíg a hasonló korúak szabadságát nem sérti, akkor a puszta enge
delmesség helyét a fejlődés során a kölcsönös udvariasság, a kölcsönös adok
—kapok viszony fogja felváltani.
Tekintsünk most el feltételesen attól, hogy a szabad nevelés gondolatkörének
ez a gyakorta felbukkanó hipotézise egyelőre nemigen rendelkezik cáfolhatat400

lan empirikus bizonyítottsággal. Véleményem szerint mégis itt, éppen a kölcsö
nösség sajátos értelmezésében sűrűsödik össze a demokratikus nevelési viszony
egész problematikája. Ennek nem elég pontos átgondolásából fakad a legtöbb
félreértés, Sőt, a felnőtt—gyerek különbőzőségének konzekvenciái is itt, a köl
csönösség kapcsán tisztázandóak és tisztázhatóak talán a legegyértelműbben.
A dolog lényege a szabad nevelés eme koncepciójában az, hogy a kölcsönösség
mint interperszonális alapviszony csak fokozatosan alakulhat ki. Am Neill azt is
nyíltan kimondja: a felnőtteknek
nevelőknek —itt kell kifejezetten áldoza
tot vállalniuk annak érdekében, hogy ez a folyamat a gyermek pszichikus fejlő
désének ütemében, erőltetés és sürgetés nélkül, zavartalanul alakulhasson.
Halasszuk most el azt a kérdést, hogy mi képezheti ennek az ütemnek az egy
ségeit. A gondolatmenet szempontjából azt kell kiemelnünk, hogy Neill
gyakran leglelkesebb híveivel is ellentétben
nem igyekszik kendőzni a felnőtt
„többletkapacitását” . Hanem, mint jeleztük, kiegyenlíteni próbálja azzal, hogy
a nagyobb alkalmazkodást, áldozatvállalást is ráhárítja. Szó sincs tehát arról
ismét csak követőinek félreértéseivel szemben —, hogy a nevelő—növendék
viszonyt ténylegesen szimmetrikusnak tételezné. Bár ebben az általánosságban
és terminológiában egyáltalán nem fogalmazza meg, voltaképpen tudatosan
vállalja a viszony aszimmetriáját, mint ami szükségképpen együttjár a felnőtt
és gyerek szocio-pszichikus különbségeivel. Csakhogy az autokratikus nevelő
—növendék viszony aszimmetriáját mintegy megfordítja. Míg ott az aszimmetria
úgy áll elő, hogy a gyerek kényszerül maradéktalanul alkalmazkodni a felnőttek
elvárásaihoz, igényeihez, a „helyesről” alkotott elképzeléseihez, addig nála a fel
nőtt az, aki nevezetesen pedagógiai funkciójában inkább alkalmazkodik. Persze,
mint ez félreérthetetlenül kiderült , nem a gyerek egyes szeszélyeihez, de minden
kor a gyerek optimális fejlődését biztosító feltétel-együttesekhez és a fejlődés lélektani
törvényszerűségeihez. Maga a pedagógiai funkció éppen ebben, és csakis ebben rejlik
az antiautoriter nevelés szóban forgó koncepciójában.
Ez a felfogás természetesen igen sok különféle szempont szerint értelmezhető,
így felvetődhet kérdésként pl., hogy — mint Neill konkrét esetében valóban az
is a helyzet
a pedagógus tevékenysége igen könnyen átcsúszik egy másik
funkciókörbe, de legalábbis erősen kísért egyfajta, csaknem pszichológusi mun
kaformaként történő értelmezése. Holott nyilvánvaló, más társadalmi felada
tot teljesít az előző, és másra hívatott az utóbbi. Messze túlnőne kereteinken a
különbségek és átfedések további boncolgatása. Hadd foglaljuk össze inkább a
legfontosabb elvi konzekvenciákat, immáron Neill szemléltető példájától füg
getlenítve.
111.
Az egyik alapvető tévedés, ami a szabad nevelés felfogásait és számos
megvalósítási kísérletét századunkban, de a mai radikálisok táborában az
elmúlt másfél évtized során különösen is félrevitte, feltétlenül összefügg bizo
nyos társadalmi-politikai kategóriáknak a nevelésbe való közvetlen átplántálásával. A demokratizmus, az egyenrangúság és egyenjogúság társadalmi jelen
tése ui. nyilvánvalóan eltér az eredeti, pedagógiai jelentésüktől. Kétségtelen,
hogy ez a jelentéscsúsztatás sokszor a szabad nevelés képviselőinek társadalmi-politikai elkötelezettségével, egy antidemokratikus társadalom antidemokra
tikus nevelésügyének kritikai irányultságával is kapcsolatba hozható, legyen az
a kritikai szemlélet a tágabb társadalmi szempontok szerint következetes vagy
sem. De bármely megnyerő és indokolt is az indíttatás, bármennyire is fellelhető
benne a hagyományos, autoriter nevelés ellenreakciója és/vagy a századforduló
liberalizmusának torz, manipulativitásba csapó alkalmazását illető kritika,
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ezek a magyarázó körülmények mit sem változtatnak a jelentéscsúsztatás nega
tív következményein. A még oly pozitív értéktartalmú fogalmak doktriner
átültetése a nevelés közegébe a felek további kölcsönös (ön)áltatását vonja
magával, és igen könnyen vezet a laissez-faire zsákutcájába.
Más jellegű tanulmány kérdésfeltevéséhez tartozna annak elemzése, hogy a
nevelő—növendék (szülő—gyerek) viszony szükségképpen csak deklarative
lehetséges szimmetriája milyen kommunikációs inkongruenciák által milyen
pszichikus következményeket von maga után a gyereknél; vagy megint más
szempontból, hogyan függ össze a „többletkapacitás” ellentmondásmentes
érzékelése a gyerek alapvető biztonságszükségletének alakulásával és ennek
hatásaival. Mindazonáltal a problémának „egyszerű” szemiotikái szinten is
egyértelmű megfogalmazást kell kapnia. Mind az autokratizmus, mind a manipulativitás elkerüléséhez ui. véleményem szerint feltétlenül azt a téves fogalom
azonosítást (és természetesen a hozzá társuló tévhitet) is el kell oszlatni, amely
egyenlőségjelet tesz a demokratikus nevelő—növendék viszony és viszonyuk szim
metriája közé. Véleményem szerint ennek a két fogalomnak a nem is tudatos
azonosítása rejti magában azt a csapdát, ahol azután az aszimmetria egyben
antidemokratikusként, sőt gyakorta automaiikusan represszívként is tételező
dik. Az elleniskolák tevékenységében pl. elképesztő zavaradottságokat okoz, és
olykor a legtisztességesebb szándékú kezdeményezéseket is tönkreteszi a neve
lők lefegyverzettsége e fogalmak összemosott tartalma miatt. így adódhatnak
olyan helyzetek, hogy fel kell számolni tiszteletreméltó áldozatvállalással és
energiabedobással szervezett iskolákat, mert a tanulók évek múltán sem álltak
elő a legelemibb ismeretek megszerzésének igényével sem; a nevelői beavat
kozás viszont a demokratizmus megsértését jelentette volna maguknak a ne
velőknek a szemében is (Kosol, 1973; Ramseger, 1975).
Megjegyzendő, hogy Neill koncepciója szintén ezen a ponton fut zátonyra. A
tradicionális aszimmetria puszta negatívja ui. őt sem óvja meg a túlzásoktól.
Igaz, ha elvi-elméleti buktatókon innen, a közvetlen tények szintjén nála is
inkább az oktatás szűkebb tartományában érhető ez tetten. Mert a korábbiak
analógiájára tekint manipulatívnak mindenfajta, tanulásra késztető módszert,
ráhatást, inspirációt. A „tevékenységen keresztül történő tanulást” („learning
by doing”) vagy a „játékos formában zajló tanulást” („learning by playing”)
módszertanilag szintén elveti; csak a régi „szemlélet megédesített beadagolásá
nak” tekinti, mert a nevelők által meghatározott célokra irányul, és nem várja
be, míg a gyerekben a tanulásigény magától megfogalmazódik (Neill, uo. 44. o.).
Bármennyire is pozitív törekvéseket láthattunk tehát az egyenjogúság peda
gógiai háttérként való értelmezésében, koncepciója egészében már távolról sem
volna elfogadható. De mert ezúttal nem tartottuk feladatnak egész elméletének
bemutatását; csupán bizonyos elvek szemléltetéseképpen idéztük példáját,
átfogó kritikájára sem keríthetünk sort. Az esetleges félreértéseket mindenképp
elkerülendő fűzzük még hozzá: nemcsak nevelői tevékenységében emeli minden
hatóvá a szeretetet, a megértést és az emocionalitást az intellektualitás rová
sára, hanem egyenesen „a világ megjavításának” egyetlen lehetséges eszközéül
is ezeket teszi meg. Idealizmusa ehelyütt nem is igényel kommentárt.
Végezetül és összefoglalóan: a nevelés demokratizmusának nem csekély
múltú gondolatköre fejlődése folyamán a továbbgondolás újabb és újabb irá
nyait is kijelöli. Az a szemlélet, amellyel a mai szabad nevelés-koncepciók nem
csak a diktatórikus, de a lélektani manipulációkat alkalmazó nevelést is kritika
tárgyává teszik, ha megoldást nem is nyújt, néhány konklúzió megfogalmazá
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sához legalábbis érdekes támpontokat ad. Minden bizonnyal ezek közé tartozik
a „partneri ideológiák” napjainkra kiérlelt probléma-aspektusa, amelyben oly
pregnánsan jelentkezhetett a szimmetrikus nevelő —növendék viszony illuzó
rikus — hogy ne mondjuk, hazug — volta. így derülhetett ki lassan tapaszta
lati alapon, hogy a nevelés demokratizmusa nem ellentmond, hanem önnön lénye
geként tételezi az aszimmetria egyértelműsítését, a felek objektív, pozicionális különb
ségeinek világos definiálását. A függőségi relációk valósága és a felnőtt „többletkapacitása” mint realitás óhatatlanul át- meg áttöri a látszatok leplét; e rések
tömítése pedig tovább és tovább dezorientál, egyre több bizonytalanságot, tisz
tázatlanságot hagyva maga után.
E negatív tanulságok egyik legfontosabb, ehelyütt és e rövid eszmefuttatás
alapján megkockáztatható konklúziója nézetem szerint az lehet, hogy a nevelés
autoriter, avagy manipulativ jellegét egyaránt a felek konkrét feltételek között
létrejövő ,,szerződésének” tisztasága, világossága, egyértelműsége szüntetheti meg.
Az általánosság szint jén persze —mint mondani szokás —sine qua non feltételt
jelentenek a pedagógia háttér korábban vázolt komponensei. Nélkülük minden
további következtetés eleve talaját veszti. Ha azonban ezen a bázison születnek azok
a bizonyos íratlan „szerződések” akár szülő —gyerek, akár nevelők és növendé
kek között, akkor — és csakis akkor — működhet értelmesen a másik „conditio
sine qua non” : minél határozottabban fejezik ki ezek a „szerződések” , mennyi
ben és hol „fordul meg” a hagyományos aszimmetria, ill. hol húzódnak meg a
jogkörének határai, mikor és hol nyílik lehetőség a „vállalások rugalmas módo
sítására, annál átláthatóbb és biztonságosabb, közös kézen tartható, és ennyiben való
ban demokratikus a nevelés belső viszonylat világa. Úgy vélem, nem a nevelői irá
nyítás valamiféle előzetesen standardizált konkrét módja és mértéke, hanem a
fenti mozzanatok együttese adhatja azt a fedezetet, amelyen az eltérő szociokulturális lehetőségeknek és szükségleteknek — szükségességeknek — megfele
lően, a konkrét „független változókhoz” mérten kialakíthatók a demokratikus
nevelés különböző módozatai, a személyiségfejlődés optimális lehetőséget biz
tosító konkrét ,, függő változók” : az alkalmazott eljárások.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy e túlontúl általános szempontokat nem
lehet, vagy nem kellene operatívan feldolgozni. Inkább csak azt igyekeztünk
szemléltetni: nemcsak a pedagógiai célok, de azok értelmezési tartománya is
változik az idők folyamán. E változó kontextusok pedig sokszor teszik szüksé
gessé bizonyos általános elvek további részletezőbb, más hangsúlyú elemzéseit,
így például, jóllehet az autokratikus, demokratikus és laissez-faire nevelés
különféle modellkísérletei igazán világosan határozzák meg a stílusjegyeket és
következményeiket — úgy tűnik —, a tényleges társadalmi közeg tényleges
hatótényezői mellett még akkor sem egyszerű az elmélet útmutatóit a gyakorlat
nyelvére fordítani, ha a szándékban nincs is hiány. Ezért a tényleges gyakorlat
olyan tényleges „feladványai”, mint a nevelés „partneri ideológiái” , az erőviszo
nyok szimmetriájának tételezéséből fakadó antidemokratizmus, ill. manipulativitás, avagy éppenséggel a liberalizmus egyes álmegoldásai napjainkban min
den bizonnyal legalább olyan pontos neveléslélektani feldolgozást is igényelnek,
mint a nyíltan autoriter nevelés sajnos mindez idáig őrzött realitása.
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ESETTANULMÁNY
KÉNYNZERNEURÓZIS ÉS GYERMEKKOR
VIKÁR GYÖRGY
Heim Pál Gyermekkórház Gyermek és Ifjűságpszichológiai Osztálya

1. Bevezetés
Mint ismeretes, a kényszerneurózis a legnehezebben befolyásolható pszichiát
riai megbetegedések közé tartozik. Éppen ezért esetleges gyermekkori előzmé
nyeinek ismerete a megelőzés és a korai kezelés szemponjából — igen hasznos
volna. Tanulmányomban ennek a kérdésnek a végiggondolását kísérlem meg
szakirodalmi adatok, saját tapasztalataim és egy gyermekkori kényszertünetek
ben szenvedő író önéletrajza alapján.
A kényszertünetek olyan gondolatok, érzések, késztetések, melyek a tudatba
a kényszer érzésével lépnek, onnan akarattal el nem űzhetők, a gondolatáramlás
menetét ismételten megzavarják, noha jelentkezésüket különleges hangulat
vagy indulati állapot nem indokolja, és a beteg - maga is értelmetlennek,
kórosnak tartva azokat
küzd ellenük. Ez a definíció, mely eredetileg Westphaltól, de ebben a kibővített formában Bumkétól származik, differenciáldiag
nosztikai célokat szolgál. Ezekre most csak utalok. Pl. a schizophrén processzus
bizonyos szakában lehetnek kényszerképzetek, de a beteg állásfoglalása határo
zatlan, nem küzd ellenük. A depressziós bűntudatos, szégyenteljes vagy kisebb
ségi gondolatai is jelentkezhetnek a kényszer érzésével, de a hangulateséssel szo
ros összefüggésben. A postencephalitises kényszerek elkülönítésére a definíció
így sem ad elég alapot — az elkülönítés az anamnézis és a kényszerek egyszerű,
elemi jellege alapján történik (pl. clasomania, koprolalia). Majd látni fogjuk:
gyermeknél ezek a szempontok nem egészen érvényesek.
A meghatározás adós marad a kényszer érzésének közelebbi leírásával, azt
evidencia-élményként kezeli. Ha pontosabban megnézzük, mit jelent: egy para
doxonra bukkanunk. Ugyanis ezeket a gondolatokat , érzéseket , késztetéseket a
beteg önmagától idegennek, elutasítandónak tartja, ugyanakkor semmi két
sége, hogy ezek az ő képzetei, érzései, késztetései. Tulajdonképpen „természete
sebb” a pszichotikus állásfoglalása, aki azt a gondolatot , mely tőle idegen, külső
erőtől származtatja. A kényszerneurotikus azonban, mintha az egyik oldalon
tudná, amit a másikon nem, ti., hogy ezek a gondolatok személyisége egy részé
vel mégis kapcsolatban állnak. Távolabbi perspektívában ez már a neurózis
anancastica fő elhárítómechanizmusára utal: az izolációra.
A paradoxonok sorozata ezzel nem ér véget. A kényszerneurózis rendkívül
ritka betegség. Az OIE Völgy utcai neurózis-osztályának 5 évi anyagában
tehát kb. 4000 eset közül — mindössze 48 kényszeres beteget találtam, ezeknek
is csak kb. felét tekinthettem valódi kényszerneurotikusnak, a többit kényszeres
karakter pszichés vagy szervi okból bekövetkezett dekompenzációjának (Vikár,
1964). Ajuriaguerra (1970) közli Judd statisztikáját, aki 405 gyermekből 34-et
talált kényszeresnek, de a kényszerneurózis kritériumának csak 5 felelt meg.
Ugyanakkor átmenetileg jelentkező kényszerképzetek és kényszeres ceremó404

niák sokkal elterjedtebbek, nem köthetők egy neurózisformához — még kóros
nak sem tekinthetők mindig. Ki nem számolta meg soha a lépcsőfokokat vizsga
előtt és döntötte el magában, hogy páros vagy páratlan hoz szerencsét!? Hányán
töprengtek a serdülőkor bizonyos időszakában olyan kérdéseken, mint Griesin
ger töprengési kényszerben szenvedő betegei, pl., hogy a világ véges-e vagy vég
telen ! Ez a Janus-arcú betegség, melynek tünetei részben a babonával és a
civilizációban fennmaradt mágikus gondolkodás-töredékek normállélektani
jelenségeivel rokonok, néha olyan szindrómákat produkál, amelyekről nehezen
hihető, hogy nem jelentenek elmebetegséget. Mindez arra indította a kutatókat,
hogy a kényszerneurózis gyökértünetét keressék. Legrand du Saulié „kételvbetegségnek” nevezte — az állandó kétely valóban jellemző. P. Janet a pszichoszintézis gyengeségét tételezte fel, tehát alkati tényezőt. Általában az a véle
mény, hogy a kényszerneurózis meghatározott karakter-szerkezet talaján alakul
ki: tisztaságszeretet, pedantéria, örökös lelkiismereti aggályoskodás jellemzi a
praemorbid személyiséget. Viktor E. Franki a „százszázalékosság világnézetét”
tartja jellemzőnek. Hartmann azt találta, hogy kényszeresekre a Zeigarnikfenomén nem érvényes: egyformán emlékeznek befejezett és befejezetlen felada
tokra. Nem jutnak el a befejezettség érzéséhez, semmit nem tudnak magukban
lezárni. Fedem mutatott rá arra, hogy ez a halállal kapcsolatos — minden befe
jezés, lezárás, továbblépés, átlépés a küszöbön vagy egyik utcakőről a másikra
a halált jelenti. Hasonlóan gondolkodik — egészen más szemléletből kiindulva
Göppert, aki az ajtóbezárás, küszöbátlépés körüli szertartásokat az időhöz
való viszonyra vezeti vissza, félelemre, hogy egyik időszakból a másikba lépjen.
Mindezen fejtegetésekben a kényszeres karakter és a valódi kényszerneurózis
közt a határ elmosódik. Az utóbbi ugyanis ritka és jól körülhatárolt kórforma:
fiatal korban kezdődik, a beteget változó intenzitással az öregkor küszöbéig
elkíséri; kényszerképzetek egy csoportja és mágikus jellegű kényszeres ceremó
nia jellemzi, melynek rejtett értelme egy szeretett személyre irányuló fiktív
veszély elhárítása. Ez a „halál-klauzúra” (Stekel), ami a betegtől nagyon nehe
zen tudható meg. Hermann szerint a tüneteket örvényszerű lefolyás jellemzi. A
belső parancsok és tilalmak időnként annyira fölerősödnek, hogy a beteget
szinte tudatzavart állapotba hozzák (Hermann 1929, 1960).
2. Gyermekkori kényszerek. Van-e kényszerneurózis gyermekkorban ?
Felnőtt kényszerneurotikusok gyakran emlékeznek vissza gyermekkori tüne
tekre. Pl. egy számolási kényszerben szenvedő fiatalember úgy emlékszik, hogy
tünete 5 éves korban kezdődött. A kertkaputól a házig terjedő utat négy lépés
ben kellett megtennie. Akkoriban született az öccse. Esti imájában fel kellett
sorolnia családtagjait külön-külön, hogy Isten tartsa őket életben. Később a
négyes szám, illetve egész számú többszöröse volt a bűvös szám — egészen az
érettségiig. Ekkor elhatározta, hogy szexuális kapcsolatot keres. Ettől kezdve a
szorzószám az ötös lett. (Félreértés elkerülése végett megemlítem, hogy ezeknek
az anamnézis felvétel során kiderülő élettörténeti összefüggéseknek természe
tesen önmagukban nem tulajdonítunk kóroktani jelentőséget.)
Egy gimnazista misophobiája és kézmosási kényszere a serdülőkorban kez
dődött, amikor látta, hogy padtársa az orrát piszkálja. Arra gondolt, hogy
véletlenül hozzáérhetett és le akarta mosni a piszkot. De sohasem volt bizonyos
abban, hogy az érintés nem ismétlődött meg és a piszok eltávolítása tökéletesen
sikerült. Betegségbelátása sokáig ingadozó volt. Kényszerét anyjára is átvitte,

követelte, hogy ő is folyton mosson kezet. Ha nem tette, akkor obszcén szavak
kal szidalmazta. Emlékezett rá, hogy kisgyermekkorában a kulcsokat mindig
meg kellett igazítania a zárban, hogy ki ne hulljanak. 10 éves korában unoka
húgával közös játékuk volt az ujjropogtatás: kinek hányszor roppan, annyi
szeretője van. Később lelkiismeretfurdalása volt a játék miatt. Arra gondolt,
hogy kezét tönkretette vele. Ez heves szorongást okozott, mivel zongoramű
vésznek készült. Ezután kezdődött misophobiája, ami már környezetének is
feltűnt.
Pitres és Regis (1910) statisztikája szerint 100 felnőtt anancasticus közül 46
állította, hogy első tünete 5 és 15 éves kora között lépett fel. Ezzel szemben gyermeklélelctani rendelésen úgyszólván soha nem találkozunk a felnőttek kényszerneurózisához hasonló szindrómával. Kétségtelen, hogy a gyermekek ezeket az él
ményeket még a felnőttnél is jobban magukba zárják — láttuk, hogy betegségbelátásuk is egy ideig ingadozó lehet —, de nem ez az egyedüli ok. Találkozunk
ugyanis kényszeres jelenségekkel náluk, de ezek megítélése rendkívül nehéz.
Pl. 3 éves kor körül, mikor a gyermek a mágikus-animisztikus világképben él,
játékok és szokások könnyen ritualizálódnak. Az elalvás előkészületei valóságos
kényszeres ceremóniává válhatnak : a betakarásnak minden este ugyanúgy kell
történnie, a mackó vagy játékbaba el kell kísérje a gyermeket az ágyba, az
anyának minden este ugyanazt a dalt kell énekelnie. Normál-lélektani jelenség
ez, de — mint Lebovici és Diatkin rámutatnak — a szülők intoleranciája vagy
aggódásból fakadó túlzott toleranciája fokozhatja a gyermek elszakadási félel
mét és a szertartást fixálhatja.
Ajuriaguerra szerint a kényszeres karakter első jelei a latencia-korban m utat
koznak. Ez az Én megerősödésének az elhárítómechanizmusok megszilárdulá
sának kora. A gyermek szemben találja magát a társadalom követelményei
vel. Kialakul saját személyiségének és feladatainak tudata. Találkozik a való
sággal — és az előző éveknél jobban szembesül a ténnyel, hogy a valóság nem
az örömelvre épül. Ekkor mutatkoznak először aggodalmak, melyek a töké
letességre törekvésből és saját elégtelenségének érzéséből fakadnak. A tanulás,
a szülők szeretete, a vallási előírások, a jó és rossz kérdése, a szexualitás, a
halál, a testi és lelki tisztaság mind szorongó aggodalmaskodás tárgya lehet
ilyenkor (L. Michaud). A kényszeres magatartás megnyilvánulásai jelentkez
hetnek: gyakori mosakodás, elalvás előtti szertartások, folytonos rendezgetés,
számolás, leckék ismételt ellenőrzése stb. Olyan kis felnőtt áll előttünk, aki
túlzottan ellenőrzi önmagát, aggodalmaskodó, perfekcionista, kifejezésmódjá
ban választékos, pszichomotoriuma gátolt, füzetei mindig tiszták, leckéi mindig
tökéletesek. A precizitásra törekvés miatt a gondolatáramlás akadályozott. Az
érdeklődés erősen körülhatárolt lehet, pl. csak az elektromosság érdekli, vagy
csak a vonatok stb. Dührssen kiemeli az agresszíven perfekcionista szülő
pathogén szerepét.
A gyermekkor kényszeres jelenségeit vészjeleknek kell tekintenünk. Semmi
képp sem állíthatjuk azonban, hogy köztük és a későbbi kényszerneurózis között
egyenes az összefüggés. Anna Freud (1968) írja, hogy az agresszív és fékezhetetlen 4 éves gyermekből később kényszeres karakter vagy kényszerneurotikus
válhat. Gyermekkori hisztéria és phobia felnőttkorban kényszerneurózisban
folytatódhat. A felnőttkori neurosis anancasticához hasonló kisgyermekkori
tünetcsoportok, pl. kézmosási kényszer, későbbi schizophren folyamat előfu
tárai lehetnek. Mindenesetre a gyermekkorban — de még az adoleszcenciában
is a pszichés struktúrák folytonosan fejlődnek, átalakulnak — ennek megfele
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lően a tünetek is változhatnak, eltűnhetnek. Pl. 11 éves fiút hoznak hozzánk
azzal a panasszal, hogy este szorongásos állapotok fogják el, amikor a tárgya
kat és saját bőrét is vastagnak érzi. Az első panaszok tehát szorongásos neuró
zisra utalnak, amit enyhe konverziós tünet kísér. A kezelés során a fiú és apja
közt látens konfliktus rajzolódik ki - miközben kapcsolatuk a felszínen hang
súlyozottan szeretetteljes. Ahogy a pszichoterápia előrehalad, a kezdeti tüne
tek elmúlnak. Ehelyett kényszeres aggodalom jelentkezik: elalvás előtt folyton
szülei halálára kell gondolnia. Csak úgy tud megnyugodni, ha apja esténként
felolvas neki. Majd ez a tünet is elmúlik — helyette nyílt konfliktus bontako
zik ki apa és fia között.
Ennek az esetnek kapcsán jól követhető volt, hogy a kényszergondolat meg
jelenése egybeesett a szeretett személlyel szembeni ambivalencia kiéleződésé
vel és tudatközeibe kerülésével. Majd látni fogjuk, hogy ez a pszichodinainikai
háttér sokban emlékeztet arra, amit felnőtt kényszereseknél találunk. Csak
hogy ez a pszichodinamikai háttér gyermeknél - és tapasztalatom szerint
serdülőnél is — jelentkezhet átmenetileg. Sokszor nem tudjuk megmondani:
pillanatnyi konstellációról van-e szó, vagy az Én elhárítómechanizmusainak
tartós szerveződéséről. Pontosabban meg kellene ismernünk azokat a gyermek
kori feltételeket, amelyek mellett kényszerneurózis — vagy kényszeres karak
ter - kialakulása várható. Ez a kezelés megválasztásának és elmélyítésének
döntő szempontja lehetne. Nézzük meg most: ez idő szerint mit tudunk a kény
szerneurózis patogeneziséről !
3. Patogenetikai támpontok
Ismeretes, hogy kényszerneurotikusok családjában felmenőágon nem ritkán
találhatók hasonló megbetegedésben szenvedő vagy anancasticus vonásokat
mutató személyiségek. Ez azonban korántsem bizonyítja egyértelműen egy
pszichés betegség vagy akár diszpozíció örökölhetőségét. Kényszeres szülők
kényszeressé nevelhetik gyermekeiket. Japán kutatók egypetéjű és kétpetéjű
ikrek összehasonlító vizsgálatát végezték el különböző típusú neurózisoknál.
Egypetéjű ikrek kényszerneurózisánál magasabb százalékban találtak együttjárást, mint más neurózisoknál (Inonye, 1966). A környezet kodetermináló sze
repe azonban ilyen esetekben is tagadhatatlan.
Csupán utalok arra, hogy a postencephalitises kényszertünetek a neurosis
anancastica organikus eredetének lehetőségét vetették fel. Specifikus organikus
eltérést azonban nem sikerült kimutatni.
A neurózisok állatkísérleti modelljei viszonylag kevés támpontot adnak a
kényszerneurózis megértéséhez, ahol a tünetek jelentős részben a gondolati
szférában, azaz a második jelzőrendszerben jelentkeznek. Pavlov a kényszer
tüneteket Janet nyomán a pszichaszténiás karakter megnyilvánulásai közé
sorolta, ebben a gondolkodó típus szélsőséges változatát látta, melyre a máso
dik jelzőrendszer túlsúlya és a subcorticalis folyamatok corticalisokkal szem
beni relatív gyengesége a jellemző. Későbbi kísérletek hatására mind nagyobb
jelentőséget tulajdonított a kényszertünet keletkezésében a tartós feltételes
kapcsolatoknak. Megállapításait főként Szperanszkijnek a leningrádi árvízzel
kapcsolatos állatkísérleteire és a Rikmann-kísérletre alapozta. (Rikmann 60-as
metronóm frequenciát serkentő ingerből gátlóvá akart átalakítani. Erre az öszszes addig kiépített feltételes reflex eltűnt, és kísérleti neurózis jelentkezett.
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Ennek gyógyulása után a 60-as metronóm frequenciával mint specifikus inger
rel a neurózis ismételten kiváltható volt.)
E néhány tudománytörténeti fontosságú biológiai-f ziologiai adat ismerteté
sével csak azt akartam érzékeltetni, hogy a kényszerneurózis bonyolult klinikai
valóságát erről az oldalról kellőképen megközelíteni még nem sikerült. Most
fordítsuk figyelmünket a pszichológiai összefüggések felé ! Túlnyomó többsé
güket felnőttek pszichoanalitikus kezeléséből ismerjük. Ezek számunkra azért
is különösen érdekesek, mert analízis alatt olyan gyermekkori élményanyagra
derül fény, mely másképpen rejtve marad, vagy jelentősége nem világosodik
meg.
Freud kényszerneurotikusok élstútjának elemzése során azt találta, hogy a
kórokozó pszichotraumák a beteget a libidóiéjlődés ún. anális-szadisztikus sza
kaszában érik. Az Én fejlődésében ezt az időszakot (különösen annak 3 4
éves korra eső második felét) a mágikus világkép, a gondolat mindenhatóságá
nak hite jellemzi. Ez a gondolatnak az anancasticus világában szokatlan súlyt
ad. A traumák az ösztönéletet egy szeretett személy részéről érő túlerős ingerek
vagy tilalmak. Ezek haragot vagy szadisztikus vágyakat keltenek — az így
felébredő indulatok destruktív gondolatokban jutnak kifejezésre, beleértve a
szeretett személyre vonatkozó halálkívánást is. Mivel a gondolat ebben a kor
ban még egyenértékű a valósággal, sietve el kell nyomni, a tudatból kiszorítani
vagy más módon ártalmatlanná tenni. Freud a kényszerneurotikus tüneteinek
hátterében ilyen jellegű infantilis belső konfliktust talál, mely tudattalanul
' ovább él és a kezelés során gyermekkori élményekic visszavezethető. Pl. egyik
betegének többek között az a szörnyű kényszerképzete volt, hogy szerettein
apján és a nőn, akiben szerelmes — egy „keleten szokásos büntetést fognak
végrehajtani: a farukhoz egy patkányokkal teli zsákot kötöznek” . Ettől a
kényszerfantáziától nem tudott szabadulni, noha értelmetlenségével tisztában
volt, és különböző kényszeres cselekedeteket kellett végrehajtania, hogy a
veszélyt elhárítsa. Apját még a halála után is óvnia kellett a „patkánybünteléstől” . Freudnak sikerült az analízis során ezt a tünetet visszavezetni a beteg
nek apjával való kisgyermekkori konfliktusára. Az apa meglehetősen erősza
kos eszközökkel korlátozta gyermekének ugyancsak heves ösztönimpulzusait .
Az apai verések olyan dühkitöréseket váltottak ki a fiúból, ami félelmet kel
te tt benne saját indulataitól. A kisgyermekkor e viharos időszaka után apjá
val igen szeretetteljes viszonyba került, ami részben minden haragos, ellensé
ges indulat elhárításán alapult. Ezek helyett jelenkeztek a destruktív tartalmú
kényszerképzete к .
Freud feltételezi, hogy kényszereseknél az análszadisztikus ösztönkompo
nens alkatilag is erősebb az átlagosnál, tehát feltételez egy örökletes diszpozíciót
amelynek a specifikus traumával való találkozása a libidót az analis kor
szak ösztönkielégítési módjaihoz rögzíti. A kényszerneurotikus későbbi ösztön
fejlődésében túljut az infantilis szexualitás e korszakán, de ha kapcsolataiban
törést szenved, regrediál a kisgyermekkor e vágyaihoz, fantáziáihoz. Mivel
(z к a társadalmi együttéléssel összeegyeztethetetlenek, el kell őket hárítania.
A kényszerneurotikusra az a jellemző, hogy a pszichés tartalmakat, amik ellen
erkölcsi Énje tiltakozik, nem tudja a tudatból teljesen kiűzni, elfojtani, annulálni, mint pl. a hisztériás. Fő elhárítómechanizmusa az izolálás. A tiltott lelki
tartalm at összefüggéseiből kiszakítja, a hozzátartozó affektust leválasztja. Más
elhárítómechanizmusai: az effektust ellentétébe fordítja (pl. vágyból aggoda
lomba); áttolja az eredeti személyről és helyzetről más személyre vagy tárgyra;
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ceremóniát végez, hogy a fantáziáit veszélyt elhárítsa, meg nem történtté tegye,
és olyan tulajdonságot fejleszt ki magában, amely a tiltott infantilis ösztön
törekvés ellenkezőjét fejezi ki (pl., hogy minden agressziót elkerüljön, altruis
tává válik). Az utóbbit nevezzük reakcióképződménynek. A tünetek hátterében
egy szeretett
de ambivalensen szeretett - személy ellen irányuló agresszió,
tudattalan halálkívánás áll, ami a tudatban rendszerint mint túlzott aggoda
lom jelentkezik.
Freud számos, a kényszerneurózissal kapcsolatos alapvető megállapítását
későbbi analitikus kutatók is igazolták. A figytlem fókusza azonban a mélylélektan fejlődésének megfelelően eltávolodott a kezdet ösztöncentrikus szem
lélettől a magasabb személyiségstruktúrák: az Én, a Felettesén, valamint
ezeknek a szociális mikroklímával való összefüggése felé. Dührssen 1969-ben
ugyancsak azt állítja, hogy a kényszerneurózis valamennyi esetében a sors
döntő pszichotraumák 3 4 éves korban játszódnak le. E korszak jellemzőit
viszont inkább a szociális adaptáció szempontjából világítja meg: 1. A kör
nyezet ekkor támaszt először követelményeket a gyermek önuralmával szem
ben, megkívánja, hogy cselekvésekben és szavakban is korlátozza magát. Kü
lönösen a verbális kifejezésmód korai korlátozásának tulajdonít szerepet a
kényszerképzetek kialakulásában. 2. Erre a korra esik a tisztasági rendszabá
lyok elsajátítása és a szfinkterkontroll megszilárdulása, ami heves küzdelem
tárgya lehet a gyermek és környezete közt —- megtagadása a gyermeki dac
egyik korszak-specifikus megnyilvánulása. 3. Jellemzi e korszakot a számfo
galom megjelenése és 4. a mágikus világkép.
Quint 1971-ben megjelent monográfiájában ugyanennek a korszaknak egy
kevésbé figyelemre méltatott vonását emeli ki: a motóriurn fejlődését. Esetei
ben kimutatja, hogy a későbbi kényszerneurotikust a szülők önálló cselekvé
sében, de még mozgásában is erősen korlátozzák. Merev rendhez kell tartania
magát, amelytől minden eltérés bűnnek vagy veszélyesnek számít. Több ese
tében a mozgás korlátozásához valamilyen, ebben az időben lezajló testi, eset
leg mozgásszervi betegség is hozzájárult. A cselekvés korlátozása m iatt min
den agresszív indulat a gondolkodásban, a képzeleti játékokban jelenik meg
a gyermek erre a valóságérzék kornak megfelelő fejlettségi fokán reagál, vagyis
képzelt és reális veszély között nem tesz éles különbséget.
Freud még úgy gondolta, hogy a kényszerneurózisnál az aszociális ösztön
törekvések hiper morál is Felettesénnel találják szemben magukat. Az utolsó
évtizedekben, amióta az érdeklődés mindinkább a családstruktúra és a szo
ciális mikroklíma felé fordult, feltűnt, hogy neurotikusok gyermekkori család
jának morális légköre gyakran ellentmondásos, kettős morál jellemzi. Ezt
messze megelőzően, 1929-ben Hermann egy élettörténeti mozzanatra hívta ft 1
a figyelmet, amelyet kényszerneurotikusoknál következetesen megtalált. Neve
zetesen, hogy egyik szülő — vagy más, a gyermekkorban nagy szerepet játszó
tekintélyi személy — noha látszólag hipermorális, élete során egy ízben össze
ütközésbe került a törvénnyel. Ennek hatására a gyermekben Felettesén fej
lődés zavara, ún. „kettős Felettesén” alakul ki. A Felettesén, mint a gyermek
kori milieu-től közvetített erkölcsi eszmények hordozója, nemcsak morális
követelményeket támaszt, de kriminális késztetés is kiindul belőle. A tünet
ben ez a tudattalan kriminális tendencia is kifejezésre jut, majd ennek jóvá
tétele. Pl. egyik betegének az volt a kényszere, hogy apró papírdarabokat,
cigerettacsikket kell fölemelnie az utcán. Kezében az értéktelen hulladékkal
aztán tolvajként surrant el. A kényszercselekedet motivációja az volt: ha ezt
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elmulasztja, feleségének súlyos baja történik. A beteg szigorú erkölcsű, vallá
sos családból származott, anyja azonban áruházi tolvajlás miatt egy ízben a
rendőrségre került. Az ilyen eseményeket a család mélyen titkolja. Csak az
analízis során derül ki, hogy a betegek gyermekkorukban mégis tudomást sze
reztek ezekről.
Hermann nyomán indult el kutatásaiban Rajka, aki nagyon tanulságosan
rajzolja meg a későbbi kényszerbeteg családi légkörét. Régebbi események
következtében a családi kapcsolatok é.zelmi tartalm a kihűlt. Helyükbe merev,
szertartásos rend lépett. Eleven emberi kapcsolatok helyett szabályok sora
ta rtja össze a családot. Egyik betegének első emléke: kávéját kavargatja, és
szemben ülő anyja m utatja, hogy ellenkező irányba forgassa a kanalat. Ezek
a megfigyelései összecsengenek Quintnek a mozgás és cselekvéskorlátozó csa
ládról tett megállapításaival. Ebben a légkörben a sokszor gondosan, sőt hiper protektíven nevelt gyermek érzelmileg elszigetelődik, elbizonytalanodik, és a
külvilághoz való alkalmazkodást is csak szabályok merev betartásával tudja
elképzelni (Rajka, 1972).

4. Gyermekkori kényszerek egy írói visszaemlékezés tükrében
Gyermekek közvetlen vizsgálata és felnőtt kényszerneurotikusok analízisé
ből levont következtetések után nézzük meg a gyermekkori kényszerek prob
lémáját egy írói visszaemlékezés tükrében !
Balázs Béla 1940-ben Moszkvában kezdte meg önéletrajzi regényének írását.
Tervét így indokolja: „Rendkívül kalandos életet éltem. Sok országban, sok
városban, sokféle nép közt hányódtam, sokféle szociális és kulturális áramlat
sodort magával, sok-sok politikai vihar részese voltam. . . Mindenesetre sok,
sokszínű és mozgalmas mesélni-valóm van. . .” Ezután megszületik a könyv:
az „Álmodó Ifjúság” , mely mindössze két városban játszódik, Lőcsén és Sze
geden, és egyetlen igazi témája a gyermekkor.
Könyvének harmadik fejezetében a titokzatos veszélyről ír, amely ellen kis
gyermekkorában védekezett. Ez a veszély megfoghatatlan volt. Nem az embe
rekből jött. Noha volt olyan fantáziája, hogy nem a szülei gyermeke, azonban
tudta, hogy szeretik őt, vigyáznak rá. Az emberekről azt gondolta, hogy van
egy másik életük, amit előtte titkolnak — Marinka, a cselédlány, egy más
országban talán hercegnő —, mégis kivétel nélkül bízott mindenkiben, akit
ismert. Ennek ellenére úgy érezte: ismeretlenek törnek életére, meg akarják
mérgezni. A veszély ellen szakadatlan, figyelmes pontossággal védekezett: „Ez
sokféle és gyakran eléggé bonyodalmas varázsmozdulattal és szertartással járt
— írja. —Reggel, ha a mosdóhoz léptem, a szájmosó poharat, mielőtt használ
tam, háromszor megfordítottam. Â fogkefét is előbb a bal kezembe vettem,
csak azután a jobba. Mert csak így lehetett a méreg erejét elvenni. Senki sem
vette észre, ha az ebédnél a kést háromszor oda-vissza cseréltem a tányér két
oldalán, mielőtt evéshez láttam .”
Már ennek a leírásnak hallatán is nehéz elnyomni azt az érzést, hogy a
mágikus ceremóniákkal elhárított szorongás tudattalan konfliktusból származ
hat, melynek kirobbanása nagy veszéllyel járna, és kompenzációja az emberek
be vetett naív bizalom. Valóban, Balázs Béla gyermekkorában tudatosan
anullálja a veszélyt, vakon rohan bele kudarcokba, szégyenhelyzetekbe, sőt
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életveszélybe. Majd látunk rá példát. Ebben az időben az ambivalenciának egy
másik — még racionalizált, de szintén a kényszertünet határát súroló — pél
dáját adja:
„Mikor már este ágyban feküdtem, anya eloltotta a lámpát és kiment a szo
bából, akkor felmeredtem a sötét mennyezetre, úgyszólván Isten láthatatlan
arcába, és ilyeneket suttogtam: — Szemtelen Isten! — Pimasz Isten ! — Csir
kefogó Isten ! — aztán gyorsan behunytam a szemem, és szinte elalélva a rette
géstől vártam a büntető dörgést és villámlást.” Az ítélet elmarad, és a károm
lások állítólagos célját — hogy bizonyosságot szerezzen Isten mindentudásá
ról — nem éri el.
Mit olvashatunk ki az önéletrajzból ezeknek a tüneteknek lélektani hátte
réről ?
Balázs Béla — eredeti nevén Bauer Herbert — apja magyar tanár volt,
irodalmár, akinek fiatalkorában nagy tudományos karriert jósoltak. Tekinté
lyes, szigorú ember és sajátosan makacs. Jövendő élettársát, a szép német neve
lőnőt csak egyszer látta az 1879-i szegedi árvíz izgalmas kavargásában — de
ezt a találkozást nem felejtette el többet. Másfél évvel később felkereste Német
ország Elbing nevű városkájában és feleségül vette. Balázs Béla azt állítja,
hogy nem emlékszik anyja csodálatos szépségére (amit pedig gyermekkorában
még látnia kellett). Kínosan érinti, amikor 18 éves korában Budapesten öreg
professzorok áradozni kezdenek róla:
— Milyen szép volt a maga édesanyja ! Ó gyönyörű! —
„Idegen öregember reszkető keze szorította az enyémet, és nagyon messzi,
kerülő úton felém áradó melegség titokzatos és izgató hulláma csapott meg” —
írjaA család életében nem sokkal a fiú születése után súlyos törés következett
be. Bauer tanár úr egy érettségi vizsga alkalmából egyik szegény diákja védel
mében oly élesen összecsap feletteseivel, hogy fegyelmi eljárást indítanak ellene,
és büntetésből Szegedről a távoli határvárosba, Lőcsére helyezik át. A gyermek
számára a történelmi múltú felvidéki város a megelevenedett mesevilágot jelen
ti — az apának azonban tudományos pályafutásának, szép reményeinek végét.
Noha a gimnázium irodalmi érdeklődésű diákjainak bálványa lesz, lelke mélyén
keserű, megtört.
Ez a tekintélyes pedagógus és harcos humanista a gyermekét — aki élete
végéig csak tisztelettel tudott rá gondolni — kegyetlenül verte. Akkor is, ami
kor kémiai játék közben a lombik felrobban és vér csurog a szeméből, előbb
kapja meg az apai pofont és csak azután az elsősegélyt. Ugyanilyen az apa
viselkedése, amikor a fiú már fél napja benne ragadt egy barlang szájában
fejjel lefelé. Társai otthagyták, nadrágjára tűzve egy felírást: „Ez a Bauer
Herbert.” Végül apja érte jön, látja lábait kilógni a barlangból. „Hátsó felem
úgy kézhez kínálkozott — írja —, mintha a hegy maga tálalta volna elébe. Nem
tudott ellenállni nevelő szenvedélyének, és mielőtt még hozzáláttak volna a
mentéshez, előbb jól elnáspángolt. Én pedig már az első ütésnél ráismertem az
óvó, védő, jó apai páholásra. A biztonság örömét éreztem a verésben. Tudtam,
hogy meg vagyok mentve és megváltva a félelem kínjától. Apám volt és nem
történhetett most már semmi bajom.” Azt állítja: soha nem haragudott az
apjára, mert érezte, hogy a veréssel őt védi. Azt gondoljuk: a harag mégis
benne élhetett, a kisgyermekkori halálkívánás is, csak a bálványozott apával
szemben nem tudatosult. Mindenesetre Balázs Béla viszonya a balálhoz külö
nös, ellentmondásos — valójában tagadja érvényességét.
G Magyar Pszichológiai Szemle
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Gyermekkorában sok történetet hall, legendákat, melyek hősei távol élnek,
vagy már eltávoztak az élők sorából. „Már akkor voltak olyan képzelődéseim írja —, hogy házunk falán valahol valami hátsó ajtó nyílik, amelyen keresztül
el lehet jutni az elmúlt események színhelyére. Valami rejtett hátsó udvarban
még ott élnek az árvíz, a napsütötte Vasút utca és a távoli Elbing és minden
egyéb történt dolgok. Oda vannak elrakva, de nem múlnak el.” Mintha ismerős
dallamot hallanánk, mikor ezt olvassuk — a dallamra utalás ezúttal nem
pusztán hasonlat, hiszen ez a gondolat a „Kékszakálú herceg várában” ölt
majd testet, és Bartók zenéje teszi világhírűvé.
Amikor apja meghal, nem tud sírni. De nem mer bemenni hozzá a szobába,
hogy megnézze holtan. Közben egy legendát épít ki magában, melyben tagadja
apja halálát. Láttuk Freud „patkányemberének” analíziséből, hogy kettős
viszonyban állt a halállal. Egyrészt tünetei középpontjában az aggodalomba
burkolt halálkívánás állt, másrészt hatályon kívül helyezte a halált, hiszen
apját még azután is meg kellett óvnia a „patkánybüntetéstől”.
Balázs Béla azok közé az önéletrajzírók közé tartozik, akik nyíltan vallannak
a gyermekkor szexuális élményeiről, amelyeket emlékezetük megőrzött. Az
análerotikára — ha a verés örömmel-kínnal vegyes élményét nem számítjuk
ide — csak halvány gyanújelet találunk: „Ha a palatáblán krétából és köpés
ből fehéresszürke vastag nedv keletkezett és az ember ujja hegyével rajzolgato tt benne, akkor sajátságosán árnyalt domborúnak ható alakzatok jöttek
létre, melyek mindenféle lényhez, és néha még emberhez is hasonlítottak.”
Mintha egy anális szülési teória nyoma csillanna át itt.
A kisgyermekkori onániáról nem ír. Ellenben beszámol egy különös játékról:
„Ha csukott szememet ujjaimmal nyomogattam, akkor sötét violaszín folt
jelent meg, melyet narancssárga, majd különös zöld udvar vett körül. . . Ezek
is olyan színek voltak, melyeket valódi tárgyon sohase láttam, amiért is úgy
tűntek fel, mintha valami más, mégpedig tilto tt helyről idéztem volna elő, és
mintha ez a szemgolyót nyomó játék vétkes lett volna.” A játékhoz kapcsolódó
bűntudat azt a gyanút kelti, hogy egy megelőző onánia helyébe lépett. Annál
több adatot hoz a szexuális kíváncsiság és nézelődés ösztöntörekvésére — itt
már nem szorulunk spekulációra. 6 —7 éves korában lát először tudatosan nemi
aktust: egy cserjés szélén véletlenül bukkan rá a szerelmespárra és meglesi
őket. Rendkívüli módon meglepi, hogy „semmi durvaság nem volt a dologban”.
Ez világosan mutatja, hogy volt már előző elképzelése, méghozzá szadomazochista jellegű. (Előszeretettel ütött agyon békákat — szenvedélyes vadsággal,
ugyanakkor utálattal és félelemmel.) 10 éves korában tanúja lesz, amint egy
náluk lakó kosztos diák a 20 éves cselédlányt leteperi. Meglepő módon, hosszú
ideig ártatlan birkózásnak nézi dulakodásukat. Ebben a viadalban férfias össze
tartásból a fiúnak segít. Parancsára lefogja a lány fejét. A 10 éves fiú a prépubertás küszöbén fokozódó izgalommal éli át az elétáruló jelenetet. Még nem
„tudja”, miről van szó, mikor már érzései így jeleznek: „Szívem vad verését
halántékomban éreztem. A verekedés forró mámora öntött el, mely gyakran
elragadott, hogy üssek, rúgjak, karmoljak, valami elementáris állati ösztön
sötét szédületében.” Majd felismeri a helyzetet, és így folytatja: „Ijedelem
cikázott át rajtam, mikor Károly Marinka szoknyáját emelte és észrevettem,
miről van szó. Mégsem eresztettem el Marinka fejét. Fehér combjai világítottak
a sötétben. Mint megszakadt erekből a vér, szakadt ki belőlem az eddig isme
retlen, őrjöngő nemi kívánság, először tudatosan. Egész testem reszketett, sír
tam és sikoltottam. Lenyomtam Marinka fejét. Hiszen csak folytatása, leg
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magasabb felfokozása volt ugyanannak a sötét ösztönnek: verni, ütni, harapni,
szétmarcangolni a legyőzött zsákmányt.”
Balázs Béla állít ja, hogy ennek az élménynek hatására öntudatában az egész
séges, harmonikus szerelem végzetes hasadása keletkezett , mely sokáig helyrehozhatatlannak bizonyult. ,,Osztálybűn”-nek nevezi, jogosan. De láttuk, hogy
ennek a végzetes hatásnak voltak bizonyos előzményei a lelki előtörténetben.
Az élettörténeti háttér megismerése tehát egy sor olyan mozzanatot tár fel,
amelyet a kényszerneurózis gyermekkori előzményeiben patogenetikus faktor
ként értékelünk. Megtaláljuk a szigorú moráltól fékezett erős agressziót, a szadisztikus részösztön kifejezett megnyilvánulásait. Nyomós adatok alapján fel
tételezhetjük, hogy apjával ambivalens kapcsolata lehetett, melynek szeretetösszetevője a tudatban maximálisan föl rősödött, míg a harag rejtve maradt,
csak tünetekben nyilvánult meg. Felfigyelhetünk arra, hogy a gyermek, aki
sok példáját adja kitűnő megfigyelőképességének, anyja fiatalkori arcát nem
figyeli meg és nein emlékszik arra — zavara anyja szépségének említésekor
elhárított kisgyermekkori érzésekre, erős, elfojtott libidinózus kötődésre utal
hat. A halálkívánás nem jelenik meg a tudatban - ellenben egy különös fan
tázia, mely a halál élét elveszi, meg nem történtté teszi. A halottak egy kapu
mögött élnek, csak nem lehet belépni hozzájuk. Majd visszatérünk rá, hogy
nemcsak a halál kétértelmű ebben a fantáziában. A kapunak is kettős értelme
van: nemcsak a múltat rejti el, hanem az igazi életet is (valószínűleg a szülők
előtte rejtett életét). Az apa múltjában szereplő fegyelmi ügy —noha később
az igazságért való kiállás modellje lett Balázs Béla számára — a gyermeknek
meglehetősen zavaró lehetett volna, ha egyáltalán utat enged magában a kétel
kedésnek (Hermann bizonyos esetekben a „tekintélyi személy” fegyelmi ügyét
is a felettes-én zavar forrásának tekinti).
A gyermekkori kényszerek azonban elmúltak. A kamaszkorban nem tám ad
tak fel újra. Az önéletrajz 18 éves korban végetér. Nincs adatom arra, hogy
Balázs Bélának felnőtt korban voltak-e neurotikus panaszai; a történelmi ese
mények forgatagában élő író és politikus aligha lehetett súlyos kényszeres.
Miközben a forradalmi mozgalom aktív résztvevője, az „izoláció” csodálatos
képességével őrzi a maga sajátos jelképekkel és misztikummal telített írói vilá
gát (meséiben még akkor is, amikor világnézetileg már túllépett rajta). Az élet
műben újból és újból felbukkannak a gyermekkori képzelet motívumai. A
„Kékszakállú herceg várá”-ban az elmúlt asszonyok koronásán és palástban
lépnek elő a kapu mögül. A kettős élet, a kétértelmű halálmotívum más írásai
ban is felbukkan, meséiben, naplójegyzeteiben és művészetelméletté formálva
„Halálesztétika” c. tanulmányában. A szem nyomásával előidézett színörvé
nyek - e belső képvilág
emléke is visszacseng a Kékszakállú prológjában:
Szemem pil lás függönye fent
Tapsoljatok majd, ha lement.
Miután figyelmünk fókusza a gyermekkori kényszerekre és gyanítható lélek
tani hátterükre irányult, nem térünk ki részletesen azokra a szociális ténye
zőkre, melyek pedig Balázs Béla jövendő életútjára döntő hatással voltak és
ugyancsak belesző vödnek a gyermekkori fantáziavilágba. Most csak utalunk
rájuk. Apja magyar zsidó volt, aki saját felekezetével alig tartott kapcsolatot,
és aki fiát erős magyar nemzeti érzésre nevelte. („Azt akarom, hogy fiam tős
gyökeres magyar városban nőjjön fel, tökéletesen megtanulja anyanyelvét és
magyar talajban eresszen gyökeret” — hagyja meg halála előtt feleségének.
6*
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(Egy németajkú felvidéki kisvárosban nő fel, luteránus közösségben, mely nem
zárja ugyan ki, de teljesen be sem fogadja. A társadalmi különbség a gazdag,
nagymúltú szász polgárság és a szegény szlovák iparosság, parasztság közt
nagyon is szembeszökő — a két réteg gyermekei közt folyó hagyományos csa
ták szenvedélyes állásfoglalásra késztetik. Ezek a korai szociális élményekben
rejlő ellentmondások Balázs Bélát fokozottan fogékonnyá teszik társadalmi
igazságtalanságok felismerésére és nosztalgikus vágyat keltenek benne egy igazi
közösség után, melybe úgy léphet be, mint saját „eklézsiájába” . E nosztalgikus
vágyban azonban a társadalmi valóság egy koragyermekkori képzeleti játékkal
találkozik: a kapu mögött o tt az „igazi élet” és egyben a meg nem történtté
te tt halál. A „Kapu-motívum” még egyszer felniéiül az önéletrajzban a ser
dülőkor idején — de most már nem múlt idők ködlovagjai, hanem a nép az,
amelyhez keresi és egyelőre még nem találja meg az ajtót.
Balázs Béla önéletírása több fontos tanulsággal szolgál számunkra — ezek
közül hármat emelek ki, mint tárgyunkat leginkább érintőt: 1. Légkörében
közel hozza a gyermekkor szorongással, indulattal, bűntudattal teli világát,
melyben a mágikus ceremóniák megjelennek — esetleg a környezet előtt teljes
titokban. 2. Látványosan m utatja, hogy azok a pszichés faktorok, melyek küz
delme a neurotikus tünetekhez vezet, az élet során magasrendű teljesítmények
társmotívumaivá válhatnak. 3. Alátámasztja azt a benyomásunkat, hogy a
gyermekkori neurotikus tünetek mögött ugyan sokban hasonló pszichodinamikai hátteret találunk, mint a felnőttkoriak mögött, de ez a pszichodinamikai
h áttér még különböző fejlődési lehetőségek előtt nyitott. Mi dönti el, hogy a
személyiség a benne rejlő pozitív fejlődési lehetőségeket ki tudja-e bontani,
mindmáig nem kellően tisztázott — további kutatást igényel.
összefoglalás
Három úton próbáltuk megközelíteni kényszer neurózis és gyermekkor kap
csolatának problémáját: kényszeres gyermekek megfigyelésével, felnőtt kény
szerneurotikusok analíziséből levont következtetésekkel és egy író önéletrajzi
vallomásán át. Gondolatmenetünk középpontjában az a kérdésfelvetés állt:
lehet-e gyermekkori történésekből a későbbi megbetegedés veszélyére követ
keztetni. Kérdésünkre egyértelmű választ nem kaptunk. Nem tudtunk meg
állapítani olyan gyermekkori feltételeket, amelyekből a későbbi neurosis anancastica kialakulására biztos prognosztikai következtetés vonható le. Amit meg
tudunk állapítani, azok ösztöntendenciák és elhárítómechanizmusok, azono
sítási folyamatok és a személyiség elaszticitása, valamint a milieu és a nevelés
atmoszférája, esetleges patogén jellemzői. De, hogy ezen faktorok egymásra
hatásából és egymással való küzdelméből neurózis bontakozik-e ki vagy karakteropátia, vagy a személyiségfejlődés valamilyen egészséges megoldás (pl. szub
limáció) felé halad tovább, az előttünk még ismeretlen tényezőktől függ.
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FÓRUM
FRIEDRICH KAINZ
1897-1977

Tavaly nyáron Becsben rendezték meg a nyelvészek nagyszabású találkozó
ját, az ezúttal már 12. Nemzetközi Nyelvészkongresszust. Mint résztvevő, öröm
mel láttam a kongresszus programfüzetében Friedrich Kainz nevét, annál is
inkább, mivel ő már jó néhány éve eléggé visszavonultan élt bécsi, Rossaulände
utcai otthonában, és várakozással töltött el a személyes megismerkedés lehe
tősége. Sajnos, a találkozás meghiúsult: a kongresszus zajos forgatagába, sok
szor életvidám hangulatába belekerült egy szomorúságot keltő értesülés:
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Friedrich Kainz már nem érte meg az általa is örömmel várt kongresszus
megnyitását, 1977. július 1-én elhunyt.
Kainz 1897. július 4-én született Bécsben. 1915-ben kapta meg érettségi
bizonyítványát, de ezzel egyidőben kézbesítette a posta katonai behívóját is.
Egyetemi tanulmányait a háború befejeződése után kezdte meg, és 1921-ben
doktorált filozófiából. 1925-ben esztétikából írott disszertációját védte meg.
1931-ben elnyerte az egyetemi magántanári címet, és 1939-ben a filozófia rend
kívüli tanára lett a Bécsi Egyetemen.
Olyan tudós költözött el tőlünk, aki az átlagtól eltérő mértékben volt képes
különböző tudományágak kérdéseinek egységes, átfogó szemléletére. Jóllehet
tanulmányai látszólag elsősorban a filozófia művelésére predestinálták szemé
lyét, eleven érdeklődést mutatott — éppen többrétű műveltsége miatt — a
pszichológia iránt is, sőt főműve, mint látni fogjuk, éppen a pszichológia terü
letébe vág. Tudni kell róla, hogy filozófiai és esztétikai tanulmányait természet
tudományi tanulmányokkal egészítette ki: egyetemi szinten bizonyos orvosi
ismereteket is szerzett. Ezen ismeretei fokozottan segítették őt pszichológiai
kérdések megoldásában.
Munkásságának egyik állomása az 1932-ben megjelent „Personalistische
Ästhetik” , melyet 1948-ban egy hasonló témájú kötet, a „Vorlesungen über
Ästhetik” követett. Mindkét kötet — a cím alapján — kizárólag filozófiai
munkának látszik, de valójában pszichológiai vonatkozásaik is vannak. Kainz
ugyanis nem a szokásos esztétikai alapkiindulást, a szépség fogalmának meg
határozását tartja elsődlegesnek, hanem igyekszik összeegyeztetni az általános
(objektív) szépségfogalmat a pszichikailag megragadható szépség-látással, ill.
ennek pszichikai törvényszerűségeivel. így Kainz azt kutatja, hogy az egyik
ember miért, milyen indíttatás alapján lát valamit szépnek ugyanakkor, ami
kor egy másik ember valami egészen mást minősít ilyennek: egyszóval azt az
értékrendszert próbálja felderíteni, ami a szépséglátás mögött motivációként
meghúzódik. Ez az értékrendszer sok tekintetben nem filozófiai, hanem pszi
chológiai fogalmak segítségével írható le. Esztétikájának egész rendszerén kive
hető mindamellett az ún. perszonalizmusnak, a személyiséget a lélekkel azono
sító s a személyiséget mindenek elé állító, elsősorban vallásfilozófiai irányzatnak
a hatása.
Esztétikai vonatkozású munkásságánál számunkra már csak azért is jelen
tősebb nyelvpszichológiai munkássága, mivel esztétikai munkássága — tudo
másom szerint — nem vagy alig hatott Magyarországon, nyelvpszichológiai
munkássága viszont igen számottevő hatású.
Kainz „Psychologie der Sprache” c. munkáját 1941-ben kezdte közzétenni;
a munka befejező része viszont szinte a közelmúltban, 1969-ben jelent meg. Az
első kötet (1941) az általános nyelvpszichológia alapjait összegzi. A köteten
belül elsőként a nyelvvel kapcsolatos szemléleti elemeket ismerteti. A második
fejezetben teszi fel a kérdést, hogy mi a beszéd és a gondolkodás viszonya. A
kötet harmadik fejezetében a nyelv funkcióit sorolja fel; a bühleri felosztást
bővíti tovább. A kifejezés, a felhívás és az ábrázolás bühleri funkcióit ő az
önmagunk előtti kifejezés, a magunk számára történő felhívás, ill. ábrázolás
ún. monologikus funkcióival egészíti ki. Meg kell jegyezni, hogy a jakobsoni
és a sebeoki funkció-modellben e monologikus mozzanatok nem kapnak önálló
funkció-rangot. Ezen elsődleges funkciókat aztán Kainz ún. másodlagos funk
ciókkal egészíti ki. Ezeknél a szavak nem jelként, hanem szimbólumként hat
nak. A kötet negyedik és utolsó fejezet a nyelv eredetének kérdéseit tárgyalja.
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A második kötet (1943) összehasonlító nyelvpszichológiai kérdéseket tárgyal.
Az állati jeladás kérdései is természetesen e kötetben kerülnek bemutatásra.
Tekintve azonban azt a tényt, hogy a kötet még a II. világháború alatt jelent
meg, Kainz helyesnek látta az állatpszichológiai rész átdolgozását. Ez — a
modern szakirodalom felhasználásával — 1961-ben az „Állatok nyelve” (Die
„Sprache” der Tiere) címmel jelent meg. Kainz nem végzett kísérleteket és
megfigyeléseket állatokon természeti környezetben, de gondosan összegyűjtött
minden megfigyelést, ami az állatok jeladásával kapcsolatosan szerepelt az
újabb szakirodalomban, majd ezeket a megállapításokat megfelelően szembe
sítette és bírálta. Elméletileg Kainz azoknak a teoretikusoknak ad igazat, akik
kétségbevonják az állati jeladás nyelvi tevékenység voltát. E. Koschmieder,
szlavista nyelvész pl. arra utal, hogy a beszédintenciókat (célirányulásokat) logi
kai, ismeretelméleti és pszichológiai síkon elemezhetjük. Az ismeretelméleti
síkon két továbbelemzési lehetőség áll fenn: a) az „itt és most” szempontja,
b) az „időn kívüli” érvényesség szempontja. Végül a pszichológiai elemzés
három síkon haladhat (a bühleri „ábrázolás, felhívás és önmegnyilvánítás”
szinfrein). Az állatoknál — Koschmieder szerint — a fenti beszédintenciók kö
vetkező elemei hiányoznak, ami miatt az állati „beszédet” nem is nevezhetjük
beszédnek: 1. a logikai sík, 2. az ismeretelméleti szempont „időn kívüliség” szint
je, 3. a pszichológiai sík „ábrázolás” szintje. — E. Benveniste, híres olasz nyel
vész idevágó nézetét is elfogadja Kainz: „Az állati jeladások semmiféle, szoros
értelemben vett közlést nem fejeznek ki.” Ezen véleményekkel kissé szembenálló
véleményt fejt ki J. B. S. Haldane, ő legalább módszertanilag — a nyelvel
mélet egésze pontos kidolgozása szempontjából — rendkívül fontosnak tartja
az állatok „nyelvének” tanulmányozását. Részletesen ismerteti Kainz azt,
am it Haldane a méhek táncnyelvéről közöl. Kainz a modern Zooszemiotika
(vö. Th. A. Sebeok) ereményeit már nem ismerteti ugyan, de Haldane ismer
te te tt megállapításai kissé ebbe az irányba mutatnak. A kötetben nemcsak
általános nyelvelméleti rész található, hanem rendszeres, az állatrendszertan
rendjét követő rész is, amelyben az egyes állatfajták jeladás-formáit igen gyor
san megtalálhatja a kötetet használó. Sajnos, a delfinek nyelvéről még nem
tartalm az adatokat a kötet. Értékes mozzanata a kötetnek az, hogy Kainz
rendkívül sokszor hivatkozik, sőt idészi Révész Géza magyar származású pszi
chológus általános pszichológiai észrevételeit. Nem találkoztam magyar kötet
ben Révész megállapításainak ilyen részletes kifejtésével, kritikai megvilágí
tásával, úgyhogy Révész elmélete iránt érdeklődők számára is hasznos olvas
mány ez a kötet.
De térjünk vissza a Psychologie der Sprache c. munka második kötetének
egyéb részeihez ! Az állatok nyelvén kívül az elmebetegek nyelve, az álomban
jelentkező nyelvi tevékenység főképp regressziós tünetei, a hipnózisban meg
figyelhető nyelvi képletek s végül a beszédfolyamatok automatizmusának kér
dése foglalkoztatja a szerzőt e kötetben. Érdemes felhívni a figyelmet arra a
terminológiai mozzanatra, amit e kötetben nyújt Kainz: elkülöníti egymástól
a Gebärdensprachet (a jelnyelvet) és a Zeichensprachet (a jelzésnyelvet). Az
előbbin a tényleges nyelvtevékenységet, az utóbbin olyan egyezményes jelzé
seken alapuló nyelvet ért, mint a hajósok zászlójelzései, füstjelzések stb. A
peirce-i jelrendszerezés, ill. ennek jelenkori továbbfejlesztése után ez az elkü
lönítés számunkra már nem lehet irányadó.
A mű harmadik kötete a beszédfolyamat fiziológiáját tárja elénk. Négy feje
zetből áll. Elsőként a beszéd agyi lokalizációjának kérdésköre tárul elénk, s ezen
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belül természetesen szó esik a lokalizált központok funkcionális zavarairól, az
afáziákról is. E téren a tudomány rendkívül gyorsan fejlődik: a Broca- és a
Wernicke-féle afáziákról igen sokat megtudunk ugyan a kötetből, de az ún. vezetéses afáziákról még kevés ismeretet szerezhetünk. Újabban R. Jakobson afáziaelmélete nyomán sok további eredmény született a kainzi, 1954-es képhez
viszonyítottan. A beszélés a következő fejezet témája. Itt Kainz hivatkozik
Kussmaulra, aki a beszélésben két folyamatot különít el élesen: a dikciót és
az artikulációt. A dikció a beszédtevékenységnek az a fázisa, ami a hangos
beszédet előzi meg. Ezzel kapcsolatban figyelőmre méltó a belső beszédről
nyújtott kainzi elemzés. Ez Vigotszkij eredményei mellett is sok újat tartal
maz az olvasó számára. Megkülönbözteti például a tárgyalt fogalmak körében
az ún. „belső nyelvformát” . Ez — nem tévesztendő össze a belső beszéddel Kainz felfogása szerint kidolgozottságát, rendszerét illetően eltér a megvaló
sult hangos beszéd formáitól. Egy további fejezet az artikulációs bázis öröklő
désével, a negyedik pedig a beszéd megértésének kérdéskörével foglalkozik. Az ide
vágó tények különösen fontosak az idegen nyelv-oktatás módszertanának ki
alakításában, minthogy éppen az idegen nyelv-megértés tanítása elhanyagolt
— nézetem szerint — hosszú idő óta, s az új tanterv, új szervezeti forma stb.
sohasem tudott segíteni e bajokon. A beszédmegértés mechanizmusával kap
csolatban hívja fel Kainz a figyelmet egy olyan tényre, amit tanítási metodi
kánkban — az anyanyelvoktatási és idegen nyelv oktatási módszertanunkban
egyaránt — gyümölcsöztethetünk, nevezetesen arra, hogy olyan jelentős nyelvi
tények, mint a fenyegető kiáltozás félelmes hevessége, ennek ijesztő hangma
gassága, hangereje nem az agykérgi működésen, hanem az agytörzsén alap
szik. Így az ún. extralingvisztika tárgya jobbára az agytörzsi tevékenység. E
megállapítás következményeit kezdi felmérni Kainz, kezdeményezéseit — úgy
hiszem — érdemes lenne továbbépíteni. Sok sikerrel, haszonnal járna.
A szóban forgó mű negyedik kötete (1956) az ún. speciális beszédpszichológiát
öleli fel. Itt az írás, az olvasás, továbbá a nyelvérzék kérdésköre kerül szóba,
kiegészítve az egyes területeket érintő ún. nyelvi tévcselekmények bemutatásával.
Az ötödik kötetnek két része van. Az első rész (1965) a különféle nyelvek
speciális, kifejezetten ezekre jellemző nyelvpszichológiai jegyeit írja le. Pl. az
angolra, mármint az angol beszélőre a beszédbeli tartózkodás fokozottan jel
lemző. A második rész (1969) — jóllehet ez ennek címében nem tükröződik —
valójában bizonyos fokú visszakanyarodás az 1941-ben megjelent 1. kötet
tematikájához, de az azóta eltelt csaknem három évtized tudományos hala
dásának többletét felhasználva. E kötetben ismét foglalkozik a nyelvpszicho
lógia módszerével, aztán a nyelvpszichológiai vizsgálódás alapfogalmait (a nyel
vészet, a szociológia és a filozófia oldaláról felmerülő alapfogalmakat) tárgyalja,
majd a nyelv-pszichogramok készítését mutatja be, bemutatja továbbá a nyelv
értékelés (Spraclibewertung) tematikáját, amelyben Kainz igen járatos, tekin
tettel arra, hogy irodalmi érdeklődés is végigkísérte életét. Egyik utolsó mun
kája Grillparzert (Kainz 1975) mutatja be. A nyelvértékelést esztétikai alapon
végzi elsősorban, de nem idegen tőle a szociológiai nézőpont sem (erre utal
ezen rész „Versengés a nyelvek között” c. alfejezete is). A jelzett részkötet
utosó fejezetének címe: „Nyelv,filozófia,szaktudomány” (Sprache,Philosophie,
Einzel Wissenschaft). Kainz ott született és mindig abban a városban tevékeny
kedett, ahol a modern filozófiában jelentős iskola, a „bécsi kör” munkálkodott.
Kainz sohasem tudott teljesen kibékülni ezen iskola nyelvi, nyelvpszichológiai
tanításával. Hangoztatja e kör képviselőivel szemben, hogy a „nyelv nem köve41 9

ti a matematikai összefüggések merev rendjét” (1941-ben 158 —9). A nyelv hasz
nálójának egyik fő feladata a nyelv szűkösségeitől, kifejezésbeli korlátáitól való
megszabadulás. A nyelv merev matematikai rendjének képében a szellem szár
nyaló szabadságának gúzsbakötődését látja. 1969-ben azonban bírálatának szi
gora kissé felenged, elsősorban Wittgensteinnel szemben (Kainz 1969, 728):
W. elmélete néma szokásos helyes kiejtési, helyes fogalmazási bírálatok szintjén
túlm utató nyelvkritikát tartalmaz: a Saussurre-i ,,langue”-ot, tehát magát a
nyelvi csontvázat is képes bírálni a logikai kifejezőkészség és pontosság szem
pontjából. Sajnos, a modern pszicholingvisztikát Kainz bíráló elméje már nem
értékelte és nem világította meg számunkra, hacsak hagyatéka nem rejt idevágóan valamit.
Még mielőtt Friedrich Kainz örökre távozott volna körünkből, olyan mű
vet hagyott ránk, amit Erich Heintel (1977, 513) ,,. . .kritikai fáradozásai
koronájának” nevez nekrológjában. E mű címe ,,Über die Sprachverführung
des Denkens”, amit magyarul talán „A gondolkodás nyelvi félreirányítása”
címmel adhatnánk vissza. Ez 1972-ben jelent meg Berlinben. Azt sorolja fel
benne Kainz, hogy a gondolkodás megtévedéseinek, ill. megtévesztéseinek
milyen nyelvi útjai képzelhetők el. Ezekről a gondolkodási félreirányulás-típusokról táblázatot, teljességre törekvő leltárt készít. Szórealizmusnak nevezi
pl. a szöveg betű szerinti értelmezését, a mértéktartást áthágó nyelvi megnevezések,
tehát a túlzó mértékű általánosítás nyelvi formái, ill. a stilisztikai hatást kiváltó
túlzások éppúgy félrevezetnek, mint a józan mértéktartáson túlmenő jogalmi
különbségtevések (túlkomplikálások). A szinonimika, a homonimika, a metaforák,
ezen belül a metonímiá/c szintén veszélyt jelentenek. A hamis tudat nyelvi
visszahúzó erejét Kainz ,,nyelvi rács”-nak nevezi, mi ugyanezt nyelvi sorom
pónak mondhatnánk. Az üres nyelvi formulák is félrecsúsztatják a gondolko
dást, csakúgy mint a nyelvi begyakorlás meghatározó kifejezései. Kifejti, hogy
a nyelvi struktúra maga is bizonyos gondolkodásbeli gátat képezhet. De nem
minden esetben! Egyesek pl. azt állítják, hogy a létige mindenüvé való kité
tele, az ún. kopula, előnyére válik a gondolkodás pontosságának: ez akopulahasználat viszont nyilvánvalóan strukturális-grammatikai sajátosság. A be
tűvetés és a helyesírás is — különösen, ha ez komplikált és nagyon hagyomá
nyos — akadályt jelenthet a szabad gondolatkifejtés során. Az adott nyelv sa
játosságai maguk is beszűkülést eredményezhetnek. Az egyes szóképek által
felidézett fogalmi asszociációk — gondoljunk csak a magyar gyakorlatban is
használatos Elvira utónév és a magyar elvirul ige elbeszélő múltja közötti
hangzásbeli rokonság előítéletszerű hatására — szintén veszélyesek lehetnek.
Végül a reklámszövegek, a szépítő szóalakok és fogalmazásmódok, valamint a
paradoxonok és szójátékok, tehát a logikai képtelenséget tartalmazó stílusfordulatoknak a tévedés örvénye felé sodró hatásáról beszél Kainz.
Friedrich Kainz nem csekély hatást gyakorolt Magyarországon munkásságá
val. Tóth Béla pszichológus volt az első, aki közvetlen kapcsolatba került a
tanszékén folyó munkákkal, eljárásokkal. A „Beszéd, jellem, személyiség”
című munkájához Kainz írt részletes előszót, ami önmaga is értékes darabja
a kainzi életműnek. Tóth a kísérleti eszközök magas fejlettségű laboratóriumát
vette igénybe Kainz támogatásával. Tóth Bélán kívül mások munkássága is
jelzi Kainz eredményeinek hatását. De a pszichológusokon túlmenően a magyar
nyelvészet is sokat köszönhet neki. Fő művének egyik neves magyar elismerője, Vértes 0. András, nemcsak ismertette (Vértes 1958) a Psychologie der
Sprache c. munkát, hanem rám utatott azon részeire is e munkának, melyekben
420

Kainz kifejezetten a magyar, ill. valamelyik finnugor nyelvre utal, vagy ame
lyeknél ezekből a nyelvekből merít példát. E sorok szerzője elsősorban Kainz
nyelvi funkció-rendszerét, tehát a beszédcél-problematikát hasznosította a
kainzi életműből. Amikor a bühleri nyelvi funkciók értékelését adjuk, nem
nélkülözhető Kainz idevágó nézete (még akkor sem, ha a hazai pszicholingvisztikusok előtt elsősorban az amerikai pszicholingvisztikai irodalom
ismert, s ez pedig legfeljebb Bükiért fogadja el), ti. Kainz el nem hanyagolható
mértékben fejlesztette tovább a bühleri rendszert.
A gyermeknyelv kutatóira, elsősorban a magyarul író újvidéki Mikes Melá
niára, valamint hazai kutatónkra, Meggyes Klárára volt hatással Kainz nyelv
pszichológiája. Zolnai Béla hosszasan ír a „csend” stilisztikai hatásáról (Zolnai
1964), s ebben is Kainz hasonló nézeteinek közvetlen vagy közvetett hatását
kell látnunk.
Kainzzal egy Magyarországon is nagy hatású tudóstól kellett búcsúznunk
Bécsben az említett nyelvészkongresszuson, de búcsúznia kell a Magyar Pszi
chológiai Szemle szélesebb közönségének is, ezúton köszönve meg a tőle kapott
szellemi gyarapodást.
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BESZÉLGETÉS KELEMEN LÁSZLÓVAL

Lapunk olvasói már megismerkedhettek az ELTE Pszichológia Tanszéké
nek munkájával. A budapestin kívül a debreceni egyetemen képeznek pszi
chológusokat. Dr. Kelemen László, a Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE)
Pszichológia Tanszékének vezetője válaszol kérdéseinkre:
— Mi tette szükségessé a pszichológusképzést az Önök egyetemén ?
— Kiépült Magyarországon a nevelési tanácsadói és pályaválasztási inté
zetek hálózata, melyekben jelentős számban szakképzetlen, illetve másra képe
síte tt emberek dolgoztak és dolgoznak jelenleg is. Új területek nyíltak meg
az alkalmazott pszichológia számára, főként az üzemekben, tehát indokolttá
vált a pszichológus képzés bővítése. Jelentős tényező volt, hogy a budapesti
egyetemen végzettek közül kevesen vállaltak vidéken munkát, a mind növekvő
igények egyre inkább kielégítetlenek maradtak, ezért minisztériumi határozat
alapján 1974-ben megindult Debrecenben a budapestivel azonos tematikájú
egyszakos, egységes pszichológusképzés.
— Mekkora a hallgatói létszám ?
— A „legidősebb” évfolyamunk jelenleg negyedéves. Összesen 55—60 hall
gatónk van, tehát évfolyamonként átlag 15. Első éven 10-en tanulnak, a jövő
évi keretszám is csak 10 fő. Ez a létszámcsökkenés több okból érthetetlen
számunkra, ugyanis viszonylag sok oktatót vontunk be a pszichológus kép
zésbe, műszerparkot hoztunk létre, és a társadalom is egyre több pszichológus
munkájára tart igényt.
— Milyen hagyományai voltak a pszichológia oktatásának a KLTE-n ?
— Egyetemünkön hosszú ideig egységes Neveléstudományi Tanszék s azon
belül neveléstudományi, népművelési és pszichológiai csoport működött. 1970ben alakult az önálló Pszichológiai Tanszék a tanár-, illetve pedagógia szakos
hallgatók oktatása céljából. 1974-ben jelentős bővítésre került sor a pszi
chológusképzés beindítása érdekében. Jelenleg 13 oktatói státuszon 11 főállású
és három másodállású (Budapestről lejáró) oktató dolgozik. Rajtuk kívül 5
kutató, valamint egy-egy elektromérnök, elektrofizikus és laboráns tartozik
a tanszékhez, tehát elmondhatjuk, hogy sikerült minden területre megfele
lően képzett oktatót, ill. szakembert szerződtetnünk.
— Hogy kapott helyet az új tanszék az egyetem már meglevő szervezeti
kereteiben ?
— Amikor tanszékünk megalakult, az egyetemen már kialakult oktatási
rend volt, és igen nehezen lehetett helyet szorítani a pszichológusképzés órái
nak. A tanteremhiány és a tanszék zsúfoltsága hosszú időn át nehezítette
munkánkat. Ma már azonban az egyetem vezetése ezt a gondunkat megol
dotta.
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- Tudják-e biztosítani az oktatásban az ELTE Pszichológia Tanszéke által
nyújtott színvonalat ?
— Képzési tervünk ugyanaz. A tanszéken — megítélésem szerint — ma
már minden szaktárgyban megfelelő színvonalú oktatás folyik. A színvonal
összehasonlítására azonban nem vagyunk hivatottak.
— Azzal indítottuk ezt a beszélgetést, hogy az itteni tanszék elsősorban
vidéken dolgozó pszichológusok képzésére hivatott. Ez azt jelenti, hogy
elsősorban gyakorló pszichológusokat kívánnak képezni ?
- Igen, elsősorban — persze szeretnénk, ha egy-két hallgatóból kutató
válnék.
— A gyakorlati képzés szemszögéből nézve helyesnek tartja-e az alapkép
zés igen erős matematikai orientációját, hangsúlyozott elméleti beállí
tottságát ?
— Nem hiszem, hogy ilyen mértékben mindenkinek szüksége lesz rá, de a
matematikai alapozás feltétlenül fontos. Azt gondolom, meg lehetne tenni a
pszichológusképzésben ugyanazt, amit a műszaki egyetemeken már megtettek:
a lépcsőzetes képzést. Lenne egy jó alapokra felépített, inkább a gyakorlatra
orientált képzés, amire ráépülne a jövendő kutatók számára létrehozott és
fenntartott erős, teoretikus kurzus. Ilyen tervekkel természetesen csak a jelen
legi képzés teljes kiépülése és megszilárdulása után célszerű foglalkozni.
— Gyakorlati szakembereket kívánnak képezni. Megvannak ehhez a fel
tételek ? Hogyan tudják megoldani a hallgatók gyakorlatait ?
— A képzés bevezetése óta igyekeztünk laboratóriumot kifejleszteni. Kez
detben ehhez nem volt megfelelő helyiség és anyagi keret. 1976-ban közel
3 millió forintot kaptunk az EEG laboratórium kialakításához. Az egyetem gon
doskodott helyiségekről is. Azóta sikerült létrehozni két laboratóriumot, egyik
nek inkább pszichofiziológiai profilt adtunk — humán- és állatkísérletek egy
aránt végezhetők benne —, a másiknak általános lélektanit. A laboratóriumok ré
szére megrendelt alap- és kiegészítő műszerek egy része már megvan, vagy ebben
az évben várjuk. Mindenesetre a laboratóriumok most már olyan felszerelt
séggel rendelkeznek, hogy a tananyaghoz tartozó főbb kísérleteket be tudjuk
mutatni, a hallgatók az alapvető gyakorlatokat el tudják végezni. Reméljük,
hogy a közeljövőben a laboratóriumokban megindulnak a műszeres k u tatá
sok is. Az évközbeni gyakorlatokat az orvostudományi egyetem klinikáin,
illetve kórházakban, gyermek-ideggondozóban, nevelési tanácsadóban végzik
a hallgatók. A fejlődés- és pedagógiai lélektan gyakorlatokat bölcsődékben,
óvodákban, iskolákban tartjuk. A helyi közlekedési vállalatnál működik mun
kalélektani laboratórium, ott is van lehetőség gyakorlatok tartására. Nyári
gyakorlatra a múlt tanévben került sor először. Két-két hallgató dolgozott a
karcagi kórházban, a pomázi munkaterápiás intézetben, a dobai szocioterápiás
intézetben. A tatabányai kórház, a H. B. megyei Tanácskórház ideg-elmeosztályán, valamint a debreceni Gyermek-ideggondozóban egy-egy hallgatónk
gyakorolt, öten pedig az OIE-ben.
— Nem lehetett volna helyben megoldani a nyári gyakorlatot is ?
— Kívánatosnak tartottuk, hogy hallgatóink minél több intézmény munká
jával ismerkedjenek meg.
— Hogyan tervezik a jövő év ötödéveseinek szakmai gyakorlatát ?
— Az ötödév I. és II. félévében a tanterv által előírt gyakorlatok teljesí
tésére a debreceni és a könnyen elérhető Debrecen környéki bázisintézménekben van lehetőség: a Hajdú-Bihar Megyei Tanácskórház Ideg- Elmeosz423

tályán, a Nevelési Tanácsadóban, a Gyermek-ideggondozóban, a MÁV Egész
ségügyi Központ Pályaalkalmassági Laboratóriumában, valamint a Karcagi
Kórház Ideg- és Elmeosztályán. Hallgatói igény és álláslehetőség esetén mód
nyílik arra, hogy ötödéveseink egy része munkába álljon. Általános gyakor
lat, hogy a tanárszakosok az utolsó évben már kimehetnek iskolákba dolgozni.
Erre mód nyílik a pszichológusoknál is. Utolsó évben kevesebb elméleti óra
van már, s ezekre a munkavégzés mellett is be tudnak járni. A környező váro
sokból, községekből már kaptunk jelzéseket, hogy szükségük lenne pszichológusi'a. Elsősorban munkalélektanhoz értő szakembereket várnak, de keresnek
pszichológust olyan pályaválasztási és nevelési tanácsadókba is, ahol jelenleg
képesítés nélküliek dolgoznak. Természetesen a képzés akkor a legteljesebb,
ha az V. évet is az egyetemen töltik.
— Hogyan kapcsolódik be a tanszék a szakképzésbe ?
— Nem foglalkoztunk még a posztgraduális képzéssel, mivel ötödéveseink
az idén még nincsenek, Az egyetemen azonban igyekszünk mindent megtenni
azért, hogy gyakorlatilag is jól képzett szakemberek kerüljenek ki tőlünk.
Tervbe vettük például egy munkalélektani mintalabor létrehozását, melyben
megtalálható lenne valamennyi, a munkapszichológiában alapvető jelentőség
gel bíró műszer. Azt hiszem, igy biztosíthatnánk hallgatóinknak a kellő gya
korlati felkészítést. Mindenesetre, az egyetemről kikerülő diplomás pszicholó
gusok még a szakképesítés megszerzése előtt is inkább lesznek alkalmasak
pszichológusi feladatok ellátására, mint a pályán nem pszichológus diplomá
val dolgozó szakemberek.
- Az ELTE Pszichológia Tanszékén szerveztek részükre egy rövidített
kurzust, ahol megszerezhetik a foglalkozásuk gyakorlásához szükséges
képesítést. Terveznek-e hasonlót Önök is ?
— Igen, csak más formában. Az OM felkérésére mi egy kombinált (nappali
levelező) képzés tervét dolgoztuk ki, ahol az első évet nappali, a másodikat
levelező, a harmadik ismét nappali s a negyedik — utolsó — évet levelező
formában végeznék a hallgatók. Részletes tematikája a képzésnek jelenleg még
nincs, csak általános szervezési elveket alakítottunk ki.
— Milyenek a végzős hallgatók elhelyezkedési lehetőségei ?
— Bár nálunk ötödévfolyam még nincs, ennek ellenére érdeklődtünk az
igények felől, melyek nagyon kedvezőnek mondhatók. Több szakképzett pszi
chológust tudna foglalkoztatni a Debreceni Orvostudományi Egyetem, a Volán
Vállalat megyei kirendeltségein, valamint a pályaválasztási intézetek. Ügy
érezzük, elméletileg és gyakorlatilag megfelelően felkészített szakembereket
fogunk az egyetemről kibocsátani, és izgatottan várjuk beválásukat a külön
böző munkahelyeken.
- Milyen tudományos kutatásokat vezetnek a tanszék dolgozói ?
- A Tanszék középtávú tudományos tervéből idézek: Kutatásaink több
sége a köznevelés fejlesztését szolgáló VI. kutatási főirányhoz, illetve az OM
által kiemelt témákhoz kapcsolódik és a pedagógia pszichológia tárgykörébe
tartozik. Tanszékünk ezen a területen rendelkezik a legtöbb kutatási tapasz
talattal, s ezt a tanszéki profilt a továbbiakban is erősíteni igyekszünk. Okta
tás-lélektani kutatásokat folytatunk gyakorló pedagógusok közreműködésével
és a tanügyi hatóságok támogatásával. Ugyanakkor a jövőben erősíteni sze
retnénk az általános, a személyiség-, a szociál- és a munkalélektani kutatáso
kat is. Részletezve:
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1.

A gondolkodás fejlettsége az egyes iskolai szakaszokban

Témafelelős : Dr. Kelemen László tanszékvezető egyetemi tanár
A kutatás célja a fogalmak, a gondolkodási műveletek és a problémameg
oldások optimális szint jének megkeresése a különböző életszakaszokban és ta n 
tárgyakban, s ezzel a tantervi tananyag-szerkesztés fejlődéslélektani megala
pozása.
A kutatási módszerek: felmérések, laboratóriumi és osztály kísérletek. Oktató
kísérletek során fejlesztő hatású feladatrendszerek alkalmazásával keressük az
optimális fejlettségi szinteket.
A téma kutatása több mint húsz éve folyik, s eddig két iskolai szakasz
(alsó tagozat, felső tagozat) vizsgálata zárult le. Az 1976 1980 tervidőszak
témája a 14—18 éves tanulók tudásszintje és gondolkodása.
2a. Gondolkodásfejlesztés feladatrendszerekkel
Ennek a témának a vezetője is a tanszékvezető
A kutatás célja olyan feladatrendszerek összeállítása az adott tantárgy logi
kai struktúráját és az optimális logikai fejlettséget figyelembe véve, amelyek
egyrészt biztosítják a tananyag aktív elsajátítását, másrészt a gondolkodás
tervszerű fejlesztését. A feladatrendszerek lehetővé teszik a tanulás precíz te r
vezését és programozását, de ugyanakkor elkerülik a programozott oktatás
egyoldalúságát, s a tanári irányítás és a tanulás kollektív formái megmarad
nak. Harminc évre tekint vissza ez a vizsgálat, jelenleg a tapasztalatokat
szeretnénk a gyakorlatba átültetni.
Módszerünk: feladatrendszerek kísérleti kipróbálása és ellenőrzése kísérleti
és kontroll osztályokban. A kísérleti oktatást folyamatosan megfigyeljük és
regisztráljuk a gyakorló pedagógusok közreműködésével.
A téma jelenlegi vizsgálata az 1972/73-as tanévben indult az általános iskola
I. osztályában a környezetismeret tárgyban, hat iskola (tizenegy osztály) rész
vételével, s azóta longitudinálisán folyik.
A feladatrendszeres kísérletek folytatása pillanatnyilag a felső tagozat VI.
osztályában a földrajz és az élővilág tárgyak keretében történik.
2b. A feladatrendszeres oktatás hatása az ismeretelsajátításra
és a gondolkodásra középiskolás tanulóknál
Témavezető: Dr. Balogh László egyetemi adjunktus
A cél kettős: a feladatrendszerek kidolgozása során vizsgálni a feladatrend
szerek összeállításának problémáit, valamint összehasonlító vizsgálatokkal nyo
mon követni a feladatrendszeres oktatás gondolkodásfejlesztő hatását egy tan 
tárgyon belül. 1974 —77-ig a megye 17 középiskolai osztályában kb. 600 tanuló
részvételével folyt longitudinális kísérlet a magyar nyelvtan tárgykörében.
Jelenleg az összegyűlt vizsgálati anyag feldolgozása folyik, alapjául szolgálva
a témavezető kandidátusi értekezésének. A Hajdú-Bihar megyei Pedagógus
Továbbképző Intézet mindhárom évfolyam feladatrendszerét megjelentette
hogy elősegítse elterjedését.
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3. A z oktatási módszerek pszichológiai elemzése az általános iskola V —VI II.
osztályában a kémia, fizika és a matematika tantárgyának oktatásának keretén belül
Témavezető: Ádám Péter egyetemi adjunktus
Cél: kutatni a gyakorlatban is ténylegesen alkalmazott módszereket, meg
állapítani, hogy melyek azok, amelyek valóban a gondolkodás fejlődését ered
ményezik.
Módszer: a gondolkodás fejlesztésére szolgáló módszerek integrált formában
alkalmazva hogyan járulnak hozzá a tanulók személyiségének s azon belül
képességeinek fejlődéséhez, viszonyítva a hagyományos módszerekkel oktatott
osztályokban elért eredményekhez.

4. Az idegen nyelv tanításának pszichológiai és pedagógiai alapjai
az óvodás és kisiskolás korban
Témavezető : Nádudvari Imréné dr. egyetemi adjunktus, kandidátus
A fenti munka keretében — más idegen nyelvek mellett — a kísérlet leg
szélesebb alapjául az orosz nyelv szerepel. A témavezető által kidolgozott
módszer adaptációja szerint a munka az óvodai „nagy csoportban” és az álta
lános iskolai I —I I —III. osztályokban folyik. A harmadik osztálytól kontroll
ként sor kerül a hagyományos módszerrel oktatott osztályok eredményeivel
való összevetésre. A kísérlet 1981-ig ta rt és ez idő alatt 16 óvodai, valamint
32 általános iskolai osztályban kapott eredményekre támaszkodik.
Rendszeres felmérések alapján sor kerül a tudásszint, a beszéd majd az olva
sás és írás készségének, a nyelvi jártasságnak elemzésére: összevetésekre, követ
keztetések levonására, érintve a gondolkodás és az anyanyelv fejlődését is.
A kísérleten belül külön feladat az oktatási módszer egységes biztosítása,
tantervek, tananyag és segédeszközök összeállítása, a kísérletbe bevont peda
gógusok szakmai fejlődésének folyamatos biztosítása.

5. A kreativitás jellemzőinek vizsgálata felső tagozatos tanulóknál
Témavezető: Gellénné Dr. Kálmánchey Márta egyetemi tanársegéd
A vizsgálatot eddig 250 fővel folytatta le; kreativitás — (Torrance-teszt) és
intelligencia-vizsgálat (HAWIK), valamint ugyanezekkel a tanulókkal szociogram készült. A témavezető nagy populációval kiválaszt egy magas és egy
alacsony kreativitású csoportot, s ezekkel további személyiségvizsgálatokat
végez, hogy az intellektus szintjén végzett összehasonlításokat kitágíthassa az
egész személyiségre. Továbbá longitudinális vizsgálatot végez a kreativitás fej
lődésének és nevelési lehetőségeinek kutatására. Az előző témák mindegyike
a fő kutatási irányhoz tartozik. Ezeken kívül még az alábbi vizsgálódások
folynak.
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6. A pályaérdeklődés alakulásának vizsgálata a tantárgyi érdeklődés és más
személyiségtulajdonságok tükrében
Témavezető: Dr. Bugán Antal egyetemi tanársegéd
A vizsgálat a gimnáziumi évek során kívánja nyomon követni a címben
jelölt tényezők dinamizmusát, folytatva az 1974/75-ös tanévben vizsgált 500
érettségizőből álló faktoranalitikus vizsgálatát. Cél: a pályaválasztás eddig
kevésbé feltárt tényezőinek kutatása matematikai statisztikai módszerekkel.
7. Családok nevelési szokásrendszerének vizsgálata
Témavezető: Dr. Varjasi Edit egyetemi adjunktus
Cél: az eredmények körrel áltatása a tanulók teljesítményorientációjával,
illetve a formális és informális csoportokban vállalt szerepével.
8a. Motivációs tényezők szerepe a tanulás folyamatában
Témavezető: Dr. Bende István egyetemi tanársegéd
Résztémák: a) F rusztrációs szituációk hatása az emberi teljesítményre. E kuta
tás célja, hogy részletesen feltárja, elemezze és vizsgálja az emberi frusztrációs
konfliktus természetét és tényezőit, továbbá, hogy paramétereket határozzon
meg ilyen konfliktusok dinamizmusára, és becslést adjon a lehetséges kime
netelére. E paraméterek ismeretében pedig hatékonyabb emberi teljesítmény
váljon lehetővé különféle, mesterséges és természetes tanulási szituációkban.
8b. Frusztrációs tényezők vizsgálata állatkísérletekben
— Milyen nehézségek vannak a képzéssel kapcsolatban ?
Legtöbb gondot a helyiséghiány okozta. Mind a megnövekedett oktatói
létszám, mind pedig a fejlődésben lévő műszerpark oly mértékű zsúfoltságot
eredményezett, hogy ez az oktatási-nevelési tevékenységünket nagyon nehézzé
tette. Az egyetem vezetői látva a helyzet tarthatatlanságát, helyiségeket
bocsátottak rendelkezésünkre. Ezek enyhítettek a gondokon, de csak átme
neti megoldást jelentenek, hiszen így tanszékünk helyiségei az egyetem öt egy
mástól távol eső pontján vannak. A végleges megoldást egy egységes blokk
kialakítása biztosíthatja. Több éven át problémát jelentett a tanszék műkö
déséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása. Az egyetem vezetése azonban az
utóbbi években komoly mértékben megemelte a tanszék költségvetési kere
teit, s így a legszükségesebb anyagiak rendelkezésünkre állanak.
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KÖNYV
GÁSPÁRNÉ ZAUNER ÉVA: MONDÁSVÁLASZTÁS. PEDAGÓGIAI-PSZI
CHOLÓGIAI MÓDSZER A SZEMÉLYISÉG ÉRTÉKRENDSZERÉNEK
MEGISMERÉSÉRE
A kadém iai Kiadó, Budapest, 1978. 213 oldal

A szép kiállítású kis kötet érdekes és eredeti munkáról számol be, egy peda
gógiai-pszichológiai vizsgálómódszer kidolgozásáról és alkalmazási tapasztala
tairól, amely módszer közmondás és szólás jellegű kijelentések egyetértő és
elutasító választásán alapul. A szerző másfél évtizedes vizsgálódás és próbál
kozás után alakította ki a mondások megfelelő készletét, amelyek különböző
egyéni és társaslélektani vetületek értékszempontjait egyenletesen tartalmaz
zák, és amelyek a gyakorlatban beválnak a tudatos szintű értékrendszer meg
ismerésében. E könyvben leírja a szerző az eljárás személyiséglélektani alap
jait, ennek során a humanista pszichológia személyiségfelfogását vallja legin
kább magáénak, szól a vizsgálómódszerek és a személyiségelméletek összefüg
géseiről, majd a mondásválasztás módszerének kialakítási történetét vázolja
fel és ismerteti a módszer használatának szabályait, az értékelés szempontjait.
A kötet legnagyobb része a módszer alkalmazási lehetőségeiről szól, ezek között
nemcsak egyének vizsgálata szerepel, hanem különböző csoportoké is. Jelle
génél fogva a mondásválasztás módszere elsősorban fiatalok pedagógiai célú
megismerésére alkalmas.
A módszer által felölelt nyolc értékkor segítségével a vizsgált személy értékrendszeréről eléggé részletes kép nyerhető. Érthető, hogy ez a kép a pedagógiai
gyakorlat számára fontosnak és értékesnek tűnhet, és ez a módszer felhasz
nálását és elterjedését indokolja. A kapott kép értelmezése azonban igen prob
lematikusnak látszik. A szerző több ízben rámutat arra, hogy a mondásvá
lasztásokban kifejeződik a személyiség énideálja. Ezzel annak is hangot ad,
hogy a választásokból kibontakozó értékrendszer kisebb-nagyobb mértékben
(sajnos, arra nem kapunk megítélési támpontokat, hogy milyen mértékben)
eltér a személyiséget ténylegesen vezérlő értékek rendszerétől. Nem tudjuk
meg azt sem, hogy a főleg fiatal vizsgált csoportban mi lesz egy-egy periódus
idealizált értékeivel, milyen mértékben és ütemben válnak ezek valós, szervült
értékekké. Felidézi a módszer és az azt leíró szöveg a szociálpszichológia régi
dilemmáját is, azt, hogy a tényleges (tehát már nem idealizáltnak tekintett)
kognitív elemek (értékek, attitűdök) mennyire befolyásolják a viselkedést, és
mi a viszonyuk a szituációs hatásokhoz (pl. csoportnormákhoz, a szituációban
kibontakozó érdekviszonyokhoz stb.).
De vannak más problémák is, amelyek a könyv olvasásakor felmerülnek.
A módszer személyiségelméleti megalapozása vitára ingerel, véleményem sze
rint azért, mert a személyiség túl tág fogalom a főleg tudatos kognitív szinten
mozgó eljáráshoz képest. Nem véletlen, hogy a humanista lélektan szakemberei
nem is használják ezt a fogalmat, hanem ehelyett a seif (Selbst) fogalmával
operálnak, melynek sajnos nincs magyar megfelelője. E szerzők gyakran hivat428

koznak arra, amit a klinikusok állandóan tapasztalnak, hogy az én többféle
dinamikus szerkezetből tevődik össze, amelyek a gyermeki fejlődés különböző
környezeti (interperszonális) hatásait őrzik. Ezek a struktúrák feszültségben,
konfliktusban vannak egymással, és ez csak az identitás kialakulása, szervülése
után csökken némileg, de még azután is számottevő tüneti hatást fejt ki a
magatartásra, és létrehozza azokat a jelenségeket, melyeket a pszichoanalízis
jól leírt, és a személyiség három strukturális egysége (én, felettes én, ösztönén)
közötti feszültségdinamikának tulajdonított. Charlotte Bühler, Erikson és
mások munkáiból tudjuk, hogy az identitássá válni igyekvő énrészek néha
milyen krízisbe váltják egymást, micsoda „államcsínyek” zajlanak a fiatal
énben, hogyan adják át a helyüket már-már jellemvonásnak tűnő sajátosságok
más tendenciáknak, szemléleteknek, reakciómódoknak. Nyilvánvaló ebből,
hogy a mondásválasztás a fiatal énben uralkodó rendszerállapotot tükrözi, és
igen érdekes lenne tudni, hogy a tesztben mennyiben fejeződik ki a változási
irány, készenlét.
Elérkeztünk ezzel a tudatos szint alatti személyiségrétegekhez. A recenzens
ben kétség él, lehet-e akár pedagógiai megközelítésben is csak a tudatos szin
ten maradni, és figyelmen kívül hagyni az előzőkben említett éndinamikát,
amely indentifikációs mintákhoz, érzelmekhez, késztetésekhez, szükségletek
hez nyúlik vissza. A kétség csak erősödik pl. a negyedik bemutatott eset utolsó
bekezdésének olvasásakor (93. oldal — ezt érdemes idézni is): ,,A jó szándékú
fiatal munkás abba a típusba tartozik, amelyiknek még feltétlenül szüksége
van felnőtt vezető támogatására, hogy személyisége kibontakozzék, a pozitív
tendenciák megerősödjenek és a negatív példák (disszidálás, vesztegetés) ne
csábítsák helytelen útra. A pszichológus feladata ilyen esetben egyértelmű: a
helyes értékrendszer egyesítése a célok rendszerével és a motivációs bázissal.
Többszöri beható foglalkozás szükséges a megfelelő tudatosság kialakításához,
hogy eljusson az erkölcsi autonómiához” (kiemelések a szerzőtől). Hogyan
éri el ezt a pszichológus? Mi történik az említett foglalkozások során? Való
színűleg megmagyarázza a pszichológus a helyes utat, a jó elveket. De hat
ez ?
Tudom, hogy ez nem a szerzőnek, hanem a pedagógiai elméleteknek és gya
korlatnak általában szóló kétely, de mégis a könyv fokozottan felidézi. A fenti
esetből is látható, hogy a módszer által nyújtott képet közvetlenül felhasználha
tónak tartja a szerző, a recenzenst viszont az előbb felsorolt körülmények
éppen e téren teszik bizonytalanná. Azt pedig nyugtalanítónak érzem (meg
vallom, minden teszt hasonló alkalmazásakor ez az érzésem), hogy a mondás
választás a pedagógiai főiskolai felvételi alkalmasság megítélésében is hasz
nálatos. A szerző erről nem ír részletesen, fogalmazásmódjából úgy tűnik,
hogy a teszteredmény nem perdöntő, a szerző személyének ismerete és nem a
könyv szavatolja csupán, hogy ennek a nyugtalanságnak valószínűleg nincs
alapja.
Lényeges módszertani hiányosság, hogy a szerző látszólag nem vet számot
a vizsgálati helyzet torzító befolyásával, azzal, hogy a vizsgált személy — külö
nösen fiatal, de még inkább főiskolás vagy felvételiző — nem elsődlegesen érté
kek között választ, hanem impressziót akar kelteni interakciós partnereiben
magáról, egy képet prezentál, meg akar felelni ki nem mondott, de a szituáció
ban érzékelhető normáknak. A mondások eléggé megkönnyítik ezt a megfe
lelést, hiszen konnotációs mezőjük általában eléggé világos. Nem lehetséges-e,
hogy a módszer többet mér a Goffman-féle „impression management” képes7*
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ségéből (amely a társadalm i beválásban, érvényesülésben nagyon is lényeges
és nem lebecsülendő képesség), m int az értékekből?
Ily e n és ehhez hasonló dilem m ák m erülnek fel a könyv olvasásakor. Ezek is
m u ta tjá k , hogy a könyv gondolatébresztő m unka. Értékeléséhez még azt is
hangsúlyozni kell, hogy a szerző egy fejlődésben levő, nem lezárt próbálko
z á s t m u ta t be, amely sokféle m ódosítást megenged. A recenzens ismer vál
to z ta tá s t (Gondos Ernő m u nkáját), amely igen jól bevált olyan szociológiai
típ u sú kutatásban, am ely nagyobb csoportok kulturális állap o tát és viselke
d é s é t igyekezett megismerni. A könyvhöz, filmhez, televízióhoz való tudatos
viszony és az azokkal kapcsolatos viselkedés szinte azonos szinten van, m int
a m ondásválasztások kognitív tere, így a sajátos szociológiai megközelítésben
a m ódszer nagyon jó eszköz. U gyancsak tap asztalatból tudom , hogy egyének
vizsgálatában a teszt nagyon jó kommunikációs eszköz, m ert a mondások evok a tív hatása nagyon sok a ttitű d ö t és gondolatot felszínre hoz, ezek némelyikét
k ö n n y en vissza lehet vezetni az élményekig, és így, könnyen jól indul meg az
exploráció. Valamilyen m ódon az egyén ténylegesen benne van a választásá
b a n , de hogy hogyan, m ennyire, azt még további vizsgálatoknak kell m ajd
tisztázn iu k . Rem éljük, hogy ez a könyv a m aga információival és vitára pro
vo k áló hatásával hozzájárul ehhez a tisztázáshoz.
B u d a B éla

A PÁ LYA LÉLEK TAN K É ZIK Ö N Y V E
H andbuch der Berufspsychologie. Szerkesztette: Kari Heinz Seifert, 1977. Verlag für
P sych ologie Dr C. J. Hogrefe, G öttingen, Toronto, Zürich, 781 oldal

A pályalélektan irodalm a jelentősen gazdagodott a linzi Seifert professzor
irá n y ítá sa a la tt dolgozó nem zetközi szerzői kollektíva kiadványával. A szer
k esztő és m unkatársai a pályalélektan hagyományos felfogása alap ján alakí
t o tt á k ki a kézikönyv fejezeteit, amelyben elsősorban a ném et, továbbá az
angolszász pályaválasztási irodalom utóbbi két évtizedre kiterjedő eredm é
n y e it dolgozták fel.
A könyv öt különálló, különböző terjedelm ű fejezetre tagolódik, amelyek
felölelik a pályalélektan fő területeit.
A „M unka és pálya az ipari világban” című első fejezet bevezető tanulm á
n y á b a n Th. Scharm ann (Á pályák sajátossága, keletkezése és változása) tö r
té n e ti szempontból vizsgálja az em ber-pálya megfelelés szociokulturális és
szocio-ökonómiai kérdéseit. A szerző részletesen k itér a pálya-fogalom értel
m ezésére, továbbá b e m u ta tja a pályarendszerek, szakm a- és tevékenység
s tru k tú rá k változásait. F . Stooss dolgozatában (A pályák és pályatevékeny
ségek rendszere) a következő területeket érinti: a pályarendszerek különböző
tudom ányos felfogásait egységes nóm enklatúra kialakítása érdekében; a szak
m á k különböző gazdasági, szociális, pszichológiai és pedagógiai aspektusait a
m u n k a- és pályaelemzések segítése érdekében; az egyes pályákról való kom p
lex tájékozódásának lehetőségét.
A második rész, „Pszichológiai pályakutatás: a szakm ai tevékenység pszi
chológiai elemzése és osztályozása” , szintén több tanulm ányból áll, amelyben
a pszichológiai p á ly a k u tatá st sokoldalúan, többféle megközelítésben tárg y al
já k a szerzők. G. G raf H oyos (Munka- és pályaelemzés m ódszertana) írásának
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egyik fontos gondolata, hogy a „karakterisztikus szakmai tevékenység-komp
lexumból a pályák egységes és zárt rendszerét kell létrehozni”. Dolgozatának
második részében a pályák osztályozásával foglalkozik, illetve módszertani és
technikai adalékokkal egészíti ki azokat. E. Frieling (A szakmák felosztása
pszichológiai szempontból) főként az amerikai pályaválasztási irodalom kriti
kai elemzésével ad jelentős kitekintést az általa vizsgált területre (pl. felosz
tási módszer az érdeklődés, a képességek, a személyiségfaktorok alapján, a
multidimenziós módszer stb.).
„A pályaválasztás és az életpálya fejlődésének kutatása” c. harmadik részben
három, nemzetközileg ismert pályalélektani kutató közöl tanulmányt. Vala
mennyien feladatuknak tekintik, hogy áttekintést adjanak az egyes elméletek
és koncepciók helyzetéről a pályaválasztási tanácsadás interdiszciplináris rend
szerében.
Seifert (A pályaválasztás és a pályafejlődés elméletei) a modell-elképzelések
sorát mutatja be, amelyek a pályaválasztás, a szakmai fejlődés és a szakmai
magatartás kutatására szolgálnak (így pl. a fejlődéslélektani, pszichodinamikus, szociológiai és szocioökonomiai elméletek, a Holland-féle tipológiai fel
osztás vagy a modellfeltevések stb.). W. Jaide (Pályaválasztási előkészítés és
pályaválasztás) empirikus vizsgálati eredmények alapján a pályaválasztási elő
készítés során a személyes-szociális fejlődés alakulását kíséri végig az első
pályaválasztási döntésig. A gyermekkori kalandos választásoktól kezdve az
iskolai pályaválasztás szociális kapcsolatait és komponenseit m utatja be,
továbbá azt, hogyan megy végbe a pályaválasztás a különböző iskolai cso
portokban. Jaide külön fejezetet szentel a jelenlegi kutatások tükrében egy
új koncepció bemutatásának és elemzésének, amely a pályaválasztási érett
séget a korábbiaktól eltérő módon értelmezi. Ezen kívül foglalkozik a leányok,
a tanulásban elmaradottak, a vidéki fiatalok pályaválasztási sajátosságaival.
U. K. Kleinbeck (A pályasiker - pályaelégedettség — szakmai fejlődés) a szak
mai magatartás specifikumait veszi sorra az első választás után a szakmai te
vékenység folyamatában. A szerző dolgozatát az un. teljesítménymotivációs
elmélet alapján készítette.
A „Pályaválasztási tanácsadás és szakmai követelmény” c. negyedik feje
zet tanulmányaiban a következő alapvető tendenciák figyelhetők meg: a per
manens tanácsadásra való törekvés; a pályára nevelés összefoglaló alapelemei
között központi helyet foglal el a pályaorientálás; a tanácsadási helyzet pszichodinamikus tendenciáinak elemzésére irányuló törekvések kiszélesítése (főként
kommunikációelméleti és klinikai pszichológiai modell-elképzelések alapján);
törekvés a pályaválasztási diagnosztikát elősegítő módszerek körülhatárolá
sára; a standardizálás továbbfejlesztése érdekében a módszertani apparátus
tökéletesítése (tesztértékelés, tesztinterpretáció színvonalának javítása) stb.
A. Neubert (A pályaválasztási tanácsadás története, feladata és szervezete)
című dolgozatában a jelenlegi pályaválasztási törekvésekről ad számot. A
pályaválasztási propagandával két tanulmány is foglalkozik. H. Ries írásában
egy kommunikáció-elméleti modell alapján a pályaválasztási folyamat köz
ponti információs és orientációs komponenseit tárgyalja, különös tekintettel
a tanácsot kérők és az informátorok között kialakult kapcsolatokra. P. Frey
(A pályafelvilágosítás gyakorlata és problémái nemzetközi összehasonlítás
ban) az eddigi gyakolat alapján mindenekelőtt a német nyelvterületen kiala
kult pályaválasztási propaganda szervezeti és módszertani aspektusait elemzi.
A következő referátumban A. Bürgi és B. Rutishauser a tanácsadási szituáció
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sajátosságait vizsgálja, középpontban a verbális interakciók és a befolyásolási
mechanizmusok hatásaival. Elsősorban a tanácsadási folyamat során az ún.
tanácsadó magatartás alapkoncepcióit veszi sorra a szerzőpár, illetve a tanács
adó és a vizsgálati személy(ek) beszélgetési magatartásának szervezeti, szociá
lis és személyes determinánsait. A „hagyományos” pályaválasztási terület
tel, a pszichodiagnosztikával H. H. Eckardt foglalkozik (Pszichológiai diag
nosztika a tanácsadás szolgálatában). A szerző az alapvető koncepciók bemu
tatásán túlmenően a diagnosztikai tevékenységet mint folyamatot értelmezi.
Elméleti és módszertani szempontból egyaránt érdekes és feltétlenül hasznos
W. Jaide másik tanulmánya is (A pályaválasztási tanácsadás beválásához).
A tömör dolgozatban először áttekintést kapunk a tanácsadási folyamatot
befolyásoló tényezők rendszeréről, másrészt értesülhetünk a tanácsadás alap
vető metodikai nehézségeiről is. A beválási kontrollvizsgálatok bemutatott
módozatai szintén ötletes elméleti és módszertani lehetőségeket kínálnak. A
fejzetet R. Nave-Herz írása zárja (Iskolai és pályapedagógiai adalékok a pálya
választás megkönnyítésére). A pályára való előkészítés folyamatában köz
ponti helyet foglal el dolgozatában a pályaválasztási döntés kialakítása. Külö
nösen didaktikai szempontból értékes a pszichológusnő tanulmánya, amely
ben elsősorban a különböző gyakorlati oktatási formák szempontjából elemzi
a pályaválasztási előkészítés iskolai lehetőségeit.
Az ötödik részben („Szakmai fejlődés, pályaválasztási tanácsadás és szak
mai követelmények a károsodottak rehabilitációja során”) K. H. Seifert indo
kolja részletesen a pályaválasztási tanácsadás rehabilitációs tevékenységének
szükségességét. A pályaválasztási rehabilitáció pszichológiai és pedagógiai,
szociológiai alapjain túlmenően a szakmai rehabilitációról is olvashatunk hasz
nos gondolatokat Seifert két tanulmányában.
A teljesség igénye nélkül, részleteiben is csak vázlatosan bemutatott kiad
vány a szó igazi értelmében kézikönyv, amely a fellendülő hazai pályalélek
tani kutatásokat végző kollegák számára nélkülözhetetlen.
Kritikai észrevételeinket a következőkben fogalmazzuk meg: 1. A szakmai
életbe való pszichoszociális beilleszkedés problémái nem kapnak megfelelő
szerepet a pályalélektan átfogó és részletes bemutatása során. 2. Hiányoljuk
továbbá a szakmai képzés-továbbképzés rendszerének részletesebb kifejtését.
3. Hasonlóképpen a pályaválasztási érettség kérdéskomplexuma csak az egyik
referátum keretén belül szerepel.
A hiányosságokon túlm enően a kézikönyv legnagyobb értéke a pályaválasz
tá si tanácsadás lélek tan án ak tem atikus feldolgozása és összegezése, illetve a
fejezetenként közölt ren d k ív ü l gazdag (m integy k ét ezer!) irodalmi h iv atk o 
zás, amelynek alap ján a kiadványt a tu dom ányág egyik alapvető m u nkájá
n a k kell tekintenünk.
Zakar A ndr ás

NAGY ATTILA: A TÖBBKÖNYVŰ OKTATÁS HATÁSA
A kadém iai Kiadó, 1978. B udapest, 146. pp, „Pszichológia a gyakorlatban”
sorozat, 36. kötet

Igen fontos és fölöttébb időszerű kérdés előkísér leiének tekinthetjük ezt a
— műfaját az alcímben pontosabban megjelölő — könyvet: „Beszámoló egy
gimnáziumi kísérletről.” A kérdés időszerűségét bizonyítandó arra a közis432

m ert tényre kell em lékeztetni, hogy az oktatás korszerűsítése m a m ár nem
csupán a m inisztérium okban és az e célra alakult bizottságokban napirenden
levő tém a, hanem az általános iskolák első osztályaiban kötelezően beveze
t e t t gyakorlat is. Az alap- és középfokú oktatás teljes m egújítása határozat
szintjén megfogalmazódott, és számos pedagógiai és pszichológiai vizsgálatot
végző m unkacsoport próbálkozik az új pedagógiai módszerek hatékonyságá
nak felmérésével. A reform -törekvések egyik fontos ismérve az, hogy a ta n 
könyv leszűkített ismeret- és tényanyaga, deklaráló stílusa hely ett további
tájékozódásra ösztönző érdeklődést próbál felkelteni.

Nagy Attila az 1970—74-es tanévekben folytatott kísérletével a komplex
szemléletű oktatás hatásvizsgálatában úttörő szerepet vállalt. Lelkes és ön
tevékeny pedagógusokkal, könyvtárosokkal szövetkezve egy gimnáziumi osz
tályban olyan oktatási formával próbálkozott, amelyben az egy tankönyvre
építő tanítás helyett a diákok önálló könyvtári búvárkodására alapozott. A
többféle szemléletű forrásmunkát a diákok referálták, így mód nyílott arra,
hogy az egyes diákok, valamint az osztály egésze — az egyéni érdeklődés
messzemenő figyelembevételével — behatóbban megismerhessen egy-egy kér
déskört. A módszer fő célkitűzése azonban nem csupán az ismeretek elmé
lyítése volt, hanem a problémák problémaként, nyitott kérdésként való bemu
tatása, a többszempontú megközelítés és a vita lehetőségének pedagógiai célú
felhasználása. A diákok így hellyel-közzel maguk is tanárokká váltak, a tanár
nem képviselte többé a mindentudó és feltétlen tekintélyt.
A szerző feltételezte, hogy ennek a megreformált oktatási stratégiának
olyan következményei lesznek, amelyek túlmutatnak azon a nem csekély
eredményen, hogy a diákok önálló megfigyelőképessége, aktív ismeretszerzési
igénye, problémaérzékenysége javul. Azt is elővételezte, hogy a lezáratlan, az
órán formálódó, rugalmas ismeretközlés alakítja a fejlődő személyiséget is: az
egyének gondolkodásmódja nyitottabbá válik, kreativitásuk fokozódik, belőlük
érettebb, demokratikusabb közösség szerveződik.
A kísérleti oktatást a magyar, biológia, fizika és történelem tantárgyak
kapcsán vezették be a pedagógusok. A kötelező tananyag mellett a diákokat
megtanították a könyvtárban az önálló ismeretszerzés, az irodalomkeresés és
lexikonhasználat technikájára. A kísérlet eredményességének felméréséhez
többféle módszer szolgált, ami tükrözte a változással kapcsolatos hipotézise
ket. A módszer didaktikai helyességéről a tanári beszámolókból kaptak képet.
A tanulmányi munka eredményességére az egyes tantárgyakban elért érdem
jegyekből következtettek. Az újfajta oktatási módszertől azonban a szűkén
vett tanulmányi munkán túlmutató eredményeket is reméltek. Egy-egy nap
időmérlegének elemzésével, a tanításon kívüli olvasmányanyag értékelésével
azt kívánták megragadni, hogy az ismeretszerzés, művelődés igénye mennyi
ben vált önálló késztetéssé, belső motivációvá. A kísérlet eredményeképpen
a szerző azt várta, hogy a pedagógus rugalmas, vitaközpontú szemlélete a
tanulók egész kognitív stílusán nyomot hagy: nyitottabbnak, rugalmasabb
nak mutatja őket a Rokeach-féle dogmatizmus-skála, kifejlődik képességük
az alkotótevékenységre (ezt a kreativitás-teszt és az irodalmi érettségi dolgo
zatok tartalomelemzése hivatott dokumentálni), és nem utolsósorban, a többszempontú szociogram tanúsága szerint a diákok érettebb, demokratikusabb
közösségben élnek együtt.
A kísérleti osztály mellett ugyanezeket a méréseket egy kontroll osztállyal
is elvégezték, így kívánták megállapítani, mennyi a mindkét osztályban érvé433

nyesülő spontán fejlődés, és mennyi a kétféle tanítási forma hatása. Arra
törekedtek, hogy mindkét osztályba nem tagozatos, adottságaik (előző tanul
mányi eredmény, szülők foglalkozása, iskolai végzettsége) szempontjából átla
gos tanulók kerüljenek, mivel nem valamilyen, már úgyis érdeklődőbb, szé
lesebb körű ismeretekkel, jobb képességekkel rendelkező, elit fejlesztési lehe
tőségeit kutatták.
A beszámoló szerint a komplex módszer hatására javultak a tanulmányi
eredmények, az olvasás igényesebbé vált, a tanulók információkeresési önálló
sága növekedett. A gondolkodásmód rugalmasabb, eredetibb és árnyaltabb
lett, az osztály társas szerkezete az egyének adottságainak figyelembevétele
révén nyitottabbá és demokratikusabbá fejlődött.
A szerző példás szerénységgel tárja fel módszereinek hiányosságait és buk
tatóit. Jellemző példaként emelem ki, hogy nem ugyanazok a tanárok taní
to ttak a kísérleti és kontroll osztályban, ami az alkalmazott pedagógiai mód
szerek és az értékelési rendszer kontrollját egyaránt megnehezíti. (Ezért azon
ban nem marasztalhatjuk el a könyv íróját, mert mindenki, aki terepkísér
letet végzett, tisztában van azzal, hogy a „terepen” milyen nehéz a labora
tóriumhoz hasonló, minden szempontból ellenőrzött eredményeket kapni.)
Kárpótol bennünket mindezért az életszerű iskolai helyzetben nyert eredmé
nyek valódisága.
A dolgozat igen mértéktartó és önreflexív, megjegyzései számos kritikának
elébe mennek. Úgy vélem azonban, az eredmények értékelésénél és értelme
zésénél a szerző nem járt el ugyanilyen mértéktartással. Tisztességesen és
tényszerűen bemutatja, hogy a tanári beszámolók igen kritikusan értékelik
az alkalmazott módszer eredményességét (a tanulók önálló kutatómunkán
alapuló beszámolói túlságosan gyenge színvonalúak voltak, csak az amúgy is
érdeklődő gyerekeket sikerült megmozgatni az órán), hogy a dogmatizmus és
a kreativitás teszt nem m utatott különbséget a kísérleti és a kontroll osztály
között. Ez azonban nem gátolja meg abban, hogy a hipotézise mellett tanús
kodó adatokat (az érettségi dolgozatok tartalomelemzése) egyértelmű ered
ményként könyvelje el. Az osztályok társas szerkezetére vonatkozó adatai
nem meggyőzőek. Mintha az értékeléskor a számok bűvöletébe esett volna,
a kategóriahatárokat kijelölő értékeknek túlzott jelentőséget tulajdonítva kis
eltéréseket lényeges különbségeknek vél (kölcsönösségi index a kísérleti osz
tály esetében 85,5; a kontroll osztály esetében 82,9; kategóriahatár 85). Álta
lában kevés szignifikáns eltérést tud felmutatni, a többi eredmény legfeljebb
tendenciákra utal. A hagyományos szociogramot úgy rajzolja fel, hogy rokonszenvre vonatkozó kérdést fel sem tesz. Kétlem, hogy a „bajban segítőkész”
osztálytársak esetében a kölcsönösség, a centralitási, a kohéziós, a sűrűségi
stb. indexek ugyanúgy értelmezhetőek lennének, mint a szimpátiára vonat
kozó kérdéseknél. Továbbá, amikor a két osztály tanulóit mint egyéneket
hasonlítja össze, a 43 kísérleti személyt 43 kísérletben részt nem vevő sze
mély kontrollálja, míg a társas szerkezetek vizsgálata esetén mindössze egy
kísérleti csoportot hasonlít össze egy kontroll csoporttal, egy társas szerke
zetet egy társas szerkezettel.
Ezek a hiányosságok azonban nem kérdőjelezik meg sem a pedagógiai
kísérlet, sem az arról szóló beszámoló tiszta szándékát, hasznosságát és érté
két, a próbálkozás időszerűségét és társadalmi relevanciáját.
F ara g ó K l á r a
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FOLYÓIRAT

ZEITSCHRIFT FÜR SOZIALPSYCHOLOGIE
A közel egy évtizedes folyóiratot a Hans Huber kiadó jelenteti meg. A
kiadó Graumann professzor, a folyóirat szerkesztősége a heidelbergi egyetem
pszichológiai intézetében van. A folyóirat évente négy alkalommal jelenik meg.
A szerkesztőség a német nyelvterület olyan kutatásait jelenteti meg, amelyek
a szociálpszichológia, a nyelvpszichológia és a politikai pszichológia területé
ről származnak. Elő kívánják segíteni, hogy ezeknek a pszichológiai ágaza
toknak olyan fóruma alakuljon ki, ahol lehetőség van a különböző elméleti
álláspontok közötti tudományos vitákra. A folyóirat további feladatának
tekinti, hogy tájékoztasson az újonnan megjelent könyvekről és cikkekről és ennek az információs „szolgálatnak” figyelemre méltó része s talán köve
tésre méltó része, hogy ismertetik a német nyelvű diplomamunkákat és dok
tori disszertációkat is.
Ez a recenzió a folyóirat 1977-es és 1978-as évfolyamában tallózik. A folyó
irat nyelve roppant nehézkes. Ennek talán legfontosabb oka az, hogy a szer
kesztőség nyilván aggályosán vigyáz egy tudományos mércére, és ez nemcsak
a közérthetőség, hanem az érthetőség rovására is megy néha. Ügy tűnik,
hogy a Zeitschrift für Sozialpsychologie szerkesztősége s az itt publikálni
kívánó szerzők egyaránt arra törekszenek, hogy a pszichológia szakszerű és
tudományos művelésének szemléletileg, módszertanilag és stilárisan „termé
szettudományos” vonulatát erősítsék.
,
Ettől a törekvéstől — amelyet sikerül átültetniük a gyakorlatba — a magyar
olvasónak olyan érzése támadhat, hogy ez a pszichológia, ami itt napvilágot
lát, apollinaire-i értelemben már szürrealista pszichológia. Mintha ezeket a
kutatókat már nem az érdekelné, ami érzékelhető, ami érthető, ami mérhető,
hanem az, hogy mi van a jelenségek, a tények mögött, melyek a lappangó
tartalmak. Jó néhány téma, tanulmány esetében ez viszont oda vezet, hogy
nem kibontanak mögöttes tartalmakat, nem kifejtenek lappangó összefüggé
seket, hanem az igen bonyolult matematikai apparátusok felhasználásával
árnyékba borítják, sőt, eltakarják a vizsgált jelenséget. Sok esetben nem gon
dolkodnak, nem értelmeznek ezek a tanulmányok, hanem egyre precízebb
modelleket mutatnak be. Lehetséges, hogy akkora empirikus anyag halmo
zódott fel, s ennek az anyagnak a megbízható feldolgozása olyannyira ellent
mondásos eredményekre vezetett, hogy valóban indokolt és ésszerű ekkora
figyelmet fordítani a mérőeszközökre.
A folyóiratban publikált tanulmányok másik jellegzetes vonása, hogy lénye
gileg kormánypártiak. Ez nemcsak azért figyelemre méltó, mert ékes bizonyí
ték amellett, hogy szociálpszichológusok — ellentétben újbaloldali és álbal
oldali nézetekkel — kisebb-nagyobb mértékben hasznos és kisebb-nagyobb
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mértékben fontos kutatásokkal segíthetik, támogathatják a maguk szakterü
letén kormányuk törekvéseit, s ettől még igen jó színvonalú művelői lehet
nek tudományuknak, hanem azért is, mert ebben az esetben a recenzens, s
talán minden progresszív ember számára rokonszenvesebb alternatívát támo
gatnak.
Az 1977-ben megjelent tanulmányok két csoportját mutatom be, termé
szetesen a teljesség igénye nélkül.
A méréstechnikával foglalkozik Borg és Lingoes. (Ingwer Borg & James
C. Lingoes: Ein direkter Transformationsansatz der multidimensionalen Ana
lyse dreimodaler Datenmatrizen: Theorie und Anwendungen. 1977. 8. 98 —114.)
A modell az euklideszi geometria általánosításán alapszik. Olyan lépcsőzetes
transzformációanalízist mutatnak be a szerzők, amelynek segítségével kimu
tatható minden egyes transzformáció hatása a részletekre és mérhetővé válik
a matematikai műtermék, ezzel el lehet kerülni az interpretációban bizonyos
hibákat. Ugyanez a szerzőpár egy másik tanulmányában (p. 210—217) a fak
toranalízis eredményeinek értelmezésével foglalkozik.
Ernst-Dieter Lantermann & Hans Gehlen (Skalierung von Items und
Individuen unter Beachtung individueller Urteilsstrukturen, 1977. 8. 242 —
246.) a beállítódások mérésének problémáival foglalkozik. Azt vetik a szoká
sos eljárások ellen, hogy azok rendszerint kétlépcsős stratégiára alapulnak.
Első lépésben skálázzák az Itemeket, második lépésben az egyénekhez — az
itemekről alkotott pozitív vagy negatív ítéleteik alapján — bizonyos mérő
számot rendelnek. Ezekről a mérőszámokról helytelenül tételezzük fel azt,
hogy kielégítően reprezentálják azt, milyen helyet foglal el az egyén egy latens
dimenzióban, ők olyan matematikai modellt dolgoztak ki, amelynek segít
ségével egyidejűleg lehet az itemeket és a személyeket egy közös térben „leké
pezni” .
Cselekvéselméleti kérdést vizsgált Kaiser és Werbik. (Heinz Jörgen Kaiser &
Hans Werbik: Der „Telefonzeilenversuch” — Ein erstes Experiment zur
Überprüfung einer Theorie sozialen Handels. 1977. 8. 115 —129.) Werbik elmé
lete alapján a szociális cselekvés a következő feltételezések alapján vizsgál
ható, illetve megy végbe:
,
1. A cselekvési lehetőségeket alternatív áknak kell felfogni;
2. E g y cselekvési lehetőség feltételeit úgy kell felfogni, m int a fő cél eléré
sének eszközét;

3. A fő célok rendszere konstans;
4. Meg kell állapítani azokat a feltételeket, mikor szűnik meg a további esz
közök keresése.
A szerzők kidolgozták az ún. telefonfülke-szituációt a kísérletek számára.
A kísérleti személy előzőleg már úgy döntött, hogy követni fogja a kísérlet
vezető utasításait. Együtt megvizsgálják azokat a cselekvési lehetőségeket,
amelyek az utasítás teljesítéséhez szükségesek és a k. sz. megítéli az egyes lehe
tőségek instrumentális értékét. A kutatók azt vizsgálják a 4 hipotézis rend
szerében, hogy a szóbeli megállapodások és a ténylegesen végrehajtott cse
lekvések milyen viszonyban vannak egymással.
Manfred Amelang & Wolfgang Wendt (Stabilität und Veränderungen von
Einstellungen gegenüber Fragen der Aktuellen Politik — Ein Längsschnitt
vergleich der Jahre 1972 und 1975. 1977. 8. 167 —184.) a CDU, az SDP és az
EDP tagjaival és szimpatizánsaival töltettek ki névtelen kérdőívet. A vála
szok faktoranalitikus elemzéséből az derült ki, hogy e három év alatt a minta
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tagjainál mennyiségileg és minőségileg kimutatható bizonyos változás a beál
lítódásokban, ez a változás némi konzervativizálódásra és ún. reformfáradt
ságra utal, azonban egyetlen változás sem mutat semmiféle korrelációt dog
matikus gondolkodással.
Manfred Waller & Herbert Preis (Kompetenz und Interressantheit des
Modellverhaltens als Anregungsbedingungen der Imitationsbereitschaft. 1977.
8. 256 —264) egy szocializációs kísérletet elemeztek. 180 kisgyermeknek (átlag
életkor 4 év 7 hónap) és 180 iskolásnak (átlagéletkor 8 év 5 hónap) filmen
bemutattak két magatartási modellt. Az egyik meg nem erősített kompetens
vagy érdekes magatartást demonstrált, a másik szociálisan vagy anyagilag
megerősített, ám inkompetens vagy érdektelen magatartásalternatívát. Az
imitáció elemzése a következő eredményeket mutatta (ezeket Bandura modellanulási elmélete keretében értelmezték):
1. A gyerekek gyakrabban imitálnak kompetens és érdekes magatartásmodelleket, mint kívülről megerősített magatartásalternatívákat;
2. A kisgyermekek nagyobb mértékben imitálnak kompetens és érdekes modellmagatartásokat, mint az iskolásgyermekek;
3. Az iskolásgyerekek gyakrabban imitálnak kompetens, mint érdekes magatartásmodelleket ;
4. Ez a különbség kisgyermekeknél csak akkor mutatkozik, ha közöttük való
ságosan megjelenik a magatartási modell alternatívájának anyagi meg
erősítése.
Lehetséges, hogy a véletlen műve, de mintha az 1978-as évfolyam a pszi
chológiai horizont kitágulásáról tanúskodna. Természetesen a publikált tanul
mányok zöme most is méréstechnikai, módszertani jellegű, ám több, az NSZK
belpolitikai, szellemi életét foglalkoztató kérdés szaktudományi lecsapódásásáról olvashatunk. A következőkben ezekből mutatok be néhányat.
Friedrich Lösel (Über elementare Konzepte sozialer Devianz und ihre Bezie
hung — Ein Beitrag zur Explikation und ein empirischer Prüfversuch. 1978.
9. 2 —18.) a fiatalkorúak kriminalitásával foglalkozik. Elsősorban azzal az
ellentmondással, hogy szembe szokták állítani a szociális deviancia vizsgálata
kor a magatartásközéppontú és a helyzetközéppontú felfogást. Lösel abból
indul ki, hogy a deviancia legjobb alapkoncepciója az úgynevezett első és máso
dik kód megkülönböztetése. így ugyanis eléggé világosan leírhatók azok az
összefüggő struktúrák, amelyek megtalálhatók a deviáns magatartás, a sze
mélyiségdiszpozíciók, az objektív szocializációs jegyek, valamint a deviáns
helyzetről alkotott társadalmi felfogás között. A szerző szerint minden eddigi
adat amellett bizonyíték, hogy a kérdés két oldala integratív kapcsolatban van
egymással.
Egy másik tanulmány környezetvédelmi problémákkal foglalkozik. (Rainer
Guski, Ulrich Wichmann, Bernd Rohrmann & Hans Otto Finke: Konstruktion
und Anwendung eines Fragebogens zur sozialwissenschaftlichen Untersuchung
der Auswirkungen von Umweltlärm. 1978. 9. 50—65.) Egy interdiszciplináris
kutatás keretében társadalomtudományi kérdőívet dolgoztak ki arra a célra,
hogy kutassák a különböző környezeti zajtípusok hatásait. A kérdőívet egy
nagyváros 19 lakókörzetében alkalmazták. A statisztikai elemzések az általuk
másodlagosnak nevezett hatások fontosságát emelték ki. Megzavarodik a lakos
ság kommunikációs rendszere, zavart szenvednek azok a funkciók, amelyek
a nagyvárosi élet feszültségeit csökkentenék, zavart szenvednek a relaxációs
funkciók. A nagyvárosi zaj miatt csökken a magatartásmódok repertoárja is,
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s az emberek vegetatív létükben is korlátozva érzik magukat. Ezek a reakciók
elég jól értelmezhetők az általános stressz-elmélet segítségével, de ajánlatos
minél pontosabban megállapítani az egyes zajforrások objektív és szubjektív
veszélyességét kiváltképp azért, mert különbözőképpen fokozzák a mindenna
pok megterhelését és különbözőképpen befolyásolják a vegetatív labilitást.
Az élet minőségével foglalkozik Ingwer Borg (Ein Vergleich verschiedener
Studien zur Lebensqualität. 1978. 9. 152 —164.) NSZK-beli, USA-beli és
izraeli tanulmányok adatait hasonlítja össze, másodlagos feldolgozással azt
állapítja meg, hogy a három országban külön-külön és együtt igen hasonlóak
az adatok és egyaránt pozitív korreláció van az életfeltételek, a társadalmi
mérőszámok és a társadalmi közérzet között.
A szabadidő problémájáról ír Vagt és Kraschinski. (Gerhardt Vagt & Wolf
gang Kraschinski: Dimensionen und Korrelate subjektiver Probleme mit der
Freizeit bei Erwachsenen. 1978. 9. 257 —264.).
Mélyinterjúk alapján — amelyekből az derült ki, hogy igen sokan elégedet
lenek szabadidejük felhasználásával — kérdőívet dolgoztak ki felnőttek szub
jektív szabadidő-problémáinak kutatására. 138 kérdőív faktoranalízise a követ
kező faktorokat eredményezte:
I. Unalom. A kezdeményezőképesség hiánya a szabadidőben.
I I . Szomatikusán meghatározott szabadidő-probléma.
I I I . A szabadidő csökkenése partner m iatt, a család m iatt, a b a rá t vagy a
barátnő m iatt.
IV . Térben m eghatározott szabadidő-problém a.
V. Szabadidő-konfliktus a (személyi) környezettel.
V I. A munka m iatt bekövetkező szabadidő-hiány.
V II. Társadalm i elfoglaltság.
A faktorokból k ia la k íto tt skálák a szerzők szerint konzisztensek, viszonylag
függetlenek a társadalm ilag kívánatos tendenciáktól és igen kézenfekvő össze
függéseket m utatnak a vizsgált személy szocio-ökonómiai státuszával és sze
mélyiségváltozóival .
H e g e d ű s T. A n d r á s
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A PARADOX ALVÁS KETTŐS FUNKCIÓ-HIPOTÉZISÉNEK
VIZSGÁLATA INTROVERTÁLT ÉS EXTRAVERTÁLT
SZEMÉLYEKNÉL
KULCSÁR Z S U Z S A N N A -S IM O N MIKLÓS
ELTE Á ltalános Pszichológiai Tanszék

A tan u lm á n y a R E M F k ettős: inform ációfeldolgozó és ak tiváló — b első a fferen tá ció t
szo lg á lta tó - funkciójának feltételezéséb ől k iin d u lv a a k ét funkció elk ü lön ítésére k ét, a
kérdésfeltevésre k id olg o zo tt m u tató m en tén te sz k ísérletet. A z első R É M periód u sok n ak ,
és e g y ú tta l a szem m ozgás nélküli gyors a lv á sn a k (REM -Q) elsősorban in form ációfeld ol
gozó, m íg a jkésői R É M periódusoknak, é s a 'g y o r s szem m ozgással k ísért R É M a lv á s
n ak (REM -M ) elsősorban belső afferen tációt szo lg á lta tó szerepet tu la jd o n ít. A k ét m u 
ta tó p á r konvergál, m iv e l a korai R E M P -o k b a n a R EM -Q , a későiekben a R EM -M
dom inál.
A szerzők fő h ip otézise szerint a k ét R É M fu n k ció d om inanciaviszonyai in tro v ertá lta k n á l és extravertáltak n á l ellen tétesek . A R É M h o m eosztatik u s-restitu ciós szerep éb ől k i
in d u lv a feltételezik , h o g y in trovertáltak n ál az inform ációfeldolgozó, m íg e x tr o v e r tá lta k 
n ál az a k tiv á ló R ÉM fu n k ció dom inál. A z ered m én y ek feltev éseik et m egerősítik , am en yn yib en in trovertáltak n ál az 1., 2., e x tro v ertá lta k n á l a 4. R E M P viszo n y la g h o ssza b b , m íg
a R EM -M % in trovertáltak n ál csak az éjsza k a 4 ., m íg extrovertáltak n ál m á r a 3. R E M P ára eléri a m axim um át.
A z a lv á s alatti g yen g e a u d itív ingerlés h a tá sá r a a R E M P -ok m in tá za ta az in tro v ertá lt
alvásm in tázath oz k özelít, ugyanakkor a R E M -M % szignifikánsan em elk ed ik . In trovertá lta k n á l a REM-M% em elk ed ése k ifejezetteb b , am ib ől a szerzők a belső afferen táeió
m echanizm usainak fo k o zo tta b b m űködéskészségére k övetk eztetn ek . A R É M a lv á s m e 
chanizm usainak ez a tip o ló g ia i különbsége a zo n b a n — elem zésük szerint — a fu n k ciók
d om inanciaviszonyain ak eltéréséhez k ép est h á tté r b e szorul.
A R E M P -ok in trov ertá lt m in tázatát és az in gerlés h a tására bekövetkező v á lto z á sá t el
k ü lön ítik a „first n ig h t e ffe c t”-től.

Korábbi tanulmányunkban (Kulcsár, 1975) kísérletet tettünk az alvás
paradox fázisára vonatkozó főbb funkcióelképzelések rendszerezésére. A hipo
tézisek két típusát különítettük el. Az egyik, az információfeldolgozó vagy
átprogramozó hipotézis, az aktivált alvás szerepét elsősorban az emocionálisan
terhelő élmények feldolgozásában látja (pl. Greenberg, 1970); míg a másik,
magából az alvásmintázatból kiindulva a lassú és aktivált alvási állapotok
változását értelmezi, a paradox alvásnak az idegrendszer funkcionális épségé
nek biztosításában tulajdonít szerepet. A REMP e felfogás szerint belső input
szolgáltatásával védi ki a lassú alvás által okozott funkcionális deafferentáció veszélyét. Az utóbbi, elsőként Ephron és Carrington (1966) által kép
viselt funkcióelképzelés ad magyarázatot az össz-REM arány szenzoros depriváció esetén tapasztalt megemelkedésére is, azonban e ponton látszólagos
ellentmondásba kerül az információfeldolgozó hipotézisekkel, ill. azzal az
adattal, amely szerint az ingergazdag környezet szintén a RÉM arány emel
kedéséhez vezet. Az ellentmondást csak úgy oldhatjuk fel, ha elfogadjuk,
l*
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hogy a paradox alvás az aktuális idegrendszeri feltételek függvényében —
2 eltérő funkció szolgálatában állhat.
Az össz-REM arány emelkedéséből tehát — amely ingermegvonás és inger
gazdag környezet hatására egyaránt előáll — nem következtethetünk az elő
idéző feltételekre, ill. az aktuális RÉM funkciókra. A RÉM funkciókra vonat
kozó, látszólag ellentmondó eredmények egyik okát a korábban szinte kizáró
lagosan alkalmazott globális közelítésmódban látjuk. A RÉM kettős funkció
jának kísérleti megközelítése módszertanilag új megoldást igényel. Komp
lexebb elemzés: így a REMP-ok ciklusonkénti, mennyiségi összevetése, ill.
a RÉM szakaszokon belüli, minőségi elemzés támpontokat nyújthat a funk
ciók elkülönítéséhez. Feltételezhető, hogy az információfeldolgozó funkció
döntően az éjszaka első felében, míg a deafferentációt kivédő — belső inputot
biztosító — funkció döntően az éjszaka második felében érvényesül. Az
utóbbi feltételezés Ephron és Carrington elméletéből egyenesen következik.
Az információfeldolgozó, ill. aktiváló RÉM funkció elkülönítésére további
lehetőség kínálkozik Molinari és Foulkes (1969), ill. Lairy (1968) eredményei
alapján.
A tónusos-fázisos alvásmodellből kiindulva Molinari (Molinari és Foulkes,
1969) a REMP-on belül „fázisos”, szemmozgásokkal kísért (REM-Movement)
és „tónusos”, szemmozgás nélküli (REM-Quiescence) szakaszokat különített
el, amelyek — vizsgálatai szerint — különböző típusú mentális tevékenységgel
járnak együtt.
A fázisos eseményekben gazdag alvásállapotból (REM-M-ből) ébresztve a
vizsgált személyek primer vizuális élményekről (PVE), míg a fázisos események
ben szegény (REM-Q) szakaszokból ébresztve „másodlagos kognitív elaborációkról” (SCE) számoltak be.
A PVE nem tartalmaz „gondolatszerű” anyagot, az álombeszámolók arra
utalnak, hogy a személy passzív módon él át vizuális benyomásokat.
Az SCE kritériumai (Molinari és Foulkes, 1969 nyomán):
a) aktív intellektuális folyamatok,
b) konceptuális viszonyok, alternatívák, összehasonlítások,
c) álom alatti verbalizációra vagy magyarázatra utaló beszámolók.
Molinari (1973) adatai szerint az SCE/PVE arány az ébresztés előtti leg
utolsó élményt figyelembe véve:
REM-Q-ból ébresztve 80%: 20%
REM-M-ből ébresztve 12%: 88%
A fentiekből kiindulva a REM-Q-t, ill. az ezzel együttjáró szekunder kog
nitív elaborációt (SCE) a paradox alvás információfeldolgozó funkciójának
mutatójaként értelmezzük, míg a REM-M- és a vele együttjáró primer vizu
ális élmény (PVE) értelmezésünk szerint a RÉM belső afferentációs, aktiváló
funkcióját jelzi.
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Hasonló következtetésre jutottunk Lairynek a schizofrének alvás alatti
mentális aktivitásával és elektrográfiás mutatóival kapcsolatos eredményei
nyomán.
Lairy (1974) egy ún. intermedier (IM) alvási szakaszt különített el, magát
a RÉM alvást csupán az első és utolsó szemmozgás közötti gyors alvási sza
kaszra korlátozva. Az IM szakasz ezek szerint „gyors EEG, szemmozgás
nélkül, gyakran lassú alvásmintákkal keveredve, mintha bizonyos .határo
zatlanság’ lenne lassú alvás és RÉM alvás között, vagy mintha a kettő
átmenete zavart szenvedett volna” (Lairy, 1974, 128. o.).
Akut schizofréneknél a szemmozgások mennyisége a REM-ben általában
alacsonynak bizonyult a normál össz-REM arány megtartása mellett; az IM
alvás ezzel szemben olykor az alvás-idő 50%-át is elérte, szemben a normál
csoport 5—7%-ával. IM alvásszakaszból ébresztve a betegek erősen szoron
gásos mentális tartalmakról számoltak be, olykor olyan félelemmel teli témák
ról, amelyek éber szimptomáikkal összefüggésben voltak. Ez az alváskép és
az álomtartalmak tehát a Molinari féle REM-Q-val, ill. a másodlagos elaborációs (SCE) típusú mentális tevékenységgel hozható összefüggésbe.
A krónikus schizofrének ezzel szemben szemmozgásokban kivételesen gaz
dag RÉM alvást mutattak, lényegesen kevesebb, de még mindig emelkedett
intermedier szakaszokkal (10 —15%). Bármely alvási szakaszból ébresztve
mentális aktivitásuk rendi? ívül szegényesnek bizonyult.
A zt a látszólagos ellen tm on d ást, h o g y a fázisos^ jelen sége к (szem m ozgások) d o m in a n 
ciája krónikus b etegek n él nem v e z e t P V E -h ez, h anem „ m en tá lis!ű r t” ered m én yez, el
m életi szem pontból igen jelen tősn ek tartju k . L airy szerin t ez a z t jelzi, h o g y u gy a n a z az
elektrofiziológiai m u ta tó a te ljes fiziológiai fo ly a m a t k on stellációjának fü g g v én y éb en
m ás és m ás pszichológiai, m en tá lis tartalom m al (esetleg an n ak h iányával) járhat e g y ü tt.
E z u tób b i a d a to t hipotetik u san ú g y értelm ezh etjü k , h o g y a fázisos jelenségek p szich ik u s
tartalm at csak akkor n yerh etn ek , h a a m ásodlagos k o g n itív elaboráció (SCE) leh ető ség ei
ad otta k , ill. m egfordítva: az SCE is csak P V E m eg v a ló su lá sá v a l e g y ü tt tö lth e ti b e fu n k 
cióját.

Az akut schizofrének felfokozott REM-Q, ill. intermedier alvását a REMP-ra
háruló fokozott információfeldolgozó funkciónak tulajdonítjuk, amit össze
függésben látunk az újabb schizofrénia-elméletekben következetesen fel
bukkanó „input diszfunkció” jelenségével (Venables, 1964; Claridge, 1967).
Az éber szürőfolyamatok deficitje az ingergazdag helyzethez hasonlóan vezet
het az információfeldolgozó kapacitás túlterheléséhez.
Krónikus schizofréneknél ezzel szemben a „tónusos arousal” csökkenése
(Claridge, 1967) eredményezheti az aktiváló RÉM funkció fokozott érvénye
sülését (REM-M dominanciát). Értelmezésünkkel az alvásnak kompenzatórikus, homeosztatikus funkciót tulajdonító felfogáshoz kapcsolódunk, azon
ban nem zárható ki az a lehetőség sem, hogy a schizofrén alvás szerveződése
maga is patológiás. Lairy az intermedier fázis értelmezésével az utóbbi lehető
séget hangsúlyozza.
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A kettős REM funkció kérdésére visszatérve; a fentiek szerint feltételezzük,
hogy a két funkció valamelyikét fokozottabban mozgósító tényezők, bár
azonos mértékben emelhetik az össz-REM arányt, az emelkedett RÉM poten
ciált eltérő — korai, ill. késői — RÉM periódusokban juttathatják érvényre,
ül. a REM-en belül döntően a REM-M, ill. a REM-Q és/vagy IM arányát
zetozzák. Ilyen feltételeket képezhetnek az ingerszegény-ingergazdag környefok, tipológiai különbségek és emellett esetleg különböző pszichopatológiai
állapotok.
Az ingerszegény-ingergazdag környezet hatásával tanulmányunkban köz
vetlenül nem foglalkoztunk, mivel nem állt rendelkezésünkre olyan adat,
amelynek alapján eldönthettük volna, hogy a RÉM arány emelkedés hatá
sukra differenciáltan érvényesül-e, azonban az alvás alatti ingerlésnek a
REMP-ok alakulására gyakorolt hatását nyomon követhettük (Kulcsár,
1975a).
Saját vizsgálatainkban intro vertált és extravertált személyek alvásmintá
zatát elemeztük. Az introverzió-extraverzió dimenziót a modern kauzális
tipológiák főként az aktivációs nívó, ill. az információfeldolgozó funkciók
terminusaiban jellemzik. (Evsenek, 1970; Marton és Urbán, 1964, 1967). Míg
extraverzió esetén alacsonyabb aktivációs szint mellett ,,in g e r k e r e s ő ” attitűdöt
találtak, addig introverzív típusú magatartás hátterében,,in g e r k e r ü lő '’ attitűdöt
és magasabb alap-aktivációs szintet m utattak ki. Közvetlen kísérleti bizo
nyítékok jelzik, hogy az információfeldolgozó vagy jelkiértékelő funkció
introvertáltaknál h o ssza b b a n e lh ú zó d ó , d i f f ú z é s a z a k tiv á c ió s f o ly a m a to k a t
fo k o z o tta b b a n in v o lv á lja , m íg e x t r a v e r tá lta k n á l g y o r s a b b s p e c if ik u s m in ta k é p z é s r e

(Marton, Urbán, 1967.)
A fenti összefüggések alapján önként adódott az a feltevésünk, hogy introvertáltaknál, azonos környezeti feltételek mellett, fokozottabban hárul a
paradox alvásra az információfeldolgozás funkciója, míg extravertáltaknál az
idegrendszert aktiváló funkciónak lehet nagyobb jelentősége. Ez a feltevés
a paradox alvásnak szintén homeosztatikus, restituciós funkciót tulajdonít.
összefoglalva: feltételezzük, hogy a korai RÉM periódusok és egyúttal a
REM-Q szakaszok elsősorban információ feldolgozó, míg a késői RÉM periódu
sok és a REM-M szakaszok elsősorban belső afferentációt szolgáltató, aktiváló
funkciót töltenek be. A két feltevés konvergál azon általános tapasztalat
alapján (Benoit és mtsai, 1974), amely szerint a korai REMP-okban (főleg az
első REM-ben) a szemmozgások aránya alacsony (ezekben tehát a REM-Q
dominál), és emellett az EEG gyakran m utat lassú alvási patterneket, orsókat,
esetleg К -komplexeket, azaz az IM alvás előfordulása gyakoribb a későbbi
REMP-okkal szemben.
Amikor feltevéseinket introvertált és extravertált személyek alvásgörbéinek
elemzésével vizsgáljuk, nem tévesztjük szem elől, hogy — bár jól megalapozott,
de — egymásra épített hipotézisekkel dolgozunk.

k ö v e tk e z te tn e k .
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Hipotézise/c
1. A REMP-ok időtartamára, ill. az össz-REM arányra vonatkozóan a követ
kező feltevéseket alakítottuk ki:
a) az össz-REM arány tekintetében intro- és extravertáltak között nem
vártunk el lényeges különbséget. Mivel azonban, mint láttuk, mind az
elalvás előtti ingerszegény, mind az ingerdús környezet emeli a RÉM
arányt, ten tatív feltevést alakítottunk ki arra nézve, hogy a szélsőséges
intro-, ill. extraverzió hasonló hatást gyakorol, vagyis
b) introvertáltaknál és extravertáltaknál az átlag populációhoz képest egya
ránt magasabb a RÉM %, introvertáltaknál döntően az információ-feldol
gozó, extravertáltaknál pedig a belső afferentációs funkció szolgálatában.
c) Ha a RÉM információfeldolgozó funkciója döntően az éjszaka első felé
ben érvényesül, míg a belső afferentációs funkció az éjszaka második
felében, akkor feltételezhető, hogy introvertáltaknál az éjszaka első
ciklusaiban, míg extravertáltaknál a későbbi ciklusokban magasabb a
RÉM potenciál — hosszabbak a RÉM periódusok — az ellentétes
személyiségtípushoz képest.
Ez a hipotézis arra a feltevésre épül, amely szerint introvertáltaknál a RÉM
információfeldolgozó funkciója, míg extravertáltaknál az aktiváló funkció
dominál.
Természetesen az első REMP funkciójának ilyen értelmezése csak abban az
esetben meggyőző, ha az első REMP látenciája a két csoportnál nem tér el egy
mástól; ha ui. a hosszabb REMP-ok hosszabb látencia után jelentkeznek, felme
rülhet az a lehetőség, hogy ezekben az aktiváló funkció nagyobb szerepet játszik.
2. A REM-M arány alakulására vonatkozóan a következő hipotéziseket állí
tottuk fel:
a) feltételeztük, hogy ha az aktiváló RÉM funkció extravertáltaknál foko
zottabban érvényesül, akkor náluk az össz-REM-M aránya az introvertáltakéhoz képest magasabb.
A szemmozgásoknak az éjszaka előrehaladtával, az egymást követő REMPokban tapasztalt felszaporodását az információfeldolgozó folyamat előre
haladásával és ezzel együtt a deafferentáció veszélyét kivédő belső input
megjelenésével értelmeztük. így
b) az introvertáltak információfeldolgozási folyamatának hosszabban el
húzódó jellege m iatt náluk a REM-Q (ill. az IM fázis) dominanciájának
fokozottabb elhúzódását, azaz a REM-M arány lassúbb emelkedését
vártuk el az extravertáltakéhoz képest; míg az utóbbi csoportnál a
REM-M görbe viszonylag meredekebb felfutását feltételeztük.
3. Az alvás alatti ingerlés hatásával kapcsolatban feltételeztük, hogy
a) az csökkenti az idegrendszer funkcionális deafferentációjának veszélyét,
így a RÉM aktiváló funkcióját háttérbe szorítja. Következésképpen az
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alvás alatti ingerlés hatására a későbbi REMP-ok megnyúlásának el
maradását tételeztük fel, azaz olyan hatást, amelyet első hipotézisünk
szerint az introvertáltaknál is elvártunk.
b) Nyitvahagytuk azt a kérdést, hogy az alvás alatti ingerlés a REM-M;
REM-Q arányra milyen hatást gyakorol. Egyaránt feltételezhetőnek
tartottuk, hogy a külső ingerlés, mintegy átvéve a REM-M belső afferentáló funkcióját, a REM-M arányt csökkenteni fogja, ugyanakkor azt
sem tartottuk kizártnak, hogy az ingerlés hatása a belső afferentáció
idegrendszeri mechanizmusain keresztül érvényesül, ezesetben pedig a
REM-M arány emelkedése varható.
Ez a két feltevés könnyen átfogalmazható a Routtenberg (1966, 1968) féle'kót
arousal-rendszer hipotézis terminusaiba. Ha az ébredési küszöb alatti külső
ingerlés csökkenti a REM-M %-ot, akkor az idegrendszer az éber — I. —
arousal rendszeren keresztül hozzáférhető, míg abban az esetben, ha a REM-M
% megemelkedik, ez az ingerlés a II. arousal-rendszeren keresztül fejti ki a
hatását.
V i z s g á la ti m ó d s z e r e k

A hipotézisek vizsgálatát feldolgozás alatt álló anyagunkból 10 személy
(5 introvertált és 5 extravertált) összesen 40/l. és 3/a hipotézis, ill. 30 (2. és
3/b. hipotézis) teljes éjszakai alvásgörbéjének elemzése alapján végeztük el.
K í s é r l e t i h e ly ze t

(A kísérleteket az I. Szerző az Oxfordi Egyetem Kísérleti Pszichológiai
Intézetében, ill. az Oxfordi Park Hospital EEG laboratóriumában végezte
ösztöndíjas tanulmányútja alatt.)
Kísérleti személyeink egy adaptációs éjszaka után 3 zavartalan — „alap” —
éjszakát töltöttek az alváslaboratóriumban, az 5. éjszakán más kérdésfeltevés
vizsgálatára végzett kondicionálás után vettek részt. E „kísérleti” éjszakán az
előzőleg kondicionált ingereket (értelmetlen szótagok) az alvás 2. szakaszától
kezdve átlag két perces időközökben 4 intenzitásfokon (15—45 db) exponáltuk,
fülhallgatón keresztül. (Az ingerlést ébredés esetén felfüggesztettük.) A „kísér
leti” éjszakát egy zavartalan, „felépülési” éjszaka követte, majd 1—2 napos
szünet közbeiktatásával került sor a 7. éjszakára, amely az 5.-hez hasonló
kísérleti éjszaka volt, eltérő kondicionálási előkísérlet után.
S z e m é ly e k

Eysenek-kérdőívvel kiválasztott szélsőséges introvertált (5 személy) és
extravertált (5 személy), 19—25 év közötti férfiak, többségükben egyetemi
hallgatók voltak. (EPI, C sorozat, E = X ± 1 SD; N = X dr 1 SD).
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Az adatok feldolgozása
A szokványos módszerrel felvett alvásregisztrátumokat (EEG: b.o. és j.o.
centrooccipitális, EOG: b.o. és j.o. külső szemzug a b.o. szemöldök fölött;
EMG: submentális izomtónus) a Rechtschaffen és Kales (1968) féle kritériumok
szerint, hagyományos módszerrel (szemmel) értékeltük. (Az alvásmintázat
elemzése a nyers adatokból az edinburgh-i alváslaboratórium által kidolgozott
számítógép-program segítségével, Edinburgh-ban történt. Ezért a munkáért
I. Oswald professzornak tartozom köszönettel. K. Zs.)
A RÉM szakaszokon belül a REM-M, ill. a REM-Q elkülönítése a következő
kritériumok alapján történt: 20 sec.-ónként meghatároztuk a bifázisos, burstökbe rendeződött (min. 2) és a legalább 100 mikrovoltot elérő szemmozgások
előfordulását. Azokat a 20 sec.-os szakaszokat (papírsebesség: 15 mm/sec,
20 sec = 1 oldal), amelyekben legalább egy — kritériumunkat teljesítő —
szemmozgás szerepelt, REM-M-nek tekintettük. A RÉM fennmaradó része
értelemszerűen REM-Q.
Megjegyezzük, hogy kritériumunk a REM-Q értékelésében szigorú, a REM-M tekin
tetében viszonylag laza. További elemzésben a szemmozgások számának pontos m eg
határozását tervezzük.

Az 1. hipotézis vizsgálata
A RÉM alvás mennyiségi elemzését minden ksz.-nél a 2. és 3. „alapéjszaka”
(A2, A3*), az első kísérleti (K) éjszaka, ill. a felépülési (F) éjszaka regisztrátumai alapján végeztük el (összesen 40 éjszaka). A bemutatásra kerülő
variancia-analízisek eredményei tehát a 3. hipotézisre vonatkozó eredményeket
is tartalmazzák (K és F éjszaka).
A következő mutatókat vettük tekintetbe:
— az össz-REM %-ot,
— az egyes REMP-ok hosszát percekben, az első 4 ciklusban,
— az első RÉM látenciáját — percekben.
Statisztikai feldolgozás
Az össz-REM %-ot kétszempontos variancia-analízissel, a személyiségtípus
(Sz; 2 szint, I-E), illetve a kísérleti feltétel (éjszakák; E 4 szint, A2, A3, K, F)
mentén elemeztük.

* A táblázatokon B 2, B 3
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Eredmények: össz-REM % variancia-analízise
A RÉM % tekintetében sem az I-E személyiségdimenzió mentén, sem az
alvási feltételek között nem volt szignifikáns eltérés, és a két szempont közötti
interakció sem volt szignifikáns (1. táblázat). A feltételektől függetlenül átlag
25-26 %-os RÉM arányt találtunk, amely némileg magasabb a korcsoportra
jellemző átlagértéknél (Roffwarg, Muzio és Dement, 1966, átlag 22 %-os RÉM
arányról számoltak be).
1. táblázat
A z ossz R É M % -ok variancia-analízise
Max F = 4,02 (NS)
Minták száma: 8
n = 5
P = 2 (Sz)
q = 4 (É)
SS

df

1,85
676,81
51,19

Főhatások: Sz
S( ) (hiba/a)

É
Interakció: Sz X É
ÉS(sz) (hiba/b)

F

Ms

1

1,85

< i

P

NS

8

17,06

3
3
24

73,84
335,82

24,36
13,99

1,219
1,74

NS
NS

Á tlag R É M %-ok
A,

Intro vertáltak
Extravertáltak

26,90
25,02

A,

24,50
27,86

К

25,30
21,42

F

25,08
25,80

X

25,50
25,02

A periódus időtartamok adatait 3 szempontos variancia-analízissel dolgoztuk
fel 2 x 4 x 4 -es faktorális terv szerint. A szempontok: 1. Személyiség (Sz, 2
szint, I és E); 2. Kísérleti feltétel (É, 4 szint, A2, A3, К és F); 3. Periódusok
(P; 4 szint, 1., 2., 3., 4. RÉM hossza, percekben).
Eredmények: A periódus időtartamok variancia-analízise
A RÉM periódusok a következő mintázatot mutatták. (2. táblázat). Igen
erősen szignifikáns főhatás adódott a periódusok mentén, az 1. RÉM hossza
a személyiségtípustól és a kísérleti feltételtől függetlenül szignifikánsan rövidebb, mint a további REMP-ok hossza, és a 4. REMP az összes korábbiaknál
hosszabb. Sem a személyiség, sem a kísérleti feltételek mentén nem kaptunk
szignifikáns főhatást.
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2 . tá b lá za t

A REM -periódusok hosszának variancia-analízise
n
p
q
г

Max. F = 63,85
Minták szánna: 32
Mintánkénti elemszám: 5

Sz
S(sz) (hiba/a)
É

ÉSz
ÉS(sz) (hiba/b)
P
PSz
PS(re) (hiba/c)
F p

ÉPSz
(sz) (hiba/bc)

Ss

df

Ma

1,47
3382,87
479,61
75,19
2976,84

1
8

1,47
422,86
159,87
25,06
124,035

8811,17
2134,63
4315,00
3069,32
4345,64
11966,37

3
3
24
3
3
24
9
9

72

2937,06
711,54
179,79
341,035
482,85
166,19958

P

=
=
=
=

5
2 (Sz)
4 (É)
4 (P)

P

<1

NS

<1
<1

NS
NS

16,34
3,957

<0,005
<0,025

2,05
2,905

< 0,05
< 0 ,0 1

Komplex interakciót találtunk a személyiségtípus és a periódusok között (1.
ábra).
Gsoportokonbelüli összehasonlításban: Az introvertáltak (2.b. táblázat) 1. REM-je
szignifikánsan rövidebb, mint a 2. és a 4. REMP. Az 1. és a 3. REMP közötti
eltérés csak tendenciaszintű (p < 0,2). A 2., 3. és 4. REMP között e csoporton
belül a különbség nem szignifikáns. Introvertáltaknál tehát egy kezdeti emel
kedés után a REMP-ok hossza az éjszaka folyamán nem emelkedik tovább az
első 4 REMP-on belül.
Extravertáltak (2.b. táblázat) 1. REMP-a szignifikánsan rövidebb a további
aknál. A 4. REMP szignifikánsan hosszabb a megelőzőeknél. Extravertáltak nál tehát a REMP-ok hossza alacsony indulóérték után két lépésben emelkedik.
Csoportok közötti összehasonlításban (2.b. táblázat) az extravertáltak 1. REM-je
szignifikánsan rövidebb, mint az introvertáltak 1. REM-je, és egyúttal szigni
fikánsan rövidebb minden további REMP-nál. Az extravertáltak 4. REM-je
viszont szignifikánsan hosszabb, mint az introvertáltak 4. REM-je, és mint
minden további REMP mindkét kísérleti csoportban. Az intro- és extravertált
csoportok REMP görbéi kereszteződnek, szignifikánsan szélső értékek mellett
(1. ábra).
Tendenciaszinten (p < 0,1) interakciót találtunk a kísérleti feltétel és a periódu
sok között a következő szignifikáns eredményekkel: (2.c. táblázat). A 4. peri
ódus a felépülési éjszakán rövidebb, mint az alapéjszakákon, hasonlóképpen
a kísérleti éjszaka 4. REMP-a az alapéjszakák 4. periódusainál tendencia
szinten (p < 0,1) rövidebb, tehát a kísérleti és a felépülési éjszakákon a 4.
periódus alakulása az alapéjszakák introvertált-típusú mintázatához közelít.
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2/ a

tá b lá z a t

Periódusok (P főhatás) t-próbái
Átlagok
P4 P, =
P, =
P4 =

12,60
26,36
24,91
33,18

P i-P ,

2/ b

t

P

4,63
2,30
2,78

<0,001
< 0,06
< 0,01

tá b lá z a t

Periódus átlagok (n = 20)
Introvertáltak

Extravertáltak
E
E
E
E

P
P
P
P

j
,
3
4

=
=
=
=

8 ,2 2
2 4 ,3 3
2 5 ,8 2
3 8 ,5 1

t

E P ,—EP,
E P ,—EP,
EP4—EP,
e p

4-

,

e p

EP4—EP,

IP
IP
IP
IP

4
,
,
4

=
=
=

1 6 ,9 8
2 8 ,5 9
2 4 ,0 1
2 7 ,8 5

3 ,8 3
4 ,1 9
7 ,2 0
3 ,0 2
3 ,3 7

P

t

P
< 0 ,0 0 1
< 0 ,0 0 1
< 0 ,0 0 1
< 0 ,0 1
< 0,01

2 ,7 6
1 ,6 7
2 ,5 8 5

I P .-I P 1
I P ,-I P 1
IP4- I P 1

< 0 ,0 2
< 0 ,2
< 0 ,0 2

I P 4—E P 4 t = 2,083 p ~ 0,06
I P 4- E P 4 t = 2,64 p < 0,06
Sz X P in te ra k c ió t- p r ó b á i

2/c

tá b lá z a t

P eriódus átlagok éjszakánként (n
P iB ,

P1B3
P 4K
P ,F

PaBj
P3B3
P ,K
P ,F
t

Р<Вг-

464

2 .8 0 7
2 .4 3 4

p
< 0 ,0 5
< 0 ,0 5

=s
=

=
=
—

1 3 ,9 2 ]
1 2 ,3 8
1 5 ,4 3
8 ,6 7

1 9 ,8 0
2 8 ,5 3
2 2 ,7 7
== 2 8 , 5 5

=
=

P
P
P
P

2B , =
,B , =
,K
=
,F
=

2 3 ,6 6
2 6 ,9 2
2 9 ,2 8
2 5 ,5 9

P
P
P
P

4B , =
4B , =
4K
=
4F
=

4 0 ,5 6
3 8 ,3 4
2 9 ,9 4
2 3 ,8 6
t

10 )

p

P 4B , — P 4K 1 . 7 8 5 ~ 0 ,1
P X É interakció t-próbái

(N S )

2/d táblázat
Sz

X

P

X

É m inták átlagai (n = 5)

L

E.

P JF

18,98
19,86
17,80
11,28

4,90
13,06
6,06

I > E
I > E
NS
NS

P .B t
P .B ,
P,K
P,F

19,12
30,38
26,86
19,66

20,48
26,68
18,68
37,44

NS
NS
NS
E> I

PjB ,
PiB ,
P,K

8,86

L

E.

P

p ,b 2
P*BS
P*K
PjF

30,32
31,78
28,16
24,12

17,00
22,06
30,40
27,06

I > E
I > E
NS
NS

P 4B ,
P 4B 3
P ,K
p 4f

34,32
21,34
26,06
29,66

46,80
55,34
33,82
18,06

E > I
E > I
NS
I > E

P

(ha x 2 —x 2 9,696 akkor p < 0,05)
Introvertáltak

P sB j-P sB ,
р 4в , - р 4в 3

Extravertáltak

t

P

2,678
3,087

< 0,05
< 0,02

P jB j—PjK
P 2K - P 2B 2
P 2K —P 2B3
p , f - p 2b 2

t

P

1,941
3,187
1,983
2,392

< 0,1
< 0 ,0 2
< 0,1
< 0 ,0 5

Introvertáltak és extravertáltak összehasonlítása periódusonként és éjszakánként,
t-próbák
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Szignifikáns harmadrendű interakciót találtunk a vizsgált 3 szempont mentén
(2.d. táblázat, 2. ábra; S z x P x É ). Eszerint az introvertáltak 1. és 2. REM-je
az alapéjszakákon szignifikánsan hosszabb, mint az extravertáltaké (2.a., b.
ábra), azonban a kísérleti és a felépülési éjszakán (2.c., d. ábra) a két személyi
ségtípus csoport között az 1. és 2. periódusban nincs szignifikáns eltérés.
A két csoport a 3. REM-ben csak a felépülési éjszakán különbözik, az E-k 3.
REM-je hosszabb, mint az I-ké (2.d. ábra).
Az E-k 4. REM-je az alapéjszakákon szignifikánsan hosszabb, mint az I-ké
(2.a., b. ábra), a kísérleti éjszakán csak tendenciaszinten (p < 0,2) hosszabb,
(2.C. ábra) míg a felépülési éjszakán az I-k 4. REM-je hosszabb az extraver táltakénál, mivel az E-k 4. REM-je erősen megrövidült (2.d. ábra). Eszerint
az alapéjszakák mintázata felelős a személyiség — periódus interakció fenti
eredményeiért, azonban kitűnik, hogy az introvertáltak RÉM potenciálja
nemcsak az első, hanem még a 2. ciklusban is magasabb, mint az extraver
táltaké.
A kísérleti és a felépülési éjszakákon viszont a két típuscsoport karakterisz
tikus RÉM mintázata elmosódik, az E csoport eredményei közelítenek az
I csoport adataihoz; az 1. REMP-aik hosszabbodnak, a 4. rövidül az alapéjszakákhoz képest. így az 1. REMP extravertáltaknál a kísérleti éjszakákon
tendenciaszinten hosszabb, mint a 3. alapéjszakán, a 2. REMP a kísérleti és
SZxPxÉ n=5
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A2

A3

K

F

a felépülési éjszakán szignifikánsan hosszabb, mint a 2. alapéjszakán, a kísér
leti éjszaka 2. REM-je ugyanakkor tendenciaszinten hosszabb, mint a 3. éj
szaka 2. REM-je. A 4. REMP a kísérleti és a felépülési éjszakán szignifikánsan
rövidebb, mint a 2. alapéjszakán.
Érdekes összefüggést mutat az introvertáltak alapéjszakáinak alakulása. A
2. alapéjszaka 3. REM-je szignifikánsan rövidebb, mint a 3. éjszaka 3. REM-je,
míg a 2. alapéjszaka 4. REM-je szignifikánsan hosszabb a 3. alapójszaka 4.
REM-jénél. Eszerint a RÉ M potenciál maximuma a 3. alapéjszakán a 4. perió
dusról a З.-ra tevődik előre.
Az 1. RÉM látenciáját a minták varianciáinak szignifikáns eltérései m iatt
két részletben elemeztük. Mivel az introvertáltak 2. és az extravertáltak 3.
alapéjszakájának szórása a többi feltételnél szignifikánsan kisebb volt, ezért
e feltételek kihagyásával a fennmaradó 6 mintán végeztünk 2 szempontos
variancia-analízist (3. táblázat), amelynek szempontjai a személyiségtípus
(E, I) és a kísérleti feltétel (A, K, F) voltak.
3. táblázat
A laten ciaid ök varian cia-an alízise
M ax F = 12,986 (NS)
M inták szám a: 6

n = б
p = 2 (Sz)

q = 3 (É)
df

Ss

Főhatások:
Sz
S(sz) (hiba/a)
É
Interakció
Sz X É
ÉS(sz) (hiba/b)

605,72

1

20 112,20

8

4809,13

2

297,18
19 908,74

16

2

Ms

F

605,72
2514,03
2404,565

<i

148,59
1244,11

<1

1,93

P

NS
NS
NS

Az introvertált, ill. extravertált személyek RÉM látenciáit az alapéjszaká
kon d-próbával hasonlítottuk össze.
Eredmények : A latenciaidők adatai alapján végzett variancia-analízis nem
hozott szignifikáns eredményeket. Megjegyezzük, hogy az adatok erős szóró
dást mutattak, és az introvertáltak átlag értékei magasabbak.
Hasonlóképpen, d-próbával sem kaptunk szignifikáns különbséget az I és E
csoport alapájszaka latencia-értékei között, annak ellenére, hogy az I-k átlaga
magasabb. ( I X = 77,05; E X = 68,37 perc, d = 0,296 NS).
Á tla g latencia-idők
A,

Introvertáltak
Extravertáltak

A,
88,36

72

K
108,84
98,62

F

74,52
73,54

457

A 2. Hipotézis vizsgálata
A periódusonként! REM-M % elemzését személyenként egy alap, egy kísér
leti és a felépülési éjszaka adatai alapján végeztük el (30 éjszaka). A variancia
analízisek itt is tartalmazzák a 3. hipotézisre vonatkozó adatokat.
Statisztikai feldolgozás
3 szempontos variancia-analízist végeztünk 2x4x3-as faktorális terv
szerint. 1. Személyiség (2 szint, I és E); 2. Periódusok REM-M %-a (4 szint,
REM-M % az 1., 2., 3., ill. 4. REMP-ban); 3. Éjszakák (3 szint, A, K, F).
Eredmények (4. táblázat):
A személyiségtípus mentén nem találtunk szignifikáns eltérést. Tehát a
REM-M arány — mind a 4 REMP és minden feltétel adatait tekintetbe véve
— nem tért el egymástól a két csoportnál. Szignifikáns főhatást kaptunk
azonban mind a periódusok, mind az éjszakák mentén. A 2., 3. és 4. periódus
REM-M %-a szignifikánsan hosszabb, mint az 1. periódusé, a 2., 3. és 4. REM-M
% között nincs szignifikáns eltérés (4.a. táblázat, 3. ábra).
A kísérleti feltétel (É) szerinti elemzés (4.b. táblázat, 4. ábra) érdekes ered
ménye, hogy a kísérleti éjszaka REM-M %-a szignifikánsan magasabb, mint
az alap és a felépülési éjszaka REM-M %-a. Az alvás alatti ingerlés tehát a
szemmozgásokat felszaporította.
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4. táblázat
A R EM -M % -ok variancia-analízise
M ax F . = 16,54 (NS)
M inták szám a: 24
n = 5

p = 2 (Sz)
q = 3 (É)
r = 4 (P)
Ss

Sz
S(sz) (hiba/a)
É
ÉSz
ÉS(B) (hiba/b)
P
PSz
p s (sz) (hiba/e)
ÉP
SzÉP
ÉPS(sz) (hiba/bc)

79,28
7395,89
3012,07
230,26
7101,65

df

Ms

1
8

79,28
924,49
1506,04
115,13
443,85
1608,34
263,86
338,89
174,565
149,92
169,44

2
2

16
3
3
24

4825,02
791,58
8133,31
1047,39
899,49
8133,31

6
6

48

P

P

NS
3,39
—

4,75
—

< 0.1
NS
< 0,01
NS

1,13
NS

—

4/a táblázat
A periód u son k én ti REM -M % -ok t-próbái
Átlagok

r.
pr
рз

REM-M%
REM-M%
REM-M%
REM-M%

= 16,74
= 27,60
= 30,98
= 33,28

P* P3 P4 -

Pi
?!
Pl

t

P

2,32
3,04
3,53

<0,05
< 0,01
< 0,01

4/b táblázat
A z éjsza k á n k én ti REM -M % -ok t-próbái

Átlagok
A REM-M%-a =22,88
F REM-M%-a =24,39
К REM-M%-a =34,18

В— К
F— К

t

P

2,78
2,41

< 0 ,0 2
< 0,05

A személyiség — periódus interakció nem volt szignifikáns, azonban az
átlagértékek a két személyiségtípus esetében jelentősen eltértek (5. ábra),
ezért két további, kétszempontos variancia-analízist végeztünk, külön az
intro- és külön az extravertált csoport adatai alapján (5. és 6. táblázat). Az
analízisek szempontjai: 1. periódusok REM-M %-a (mint fent); 2. éjszakák
(mint fent).
2 Magyar Pszichológiai Szemle
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É

4. ábra
INTROVERTÁLTAK

EXTRAVERTÁLTAK

5. ábra
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E red m én yek :

Az introvertáltaknál (5. táblázat) mindkét szempont szignifikáns főhatást
eredményezett. Periódusok: a 4. periódus REM-M %-a szignifikánsan maga
sabb, mint az 1. periódus REM-M %-a, a 2 —3 REM-M % között nincs különb
ség, a 4. periódus REM-M %-a a 2.-nál és a З.-nál gyenge tendencia szinten
(p < 0,2) magasabb, ehhez hasonlóan a 2. és 3. periódus REM-M %-a némileg
(p < 0,2) magasabb az 1. periódus REM-M %-ánál. (5.a. táblázat, 5.a. ábra).
Az introvertáltaknál tehát a 4. periódusban a legmagasabb a REM-M aránya.
Az éjszakák tekintetében (5.b. táblázat) az alap- és a felépülési éjszakák
REM-M %-ai nem térnek el egymástól, a kísérleti éjszakán a REM-M arány
ezeknél szignifikánsan magasabb volt. A periódusok és az éjszakák között nem
volt szignifikáns interakció.
5. táblázat
R EM -M % -ok variancia-analízise in tro v ertá lta k n á l

Q

f

Főhatások
É
P

2256.75
3183.18

2

Interakció
É xP
Hiba

347.25
16540

s*

1128.38
1061.06

3

57.87
344.58

6

48

F

P

3.27
3.08

< 0.05
< 0.05

<1

NS

5/a táblázat
A periódusonként! R EM -M % -ok t-próbái in tro v ertá lta k n á l
Átlagok

IP,REM-M% -a
IP 2REM-M%-a
IP 3REM-M%-a
IP 4REM-M%-a

P

15.72
26.56
26.75
36.30

IP t- I P ,
IP 8- I P .
I P ,- I P ,

1.6

1.44
3.03

< 0 .2 (NS)
< 0 .2 (NS)
< 0.01

5/6 táblázat
A z éjszak án k én ti R E M -M % -ok t-próbái in tro v ertá lta k n á l
Átlagok

IB R E M -M
I K R E M -M
I F R E M -M

2*

>/0 - a
/о -a
У0 - a

2 1 .8 4 5
3 5 .0 1
2 2 .2 0

IB —
IF —

IK
IK

t

P

2 .1 8 2
2 .2 4 2

< 0 .0 5
< 0 .0 5
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Extrovertáltaknál a periódusonként! REM-M % mentén erős tendencia
szintű (p < 0,1) eltérést találtunk a variancia-analízisben (6. táblázat, 5.b.
ábra). Páros összehasonlításban (6.a. táblázat) egy szignifikáns különbség
adódott: a 3. periódus REM-M %-a szignifikánsan magasabb, mint az 1.
periódusé. A 2. és a 4. REM-M % tendenciaszinten magasabb az 1. periódus
REM-M %-ánál.
Extrovertáltaknál tehát a 3. REM P-ban a legmagasabb a REM -M arány.
A z éjszakák tekintetében az extravertált csoportnál (az introvertáltakóhoz
hasonló tendencia mellett) nem volt szignifikáns főhatás. A periódusok és az
éjszakák közötti interakció nem szignifikáns.
6. t á b l á z a t
REM-M %-ok variancia-analízise extravertáltaknál

Főhatások
É
P
Interakció
ÉxP
Hiba

Q

f

s*

P

989.21
2437.04

2

494.61
812.35

1.57
2.58

NS
< 0.1

440.77
314.7

1.4

NS

2644.60
15105.59

3

6
48

P

6/ a t á b l á z a t
A periódusonként! REM-M %-ok t-próbái extravertáltaknál
Átlagok

EPjREM-M %-a
EP2REM-M %-a
EPjREM-M %-a
EP4REM-M %-a

t

17.75
28.64
35.21
30.25

E P j—EPj
EPg—EPj
E P j—EPj

P

1.68

< 0 .2 (NS)

2.69
1.93

< 0 .0 2

< 0 .1 (NS)

A 3. hipotézissel kapcsolatos adatokat összefoglalva: a periódusok adatainak
összehasonlításánál: a 4. REMP a kísérleti és a felépülési éjszakán rövidül.
Ez a tendencia a felépülési éjszakán erőteljesebben érvényesül.
A REM-M %: a kísérleti éjszakán szignifikánsan emelkedik az alap- és fel
épülési éjszakákhoz képest egyaránt.
Introvertáltaknál a REMP-oknak az alapéjszakákon talált mintázata a kísérleti
és a felépülési éjszakán nem változik.
A REM-M % a kísérleti éjszakán az alap- és a felépülési éjszakához képest
szignifikánsan magasabb.
A z extraiertáltak RÉM periódusai — mint láttuk (2.c. táblázat, 2.C., d. ábra)
— a kísérleti és a felépülési éjszakán az introvertáltak REMP mintázatához
közelítenek. A REM-M % a kísérleti éjszakán csak némileg (nem szignifikán
san) magasabb az alapéjszaka és tendenciaszinten (p < 0,1) a felépülési
éjszaka REM-M %-ánál.
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A z e r e d m é n y e k é rte lm e zé se

Az ossz-RÉM arányra vonatkozó eredmények hipotéziseinket (l.a., b.) meg
erősítették. Bár a REMP-ok ciklusonkénti, mennyiségi elemzése, és a minő
ségi elemzés során is jelentős eltéréseket találtunk a két személyiségtípus
adatai között, az össz-REM %-ában, mint globális mutatóban, a különbségek
nem tükröződtek, ahogyan a periódusonként! elemzésben sem találtunk szig
nifikáns főhatást személyiségtípusos csoportok szerint. Ez az adat különösen
indokolttá teszi módszertani megközelítésünket; a REM-ek periódusonkénti,
ill. minőségi vizsgálatát.
A RÉM % enyhe megemelkedése a korcsoportra jellemző átlaghoz képest
megerősíti azt a feltevésünket, hogy az ellentétes személyiségtípusok — az
ellentétes ingerlési feltételekhez hasonlóan — a RÉM alvás mennyiségére
azonos hatást gyakorolnak.
Egyik leglényegesebb eredményünk, hogy az introverzió, ill. az extra verzió
az egyes REMP-okra — feltevésünknek megfelelően — eltérő hatást gyakorolt
(l.c. hipotézis). Az introvertáltak hosszabb 1. és 2. REMP-ai az alapéjszakákon
egyértelműen arra utalnak, hogy náluk — az extravertáltakhoz képest — az
éjszaka első felében magasabb a RÉM potenciál. Mivel a RÉM latencia-idők
közötti eltérés nem volt szignifikáns, ezt nem tulajdoníthatjuk alvásszerveződósi tényezők hatásának.
Külön említjük meg a 3. és 4. periódus alakulásának szignifikáns eltérését
introvertáltaknál a 2. —3. alapéjszakán. Az utolsó zavartalan éjszakán, ahol
a kísérleti helyzethez való adaptálódás feltehetően megvalósult, a magasabb
RÉM potenciálnak a 3. ciklusra történő „előrevetődése” feltevésünkkel egybe
vág.
Bár a két statisztikai vizsgálat szerint az 1. REMP látenciája az intro- és extravertáltaknál nem tér el szignifikánsan, az| introvertáltak átlag RÉM latencia-értékei magasab
bak. Megjegyezzük, hogy vizsgálati anyagunk máscélú feldolgozása során introvertáltak
nál az elalvás folyamatában az egyre m élyülő lassú alvási szakaszok egym ásutánjait
„szabálytalannak” találtuk, a 4. alvásszakasz szignifikánsan hosszabb látenciával jelenik
meg.
Introvertáltaknál tehát, feltehetően a magasabb arousal m iatt, a lassú alvás nehezebben
stabilizálódik, ezért valószínűtlen, hogy az első ciklus fokozott deafferentáló hatása okozná
az első REM P hosszabbodását.

Ugyancsak feltevésünknek megfelelően az extravertáltaknál az alapéjsza
kákon a korábbi REMP-okhoz és az introvertáltakhoz képest szignifikánsan
hosszabb 4. REMP-okat találtunk.
Ha Ephron és Carrington (1966) nyomán elfogadjuk, hogy a REMP kórgi
homeosztázist biztosító funkciója az éjszaka 2. felében, a lassú alvási szakaszok
kumulálódásával jut előtérbe, eredményeinkből az a következtetés adódik,
hogy e funkció az extravertált csoportot fokozottabb mértékben jellemzi.
Másik döntő eredményünk a REM -M %-ok alakulására vonatkozóan adó
dott, ahol azt találtuk, hogy az extravertáltaknál az első három REMP-ban
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a REM-M % rohamosan emelkedik, míg az introvertáltaknál fokozatos, lassú
növekedést mutat. H a a REM-M az aktiváló, a REM-Q az információfeldol
gozó funkció mutatója, akkor, feltételezésünknek megfelelően, az információ
feldolgozó funkció introvertáltaknál hosszabban elhúzódik. Mivel az első
REMP-okban a REM-Q arány igen magas (I-aknál 84,28, E-aknál 82,25%)
az introvertáltak hosszabb első REMP-ai az információfeldolgozó funkció
fokozottabb érvényesülését erősítik meg e csoportnál.
Azt az eredményt, amely szerint — feltevésünkkel ellentétben — a REM-M
arány extravertáltaknál az egész éjszakára vonatkozóan nem magasabb, mint
az introvertáltaknál, az extravertáltak REM-M % mintázatának az a jelleg
zetessége okozza, hogy nálunk a 4. REMP-ban — elvárásunkkal szemben —
a REM-M % nem emelkedik a 3. periódushoz képest, sőt némileg csökken.
A REM-M viszonylagos csökkenését extravertáltaknál a 4. REMP-ban úgy
értelmezzük, hogy a REM-M arányának a 3. periódusra történő hirtelen meg
emelkedésével és ezzel együtt a primer vizuális élmények „betörésével” —
amit a REM-M görbének az introvertáltakénál lényegesen meredekebb fel
futása jelez — olyan gazdag regresszív tartalmak kerülhetnek felszínre, ame
lyek elaborációjához újra információ feldolgozó (SCE) stratégiákat kell moz
gósítani, emiatt a 4. RÉM „fellazul” ; hosszabbodik és szemmozgásokban
viszonylag szegényebbé válik.
A kísérleti és felépülési éjszakákon nyert adataink azt jelzik, hogy az alvás
alatti ingerlés a REMP-ok mintázatát az introvertáltak alvásmintázatához
hozza közelebb, és a kísérleti éjszakák hatása a felépülési éjszakákon is érvé
nyesül (a 4. REMP rövidül). Az utóbbi eredményt utóhatásnak vagy tanulás
(az ingerlés elvárása) eredményének tekinthetjük.
Az extravertáltak REMP-ainak markáns változása is alátámasztja azt az
értelmezésünket, hogy az alvás alatti ingerlés alkalmazása csökkenti a deafferentáció veszélyét, így az éjszaka 2. felében dominánssá váló aktiváló
RÉM funkció háttérbe szorulhat, ami a 4. REMP rövidülésében jut kifeje
zésre. Másrészről éppen a 4. REMP-nak az ingerlés hatására bekövetkező rövi
dülése erősíti meg az utolsó REMP aktiváló funkciójára vonatkozó feltételezést.
Az az adat, amely szerint a külső ingerlés hatása az introverzió hatásával
analóg, azt a feltevésünket erősíti meg, hogy az introvertáltaknál a RÉM
aktiváló funkciója kevésbé jelentős. Ez az értelmezésünk — az egymásra
épülő hipotézisek m iatt — nyilvánvalóan körbenjáró.
Külön kívánjuk hangsúlyozni azt az eredményt, amely szerint az alvás
alatti ingerlés a szemmozgás arányt erősen megemeli. Amint korábban jeleztük,
a kísérleti éjszakán auditív ingerlést alkalmaztunk ritka — átlag két perces —
időközökben.
Az átlagos szemmozgás-frekvenciánál ritkábban megjelenő hangingerek
tehát feltehetően mintegy „kioldják” a belső afferentáció idegrendszeri mecha
nizmusait, illetve ezekre tartós facilitáló hatást gyakorolnak. Úgy tűnik,
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REM alatt az idegrendszer — ébredési küszöb alatti — ingerlés esetén csak
a belső afferentáció rendszerén vagy a Routtenberg (1968, 1966) felfogása
szerinti II. arousal rendszeren keresztül aktiválható.
Ez a m egközelítés mechanizmus szintű értelm ezését adná annak a korai pszichológiai
tapasztalatnak, am ely szerint az alvás alatti, külsó v a g y belső környezeti ingerlés hatása
közvetlenül vagy áttételes formában beépül az álomtartalomba.

Az introvertáltak ezen a rendszeren keresztül jobban aktiválhatónak bizo
nyultak, mivel a REM-M % emelkedése a kísérleti éjszakán náluk kifeje
zettebb volt.
Megvitatás
Eredményeink feltevéseinket megerősítették. Introvertáltaknál az éjszaka
első felében viszonylag hosszabb REMP-ok, ill. a REM-Q alvás viszonylagos
dominanciája alapján a RÉM alvás döntően információ feldolgozó funkciójára
következtethetünk, míg az extravertáltak hosszabb késői RÉM periódusait,
ill. a REM-M görbe meredek felfutását a RÉM alvás fokozottabban aktiváló
szerepével hozhatjuk összefüggésbe.
Az alvás alatti ingerlésnek a REMP-ok mintázatára gyakorolt hatása eredeti
feltevésünket szintén megerősíti. A késői REMP-oknak az ingerlés hatására
bekövetkező rövidülése konzisztens azzal a feltevéssel, hogy az utolsó REMPok elsősorban az idegrendszer deafferentációját kivédő funkciót teljesítenek,
amely az alvás alatti ingerlés mellett — éppúgy, ahogy az introvertáltaknál
— háttérbe szorul.
Éppen az utóbbi eredmény alapján azonban felvetődik az a kérdés, hogy az
introvertált alvásmintázat — és egyúttal a kísérleti éjszaka alakulása — nem
tekinthető-e egyszerűen a laboratóriumi, kísérleti helyzet, mint zavaró fel
tétel hatásának, így az ún. „első éjszakai effektus” megfelelőjének (Agnew,
Webb és Williams, 1966.).
Agnew és mtsai a RÉM alvás mutatói közül az 1., 2. és 3. RÉM látenciáját
valamint az össz-REM %-ot vetik egybe 43 személy 1., 2., 3. és 4. laborató
riumi éjszakája alapján. Eredményeik szerint az 1. RÉM látenciája szigni
fikánsan hosszabb, az össz-REM % pedig alacsonyabb az első éjszakán a
további éjszakákhoz képest. Tájékoztatóul közöljük adatainkat:
Éjszakák

R ÉM %
Az 1. R ÉM látenciája
(perc)

1.

18,45
134,2

2.

22,77
106,0

3.

22,99
120,9

4.

23,14
98,0

Saját eredményeink szerint sem az introvertáltaknál (a 2. és 3. „alap-éjsza
kán”), sem a zavaró ingerek hatására (a kísérleti éjszakán) nem csökkent
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szignifikánsan a REM %, bár az extravertáltaknál az össz-REM % a kísérleti
éjszakán némileg alacsonyabb (21,42% az átlag 25,02%-hoz képest).
B ár az első RÉM látenciája az intro- és az extravertált csoportnál egyaránt
hosszabb a kísérleti mint az alapéjszakán, a különbség nem szignifikáns, és
a latencia-idők minden feltétel mellett jóval alacsonyabbak, mint Agnew és
mtsai adatai az 1. éjszakára vonatkozóan.
B ár Agnew és mtsai közük az 1., 2. és 3. REMP átlag-időtartamait, nem
jelzik, hogy ezek mely periódusokban térnek el szignifikánsan az 1. és a további
éjszakákon egymástól. Adataink alapján nagyobb különbséget csak a 3.
REMP-ban látunk, amely az első éjszakán rövidebb. Saját eredményeink
szerint a 3. periódus a kísérleti éjszakán extravertáltaknál némileg (nem
szignifikánsan) rövidebb, mint a 3. alapéjszakán, azonban nem tér el a 2.
alapój szakáétól. Introvertáltaknál az eltérések csekélyek és inkonzisztensek
(2.С. táblázat), és az introvertáltak 3. REMP-ai nem rövidebbek az extravertáltakénál.
A fentiek alapján arra a kérdésre, hogy az introvertáltak RÉM alvása a 2.
és 3. alapéjszakákon (azaz a laboratóriumban töltött 3. és 4. éjszakán) nem
tekinthető-e elhúzódó „első éjszakai effektusnak” — amelyet a kísérleti fel
tételekhez való lassúbb adaptáció magyarázna — tagadó választ adhatunk.
Hasonlóképpen a kísérleti éjszaka RÉM mintázata sem felel meg egyszerűen
az első éjszakai mintázatnak, így fenntarthatjuk azt a hipotézisünket, amely
szerint a RÉM alvás alakulására az introverzió és az alvás alatti ingerlés azért
hatnak hasonló módon, mert csökkentik a RÉM aktiváló funkciójának jelen
tőségét, míg — hozzátehetjük — nem befolyásolják, vagy éppen fokozzák az
információfeldolgozó funkció szerepét.
Külön elemzést igényel az az adat, amely szerint a REM-M % a kísérleti
éjszakán az introvertáltaknál — az extravertáltakhoz képest — nagyobb
mértékben emelkedik. Ez az eredmény arra utal, hogy az introvertáltak alvás
a latt — csakúgy, mint éber állapotban — az extravertáltaknál nagyobb mér
tékben aktiválhatok. Hasonló eredményről számoltunk be korábbi tanul
mányunkban az alvás alatti ingerlés közvetlen (К-komplexekben és más EEG
akti vációt jelző mutatókban kifejezett) hatására vonatkozóan (Kulcsár, 1975).
Ezen túl azonban a REM-M belső afferentációt szolgáltató mechanizmusának
fokozottabb működéskészségét jelzi introvertáltaknál. Kiinduló felfogásunk
ban, ahol a RÉM alvás homeosztatikus, kompenzatorikus szerepét hang
súlyoztuk, nem tételeztünk fel ilyen különbséget .
H a a fenti adat alapján introvertáltaknál az aktivált alvás mechanizmusá
nak fokozottabb működéskészségét tételeztük fel, ezzel az alvás alatti és az
ébrenléti aktivációnak azonos működési elveket tulajdonítunk. E felfogás
nyomán viszont introvertáltaknál több, extravertáltaknál kevesebb RÉM
alvást kellene elvárnunk az átlag normál populációhoz képest. Ennek az el
várásnak eredményeink ellentmondanak. Adatainkból, amelyek szerint az
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össz-REM % a két kísérleti csoportnál nem tér el egymástól, — ahogyan az
első 4 ciklus össz-REM mennyisége sem — az a következtetés adódik, hogy az
alvás alatti aktiváció — az ébrenléti aktivációtól eltérően — introvertáltaknál
nem fokozottabb, azonban feltehetően könnyebben kioldható; amit az ingerlés
hatására megemelkedett REM-M % mellett az is alátámaszt, hogy az éjszaka
első REMP-ai náluk hosszabbak.
A késői REMP-ok alakulása függ a megelőzőektől. A rövid korai REM-ek
fokozzák, a hosszabbak csökkentik az idegrendszer funkcionális deafferentációjának veszélyét. Akár az információfeldolgozó funkció fokozottabb jelen
tősége, akár a RÉM alvás fiziológiai mechanizmusának könnyebb aktiválhatósága okozza az introvertáltak első REMP-ainak hosszabbodását, az éjszaka
második felében náluk kisebb lesz a RÉM potenciál. Extravertáltaknál az
aktiváló-kompenzatórikus funkció egyértelműen dominál. Introvertáltaknál
a REM-Q alvás viszonylagos túlsúlya viszont az információfeldolgozó funkció
nagyobb hangsúlyára utal. Ezen a ponton dől el, hogy a RÉM fiziológiai
mechanizmusainak típus-specifikus működése vagy a kompenzatorikus-homeosztatikus funkciója játszik-e meghatározó szerepet a RÉM alvás szerveződésé
ben. Ha ugyanis az introvertáltaknál a REM-M könnyebben kioldható és
mégis az információ feldolgozó funkciójú REM-Q alvás dominál, akkor a para
dox alvás „helyreállító” jellegének fokozottabb hatékonyságára következtet
hetünk a típus-függő működésmóddal szemben.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1977. V III. 3.
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ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ДВОЙНОЙ ФУНКЦИИ ПАРАДОКСАЛЬНОГО СНА У
ИСПЫТУЕМЫХ ИНТРОВЕРТОВ И ЭКСТРАВЕРТОВ
ЖУЖАННАКУЛЬЧАР—МИКЛОШ ШИМОН

Исходя из предположения о двойной функции РЕМП — во-первых, функции по пере
работке информации, а во-вторых — об активирующей, обслуживающей внутреннюю
афферентацию, функции, была предпринята попытка разделения этих функций на основе
разработанных показателей. Предполагается, что первый период РЕМ, и вместе с ним,
быстрый сон (РЕМ —О), протекающий без движений глаз связан, прежде всего, с пере
работкой информации, в то время как период РЕМ, протекающий с быстрыми дивжениям
глаз (РЕМ -М) играет роль в обеспечении внутренней афферентации. Эта пара показа
телей конвергирует, ибо в ранних РЕМП доминирует Р Е М -О , а в поздних — РЕМ—М.
Выдвигаемая гипотеза предполагает различие доминирующих отношений двух функций
РЕМ у интровертов и экстравертов. Исходя из роли РЕМ в поддержании гомеостаза пред
полагается, что у интровертов доминирует функция по переработке информации, в то
время как у экстравертов — активирующая функция РЕМ. Полученные результаты под
тверждают выдвинутую гипотезу, ибо у интровертов относительно длиннее первый и вотрой РЕМП, в то время как у экстравертов - четвертый. Доля РЕМ - М достигает своего
максимума у интровертов только во время четвертого РЕМП ночи, а у экстравертов — уже
на третьем РЕМП.
Под влиянием слабого аудиального стимулирования во время сна вид РЕМП-ов прибли
жается к видку, типичному для сна у интровертов, в то же время доля РЕМ—М значитель
но увеличивается. У интровертов увеличение доли РЕМ—М более выраженно, что — по
мнению авторов — указывает на усиленное функционирование механизмов внутренней
афферентации. Однако это типологическое различие механизмов РЕМ сна вытеснено на
задний план различиями между отношениями доминирования функций.
Производится отделение вида РЕМП, характерного для интровертов, а также изменений,
возникших под влиянием стимулирования, от «эффекта первой ночи».

A STU DY OF TH E D U A L FUNCTION H Y PO TH ESIS OF PA R A D O X A L SLEEP
IN INTROVERTED AND EX TRA V ER TED SUBJECTS
KULCSÁR, ZSUZSANNA—SIMON, MIKLÓS

T he study starts from the dual function hypothesis of REM P, one o f the functions
b ein g the information processing function th e other the activating function, providing
inner afferentation. A n attem p was made to delienate the two functions using two in
dices specifically elaborated for the purpose.
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The first REM periods, as well as th e fast sleep periods w ithout eye movements (REMQ) are supposed to have mainly an information processing function, while the late REM
periods and REM sleep accompanied by rapid eye m ovem ents (REM-M) are supposed to
provide mainly inner afferentation. The two pairs o f indices converge since in early
REM Ps REM-Q is dominating, while in latter ones REM-M.
The main hypothesis o f the authors was that the dom inance relations of the tw o REM
functions are the opposite in extraverts and introverts. Starting from the homeostaticrestitutive role o f REM, it is supposed that the information processing function is
dominant in introverts while the activating REM function is dominant in extraverts. The
results support this hypothesis, since 1st and 2nd R EM Ps are longer in introverts while
the 4th is com paratively longer in extraverts, and REM-M % reaches its m aximum only
in the 4th REMP o f th e night while in extraverts it reaches its maximum already in the
3d period.
Under the influence o f weak auditive stim ulation during sleep, the pattern o f R EM Ps
approaches the introverted pattern, while the REM-M % raises significantly. The in
crease of the REM -M % is more expressed in introverts, on the basis of which the authors
conclude that the mechanism s of inner activation are more expressed in them. This t y 
pological difference in mechanisms o f REM sleep is only a background effect compared
to the differences in the dominance relations of functions.
The authors differentiate the introverted pattern o f R EM Ps and its changes due to
stim ulation form th e „first night effect.”
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DÖNTÉSI FOLYAMAT KRITIKUS RANDOM-SZEKVENCIÁS
SZITUÁCIÓBAN
ZÉTÉNYI ELEK
KGM Iparszervezési és Számítástechnikai Intézet

O lyan kísérlet-sorozatot ism ertet a szerző, m ely a kritikus és nehéz döntési helyzetet
vizsgálja. A szakirodalomból ismert, hogy igen sok döntési modellt dolgoztak ki a kutatók.
A m odellek használhatósága m iatt szükséges, h ogy specifikussá tegyük olyan faktorok
m ia tt, m int a döntési következm ény, a m egism ételhetetlenség, a kevés tapasztalat
szerzési lehetőség. A tanulm ány tárgyát képező kísérletnél nehéz, problem atikus szituáció
val és nem kiegyenlített helyzettel számolunk.
A kísérleti adatok a következők: három program 25 —26 ingerrel és benne 7 kritikus
szekvenciával, random-szórt adagolásban képezi a vizsgálati anyag gerincét. A vizsgálati
an yag feldolgozása kiterjedt az idő-, hiba-paraméterekre és ezek különböző összefüggé
seire. A tanulással kapcsolatban vizsgáltuk a döntési érték kategóriáját is, m int igen
fontos adatot, éppen a kísérleti lim itált idővel együtt.
A feldolgozásnál szem előtt tartottuk a döntésre ható tényezők sorában a szignálok
szám át, a programokat, a figyelm i faktort, a kritikusságot és a randomitást.
M ivel a döntést az emberi viselkedés legkom plexebb, átfogó aspektusának tartjuk,
íg y kulcsfontosságú változóként kezeltük a döntési folyamat kom plexitását.
A kísérletileg kidolgozott m odellt, benne a három programot m űködőképes rendszer
k én t alkalmazhatjuk a gyakorlatban.

A döntés az emberi viselkedés egyik alapvető fontosságú mozzanata. Ez
a folyamat igen sok részmozzanatot tartalmaz, míg eljutunk a tényleges
cselekvésig.
A részmozzanatok vizsgálata ma már nélkülözhetetlen egy vezérlési rend
szer szerkesztésénél. Ahhoz, hogy a döntés pontos, gyors és hibamentes legyen,
a tényezők sokaságát kell figyelembe vennie a döntést hozó embernek.
A tanulmány tárgya egy olyan döntési helyzet, mely kritikus, nehéz szitu
ációban zajlik le, és a vizsgálati program három 25-ös, random-szórt-szekvenciás programot tartalmaz. E feltételek mellett folyó döntésnél vizsgáljuk az
események tanulásának eredményességét a programra vonatkoztatott érté
kekkel.
Foglalkozik a tanulmány azzal a kérdéssel is, hogy a vizsgálati program
mennyiben használható előrejelzésre nehéz, random-szekvenciás, kritikus
szituációban. A tanulmány kiemelt szempontként tárgyalja a döntési időt
limitált időérték esetében.
Jellemző vonásként tárgyalja a döntési viselkedés komplex jellegét, mely a
kutatási munka módszerét és értékelési rendjét meghatározta. A kutatások
végső célja az volt, hogy kidolgozható legyen egy döntéskészítést segítő
modell kritikus, random-szekvenciás szituációra.
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A tanulmány a következőkkel foglalkozik:
I. A döntési folyamat és jellemzői.
II. A kísérletek során kidolgozott modell használhatósága.
III. A program esemény-szekvencia valószínűség-struktúrájának a meg
tanulására milyen fokon voltak képesek a vizsgálati személyek ?
IV. A döntési értékek összefüggése a tényezők közötti egyensúly tartásában.
V. A döntési értékhez hasonló, kiemelt jelentőségű tényezőknek, a dön
tési időnek a kísérleti vizsgálata.
VI. A döntést meghatározó tényezők komplexitása.
A tanulmány foglalkozik a szakirodalom alapján ismert szerzők döntési
modelljeivel, a modellek fő jellemzőivel. Ennek keretében a döntéses visel
kedéssel, az ideális döntési folyamat részmozzanataival, a döntést befolyásoló
szituációval. Szakirodalmi anyag feldolgozásaként tartalmazza a tanulmány
a döntést készítő ember megbízhatóságának a kérdését, a döntés kidolgozási
idejére hatást gyakorló tényezőket, a tevékenység bonyolultsági foka és a
teljesítőképesség közötti összefüggést stb.
Az eddig ismert kutatási eredmények alapján került kidolgozásra az a dön
tési modell, mely nehéz, kritikus szituációban segíteni képes az embert. A
modell tartalmazza a kritikus szekvenciákat, az alkalmazható szignálszámot
és a limitált időt, vagyis azokat a fontos tényezőket, melyek nehézzé teszik
a döntést. Minden esetben a szakirodalmi anyaggal összefüggésben tartal
mazza az értekezés a saját kutatási-kísérleti koncepciót, jelezve, hogy a cím
ben foglalt helyzetre milyen specifikum kidolgozása volt szükséges.

Kutatási eljárások, módszerek, műszerek
Az előzőekben kivonatosan ismertetett problémák laboratóriumi kísérleti
vizsgálatához három olyan laboratóriumi műszert használtunk, melynek az
adatai a tanulmányban feldolgozásra is kerültek.
Döntési készséget vizsgáló berendezést terveztünk a vizsgálatok végzésére.
Két részből áll a műszer. Az első rész tartalmazza az I —II. és III. program
anyagát, melyet a berendezés automatikusan adagol. E részben van az idő
mérő, mely ezredmásodperces pontossággal mér. Az óra indítása és meg
állítása szintén millszekundumos pontossággal, automatikusan kapcsolódik
a programhoz, illetve a reakcióhoz.
Két átvilágítható skála van a műszer falán. Az egyik 5 X 5-ös beosztá
sával a 25-ös ingerprogram jelzésére szolgál, mely jelzést a vizsgálatvezető
kapja. Az a szám gyullad ki, melyet a programban a kísérleti személy el
rontott.
Alatta három P-(iros) és három Z-(öld) jelzésű ablak van a döntéses válasz
tások eredményének jelzésére, szintén átvilágításos megoldással.
471

A műszer első egysége a vizsgálatvezető előtt van. Kissé távolabb van el
helyezve a műszer második egysége, a manipulációs rész, egy asztalon a vizs
gálati személy előtt. Az egység bal, illetve jobb oldalán két-két lámpácska s
alatta két-két érintőlap van. A belső lámpák zöldek, a külsők pirosak. A be
rendezés alján egy félkör alakú érintőlap van, a közepéhez kapcsolódik a reagá
láshoz szükséges szúrótüske, mely az áramkör zárásával működik (Id 1. ábra).

Vizsgalati berendezés

A z ingerek sorrendje :
A három program szignáljainak rendjét a 2. melléklet mutatja.
A z I. program:
Minden ingert zöld lámpafény jelez a program rendje szerint random-el
osztásban jobb, illetve bal oldalon.
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I. program
Reagálási
vázlat

(program
16 és 24.
ingernél
a reagálás

II. program

II.program
16. é s 24.
ingernél
a reagálás

2. ábra

Az I. programban két helyen alkalmaztunk különleges megoldású inger
adagolást, így a 16. és 24. ingernél. Itt azonos időben gyullad ki a zöld
lámpa mind a két oldalon. Erre a helyzetre az instrukcióban külön ki
térünk.
A II. programban piros lámpafény adja a jelet, szintén random-szórtrendszerben jobb, illetve bal oldalról. I tt is alkalmaztuk a 16. és 24. egységnél
a kétoldali, de azonos színű lámpával való jelzést.
A III. programban a jelzéseket kizárólag csak a manipulációs berendezés
jobb oldaláról adja a berendezés, de e programban már a random-jelleg abban
is megnyilvánul, hogy a két szín váltakozva jelenik meg, (ld 3. ábra.)
A III. programban a 6., 14. és 23. ingernél jelentkezik a különleges meg
oldású ingeradagolás, mivel itt nem két azonos színű lámpa gyullad ki, hanem
két különböző színű egyidőben (a III. program reagálási lehetőségeit a 4.
melléklet mutatja, jelezve azt is, hogy a bal oldali rész is fontos szerepet já t
szik, tehát azt is figyelni kell.)
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Két lehetséges reagálási mád a

6. 14. és

23. ingeméi

3. ábra

A berendezés ingeradagolásának összeállításánál több éves előzetes kísérlet
eredményét vettük tekintetbe azért, hogy a program „nehézségi foka” köze
lítse meg a kialakuló modell felhasználási területének paramétereit. Ennek
megfelelően terveztük meg a program időadatait is.
Minden inger 2000 msec-ig él; ha a vizsgálati személy 2000 msec után nem
reagált rá, akkor „kihagyásként” HIBÁT jelez a berendezés és automatikusan
adja a következő programpontnak megfelelő szignált.
A vizsgálat menete a következő:
Az első programnál a zöld lámpa a bal, illetve a jobb oldalon felváltva,
szórt rendszerben gyullad ki. Erre úgy kell reagálni, hogy a kigyulladt zöld
lámpa alatti érintőlapra szúrunk a szúrótüskével. Ezzel zárjuk az áramkört,
a lámpa elalszik, s a berendezés adja a következő, program szerinti szignált
(3. melléklet). A 16. és a 24. szignálnál egyidőben gyullad ki a két oldalon
lévő zöld lámpa. Az instrukció szerint ebben a helyzetben nincs manipulációs
kényszer, hanem manipulációs tilalom van, a vizsgálati személy a félkör alakú
kiindulási lapon tartja a szúrótüskét.
A II. programban piros lámpák adják a jelzéseket. I tt az a változás, hogy
nem a kigyulladt piros lámpa alatti érintési lapra kell szúrni, hanem a túl
oldali, nem égő piros lámpa alatti érintőlapra. Itt ellentétes téri manipuláció
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alkalmazása szükséges, ellentétben az I. programnál alkalmazott azonos téri
reagálási előírással.
Ebben a programban is két esetben valósul meg kettőzött szignál adagolása.
Itt is a 16. és 24. ingerhelyzetnél gyullad ki egyidőben mind a két oldalon
a piros lámpa (3. melléklet alsó vázlatrajz).
Az első programhoz hasonlóan itt is manipulációs tilalom van érvényben.
Közben méri a műszer a 2000 msee-et, és leteltével adja a következő szignált.
A III. program nem „egyszínű” ingerekből épül fel. Itt váltakozva adagol
juk a zöld, illetve a piros fényt.
A reagálás annyiban azonos az I. programban meghatározottakkal, hogy
amennyiben a zöld lámpa gyullad ki, akkor azonos téri reagálás a helyes.
Piros szignál esetében is olyan a reagálási mód, mint a N. programban, vagyis
piros jel esetében ellentétes téri válasz a helyes. Annyiban nehéz a helyzet,
amint a 2. melléklet mutatja, hogy szórt rendszerben érkezik a zöld és a piros
szignál.
A II. program további nehezítést tartalmaz, mivel nem pusztán kettőzött,
tehát Z+Z , illetve P-f-P szignálokat alkalmaztunk, hanem kettős (P+Z)
ingereket adagolunk a 6., 14. és 23. ingerhelyen.
Erre az esetre nem vonatkozhat, nem is vonatkozik a manipulációs tilalom,
mivel itt nem két azonos színű lámpa jelez. Itt a kettős inger választást
igényel. Döntenie kellett a vizsgálati személynek, hogy a zöldre vagy a pirosra
válaszol-e. A lehetőségei a következők voltak: zöldre azonos téri, pirosra
ellentétes téri választ adhat.
Instrukcióként a vizsgálatvezető a következőket adja: ,,A tábla két oldalán
két-két lámpát lát, az egyik piros, a másik zöld színű.
Az lesz a feladat, hogy a zöld lámpa kigyulladásakor az égő lámpa alatti
lapra szúrjon határozott mozdulattal a szúrótüskével, majd helyezze vissza
a tüskét a félkör alakú kiindulási érintőlapra. Az égő lámpa alatti fémlap
érintésétől a lámpa kialszik, ezzel jelzi a berendezés, hogy helyesen csele
kedett.
Ha egyidőben gyullad ki mindkét oldalon a zöld színű lámpa, úgy nem kell
semmit tennie, tartsa a szúrótüskét a kiindulási ponton.
Próbáljuk ki, mit kell csinálnia”. (Kézi adagolással néhány ingert nyújtunk,
amire válaszol a vizsgálati személy).
Felhívtuk a figyelmét arra, hogy ne várjon sokáig a reagálással, mert az
óra jár, és minél kevesebb időt fordít egy-egy inger megválaszolására, annál
jobb az eredmény.
A következő esetben a piros színű lámpa gyullad ki, akkor az ellenkező
oldalon lévő
és nem égő
piros lámpa alatti lapocskát kell megérintenie
a szúrótüskével. Ennyiben más, mint a zöld jelzésnél volt. Itt is lesz olyan eset,
amikor egyidőben gyullad ki két piros lámpa. Ekkor sem kell semmit tennie.
Néhány próbát itt is csinálunk.
3 Magyar Pszichológiai Szemle
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Lesz olyan eset is, amikor váltakozva gyullad ki a zöld, illetve a piros lámpa.
A zöldre tehát azonos helyen, a pirosra az ellentétes helyen reagáljon. H atá
rozottan érintse meg a lapokat. Egy-egy esetben csak egy lámpa jelzésére
lehet reagálni, tehát, ha tévesen válaszolt, már nem javítható gyors, második
reagálással.
A vizsgálatvezető a jelzőtábla és az időmérő óra alapján feljegyzi egy elő
nyom tatott lapra az időértékeket és a hibákat, jelezve, hogy hányadik prog
ramban történt.
Az ingerforrás és a válaszreakció eloszlásának a lehetőségei tehát a következők :

z .. .
... z
p ...
... p
z z
p p
PZ . .
. . PZ

=
=
=
=
=
=
=
=

azonos téri manipuláció
azonos téri manipuláció
ellentétes téri manipuláció
ellentétes téri manipuláció
manipuláció tilalom
manipuláció tilalom
döntéses választási lehetőség
döntéses választási lehetőség

Az ingerek információs tartalma azonos és ellentétes téri manipulációra,
manipulációs tilalomra és döntéses választási lehetőségre vonatkozik.
Á vizsgálatok során további két műszert is alkalmaztunk. Egyik a reakció
időmérő, a másik a disztributív figyelemvizsgáló berendezés volt.
A reakcióidőmérő millszekundumos pontosságú, automatikus ingeradagolású, elektronikus műszaki megoldású műszer. Pontossága azonos a döntési
készséget vizsgáló berendezéssel.
A harmadik műszer a figyelem megosztását mérte. A berendezés automati
kusan adagolt öt programot, közben szinkronban mérte az időt és a hibák
számát programonként külön és összegezve is.
Az 5. melléklet m utatja a vizsgálati anyag feldolgozásánál használt hibaés idő-standardeket.
E két anyag kidolgozásánál is és a tanulmány tárgyát képező kísérleteknél
is 20 —45 éves életkorú nagyüzemi, vasipari dolgozókat vizsgáltunk. Az üzem
előírásának megfelelően minden dolgozót megvizsgáltak az üzemorvosi ren
delés keretében, s ott megfelelő minősítést nyertek. Üzemorvosi vizsgálat
után került sor a pszichológiai laboratóriumi vizsgálatra s ennek keretében
a kísérletekre.
Az 5. melléklet két táblázatának az anyagát 6 csoport, 420 személy vizs
gálati anyaga alapján dolgoztuk ki.
Az értekezésben leírt vizsgálati anyagot ezen túlmenően újabb 74 dolgozó
vizsgálatai adják.
A kísérleteket a Lenin Kohászati Művek munkapszichológiai laboratóriumá
ban végeztük normál laboratóriumi feltételek között.
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A rendszerbe tervezett három program jellemzői
A 6. melléklet az alább felsorolt fontosabb jellemzőkhöz tartozó átlagés szórás-értékeket mutatja be.
Az átlagos RI-értéket úgy számoltuk, hogy az automatikus ingeradagoló
berendezés által adott 25 fényinger összidejét személyenként átlagoltuk. A
modell koncepciója szerint folyamatos ingeradagolást kell alkalmazni, így
a reagálási összidőből kellett kiindulni, ebből számolva az átlagos R l-t.
A figyelemmegosztás (FMI) vizsgálatánál az idő- és hibaértéket regiszt
rálta a berendezés. A figyelemmegosztás idejét (FMI) az öt program FMI
idejének átlagolásával számoltuk ki.
A döntési időt (Dl) a berendezés mérte és adta az egyes programokra vonat
koztatva, míg a Dl-ből vontuk ki az előzőleg mért R l-t, s a maradó érték adta
a döntési válaszlatencia időértékét.
Mindkét esetben az egy személyre eső átlagos értékkel dolgoztunk.
A döntési hibát szintén maga a berendezés adta meg programonként és
összegezve is.
A matematikai statisztikai analízist Hajtm an (1968), Guilford (1964) és
Garret (1970) alapján végeztük el.
E melléklet áttekintést nyújt a legfontosabb mutatókról, melyek követ
kező részletes kifejtése a jelzett vizsgálati módszerekkel kapott átlag- és
szórásértékékből levonható következtetésekhez vezet.
A használt standard-értékek (5. melléklet) és a három program jellemzőinek
az anyaga az Rl-re, FMI-re, Dl-re, DH-ra és DVLI-re (6. melléklet) vonatkoz
tatva igazolta a modell rendszerének használhatóságát. Továbbá megfelel annak
az I. és ad. I. részekben vázolt követelményeknek, hogy olyan döntési progra
mot kellett kidolgoznunk, melynek a jellemzői a fenti faktorok komplexitásá
ból erednek és folyamatos ingeradagolású, random-szekvenciás rendszerűek.
A Dl-, DH- és DVLI- adatok átlag- és szórásértékei alapján megvizsgáltuk,
hogy a döntési tevékenység mérésére szolgáló három programban e faktorok
mentén különbözött-e a teljesítmény?
A 7. melléklet három táblázata a következőket mutatja.
Az első táblázat a döntési idő (Dl) összefüggéseit mutatja, t-próbával.
Mindhárom programnál látható, hogy az I. és II. program között nincs szig
nifikáns különbség, míg az I —III. és II MI. program között van.
A második táblázat a 7. mellékletben azt m utatja (t-próbával), hogy a
különböző programokban a döntési hibák (DH) milyen mértékben külön
böznek.
A helyzet itt is azonos, mint az időfaktornál, hogy az I., II. program között
nincs, míg az I —III. és a I I - III. program között van szignifikáns összefüggés.
Vizsgáltuk a döntési válaszlatencia idejének (DVLI) összefüggéseit is a
három programban t-próbával. Az előző két faktor esetében nyert eredmény
3*
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hez hasonlóan itt is az a helyzet, hogy az I —II. program között nincs szig
nifikáns különbség, míg az I —III. és a I I —III. programnál van.
Nem is indokolt, hogy az I —II. program között legyen, mert a Z szignál és
a P szignál téri elosztása és a reagálás módja más-más.
A 7. melléklet három táblázatának a DI., a DH., 1 és a DVLI-nek az adatai,
az átlag és a szórásértékei t-próbás módszer segítségével bizonyítják, hogy m űködő
képes a vizsgálati rendszer.
A rendszer három programja megbízhatóságának a vizsgálata
Az előző részben a felhasznált faktorok elemzésének eredményével azt bizo
nyítottuk, hogy a rendszer működőképes. A kísérletek anyagának további ered
ményei a rendszer három programjának megbízhatóságát kívánják szolgálni.
A 8.A, 8., 9. és 10. mellékletek anyagában a három program során a nem
kritikus szekvenciáknál elkövetett hibák anyagának az analízisét találjuk
Vizsgáljuk a program feladatainak a program egészéhez való viszonyát statisz
tikai analízissel.
Ennek a vizsgálatára azért volt szükség, mert feltételeztünk olyan esetet is,
ahol az ingerek közötti latenciaidő rövidsége vagy hosszúsága m iatt követ el
a vizsgálati személy hibát.
A statisztikai analízist Garrett (1970) által javasolt ún. pont-biseriál korre
lációs koefficienssel végeztük el.
A korrelációk alapján mondhatjuk, hogy az 1. számú feladat kivételével
a program egységes, csak a kritikus szekvenciák (16. és 24. feladat) mutatnak
szignifikáns eltérést.
Ez azt bizonyítja, hogy a programnak az általunk kitűzött célra való hasz
nálata igazolt.
Másik lényeges adat, hogy a program modellként használható olyan esetekben,
ahol a szituáció jellemzői egy általunk megjelölt rendszert alkotnak. A vizs
gálati személyek 92%-a képes volt arra, hogy helyesen döntsön. Bizonyító
erejű az a kísérleti eredmény is, hogy a kritikus helyzetek, a 16. és 24. feladat,
elégséges nehézségi fokúak voltak, amint az a P 0,001-es szignifikáns korre
lációs együtthatók mutatják a 8., 9. és 10. mellékletben (a t* a táblázatban
azt jelenti, hogy a korrelációs együttható szignifikanciáját J. P. Guilford
(1954) alapján számítottuk ki.
A 8.A. mellékletben bemutatjuk a három programban, külön-külön az
egyes programhelyeken hibázó személyek számát is, mellékelve a 8 —9 —10.
melléklet %-os anyagához.
Összehasonlítva az I. és II. program adatait, a hibák eloszlása azt mutatja,
hogy a II. program kritikus ingereinél jelentős teljesítmény-javulás mutatkozott.
Ennél még jelentősebb az, hogy a kritikus szekvenciáknál már nem hibáztak
a vizsgálati személyek.
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A 10. mellékletben a III. program anyaga mutatja, hogy ebben a program
ban, ahol azonos gyakorisággal fordul elő ellentétes és azonos téri manipulációs
követelmény, a vizsgálati személyek kétszer több hibát követtek el, mint az
I. programnál, és 1,5-ször annyit, mint a II. programnál.
Igen jellemző, hogy a három kritikus döntési ingerhelyzetben a vizsgálati
személyeknek már csak a 16%-a követett el hibát.
Ez a tény már a III. fejezetben jelzett tanulási kérdéscsoportra utalva
m utatja, hogy a program s benne a döntéses problémák megoldása — tehát
a döntéses tevékenység — kritikus szekvenciák esetében is tanulható!
Az események tanulását döntéses tevékenység keretében a kísérletek további
anyaga is igazolni véli. A 11. és 12. mellékletek anyaga a hibák analízisét
m utatja.
A 11. melléklet felső ábrája három korrelációs anyagot tartalmaz. Három
faktor, a DH, RIH és a FMH, vagyis a döntési hiba, a reakcióidő mérésénél
és a figyelemmegoszlás mérésénél jelentkező hibakorrelációból feltételez
hetjük, hogy a különböző típusú hibák nem hozhatók közös nevezőre, mert
jellegüket illetően nem azonosak.
A 11. és 12. melléklet három grafikonja a programok egyes szignáljainál
elkövetett hibák számát mutatja, ami azonos a hibát elkövetett személyek
számával.
Külön kell szólni a szignálsor 1. tagjáról. Az első ingernél igen nagy a
hibázó személyek száma. A vizsgálati személyek 33,44%-a hibázott az első
szignálnál. Az instrukció és az előzetes gyakorlás ellenére is jellemzőként
kell számolnunk azzal a ténnyel, hogy az inger megjelenésére hiába készítjük
elő az embereket, mégis „váratlanul” éri őket az első inger.
Amikor a jelenséget külön is vizsgáltuk, úgy találtuk, hogy itt annak a
ténynek van nagy szerepe, hogy a vizsgálati személyek még nem rendelkeznek
azzal az időmodellel, mely segítené őket abban, hogy éreznék, mennyi idő
áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a megjelenő ingerre válaszolhassanak. Az
idő-struktúra ismerete nem alakulhat ki már az első ingereknél. Az első ingerek
közötti időtartamról még nincs „képzete”, így a 2000 msec-os „élő” inger
időt nem ismeri, ebből eredően elkésik a válasszal. Ez mind a három program
nál megnyilvánult.
Amint az I. program hibagrafikonja is mutatja, rohamosan csökken a
hibázó személyek száma, sőt olykor nullára csökkent.
Különösen szemléletesen mutatják a grafikonok a kritikus szekvenciák
helyzetét. Ezek megjelenésével ismét megnőtt a hibázó személyek száma.
Az összes hiba 49,72 %-a esik a kritikus szekvenciákra.
E tény igen fontos adatot szolgáltat a subdisplay tervezéséhez a gyakorlati
felhasználás során.
E hibák átlaga programonként, rendre
12,76—
8,8—
28,16 —
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A gyakorlás, a tanulás hatását különösen jól láthatjuk az I. és II. program
hibáinak az összehasonlításánál. Az első programra 44,88% esett.
A kritikus szekvenciáknál elkövetett hibák az I. programban az összes
hiba 12,70%-át, míg a II. programban már csak 8,8%-át teszik ki. E komoly
tanulási eredmény annál értékesebb, mert a II. programban a szignálokra való
helyes reagáláshoz ellentétes téri manipuláció szükséges.
E kísérleti részhez kapcsolódik a figyelem megoszthatóságának a kérdése.
Graick (1948), Nickerson (1965) és Smith (1967) alapján úgy is értelmezhetők
a fenti eredmények, hogy
bár a figyelmi-aspecifikus rendszer működésének
egyszerre csak egy fókusza lehet — maga a döntési folyamat nem korlátozódik
időben egy és csakis egy inger vagy ingercsoport feldolgozására.
Ezért vettük be kísérletünkbe, a figyelem megoszthatóságának vizsgálatát.
Természetesen a többi döntési faktorokkal való összefüggésben vizsgáltuk
a figyelemmegoszlást (FM) is.
Valószínű, hogy a „figyelmi hullám” és ,,fókuszálhatóság” paramétereit
nemcsak a rendszer saját karakterisztikái határozzák meg, hanem olyan
tényezők is, mint az inger jelentése és a vele kapcsolatos tanulás is.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1977. V II. 22.
2. melléklet
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5.

melléklet

A hiba standardjei
I. program

a minősítés foka

I.
II.
III.
IV.
V.

III. program

II. program

az elkövethető hibák száma

10—9
8—7
6—5
4 -3

igen gyenge
gyenge
közepes
jó
igen jó

15—13

2 0 -1 7
16 13
12— 9
8— 5
4- 0

1 2 — 10

9— 7
6— 4
3— 0

2—0

A z idő standardjei

I.
II.
III.
IV.
V.

a minősítés foka

időértékek

igen gyenge
gyenge
közepes
jó
igen jó

500 msec. >
450—500 msec
400—450 msec
350—400 msec
350— msec <

6.

melléklet

A vizsgálati módszerek mentén kapott átlag- és szórásértékek
X: 288 msec

RI

SD: 59,97 msec

3228 msec

24,100 msec

FMI
DI

I. program
program
III. program

DH

I. program
II. program
III. program

DVLI

I. program
II. program
III. program

2620 msec
2243 msec
2247 msec

37,910 msec
37,230 msec
40,220 msec

11 .

1,82
1,64
3,58

1,20

1,39
3,95
1235
1342

7.

774
239
292

msec
msec
msec

1202

melléklet

A három programban mutatott döntési idő (D l) összefüggései (t-próbával)
X
DI I. —DI II
D I II. —DI III
D I II. —DI III
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prog.
prog.
prog.

37 910
37 910
37 230

SD

2620
2620
2243

X

37 230
40 220
40 220

SD

2243
2247
2247

t

1,6848
12,6064
0,0474

P
11 . sz.
0,001
0,001

A húrom programban elkövetett döntési hibák (DH) közötti összefüggések

DH I —DH II. prog.
DH I —DH H l. prog.
DH 11—DH III. prog.

X

SD

X

SD

1,20
1,20
1,39

1,82
1,82
1,04

1,39
3,95
3,95

1,04
3,58
3,58

(t-próbával)

t

P

0,6632
5,8523
5,5555

n.sz.
0,001
0,001

A három programban mutatott döntések válaszlatencia-ideje (DVLI) közötti összefüggések.
( t-próbával. )

DVL II. —DVL III. prog.
DVL II. —DVL I lii. prog.
DVL III. —DVL I l i i . prog.

X

SD

1235
1235

774
774
239

1202

X
1202

1342
1342

SD

t

239
292
292

0,3306
4,1052
3,1711

P
n.sz.
0 ,0 0 1
0,01

8A . melléklet
8. melléklet
Hibák száma
I. program
í.
2.

19
5

3.
4.
5.
6.
7.

2

8.

0
0

9.
10 .
11 .
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .
21 .
22 .
23.
24.
25.

3
5
2
1

1
1

0
0
0
0

18
4

11. program III. program

23
5
4

34
11

9

10

5

7
3
3
4

11

1

3
5
3
5
1

1
0

29
13
6

7
7
6
6

3
23
13
6

4

5
5
4

2
2

1
1

0

5
3

1
12

0

9
3

2

2
11

5

1

5
3
6
6

7
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8. m e llék let

I. program
Inger
Ssz

Hiba
%

r-pbis

X.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

21
5
2
3
5
2
1
0
0
1
1
0
0
0
0
20
4
2
4
2
2
0
2
12
5

0,59
0,23
0,14
0,16
0,25
0,12
0,18
0,00
0,00
0,12
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,57
0,23
0,15
0,25
0,14
0,17
0,00
0,18
0,39
0,23

t*

P

2,878

< 0 ,0 1

2,921

< 0 ,0 1

2,807

< 0 ,0 1

9. melléklet
II. program
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Inger
SSz

Hiba
%

r-pbis

í.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

22
3
4
9
6
3
3
4
1
3
5
3
5
1
1
0
5
5
4
1
1
4
3
0
1

0,46
0,18
0,12
0,20
0,18
0,07
0,07
0,16
0,01
0,11
0,14
0,13
0,21
0,08
0,10
0,00
0,17
0,19
0,16
0,08
0,09
0,14
0,11
0,00
0,06

t*
2,861

P
< 0 ,0 1

10. m elléklet

III. program
Inger
SSz

Hiba
%

r-pbis

í.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

14
5
4
2
5
12
5
3
2
2
2
2
1
10
6
2
2

0,29
0,01
0,08
0,07
0,01
0,25
0,09
0,08
0,11
0,09
0,05
0,03
0,04
0,24
0,12
0,06
0,11
0,02
0,02
0,10
0,15
0,01
0,10
0,10
0,04

1

2
2
3
1
5
4

I

t*

P

2,042

< 0 ,0 5

2,051

< 0 ,0 5

2,069

< 0 ,0 5

11. melléklet
A hibák analízise
DH és RIH
DH és FMH
FMH és RIH
DH
R IH
FMH

ПРОЦЕСС

r = 0,25
r = 0,25
r = 0,10

p < 0,05
p < 0 ,0 5
p < 0 ,4 0

t = 2,1895
t = 1,8223
t = 0,8562

= döntési hiba
= reakcióidőnél jelentkező hiba
= figyelem megoszthatóságnál a hiba

РЕШЕНИЯ

В

КРИТИЧЕСКОЙ СЛУЧАЙНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ
СИТУАЦИИ
ЭЛЕК ЗЕТЕНЬИ

В работе рассматривается процесс решения в критической и сложной ситуации. В лите
ратуре описано довольно значительное число моделей. Для использования этих моделей
необходимо конкретизировать их, ибо следует принять во внимание такие моменты, как
последствия решения, неповторимость ситуации и ограниченные возможности и риобретения опыта. В работе описывается экспериментальное исследование, проводившееся в труд
ной, проблемной ситуации, а также при условиях неучавновешенности.
Испытуемым предъявлялись три программы, состоявшие из 25 стимулов, среди которых
было 7 критических последовательностей. Предъявление производилось в случайном
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порядке. При оценке результатов принимались во внимание параметры времени и ошибки,
а также их взаимосвязи. В связи с обучением была подвергнута исследованию также ка
тегория ценности решения, что является особенно важным именно в связи с ограничен
ным временем эксперимента.
При обработке результатов учитывались также факторы, как число сигналов, програм
мы, внимание, критичность и случайность, которые оказывают влияние на принятие реше
ния.
Благодаря тому, что принятие решения предполагается наиболее сложной, всеобъемлю
щей формой поведения человека, в качество наиболее важной переменной была принята
сложность процесса принятия решения. Экспериментально разработанная модель, кото
рая включает в себя три функционирующие программы, принята на практическое во
оружение.

D EC ISIO N PROCESS IN A CRITICAL RANDOM -SEQUENTIAL SITUATION
ZÉTÉNYI, ELEK

A n experimental dealing w ith critical and difficult situation o f decision making is
reported. Numerous m odels o f decision have been worked out by different authors as
know n from the literature. Because o f the utilizability o f the models m aking them specific
seem ed to be necessary because o f the factors like the consequence o f the decision, un
repeatability, and the lim ited chance to collect experiences.
In th e case o f the experim ent reported here we took a problemful and unbalanced
situ ation .
T he experimental data are as follows: three programs with 26 —25 stim uli and 7 critical
sequences in them in a randomized rationing give the backbone o f the experim ental
m aterial. The elaboration o f th e experimental material included the tim e and error para
m eters and the different interrelationships between them . Concerning learning the cate
gory o f decision value was exam ined, too, as a very important date together with the
experim entally limited tim e.
In the course of the elaboration the number o f signals, programs, attention factor, the
degree o f being critical and random ity were kept in mind among the factors influencing
th e decision.
Sinco decision is held to be th e m ost complex comprehensive aspect o f hum an behaviour
th e com plexity of the decision process is dealt with as a very im portant variable. The
experim entally worked out m odel and the three programs in it can be em ployed in
p ractice as a well working system .
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KÉTPROFILOS VIZSGÁLATOK SZONDI TESZTTEL I.
SORRENDI TECHNIKA
H O N TI B. LÁSZLÓ
Volán 1. sz. V állalat

A szerző a Szondi teszt felvételére kidolgozott, a teszt képeiből rokonszenvi sorrendet
előállító módszert m utat be. Szem léltetésre kerülnek a cikkben az új technika használa
tának előnyei: a m egnövekedett diagnózis stabilitás, a finomabban kifejezhető diagnosz
tikus tám pontok, a vizsgáló módszer használati kontraindikációjának jelzése. A sorrendi
technika és a hagyományos felvételi módszerből nyerhető — a szem élyiség diagnózis
alapjául szolgáló előtér profil (VGP) irányjelei az elvégzett kísérlet eredményei szerint
equivalensek.

Szondi Lipót ösztöndiagnosztikai tesztje meglehetősen szedés körben el
terjedt a pszichodiagnosztikai gyakorlatban. A teszt elméleti bázisát sok
jogos kritika érte. Még a teszt elfogadói és használói is csupán e személyiség
vizsgáló eljárás kereteihez kötötten használják fel a teória — elsősorban
gyakorlati vonatkozású — téziseit (pl. Mérei, 16). Legnagyobb értékének
a tesztmutatók klinikai betegalanyon való statisztikailag érvényesített ta 
pasztalathalmazát tartják. Jellemző képet kaphatunk a Szondi módszeréhez
való hozzáállásról, ha azt az amerikai szakirodalomban megjelenő tanul
mányok sorozatában követjük nyomon. Szélesebb körben való ismertté válása
(ld. főleg Deri S. 8) után az amerikai lélektanban sokan több szempontú
empirikus vizsgálatnak vetették alá Szondi eljárását. Elsősorban mint diag
nosztikus tesztet vizsgálták: az arcképek stimulus értéke (20, 6), a Szondiprofil megbízhatósága (7, 15) vagy a diagnózis megbízhatósága (10, 17) szem
pontjából. Az eredmények több helyen ellentmondásosnak bizonyultak.
Legalább ugyanannyi pozitív, mint negatív kísérleti eredményt találhatunk
az 50-es évek közleményeiben. A megjelent cikkek mindenesetre azt a hatást
érték el, hogy a 60-as évekre nagymértékben csökkent a tesztről megjelent
tanulmányok száma.
Néhány szerző kísérletet tett a számolási technika egyszerűsítésére (5) is.
A teszt ösztönelméleti hátterét úgyszólván senki sem érintette. A vizsgáló
eljárás a pszichodiagnosztikai gyakorlatban azonban az ellentmondó ered
mények ellenére használatban maradt. Egy vizsgálatban például beszámoltak
(0) arról, hogy különböző ösztönosztályokat kaptak munkájuk szerint külön
böző fokban minősített bányászoknál.
A hazai korai ismertető munkákon túl
amelyeket részben a teszt szerzője
(21—25), részben később munkatársai tettek közzé (1, 2, 3, 4, 16, 18, 19)
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csak szórványos beszámolókat találunk a teszt alkalmazásáról. Számos, a
Szondi-teszttel foglalkozó kritikai ismertetés egyetért a teszt használhatósága
és a hozzátartozó elmélet bizonyítatlanságának kérdésében. Elterjedését elő
segítené, ha sikerülne a tesztet beleilleszteni a modern pszichológia elméleti
rendszerébe és a megbízhatóság, érvényesség és standardizálási követelményrendszerbe. Jelen tanulmányban a fenti igények kielégítése irányában tett
lépéseket kívánjuk bemutatni, az egyszerű kétprofilos technika módszerének
továbbfejlesztési irányában haladva.
1. A sorrendi technika
A teszt felvételi és értékelési technikájában bizonyos módosításokat vezet
tünk be igényeinknek megfelelően.
1. A teszt minél több szemponttal járuljon hozzá a személyiség megismerésé
hez, diagnosztizálásához.
A Szondi tesztet m ás szem élyiségvizsgálatokkal együ tt (elsősorban Leary inter
perszonális diagnosztikus eljárása, Rorschach teszt) alkalmaztuk gépkocsivezetők fog
lalkoztatási javaslatával, alkalm asságvizsgálatokkal és terápiát igénylők szem élyiségé
nek feltárásával kapcsolatban.

2. Röviden, egyszerűen végrehajtható legyen.
A teszt instrukciója, felvétele nagyon egyszerű: széles skálájú kulturális és életkori
populációval felvehető, (lényegében a projektív technikák közé sorolható, nem -verbális
jellegű). 1943 után Szondi azonban a 10 profilos technika kidolgozására tért át, és abba
gyű jtötte össze kétségtelenül jelentős pszichológiai tapasztalatait. Csak néhány m eg
állapítása használható a kezdetben alkalm azott egyszerű kétprofilos eljárásnál. 10 profil
felvétele azonban általában hosszú (többnyire tíznapos) időtartam ot vesz igénybe, ami
erősen szűkíti az alkalm azhatóság körét. Ezért csakis 2 profil felvételére gondolhattunk.

3. Legyen alkalmas különféle szempontok szerint elkülönített csoportok
(például a gépkocsivezetői szakmai gyakorlatban magas és alacsony szinten
beváltak) csoportjellemzőinek leírására és összehasonlító vizsgálatára;
4. Ezen igényeknek megfelelően módosítottuk a teszt felvételi technikáját,
illetve instrukcióját. Több előkísérlet végzése után, végül is a „sorrendi
technika” címszó alatt összefoglalható eljárás mellett döntöttünk. Ezt az
eljárást ismertetem a jelen tanulmányban részletesebben:
Előkisérletek:
E gy 30 egészséges kísérleti személyből álló csoportról négyprofilos Szondi tesztet v et
tem fel, négy különböző instrukcióval:
1 . rokonszenvi sorrend,
2 . ellenszenvi sorrend,
3. egy rokonszenvi — egy ellenszenvi választásokon áthaladó sorrend-kialakítás,
4. két rokonszenves — két ellenszenves — két rokonszenves — két ellenszenves ki
választásán alapuló sorrend (Szondi technikája).
E kísérlet ered m én y eit nem elem eztem szisztem a tik u sa n (erre a k ev és szám ú kísérleti
szem ély nem is a d o tt le h ető ség et), csupán arra h a szn á lta m fel, h o g y tá m p o n to k a t nyerjek
a tesztfelv é te l idejére és a m egb ízh atóság v á lto zá sá ra von atk ozóan . (A n é g y p rofil fe l
v ételére 2 napon k erü lt sor. A felvételi n ap ok k ö z ö tt átlagb an 1 hónap, az e g y n ap on fe l
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v ett 2 profil között átlagban 4 óra telt el). Az eredmények szerint mind a 4 technika
közel azonos időigényű (átlag 10 perc). Kivételt képez a negyedik Szondi technika akkor,
ha először az első rokonszenves —ellenszenves párt választatjuk a hat sorozatban, és
utána a maradékból ism ételten (külön előtéri —háttéri felvétel). Ennek átlagideje 14,5
perc.
Statisztikailag nem értékelhető módon, de adatokat kaptunk ebből az elővizsgálatból
arra is, hogy a négy technikai változat egyike sem okoz szembeszökően más szim pátia
sorrendet. Tehát nem valószínű, hogy hatása lenne a technikának a képek preferenciájára
és az egym ást követő profilok közötti változékonyságra. E zért olyan módszert alakítot
tam ki, amelyik a rokonszenvi sorrendre alapul, de viszonylag szabadabban megengedi a
sorrend kialakításának egyéni technikáit. Ennek a reliabilitását teszteltük (lásd alább).

A nyolc ösztönbeteget ábrázoló kép közül nem 2 rokonszenvest és 2 ellen
szenvest kell a vizsgálati személynek (v. sz.) választania, hanem rokonszenvesség szerint sorrendet kell kiraknia. Az egyébként hagyományos keretek
között végzett felvétel instrukciója a következő:
„Nyolc arcképet fogok mutatni. Válassza ki közülük az aránylag legrokonszenvesebbet
azt rakja félre — majd a maradékból az aránylag legrokon
szenvesebbet — azt rakja a másik mellé — és így tovább.
Végül is rakja a nyolc képet rokonszenvesség szerint sorba.”
A v.sz. vonakodása vagy határozatlansága esetén közöljük, kezdheti úgy
is, hogy először a legellenszenvesebbet választja ki, azután a következő leg
ellenszenvesebbet és így tovább. A sorozat előállítása után esetleges 1 2
cserét a sorban megengedhetünk. A választást feljegyezzük a következő
módon. (Lásd az 1. ábrán a profillap 1. sorát.) Tegyük fel pl. hogy az első
sorozat képeit a vizsgált személy a következő sorrendbe rakja:
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A legrokonszenvesebbnek ítélt képnek -f 4 pontot adunk, a mellette lévő
nek -)-3-at és így tovább. A sorba rakott 8 kép (ellenszenves oldala felé eső)
4 utolsó képnek középről az ellenszenves szél felé sorjában:
—1, —2, —3, —4 pontértéket.
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Vagyis az 1. ábrához hasonló profillapon a megfelelő faktor-oszlop rova
tába ezen súlypontokat vezethetjük be.
Az így kapott választási jegyzőkönyv alapján egy felvétel alkalmazásával
egyszerre nyerhetjük a hagyományos Szondi teszt technikai előtér- (VGP) és
a kísérleti háttérprofilját (EKP). Feltételezésünk szerint ugyanis a sorrendi
technika szélső helyzetű képei (a 3, 4, —3, -4 súlypontú képek) megfelelnek
a hagyományos technika előtérprofiljába eső választásoknak, míg a középvonal
közüli képek (az 1, 2, —1,
2 súlvpontúak) pedig a háttérprofilnak. (Feltételezésünk igazolását lásd alább.) Vagyis az előtérprofil jelölésekor a 3 és
4-es súlypontú képek előjeléből tesszük meg az irányjeleket a hagyományos
jelölési szabályoknak megfelelően, míg a háttérprofil irányjeleinél az l-es
2-es súlypontú képek esetében járunk el hasonlóképpen.
Az 1. ábrán látható profillap előtér- és háttérprofil lejelölésére szolgáló
sorai alatt további sorok láthatók ,,D”, ,,P”, ,,N” betűkkel megjelölve. Ezek
a súlypontok számszerű összesítésére szolgálnak. A ,,D” sorban a pozitív és
negatív irányú választások különbsége kerül oszloponként (faktoronként).
A ,,P ” sorban a pozitív előjelű választások súlypontjait összegezzük, az ,,N"”
sorba pedig a negativ válaszok abszolút értékének összegét vezetjük be.
2. A sorrendi technika reliabilitása
Az előkísérletből nyert támpontok alapján olyan kísérleteket terveztem,
amelyben statisztikailag igazolni lehet azt, hogy a technikai változtatás nem
érinti a teszt hagyományos mutatóinak tulajdonságait.
1. Egyrészt a sorbarakás más képek preferenciáját eredményezheti, azzal hogy
nem két, hanem 8 aktusban történik a választás. Ekkor eltérő eredményeket
kapnánk az egyes faktorok irányjeleinek gyakoriságában, azonos személyeknél.
2. Másrészt feltehető, hogy a sorrendrakás az eredeti technikához képest
eltérő jellegű változékonyságot hoz a két profil eredményeiben.
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Kísérletünkben 6 csoportban összesen 156 vizsgált személlyel 3 profilos
Szondi tesztet vettem fel. A 6 csoportban minden lehetséges módon variáltam
a Szondi-féle (Sz) és a sorrendi technikát (S). Vagyis csoportonként a 3 profil
felvételét a következő módon végeztem: (lásd a 2. ábrát).
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2. ábra
A kísérleti csoportok eloszlása a három profilos vizsgálatokban

Az első hipotézist úgy teszteltem, hogy összegyűjtöttem az összes Szondi
technika faktor irányjeleit, valamint a sorrendi technikáét; és a kontingencia
táblázatba felírt gyakoriságokból faktoronként X2 próbát végeztünk. A
próba eredménye:
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3. ábra
X 2 próba eredményei

A sorrendi technika változékonyságra való hatását a binominális eloszlás
alapján teszteltem (12). A binominális tesztnek megfelelő hipotézis az volt,
hogy a technikai változtatás a véletlennél nagyobb változást okoz az egyes
faktor irány jeleiben. Azt az esetet vettem pozitívnak, amikor az egyes vizsgált
csoportokban a két egyforma technikával felvett profilban megegyező, de
a harmadikban különböző irányjelet kaptam. (Ennek az elméleti valószínű
sége 3/16.)
Az eredmények a következők (p = 0,05-hoz tartozó B* érték 1,645).
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4. ábra
A binomiális eloszlás értékei
4 M agyar Pszichológiai Szemle
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Az eredmények azt mutatják, hogy a faktorokban az irányjelekben bekövet
kező változás egyetlen esetben sem volt szignifikáns. (Két kivétellel negatívak
az értékek. A legnagyobb B* érték a d-faktorban van).
összefoglalva: A kísérlet szerint a sorrendi technika — az előtéri faktor —
irányjelek tekintetében — identikus Szondi technikájával.
3. A profil értelmezése
Ügy tapasztaltam, hogy a fenti módszerrel
— megnőtt a diagnosztikus támpontok stabilitása,
— kiegészítő információkat kaphatunk ahhoz képest, ha csak az előtér és
háttéri jeleket nézzük.
Állításom alapjául a következő elemzések szolgáltak:
A D, P és N súlyozó pontok viselkedését két módon tanulmányoztam.
Először is számítógéppel elemeztem a D, P és N függvényében az egyes irány
jelek előtéri és/vagy háttéri előfordulási valószínűségét.
E zt az analízist szisztematikusan valamennyi előtéri-háttéri együttes elő
fordulásra felrajzoltam. Az 5. sz. ábrán ezekből a négy előtéri irányjel ,,D”
függvényében való eloszlását láthatjuk. (A másik mód a kísérleti elemzés volt.
Erről később számolok be.) A görbék elemzése alapján levont, a súlyozó pontok
gyakorlati használatára vonatkozó tapasztalataimat az alábbiakban foglal
hatom össze:

5. ábra
A Szondi teszt előtéri irányelveinek előfordulási valószínűség-eloszlása a súlypontösszeg
(D) függvényében
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1. Az előtéri
ill. ,, —” jelek súlyának értelmezéséhez a súlypontok
különbsége (a D) jó becslési értéket ad. Ezen becsült érték segítséget ad a
komplex profil-értelmezés előállításához.
Az eloszlásfüggvények elemzéséből fakadó tapasztalat szerint pozitív előtéri
jel esetén:
ha D < 3, a faktor pozitív jellege minimálisnak, tekinthető. Ilyenkor
általában a háttérreakciót kell nagyobb súllyal figyelembe venni, illetve az
a jelzés (a -f- reakció alacsony: 1-es intenzitásfoka) a faktor-választás
változékonyságára utal : igen gyakran a második profil előtéri jele már más
lesz.
- gyenge intenzitásúnak vehetjük a -f- reakciót D -f- 3-tól + 5-ig eső értékei
esetén. Erre az esetre az előzőekre közölt megállapítások —kisebb mértékben
— érvényesek.
— átlagos intenzitásfokúnak a 6 7-es D értékű
” reakciót vehetjük.
Tapasztalataink szerint erre a reakcióra érvényesíthetők leginkább a
Szondi-irodalomban az adott faktor
változatára közölt, összegyűjtött
pszichológiai megállapítások. (Ezek a D értékek a
előtéri jel esetén
a leggyakoribbak.)
— már kismértékben nyomatékos pozitív választásnak vehető a 8 és 9-es D
értékkel kísért
előtéri jel.
— a 10 és afölötti D érték nyomatékosnak (faktorálisnak) vehető akkor is,
ha az előtéri
jel mellé — nem kell a szabályok értelmében ,,!” jelet
tennünk.
Mindezen a megállapítások — negatív előjelű ,,D” értékeknél is érvényesek
a
” előtéri jel értelmezése esetén.
A megosztott ( , , i ”) reakció elemzéséhez a ,,P” és ,,N” sorokban található
számértékeket vehetjük segítségül. Itt alapelv az, hogy ha minél nagyobb és
minél inkább egymáshoz közeliek ,,P” és ,,N” értékei — annál magasabb
fokú a faktorban m utatott ambivalencia, a faktor megosztottsága. A határ
érték itt 7. Az ennél kisebb értékek inkább a null-reakció felé tolódnak el.
A magasabb értékek — ha egyformán magasak — nagyfokú ambivalenciát
tükröznek. A ,,P” jelentős (3 4-nél nagyobb) túlsúlya ,,N”-hez képest:
a pozitív reakció túlsúlyát ,,N” viszonylagos növekedése a negatív reakció
túlsúlyát jelzi a megosztottságban (lásd a 6. sz. ábrát és magyarázatát).
A null-reakció analízisében ismét csak a D érték az irányadó. Nyilvánvaló
az 5. számú ábrából, hogy a „0” reakció a D = 0 értéknél a legvalószínűbb,
ha a ,,P” és ,,N” értéke -)- vagy -7 alatt van (részletesebben lásd a 6. sz.
ábrát). Ha a ,,D” pozitív vagy negatív irányba eltér, csökken a reakció nulla
jellege, kiürültsége. 3-nál nagyobb, ill. 3-nál kisebb értéknél már megjelenik
a feszültség.
A D = 5-nél nagyobb értékénél a null-reakció már csökken, ha D = 8-nál
magasai)!), csak minimális fokban van meg.
4'
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6. ábra
A Szondi-profil előtéri ± irányjel előfordulási valószínűség-eloszlása a pozitív rangösszeg
(P) és a negatív rangösszeg függvényében. A kétdimenziós ábra szám értékei a tíz egyenlő
zónára osztott térbeli függvény (N) zónaszámait (magasságát) jelzik. A legnagyobb, 10-es
gyakoriságot a 0 érték jelöli. Az 1-es szint alatti gyakoriság nincs az ábrán feltüntetve.

Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy a sorrendi technika számértékei (P, N, D)
felhasználhatók az előtér-háttér tendenciák egymáshoz viszonyításában (az
ún. konkordancia-analízisben).
Az előtéri jelzések fenti módon való súlyozott értelmezésénél, amikor ala
csony intenzitásúnak adódik a (kiszemelt) választás, kézenfekvő, hogy a hát
téri reakció jelentősége növekszik meg (új orientáció vagy komplementeritás
formájában.) Az előtóri-háttéri megegyező választás esetleg felkiáltójelessé
növelheti a súlyát az egyébként „sima” (pl. ,,+ ”) választásnak. Ezzel az
értékelési módszerrel megpróbáltam egyesíteni a korábban külön-külön vóg494

zett megítélésem szerint meglehetősen bizonytalan előtéri és háttéri értel
mezést,
Szemléletemben az előtér- és háttérprofil pszichológiai jellegét egymástól
csupán intenzitásfokuk különbözteti meg. Ezen intenzitásfok kvantitatív
jellemzésére a sorrendi technika nagyobb pontosságot biztosít, mint a hagyo
mányos eljárás. Ezért előfordulhat, hogy a háttérben levő reakciót — össz
súlya miatt — nagyobb mértékben kell figyelembe vennünk, mint az előtérit.
A későbbiekben ismertetésre kerülő tapasztalataink igazolták ezen súlyozott
értékelési módszer jogosságát.
Alkalmas a ,,D” a két Szondi-profil változékonyságának mérésére is. Ha
faktoronként összehasonlítjuk az első és második profil súlypontjaiból nyert
,,D” értékeket (kivonjuk a másodikat az elsőből), a különbségek a faktoron
ként! választás változási képességét, mutációját jelzik. Logikusan feltételez
hető, hogy a mutáció nagysága általában arányos a faktorban az ún. ,,kijárás
sal”, a ,,0” és , , ± ” reakciók megjelenésének valószínűségével. A D értékek
mutációinak figyelemmel kísérése során hamarosan feltűnt, hogy bizonyos
v.sz.-éknél meglehetősen nagy értékű és több faktorra kiterjedő ez a D érték
beli változás. Felmerült, hogy ezek a tesztek használhatók-e egyáltalán diag
nosztikus támpontként. A Szondi-irodalom sajnos nélkülözi az érvényesség
vizsgálatát. Ezért kísérletileg próbáltam meggyőződni a D mutációk (zJD-k)
ebbe az irányba való hasznosításának lehetőségéről. Ehhez önkényesen felvett
mutatót alakítottam ki: Értékelhetetlennek vettem azt a két Szondi-profilt,
amelyiknek 8 faktora közül 5-ben vagy annál is többen 4-nól nagyobb /1D
értéket, D-mutációt kaptam.
Vizsgálataimba 30 főből álló — a fenti értékelhetetlenségi kritériumot kielégítő —•
v.sz. csoportot vontam be. Egyrészt további 2 profil Szondi tesztet vettem fel velük.
A 30 v.sz.-bői 25-nél m egm aradt az értékelhetetlenség fenti jelzője. A profilokból nyer
hető személyiség-diagnosztikus támpontok egymásnak ellentmondóak voltak. A 25 v.
sz.-ből 20-szal R orschach-tesztet vettünk fel. A tesztekből 16-ban 2 —4 konfabuláeiós
választ találtunk.
E Rorschach m utató külső kritériumként való használata szintén önkényes és nem is
kielégítő választás volt. Egyszerűségét és saját gyakorlati céljainkat (gépkocsivezetők
vizsgálata) figyelembe véve m égis megfelelő kiindulásnak tekinthető. További tám pont
nak vehető az a kísérleti tapasztalat, hogy a fenti, Rorschach teszttel is m egvizsgált
csoportról végül is több vizsgáló eljárás párhuzamos felhasználásával (Rorschach próba,
Leary-teszt, Lüscher-teszt, exploráció, munkahelyi jellem zés) összefoglaló szem élyiség
képet nyertünk. Ezen személyiség-jellemzések egyikében sem sikerült értelmezhetően
illeszteni a Szondi-tesztből nyert adatokat az érvénytelenségi kritériumunk által szelek
tá lt csoportban.

Ezen alaptapasztalaton kívül a sorrendi technika a megnövekedett pon
tosság mellett lehetővé tette a teszt mutatóinak komplex matematikai elem
zését és kiegyenlítését, linearizálását. Ezen az úton további, jól használható
mutatórendszert kaptunk, amely alkalmas lett a teljes profilból nyerhető
komplex pszichológiai megállapítások matematikai-statisztikai nyomonkövetésére és igazolására. Ezek részleteire későbbi beszámolónkban térünk ki.
4!)fi

Összefoglaló: Jelen cikkben elsősorban a Szondi teszt technikai módosítási
szempontjait tárgyaltam. Ez előzetes tanulmányként szolgál a további kísér
leti anyagok bemutatásához. A későbbiekben közlendő kísérleti anyagokat
bemutató részben az itt található általános és teoretikus megfogalmazások
alátámasztást kapnak és gyakorlati értéket nyernek.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1977. X . 11.
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ДВУХПРОФИЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕСТОМ СОНДИ. I. ПРОЦЕДУРА РЯДОВ
ЛА СЛО Б . ХОНТИ

Автор демонстрирует одну из модификаций теста Сонди, процедуру, основывающуюся на
положительных выборах. Показываются преимущества новой процедуры: повышение ста
бильности диагноза, более четкое выделение диагностических опорных точек, выделение
противопоказаний к использованию данного метода исследования. Как показали результа
ты проведенных исследований, между основными признаками профиля переднего плана
(VGP), который служит основой для установления личностного диагноза, полученными при
помоши процедуры рядов и традиционного способа использования теста Сонди существен
ной разницы не было.

EX PER IM EN TS W ITH TH E TW O-PROFILE SZONDI-TEST I.
Sequential technique
H O N T I B., LÄ SZL0

The author describes a method producing a sequence o f sym pathy toward the pictures
o f the Szondi-test. The benefits o f the new techniques are demonstrated in the study:
th e increased diagnostical stability, the diagnostical essential points that can be ex 
pressed more finely, the warning o f o f the contradiction o f the exam inational m ethod.
The signs o f tendency of the VGP — th at serves as the basis o f personality diagnosis —
are equvivalent both in the case o f the conventional method and in the sequential techni
que according to the experimental data.
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A SZONDI TESZT FAKTORAINAK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA
VARGHA A N DRÁS
К IЛ К Általános Pszichológia Tanszék

A szerző a Szondi-teszt használatánál alapvető fontosságú Szondi-faktorok jelentését,
egységes felszólító jellegét k u tató két vizsgálatáról szám ol be cikkében.
A z 1. vizsgálat kérdésfeltevése: „Létezik-e egyáltalán az egyes Szondi-faktoroknak
önálló, egységes felszólító jellege?”. Ha a válasz: „Igen .” , akkor elvárható, hogy egyegy faktoron belül a Szondi-kópek választási együttjárása ( 2 0 0 , ill. 130 kétprofilos Szondi
tesztfelvétel alapján) p ozitív legyen, lévén, hogy ugyanazt a szükségletet, m otívum ot
k özvetítik. Ezen vizsgálat eredm ényei alapján azonban csak az «-faktor képeire igaz ez
m aradéktalanul. E lfogadhatóan egységesnek tűnik m ég az m és a p faktor. Végül az e,
h y, к faktorokban a képek k özött semmiféle pozitív választási együttjárás nem tapasz
talható.
A 22. vizsgálat (16 fiú és 16 lány) ksz.-e a Szondi-képeket tulajdonságlista segítségével
jellem ezte. Itt a faktoronkénti összesítés hasonló eredm ényre vezet, m int ami az 1. vizs
gálatból adódott: a Szondi-faktor közül csak 5, a h, s , d, p és m, faktor rendelkezik többékevésbó egységes felszólító jelleggel.
E z a vizsgálat m ódszerével lehetővé tette a faktorok leíró szintű jellemzését is. E szerint
a Л-faktor fő felszólító jellege a nőiesség, az «-faktoré a nyers erő; aktivitás; dominancia,
a p-faktoré a kemény, határozott, férf ias tekintély ; logika-intellektualitás ; elszántság, a dfaktoré: lehangoltság; bezárultság; motiválatlanság, végül az m-faktor felszólító jellege:
felhangoltság ; mozgékonyság, szenvedélyesség ; vidámság, motiváltság.

Szondi Lipót 1938—40-ben dolgozta ki a róla elnevezett klinikai pszicholó
giai személyiségtesztet (lásd Szondi 7). Megalkotásakor abból az alapfeltevés
ből indult ki, hogy az emberek rokonszenvi-ellenszenvi választásai (pl. szerelmi
partner, házastárs, barát) a személyiséget jellemző ösztönkésztetések által
örökletesen meghatározottak, s így ezekből a változásokból következtetni
lehet a személyiségre. 4 párba (ösztöntengelybe) tartozó, összesen 8 alapvető
ösztönfaktort feltételezett, melyek mindegyike — véleménye szerint — 1—1
recesszív génhez kötötten öröklődik.
A teszt elméleti hátterét sok jogos kritika érte, elsősorban a konstrukció
teljesen spekulatív és minden tudományos bizonyítást nélkülöző felépítése
miatt. A tesztet azonban — főleg kétprofilos formájában — ma is alkalmazzák
a klinikai pszichológiai gyakorlatban; elsősorban a vizsgált személy szexuális,
indulati-érzelmi, morális-etikai, társkapcsolati életére valamint intellektuális
és énfejlettségi szintjére vonatkozó támpontok szerzésére. Az értelmezésben
kritikus pont a 8 faktor szerepe. A tesztet használók feltételezik, hogy minden
egyes Szondi-faktor esetében főleg a huszasharmincas években — pszichiátriailag azonos diagnosztikus kategóriába sorolt személyek portréi rendelkeznek
közös felszólító jelleggel (a fentebbi értelemben) és hogy a vizsgált személynek
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az ehhez való egyértelmű (pozitív, negatív, ambivalens, illetve közömbös)
viszonyulása pszichológiailag magyarázható.
Az egyes faktorok elfogadott felszólító jellege (lásd Szondi (7), és pl. Mérei,
Szakács (3); Noszlopi, Volosin (4)) a következő:
S-tengely
h: Nőies, passzív nemiség, erotika,
s: Agresszió, dominancia.
P-tengely
e: Durva, erős indulatok feletti kontroll, tolerancia, etosz.
hy: Gyengéd érzelmek kinyilvánítása, exhibíció, önérvényesítés.
Sch-tengely
k: Énszűkítés: az én határozott elkülönítése a külvilágtól,
p: Éntágítás: az én és a külvilág határainak elmosása.
C-tengelv
d: Keresés, szerzés,
m : Megkapaszkodás.
Az értelmezésben további támpontot jelentenek a különböző életkori, szociális
és diagnosztikai csoportokra jellemző, tapasztalatilag igazolt konstellációk.
Vizsgálataim célja a faktorok matematikai statisztikai alapokon nyugvó
kísérleti elemzése, mely nélkülözhetetlen a teszt használatához, s amellyel
a Szondi-teszt irodalmában mégsem találkozunk. Legelőször is azt a kérdést
kell eldöntenünk, hogy valóban koherens, egymástól jól elkülöníthető inger
együttest képviselnek-e a különböző faktorok ? Ezzel kapcsolatban már
végeztek vizsgálatokat. Például Rabin (5) egy kísérletében a Szondi-tesztet
nem ismerő klinikai pszichológusokat és végzős pszichológushallgatókat
arra kórt meg, hogy egy pszichiátriai kórképet tartalmazó lista alapján próbál
ják megállapítani a vetített Szondi-képek betegeinek diagnózisát. Eredménye
szerint a helyesen diagnosztizált képek száma nagyobb volt, mint ami a vé
letlen alapján elvárható lett volna, különösen az m és a h faktor képeinél.
Ugyanakkor a hy, le, e faktorok képeit viszonylag nehezen azonosították. R a
bin vizsgálati eredményei alapján hipotézisként vetődhet fel, hogy a Szondifaktorok közül néhány, a képek hordozta felszólító jelleg tekintetében
nem eléggé homogén. Míg egyes faktorok, képei egységes csoportot ké
peznek és jól azonosíthatók, más faktorok esetében úgy tűnik, hogy
az odatartozó képek nem tükrözik egyértelműen a megfelelő pszichiátriai kór
képre jellemző sajátos érzelem- és élményvilágot. Érdemes tehát egyrészt
alaposan megvizsgálni, hogy az egyes faktorba tartozó képek rendelkeznek-e
valamilyen közös felszólító jelleggel, másrészt tisztázni, hogy mi is az a fel
szólító jelleg (ha egyáltalán kimutatható), és fedi-e például Szondi eredeti
elképzelését. Ha bizonyos képek a rokonszenvi-ellenszenvi választások szem
pontjából lényeges, főbb ismérvek közül ugyanazokat „hordozzák magukon” ,
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akkor elvárható, hogy köztük gyakori legyen az együttjárás a választásokban.
Az egyes faktorokon belüli választási együttjárást igyekszik felderíteni az
első vizsgálat.
1. Vizsgálat
Módszer: A Szondi-teszt kétprofilos felvételével tulajdonképpen minden
ksz. minden egyes Szondi-képet minősít egy ötfokú rokonszevi skálán a követ
kezőképpen:
a) erős rokonszenv, ha a ksz. az illető képet mindkét profilÉrték
on rokonszenvesnek találta:
5
b) enyhe rokonszenv, ha a ksz. az illető képet egyszer ro
konszenvesnek találta, egyszer pedig nem választotta:
4
c) közömbösség, illetve ambivalencia, ha a ksz, az illető ké
pet egyszer sem választotta, vagy ha egyszer rokonszenvesnek,
egyszer pedig ellenszenvesnek találta:
3
d) enyhe ellenszenv, ha a ksz. az illető képet egyszer ellenszen
vesnek találta, egyszer pedig nem választotta:
2
e) erős ellenszenv, ha a ksz. az illető képet mindkét profilon
ellenszenvesnek találta:
1
A kétprofilos Szondi-tesztet megfelelő számú személlyel elvégezve, az egy
faktorba tartozó képek között páronként korrelációt számíthatunk. Ha két
kép ugyanazt a felszólító jelleget hordozza (akár különböző intenzitással is),
akkor elvárható, hogy köztük a rokonszenvi viszonyulás tekintetében magas
legyen az együttjárás fokát mérő korrelációs együttható.
Személyek: A vizsgálatot két külön csoporttal (A és B) végeztük el. Az A
csoport 130 (10—14 éves) általános iskolás lányból állt, а В csoportot 200
(16—20 éves) fiatalkorú elítélt fiú alkotta.
Vizsgálati eljárás: Minden egyes személlyel kétprofilos Szondi-tesztet vettünk
fel. A két Szondi-felvétel között 25 —50 perc telt el, közben Rorschach-,
Zullinger- vagy Raven-teszt felvételére, illetve igényszintvizsgálatra került sor.
Volt olyan ksz. is, akinél beszélgetés töltötte ki a két felvétel közti időt*.
A kiértékelés módja: A két profil alapján személyenként a fent leírt mód
szerrel ötfokú rokonszenvi skálán minősítettem minden egyes Szondi-képet,
majd minden faktorban a képek között páronként korrelációs együtthatót
számítottam. A faktorok homogenitásánák jellemzésére minden faktor
ban kiszámítottam a korrelációk átlagát és feljegyeztem a szignifikáns pozitív
korrelációk számát. (Az A csoportban x005 • 144 és x001 • 204, а В csoportban
•^0,05 ' H 6 ésx0i0i • 164).
Eredmények és megbeszélés: A páronkénti korrelációkat faktoronként az
alábbi táblázatok tartalmazzák.
* Ezúton szeretnék köszönetét mondani Beck Gyöngyi, Garami Lajos, N agy Gábor és
Piszker Ágnes pszichológusoknak, akik a tesztek felvételében segítségemre voltak.
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1. táblázat
h-faktor
A csoport (n = 130)

képek

II.

III.

IV.

I.

.022

- .020
.038

.045
.151 +
.146 +

il

in .
IV.
V.

В csoport (n — 200)
V.

VI.

—.085
.087
.040
.053

.037
.090
.041
.189 +
.084

I.
II.
III.
IV.
V.

II.

III.

IV.

-.019

— .036
.107

.081
.288*
.125 +

V.
— .004
.280*
.269*
.140 +

VI.
.095
— .055
.113
.089
— .013

p < .05
*: p < .01
s- faktor
A
II.
I.

.347*

il.

В

III.

IV.

V.

.144 +
.269*

— .006
.113
.017

.271*
.157 +
.125
.062

in .
IV.
V.

VI.

II.

.251*
.068
.126
— .078
.180 +

I.
II.
III.

.324*

IV.

ш.
.048
.096

— .148
-.1 4 0
.166*

IV.
V.

V.
.174*
.136 +
— .019
— .021

VI.
.230*
.263*
.087
— .061
.244*

e- faktor
А
П.

I.
il.
n i.

601

IV.
V.

— .033

В

II I.

IV.

.017
- .1 8 7

— .245

.026
.310*

V.

VI.

.047
— .018
— .169
- .1 8 7

— .205
.113
— .005
.004
— .247

I.
II.
III.
IV.
V.

П.

II I.

— .185

— .076
— .062

IV.

— .061
.040
.151 +

V.
— .055
— .144
— .230
— .104

VI.

- .2 3 1
.130 +
.095
— .002
— .081
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hy-faktor
A
II.
1

.

— .237

II.
TIL
IV.
V.

III.

- .309
.170 +

В
IV.

V.

VI.

— .244
.133
.252*

— .031
— .069
— .152
— .077

— .090
.075
.022
— .104
— .102

П.

I.
II.
III.
IV.
V.

.058

IV.

III.

— .088
.198*

Y.

VI.

—.208
.022
.046

— .024
— .105
— .257
.270*

— .085
— .189
— .213
.060
.182*

k-faktor
В

A
П.

I.

- .018

il

Ш.

.283*
.053

in .

IV.

V.

VI.

.014
- .081
— .098

.154 +
.053
— .051
— .030

-.0 1 8
— .176
.197 +
.019
— .131

IV.
V.

I.
II.
III.
IV.
V.

П.

III.

IV.

V.

VI.

— .106

.295*
— .078

— .087
— .002
— .093

— .001
.220*
.009
— .202

.107
— .123
.066
— .041
.007

IL

Ш.

IV.

VI.

VI.

.180*
.217*
— .123
— .055

.020
.060
— .215
— .155
.108

p- faktor
В

A

I.
il.
h i.

IV.
V.

II.

Ш.

IV.

.142

.106
.208*

.080
.297*
.313*

V.

VI.

.044
— .133
.026
.056

.201 +
— .104
— .082
— .078
.083

I.
II.
III.
IV.
V.

.001

— .001
.037

.009
.116 +
.166*

d-faktor
А

I.

П.

ш.

.201 +

.153 +
.269*

il.
in .

В
IV.
.242*
.046
— .037

IV.
V.

V.

VI.

.006
.076
.181 +

.172 +
.129
.044
.041
.028

— .033

I.
II.
III.
IV.
V.

П.

га.

IV.

V.

.208*

.079
.174*

— .004
.075
—.112

.038
- .0 1 5
.080
.059

П.

III.

IV.

т-

— .149

— .099
.177*

.099
— .039
— .068

— .110
.390*
.042
—.108

VI.
.104
— .033
.056
.158+
.176*

m-faktor
А
П.

I.

il.
in .
IV.
V.

0.40

В

Ш.

IV.

V.

VI.

— .080
.120

.162 +
— .113
.106

.067
.489*
.091
— .028

— .028
.179 +
— .064
— .149
.127

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
— .200
.274*
.125 +
- .1 8 6
.261*
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A 2. táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy az egyes Szondifaktorok a homogenitás tekintetében jelentősen különböznek egymástól.
Leghomogénebb az s-, a d- és a А-faktor, s a legkevésbé homogén — mely
teljesen egybevág Rabin eredményével — a le-, a hy- és az e-faktor. Az
a tény, hogy két ilyen teljességgel különböző minta (10 14 éves általános
iskolás lányok és 16 —20 éves fiatalkorú elítélt fiúk), illetve két ilyen külön
böző vizsgálati eljárás (Rabin kategorizációs, illetve a szerző fentebb ismerte
te tt eljárása) alapján ugyanazon k, hy, e Szondi-faktorok bizonyulnak a leg
gyengébbeknek, felettébb elgondolkodtató. Hogy ez az inhomogenitás nem
csupán relatív (csak a többi faktorhoz viszonyított gyengeség), azt az átlag
korrelációk negativitása jelzi ezekben a faktorokban (lásd 2. táblázat).
E zt a megállapítást látszanak alátámasztani Koós Ibolya (2) vizsgálati
eredményei is. Koós 50 —50 egyetemi hallgató fiúval, illetve lánnyal 10 fokú
2. táblázat
A korrelációk faktoronkénti átlagát és a szignifikáns korrelációk számát az alábbi 2. táblázat
tartalmazza :
В-csoport (fiúk)

А-csoport (lányok)
szignif.
korrelációk
száma

átlagkorreláció

szignif.
korrelációk
száma

átlagkorreláció

íaktor
érték

h
s
e

hy

к
p
d
m

.061
.121
— .052
— .051
.011
.077
.101
.061

rang
szám

érték

4,5
1
8
7
6
3
2
4,5

3
7
1
2
3
4
6
3

rangszám

érték

5
1
8
7
5
3
2 .
5

.097
.092
— .054
— .022
— .002
.024
.064
.036

rang
szám
1
2
8
7
6
5
3
4

érték

rangszám

5
7
2
3
2
4
4
5

2,5
1
7,5
6
7,5
4,5
4,5
2,5

rang
számok
átlaga

3,25
1,25
7,875
6,75
6,125
3,875
2,875
4,00

3. táblázat
fiúk (n = 50)

lányok (n = 60)
átlagkorreláció

h
s
e
hy
к
P
d
m
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szignif.
korrelációk
száma

szignif.
korrelációk
száma

átlagkorreláció

érték

rang
szám

érték

rangszám

érték

rang
szám

érték

rangszám

.269
.180
.150
.128
.107
.100
.281
.184

2
4
5
e
7
8

9
7
4
2
3
4
9
5

1,5
3
5,5
8
7
5,5
1,5
4

.308
.278
.220
.116
.143
.233
.266
.118

1
2
5
8
6
4
3
7

n

1
2,5
4
6,5
6,5
5
2,5
8

1
3

10
7
4
4
5
10
3

rangszámok
átlaga

1,375
2,875
4,875
7,625
6,625
4,625
2,000
4,500

rokonszenvi skálán minősítette az egymás mellé kirakott 48 Szondi-kép
mindegyikét, s e rokonszenvi minősítések alapján a képek között páronként
korrelációs együtthatót számolt. Koós dolgozatából kigyűjtöttem az ezen
cikk 2. táblázatával analóg vizsgálati eredményeket (lásd 3. táblázat.).
A 3. táblázat adatai alapján a leghomogénebb három faktor — ugyanúgy,
mint vizsgálatunkban — a h-, a d- és az «-faktor, s a legkevésbé homogén az
e, а /г- és a A^-faktor.
összefoglalóul a fentiek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a
8 Szondi-faktor közül a rokonszenvi-ellenszenvi választások szempontjából
legegységesebb, leghomogénebb a
h, s, d,
közepesen egységes a
p, m,
és legkevésbé egységes, azaz leginkább heterogén az
e, k, hy
faktor.
További kérdés, melyre választ szeretnénk kapni, hogy mi is az az egységes
felszólító jelleg, mellyel a h, s, d, p, m faktorok képei kisebb vagy nagyobb
mértékben rendelkeznek. Az alább ismertetendő vizsgálat amellett, hogy
megerősíti az 1. vizsgálat eredményeit, a Szondi-féle képek tulajdonságlistán
való jellemzésével választ ad erre a kérdésre is.

2. Vizsgálat
Módszer : A Szondi-képeket tulajdonságlistán jellemeztettük. A tulajdon
ságokat főleg Gough terjedelmes listájából válogattuk ki (lásd Gough, McKee,
Yandell (1)). A válogatási kritérium az volt, hogy a tulajdonság jellemzi-e
a Szondi faktorok valamelyikét az elfogadott felszólító jellegek szerint. így
állt össze végül a 117 tulajdonságból álló lista, (lásd Melléklet).
Személyek : A vizsgálatot 16 —16 egyetemista fiúval, illetve lánnyal végeztük
el.
Vizsgálati eljárás: Minden ksz. (összesen három ülésben) minden Szondi képet jellemzett, megjelölve a listán azokat a tulajdonságokat, melyeket
hosszabb töprengés nélkül, első benyomás alapján jellemzőnek vélt az adott
Szondi-képre.
Kiértékelés módja:
1.
Minden Szondi-képnél minden tulajdonságra megnéztük, hogy hány
ksz.-nél volt megjelölve, s ezt faktoronként külön összesítettük. Mivel fak
toronként 6 kép van, a ksz.-ek száma pedig 16 16, ezért 1 faktorban 1 tulaj
donságot legfeljebb 6 . 16 = 96 esetben jelölhettek meg mindkét csoport tagjai.
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2. Ha egy tulajdonságot nagyon gyakran jelöltek meg valamilyen faktor
ban, akkor az nyilván jellemző arra, ha pedig nagyon ritkán, akkor nyilván
hangsúlyozottan nem jellemző. A „nagyon gyakran” és „nagyon ritkán”
jelzők matematikailag pontos meghatározásához külön-külön minden tulaj
donságra kiszámoltuk a 8 faktor szerinti átlagot, s azt az átlag körüli inter
vallumot, mely a tulajdonságok véletlenszerű megjelölése szerinti eloszlásban
az adatok 98 %-át tartalmazza.
Ily módon, ha valamely tulajdonság valamely faktorban nagyobb pontértékű, mint az intervallum felső határa, illetve kisebb, mint az interval
lum alsó határa, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a tulajdonság jellemző az
adott faktorra, illetve hangsúlyozottan nem jellemző rá (1%-os szignifikanciaszinten).
3. E „szignifikáns” tulajdonságok közül minden faktorban csak azokat
hagytuk meg, amelyek egységesen jellemzők voltak a faktor hat képe közül
legalább négyre.
Eredmények: Az egyes faktorok jellemző összképei a következőképpen
alakultak (a dőlt betűvel nyomtatott tulajdonságok 0,1%-os szinten is szignifi
kánsak):
h- faktor
Fiúk (F) és
lányok (L) együtt

nőies, hiú;
nem férfias, nem erőteljes;
nem levert, nem borús, nem fásult,
nem gondterhelt

Csak F

nem komor

Csak L

ambiciózus; hízelgő;
nem kiábrándult, nem lehangolt

s-faktor
F és L
együtt

aktív, erőteljes, érzéketlen;
nem levert, nem borús, nem lehangolt,
nem melankolikus, nem gondterhelt,
nem csüggedő, nem gyámoltalan, nem kiábrándult,
nem elhagyatott

F

magabiztos; racionális; nem félénk; nem szomorú;
nem nőies; nem szeszélyes; nem magányos

L

fesztelen, derűs, jókedvű, barátságos; élvhajhász; agresszív,
zsarnok; együttműködő; nem mólabús; nem önalávető; nem
önfeláldozó

606

e-faktor
F és L együtt

nem zsarnok, nem gyűlölködő, nem nyugtalanító, nem gátlás
talan, nem jelenetrendező

F

elhagyatott; nem ravasz

L

közömbös, közönyös; lehangolt,
szomorú; nem agresszív; nem erőszakos, nem nyugtalan, nem
kegyetlen, nem veszélyes; nem nagyzoló; nem hangadó, nem
indulatos, nem megszállott

hy-faktor
F és L együtt

nem derűs, nem vidám, nem jókedvű, nem felszabadult; nem aktív,
nem ambiciózus, nem férfias

F

hűvös, közönyös

L

elhagyatott y kiábrándult, levert, fásult; nem fesztelen; komor, zárkó
zott, panaszkodó; nem gondtalan; nem felhangolt; nem felszínes;
nem lelkes; nem éleselmójű, nem logikus

k- faktor
F és L együtt

0

F

színlelő; nem érzéketlen; nem hűvös, nem merev;
nem zsarnok; nem kooperatív

L

nem ambiciózus, nem racionális, nem éleselméjű, nem logikus;
nem tekintélyes; nem magabiztos

p- faktor
F és L együtt

komor, gondterhelt, zárkózott ; nem gondtalan, nem vidám, nem
jókedvű; szigorú, kemény, férfias ; nem fesztelen, nem elérzékenyülő, nem szívlény;
makacs y elszánt, logikus; nem színlelő, nem színjátszó, nem hízelgő

F

tekintélyes, magabiztos, éleselméjű, aktív

L

hűvös, borús, merev, száraz; hatékony, racionális
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d- faktor
F és L együtt

zárkózott, bizalmatlan; nem vidám,
nem derűs, nem felszabadult;
borús, fásult, kiábrándult; nem
gondtalan, nem rajongó, nem lelkes, nem felhangolt

F

szomorú, levert, csüggedő; magányos,
elhagyatott, lehangolt, gyámoltalan,
gyanakvó, nyugtalan,
nem férfias, nem tekintélyes, nem
magabiztos

L

vádló hajlamú, nem hatékony, nem logikus
m-faktor

F és L együtt

vidám, szenvedélyes ; nem passzív,
nem merev, nem feszes, nem közönyös

F

nem levert, nem borús

L

derűs, barátságos, jókedvű, segítőkész,
együttműködő, aktív; meleg,
lágyszívű, együttérző, érzelmes, szívlény;
nyugtalan, rajongó, felhangolt,
gátlástalan, indulatos, megszállott;
nem gyanakvó, nem gyűlölködő, nem közömbös,
nem száraz, nem kifejezéstelen;
nem makacs, nem kemény

Ennek a vizsgálatnak az eredményei is azt a korábbi megállapításunkat
támasztják alá, mely szerint az e, hy, k, faktor képei nem egységesek, nem
tükröznek egyértelmű felszólító jelleget. Egyetlen egy olyan tulajdonság sem
akadt ugyanis, melyet a fiúk és a lányok egységesen jellemzőnek tartottak
volna e faktorok bármelyikére, a ^-faktor esetében pedig még olyan tulajdon
ság sem akadt, melyet egységesen szignifikánsan ritkán jelöltek volna be a
faktor képeinél.
A többi faktor esetében viszont többó-kevésbé egységes, önálló „faktor
képet” kaptunk, melyet tömör formában ennél az öt faktornál így fogalmaz
hatunk meg:
h: nőiesség;
s: nyers erő, aktivitás, dominancia;
p: kemény, határozott, férfias tekintély; logika-intellektuálitás;
elszántság;
d: lehangoltság; bezárultság; motiváltság;
m: felhangoltság; mozgékonyság, szenvedélyesség; vidámság, mo
tiváltság.
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Egy valamennyire is egységes faktorkép létezése nyilván szükséges feltétele
a faktor felszólító jelleg értelmezhetőségének. Úgy tűnik, hogy ez a feltétel
teljesül ennél az öt faktornál, éspedig úgy, hogy a nyert faktorképek többékevésbé fedik a vonatkozó diagnózisok (homoszexuális, szadizmus stb.) kül
sőleg megfigyelhető karakterisztikumait. Egy egységes faktorkóp létezése még
nem jelenti azt, hogy ennek a faktornak feltétlenül létezik egységes felszólító
jellege a rokonszenvi-ellenszenvi választásoknál. Talán ez a magyarázata
annak, hogy a p- és az m-faktor (képeinek egységes, árnyalt jellemzése ellenére
is) csak közepesen egységes faktornak bizonyult az 1. vizsgálatban, valamint
Koós Ibolya vizsgálataiban (lásd 2. és 3. táblázat).
A leírt két vizsgálat eredményei alapján úgy tűnik, hogy
1) a 8 Szondi-faktor homogenitása jelentősen különbözik egymástól;
2) kifejezetten heterogén az e-, a hy- és a ^-faktor, így ezek felszólító jellege,
valamint az ezen alapuló konvencionális értelmezés helyessége kétséges;
3) megfelelően homogén a h-, az s- és a eZ-faktor, „faktorképük” jól tükrözi
a megfelelő pszichiátriai „kórképre” jellemző sajátos érzelem- és élmény
világot, így vizsgálataink e faktorok esetében alátámasztják e faktorok szoká
sos értelmezésének helyességét ;
4) a p- és az m-faktor esetében további vizsgálatok igénye merül fel a fel
szólító jelleg egzaktabb értelmezésének érdekében.
Hogyan lehetne a kapott eredmények alapján javítani a teszt érvényességét
és fokozni megbízhatóságát? Az egyik ígéretes út: Münnich Iván és Szakács
Ferenc vizsgálati módszerének alkalmazásával (lásd Szakács, Münnich (6))
a képek egyedi inger-felhívó jellegének elemzése és értékelése, s ezek alapján
a 48 Szondi-kép felhívó jelleg szerinti egységes csoportokba osztása.
Egy másik lehetőség, melyet jelenleg folyó vizsgálatainkban követünk,
s mely a tárgyalt 1. vizsgálathoz szervesen kapcsolódik: a 48 kép összes
lehetséges páronkénti választási korrelációi alapján matematikai faktor
analízissel a választási döntésekben szerepet játszó, egymástól független
faktortényezők kiszűrése és azonosítása.
A közlemény a szerkesztőségbe érkezett: 1978. II. 21.
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Melléklet
1 . komor
2 . gondtalan

3. agresszív
4. engedelmes
5. bosszúálló
6 . szenvedélyes
7. érzéketlen
8 . gyanakvó
9. kooperatív
1 0 . gondterhelt
1 1 . fesztelen
1 2 . erőszakos
13. türelmes
14. goromba
16. nyugtalan
16. hűvös
17. vádló hajlamú
18. önzetlen
19. szomorú
2 0 . felszabadult
2 1 . kegyetlen
2 2 . önaiávető
23. veszekedő
24. rajongó
25. zárkózott
26. bizalmatlan
27. segítőkész
28. levert
29. derűs
30. egoista
31. alkalmazkodó
32. civakodó
33. megközelíthetetlen
34. érzékeny
35. veszélyes
36. együttműködő
37. borús
38. vidám
39. önző

40. gyengéd
41. házsártos
42. félénk
43. idegen
44. jelenetrendező
45. önfeláldozó
46. csüggedő
47. jókedvű
48. zsarnok
49. passzív
50. gyűlölködő
51. szemérmes
52. közömbös
53. nyugtalanító
54. szexes
55. kiábrándult
56. kedélyes
57. férfias
58. meleg
59. féltékeny
60. ábrándos
61.
száraz
62. dicsekvő
63. nagylelkű
64. magányos
65. felhangolt
66. szigorú
67. lágyszívű
68. ingerlékeny
69. hiú
70. hatékony
71. színjátszó
72. ambiciózus
73. elhagyatott
74. nyugodt
75. tekintélyes
76. nőies
77. hízelgő
78. szeszélyes

79. kifejezéstelen
80. nagyzoló
81. gyámoltalan

82. fásult
83. élvhajhász
84.
feszes
85. szentimentális
86. türelmetlen

87. színlelő
88 . közönyös
89. aktív
90. ravasz
91. lehangolt
92. gátlástalan
93. merev
94. érzelmes
95. panaszkodó
96. felszínes
97. erőteljes
98. elszánt
99. racionális
100 . melankolikus
101 . felajzott
102 . hangadó
103. együttérző
104. elérzékenyülésre
hajlamos
105. makacs
106. öntörvényű
107. lelkes
108. éleselméjű
109. mélabús
110 . barátságos
111 . kemény
112 . szívlény
113. indulatos
114. szégyenlős
115. logikus
116. megszállott
117. magabiztos

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ТЕСТА СОНДИ
АНДРАШ ВАРГА

В работе приводятся данные двух исследований значений факторов теста Сонди, их
единого императивного характера.
Основным вопросом первого исследования является установление того, имеют ли от
дельные факторы теста самостоятельный, единый императивный характер. Если да, то
следует ожидать положительную корреляцию выбора отдельных факторов (при 200 и 130
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Двухпрофильных тестированиях), ибо они транслируют тот же самый мотив, ту из самую
потребность. Однако результаты исследования доказывают справедливость этого в полной
мере только для фактора s. Достаточно однородными представляются факторы h, m, d, р.
Для факторов е, liy, к, между выборами тестовых изображений связи не обнаружено.
Во втором исследовании испытуемые (16 мальчиков и 16 девочек) характеризовали изо
бражения теста при помощи списка качеств. Полученное при этом соответствие между
факторами аналогично полученному в первом исследовании: среди 8 факторов только пять
- h, s, d, р, т обладают более-менее выраженным императивным характером.
При помощи этого метода оказалось возможным дать описательные характеристики фак
торов. Согласно этому, главной императивной характеристикой фактора Л является жен
ственность. Фактора s
грубая сила, активность, доминирование, фактора р — твердой,
определенный, мужской авторитет, фактора d
подавленность, замкнутость, отсут
ствие выраженных мотивов, фактора т
эйфория, подвижность, страстность, живость,
выраженные мотивы, веселость.

AN EXPER IM EN TA L STUDY OF THE FACTORS OF T H E SZONDI TEST
VARGHA, ANDRÁS

Tho author reports his two experim ents dealing with the m eaning o f the Szondifactors o f basic importance in the use o f Szondi-Test and thier unified demand.
The question o f tho first study :is: Do the individual Szondi factors have an independent
unified demand ? I f the answer is „ yes”, then we can expect the selectional correlations
in one factor be positive (on the basis o f 200 and 130 two-profile Szondi Tests) since
th e y m ediate the same need, the sam e m otive.
On the basis o f the results this hypothesis is entirely true only in case o f the pictures o f
factors s, h, d.
Factors p and d seem to be acceptably unified. No positive selectional correlation
w as found between the pictures o f factors e, hy and k.
Subjects o f the second experim ent (16 boys and 16 girls) characterized th e Szondi
pictures by the help of an adjective checklist. The summary by factors yielded similar
result to that of the first experim ent, th at is: only five o f the eight Szondi-factors (h,
s, d, p and m) have more or less unified demand value.
The m ethod used in the study made it possible to characterize the factors on a de
scriptive level. According to this characterization factor h calls feminity, factor s calls
th e rude power, activity, dominance, factor p calls the strong-minded, masculine authority
logic-intellectuality, resoluteness, factor d calls lack of motives depression, closedness, and
finally factor m calls high-spiritedness, motility, passionateness, merriness, motivatedness.
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VITA
IGÉNY É S L E H ETŐ SÉG *A M UNKAPSZICHOLÓGIÁBAN

Hozzászólás Molnár Imre: „Tudomány és gyakorlat
a magyar munkapszichológiában” c. írásához.
A valóság bármely jelenségének vizsgálatakor a megközelítés, a szempontok
kiválasztása elsődleges. A feladat: reális képet kapni mindenképpen, ami
„kinyitja” a problémát, eligazít, világosságot teremt. És a lehetőségek hatá
rain belül „féken ta rtja ” mindazt, ami kívülről orientált, befolyásolni akar.
De a személyes indulatra is figyel, nehogy félrevezessen.
Napjainkban, a magyar munkapszichológia helyzetének értékelésénél egyre
inkább érvényesülő szempont a kutatás és a gyakorlat viszonyának elemzése,
és az ebből adódó következtetések ábrázolása. Mindez azzal a céllal történik,
hogy az elkövetkezendő időszakra meghatározzák a követendő utat, a fejlő
dés, a fejlesztés lehetőségeit.
Feltételezhetően ezt a helyzetet tükrözi Molnár Imre téma-felvetése is,
amikor a tudomány és a gyakorlat kapcsolatának elemzésére vállalkozott.
De számunkra ez a tény még nem szolgáltat elegendő okot véleményünk
kifejtésére. Ehhez [több kellett; az a sokféle vélemény, elképzelés, ami az
elmúlt időben tudomásomra jutott — ankétokon, megbeszéléseken — a munka
pszichológia funkciójáról társadalmunkban. Erről van mondandónk. Meg
ítélésünk szerint a pszichológia — és ezen belül a munkapszichológia is —
veszélyes, mondhatnánk úgy is, „önveszélyes” korszakát éli hazánkban.
Hosszú hallgatás után megszólalhatott, a társadalom felfigyelt rá és a leg
különbözőbb területeken bejelentette igényét; számít-e tudomány segít
ségére gondjainak megoldásában.
Maradjunk a munkapszichológiánál, amiről az írás is megállapítja, hogy
„a gyakorlattal indult,” mivel „a gyakorlat — szükségesség következtében —
mindig előbb jelentkezik, mint a tudományos kérdés fölvetése.” És ezt
az igényt a segítsógkérós motiválta. Molnár Imre kitér annak az elem
zése elől, hogy a munkapszichológia mennyiben teljesítette „az üzemek
várakozását”. Köti az ebet a karóhoz, az a szemlélet izgatja, „amely sze
rint az üzemi pszichológusnak kutató munkát is kell végeznie”, mert élmé
nyei, tapasztalatai erre kényszerítik. És éppen ezért szemügyre veszi a
helyzetet a vállalat, az üzemi pszichológus és a tudomány szempontjából
egyaránt.
Mindezt úgy, hogy végül is nem feledkezik el a tudomány-gyakorlat konflik
tusáról. Pedig ennél lényegesebb: az igény konkrét megjelenése. Tartalmában
és minőségében. Nem elég tudni, mit igényelhet a válallat a pszichológustól.
Úgy általában. Ez az illetékesség körén belül leírható. A valóság bonyolultabb,
tendenciák csomópontján bontakozik ki. Áttételeken keresztül hordozza a
pszichológia társadalmi megítélését, a döntést hordozó vezetők tudatában.
Sokféle hiedelmet, kényszerű és szükségszerű felismerést. És ha mindehhez azt
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is hozzátesszük, hogy a szándék még nem boldogít, az igény oldaláról igazán
nem nehéz felfedezni a buktatókat.
De mégsem hagyhatunk ennyi kérdőjelet az igény meghatározásánál. Ez
a felelősség áthárítása lenne, a kudarc elfogadásával együtt. A kérdés választ
kíván. Létezik valós igény, ismérvei vannak. A legfőbb: a szervezet (vállalat)
érettségének optimális színvonala, a befogadóképesség. A vezetésben kiváncsi,
kérdező emberek, akik hajlamosak a párbeszédre a pszichológiával és kép
viselőjével a pszichológussal. Amit nem tudhatnak, azt természetszerűen ők
sem tudják. Ehhez nincs „történelmi tapasztalatuk” , hiszen az írás szerzője
szerint is ,,a felszabadulás utáni magyar munkapszichológia . . . 18 éves múltra
tekinthet vissza . . . ” és ez igen csekély idő. így nem is kívánhatunk többet
annál, ami van. Már a szándék is elismerendő, a nyitott kapu, a lehetőség.
Legfeljebb a pszichológus nem lép be rajta, mert amit kívánnak tőle — telje
síthetetlen. Illetékességét meghaladja, sokféle vonatkozásban.
És máris világosan elválasztható az igény és a lehetőség: a felhasználó,
a vállalat — és a tudomány, a pszichológia részéről. A vállalati igény legtöbb
ször adott, így vagy úgy megfogalmazódik. Nem az a feladat, hogy kritizáljuk;
befolyásolni kell, ha arra szükség van.
Ez az út vezet az alkalmasság kérdéséhez, nem térhetünk ki előle. Dr.
Molnár Imre helyzetelemzésében is kiemelkedő szerepet kap, és nem vélet
lenül. Követelményeit a gyakorlati munkát végző pszichológussal szemben
határozottan megállapítja. Különbséget tesz az ismereti szint és a produktív
szint között. Tehát létezik egyfajta speciális alkalmasság a sikeres tevékeny
séghez, ami a produktivitásban jelentkezik. És ez mindenképpen több és más,
mint az ismeretek meglévő színvonala. A személyiség alkalmasságát jelenti,
célszerű magatartást, ami a személyt és a tudományt egyaránt „elfogadtatja”
az adott környezettel.
És ez a legfőbb gond, s nem a kutatás és a gyakorlat szembeállítása. A
magunk részéről egyértelműnek látjuk a vállalati igényt: nem a kutatási
tevékenységre irányul. Éppen ezért a pszichológus nem értékelheti többre
a tudományos eredményeket, mint „az emberek konkrét, közvetlen segít
ségét”. Mert akkor nincs a helyén, és joggal támad a gyanú: nem tudja ellátni
a föladatát. Ennek eredménye az is, hogy nem hallgatnak rá. De miért is
tennék? Ha ez a vezetők közömbösségéből ered, amit nem lehet áttörni,
akkor a vállalat még „éretlen” e funkció befogadására. S a pszichológus helyes
válasza: más munkahelyet keres magának. De ha nem tudja kielégíteni az
igényt, mert alkalmatlan rá, akkor önmagát zárja ki, és alaptalanul vádas
kodik.
De egyik esetben sem az az egyetlen megoldás, ha a kutatást választja.
Feltéve, ha képességei csakis erre predesztinálják. És ha ez így van, akkor
a gyakorlat nem az ő területe, legfeljebb abban „is” helytáll, ha a helyzet
úgy kívánja.
De ismereteink szerint hazánkban csak igen szűk azon szakemberek köre,
akik a kutatómunkához szükséges felkészültséggel rendelkeznek (átfogó szak
mai tudás, eredeti koncepció, nyelvismeret stb.). Ez is arra int, hogy nem árt
„csínyján bánni” a kutatással kapcsolatos tervekkel. Mert ha ebben tévedünk,
annak várható következménye lesz a pszichológia tudományának lejáratása.
És létezik olyan elképzelés, ami a kutatóbázisok rendszerének kiépítésére
irányul, és az esetlegesen várható anyagi erőket e cél érdekében óhajtja fel
használni. Az írás szerzője is nyomatékosan figyelmeztet, hogy ,,a minden
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áron való tudományos munka” elkerülhetetlenül tudományoskodásra, elsekélyesitésre, és a mércének megengedhetetlen alacsony szintre süllyesztésére
vezet.” Elégedjünk meg, mondja, a „szakmai” megjelöléssel, a „szakmai
tudományos” helyett. És ez nem fölösleges aggályoskodás, tapasztalatokra
épül.
Ami a fejlődés célját, irányát illeti, Molnár Imre véleményével csak egyet
érteni tudunk: „a gyakorlati szakemberek éppen olyan társadalmilag igényelt
és hasznos munkát végezzenek, mint a mérnökök, orvosok, jogászok.” És
még abban sincs ellentét közöttünk, hogy „szükség van kutató intézményekre,
alap- és alkalmazott kutatási szinten egyaránt.”
H a mégis „ellentmondunk”, arra nemcsak az ő írása kényszerít. Ez inkább
alkalm at ad a vélemény-mondásra, s nem a vitát provokáló szándék gerjesz
tője. Mi ugyanis elhatároljuk magunkat attól a szemlélettől, aminek a cent
rumában a tudományos kutatás áll. Építeni csak a meglévőre lehet és érdemes.
Elsősorban azt kell fejleszteni, ami „élő” és létezik.
Éppen ezért az lenne az első feladat, hogy felmérjük és megismerjük azt,
ami van. De ez még a mai napig sem történt meg ! A munkapszichológusok
egymástól elszigetelten dolgoznak. És sokan közülük nem is eredménytelenül.
A jelentkező társadalmi igényt a maguk „lehetőségével” kielégítik. Hasznos
és hasznosítható tapasztalatok birtokosai amit, ha nem lenne ez az elszigetelt
ség átadhatnának azoknak, akiknek igen nagy szükségük lenne rá.
Jól tudjuk: a gyakorlati munka terepe „küzdelem-tér”, ahol a munkára
vállalkozó szakembert nem mindenütt várják tárt karokkal. És nincs az az
egyetemi oktatás, ami erre felkészíthetné őket. Az kétségtelen, hogy többet
tehetne értük- elsősorban az alkalmasság objektív megállapításával — jóllehet
ezzel legfeljebb csökkentené a nehézségeket, de nem szüntetné meg. A katonák
ismerik a szabályt, a hadgyakorlat még nem háború. A feltételezett szituáció
más a valóságnál.
És mi ne engedjük meg magunknak azt a luxust, hogy éppen ezt a valóságot
degradáljuk. Egészen addig, hogy írásban és szóban, támadás hangozhatik el
az ún. „egyszemélyes” pszichológusok ellen. Mintha ez lenne az egyetlen
létező módja az erők egyesítésének. Vagy mást ne mondjunk, valamiféle
„tisztogatás”, megkülönböztetés szolgálná a munkapszichológia jövőjének
építését.
Mielőtt bárkiben is megszületnék a vád, kijelentjük: kutatóbázisokra szükség
van, az elmélet és a gyakorlat dialektikus kapcsolata nélkül nincs egészséges
fejlődés. Csak a helyzetet értékelő szempontok kiválasztásánál szeretnénk
felhívni a figyelmet a sorrend jelentőségére. És ez — meggyőződésünk szerint
— az igények és a lehetőségek befolyásolását, megismerését követeli elsősorban,
és nem a gyakorlat és a kutatás viszonyának tisztázását.
Mert ha ez történik, a korszak, amelyben élünk, „önveszélyes” marad mind
annyiunk számára.
K a tjtzky N o r b e r t
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SZEMLE
SZEREPKONFLIKTUSOK A HÁZASSÁG KORAI PERIÓDUSÁBAN
RA NSCH BU RC JE N Ő
MTA' Pszichológiai Intézete

A szociológia és a pszichológia Parsons óta a családnak két alapvető funkció
ját különbözteti meg. Az első a szocializáció folyamatával függ össze, és lénye
gében azoknak az érzelmi, erkölcsi alapoknak a lerakását jelenti, amelyek
lehetővé teszik, hogy a gyermek egyre biztonságosabban alkalmazkodjék
annak a társadalomnak érték- és normarendjéhez, amelybe beleszületett.
A család másik funkciója a felnőtt személyiség stabilizálása, vagyis a modern
kultúrában bizonyos értelemben a családnak kell betöltenie az archimedesi
pont szerepét: biztosítania kell a nyílt, harmonikus, feszültségoldó légkört,
amelyben a felnőtt ember „kifújhatja magát”, azaz szomatikus és pszicho
lógiai vonatkozásban egyaránt regenerálódhat.
Viszonylag kevesen vizsgálták eddig: milyen szerepet játszik a házasélet
kezdete, a házastársak együttélésének legkorábbi időszaka abban, hogy a
család tartósan almalmassá válik-e a fent említett két funkció többé-kevésbé
maradéktalan betöltésére? Az ember életében szinte kivétel nélkül minden
szocializációs program, tanulási folyamat valamilyen rituális aktussal és
engedéllyel zárul, amely tanúsítja, hogy az egyén elsajátította a szükséges
tudnivalókat, és egyben hitelesített utat nyit a birtokbavett képességek alkal
mazására. Ilyen rituális aktus pl. minden avatási szertartás, és ilyen engedély
a szakmunkás- és érettségi bizonyítvány vagy a diploma. A házassági engedély
és az esküvői szertartás tehát azt jelképezik, hogy a vőlegény és a menyasszony
rendelkeznek azokkal a biológiai és pszichológiai feltételekkel, amelyek a
házasélethez szükségesek, alkalmasak arra, hogy családot alapítsanak, közös
háztartásban éljenek. A mindennapi élet tapasztalatai és a tudományos kutató
munka eredményei azt mutatják, hogy az esküvő sokkal inkább jelenti egy
új tanulási folyamat kezdetét, mintsem valamilyen régebbi szocializációs
program lezárását. Igaz ugyan, hogy az esküvői ceremónia legitimmé teszi
a partnerek együttélését, és az asszony az esetek jelentős többségében fölveszi
férje nevét, ez azonban mitsem változtat azon, hogy a két fiatal tulajdon
képpen amatőrként kezdi el azt a bonyolult és izgalmas játszmát, amit házas
ságnak nevezünk.
Á kutatók álláspontja szerint — függetlenül attól, hogy a jegyespár és
környezete között milyen volt a kapcsolat — az együttélés legitimmé válásával
kritikus periódus kezdődik el, olyan krízis, amelynek sikeres megoldása az
egészséges és tartós házasélet elengedhetetlen feltétele. A krízis okát nyilván
valóan nem valamilyen váratlan és drámai erejű megrázkódtatásban kell
keresnünk mint pl. egyes amnéziák esetén, hanem — mint erre Rapoport
(1964) rámutat — az elégtelen és hibás szocializációban, amely nem teszi
lehetővé, hogy a partnerek kellőképpen felkészüljenek azokra a szerepekre,
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amelyeket a házasságban játszaniuk kell. Hill (1964) teóriájában a házasélet
kezdetének krízise a következőképpen magyarázható: a fiatal ember a házas
ságkötés előtt több csoporthoz (szülői család, munkahelyi és baráti csoportok)
tartozik, amelyeknek mindegyikében meghatározott pozícióval rendelkezik.
Az egyes pozíciókhoz tartozó szerepek — szerep-nyalábok — kombinációi
adják az egyén pozíciós készletét, amelyek kevéssé integrált volta szükség
szerűen szerep-konfliktushoz vezet, amikor rivális pozíciók igényei egyidőben
jelentkeznek. A házasság korai időszakában a partnerek pozíciós készletében
jelentős változások zajlanak. Nagyon gyakran előfordul, hogy mind a férj,
mind a feleség bizonyos pozíciók — szerep-nyalábok — teljes feladására
kényszerül, vagyis magyarul: kilépnek egy-egy csoportból, amelynek egészen
a házasság megkötéséig tagjai voltak. Legtöbbször olyan baráti csoportok
válnak a házasságkötés áldozatává, amelyekkel a kapcsolat fenntartását az
ifjú férj vagy feleség nem tartja új pozíciójával összeegyeztethetőnek. A
szerepkonfliktus azonban a fennmaradó régi kapcsolatok kétoldali újraérté
kelésében jelentkezik a legmarkánsabban. Az ifjú házasoknak el kell dönteniük,
hogy most, a házasember pozíciójában, milyen tartalmi változtatásokat
kívánnak eszközölni gyermeki, testvéri, baráti szerepeikben és fordítva:
a szülőknek, a testvéreknek, a barátoknak szintén állást kell foglalniuk abban,
milyen szerepmódosulással jár, ha a gyerek, a testvér, a barát házas-gyerekké,
házas-testvérré, házas-baráttá válik.
ősi hagyomány, hogy a társadalom egyfajta — felelősségtől és gondoktól
mentes — moratóriumot biztosít az ifjú házasoknak annak érdekében, hogy
új szerepeiket begyakorolják. Ezt a moratóriumot hazánkban nászútnak,
mézesheteknek nevezik, és úgy él a köztudatban, mint az emberi élet egyik
legfelhőtlenebb, tiszta és emlékezetes örömet nyújtó időszaka. A pszichológiai
és a szociológiai vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a mézeshetek koránt
sem ilyen harmonikus életszakasz, hanem - mint Hill és Aldous (1969) írják
— „nagyon sok ügyetlenség és bizonytalanság színtere a házastársi szerepek
eljátszásában”. A gyakran jelentkező kompetencia-szorongás valamint az
autonómia elvesztésétől való félelem mellett elsősorban a szexuális problémá
kat kell említenünk. Ma is nagyon sok az olyan házasság, amelyben legalább
az egyik félnek nincsenek vagy alig vannak megelőző szexuális tapasztalatai.
Pedig a szexus — mint komplex művelet — a résztvevők harmonikus, össze
hangolt együttműködését igényli, amelynek hiányából szükségszerűen több
ügyetlenség és szorongás fakad, mint amennyi öröm. Úgy gondolom azonban,
hogy a szexuális harmónia kialakulása csupán egyik — bár kétségtelenül igen
fontos — része, jelképe annak az összehangolódási folyamatnak, amely a
moratórium idején zajlik. Brim (1966) olyan tanulási helyzetnek nevezi a
nászutat, amelyben tisztázatlan a tanár és a tanuló szerepe, hiszen mindkét
fél egyformán járatlan a házastársi feladatokban. Nyilvánvaló tehát, hogy
ilyenformán tanulásuk csakis próba-szerencse tanulás lehet, Kirkpatrick
(1955) szavaival: olyan rögtönzések sorozata, melyeknek beválási értékéről
semmiféle előzetes tapasztalatuk vagy mértékadó információjuk nincs.
A mézeshetek elteltével általában nem érnek véget azok a tanulási, össze
hangolódási folyamatok, amelyek a házasságkötés pillanatában elkezdődtek.
A kutatók szerint a legfontosabb feladat ilyenkor a kétoldali szülőkhöz, test
vérekhez való viszony tisztázása. Mivel a modern kultúra a neolokális szem
léletet hagyományozza, természetes, hogy a lakáskérdés fontos része a házas
ságok korai időszakával foglalkozó kutatásoknak. Annak ellenére, hogy az új
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lakás minden ifjú házaspár jogos igénye, a jelen körülmények között mégis
sokan kényszerülnek arra, hogy — legalábbis egy időre — a férj vagy a feleség
szüleihez költözzenek. Ilyen esetekben a szerepek és az együttélő generáció
közötti viszony tisztázása az új házasság jövője szempontjából különösen
fontos. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ifjú férj és feleség — a szülői minta
alapján — két, gyakran teljesen ellentétes házasság-modellt visz az új kap
csolatba, amelyek között gyakran elkeseredett küzdelem dúl az érvényesü
lésért. Miközben hangsúlyozni kívánjuk, hogy a gyerek nem résztvevője,
csupán megfigyelője a házasságnak, mint a tágabb család alrendszerének
(érdemes megfigyelni, hogy a gyerek soha nem „férj és feleséget” játszik,
hanem mindig „papás-mamást”), és ezért a házasságra vonatkozó ismeretanyagát jelentős mértékben külső forrásból szerzi be, kétségtelen tény, hogy
a szülők házassága néhány területen akarva-akaratlanul az új kapcsolat
modelljévé válik (Hutter, 1974). Ilyen terület pl. a házasságon belüli prob
lémák megoldása. Statisztikai vizsgálatok bizonyítják, hogy abban az esetben,
ha elvált szülők gyerekei kötnek házasságot, a válás esélye nagyobb az átlagos
nál (Kirkpatrick, 1955 és Bell, 1971). Ennek oka természetesen nem az, hogy
a gyerekek személyisége a válás miatt torzul, hanem az, hogy a gyerek haté
kony mintát visz saját házasságába a konfliktusok „gordiuszi” megoldására.
A másik terület, ahol a szülői házasság-modell nem hagyható figyelmen kívül,
a házastársra vonatkozó szerep-elvárás; az új férj pl. nagyon gyakran anticipálja feleségére azoknak a normáknak a követését, amelyeket apjával való
házassága során anyja (pontosabban fogalmazva: apja felesége) magáénak
fogadott el (ffill és Aldous, 1969). Ugyanakkor a demokratikus vagy autoriter
döntésrendszer kialakításában a szülői házasság-modell jóval kisebb szerepet
játszik: a vizsgálatok azt mutatják, hogy apai vagy anyai dominanciájú
szülői házasságok esetén is létrejöhet demokratikus döntésrendszer az új
házasságban, és ennek természetesen a fordítottja is előfordulhat (Ingersoll,
H. 1948.).
Visszatérve a csatatérre, amelyen a két szülői házasság-modell dominancia
küzdelme zajlik, úgy véljük, világos, hogy az új házasság jövője érdekében azt
kell kívánnunk, hogy a kettő közül egyik se győzedelmeskedjék. Az újdonsült
férjnek — pontosan a saját házasságának korai időszakában beszerzett tapasz
talatok és felismerések alapján — újra kell fogalmaznia önmagát (azokat a
normákat, elvárásokat és értékeket, amelyeknek alapján élni és különösen:
párban élni kíván), természetesen abban a reményben, hogy ugyanezt teszi
felesége is. Az a reciprocitás, amely a férj és a feleség szerepei között így ki
alakul, döntő jelentőségű a házasság sorsát illetően. A vizsgálatok szerint pl.
a különváltan élő házasfelek elképzelései a megfelelő „férj”, ill. „feleség”
szerepkörről sokkal eltérőbbek, sokkal kevésbé összeegyeztethetőek mint az
együttélőké, és a demokratikus, egyenlőségen alapuló döntés-szisztéma jóval
perspektivikusabb a házasság tartósságát illetően, mint a férj vagy feleségdominanciájú rendszerek (Jacobson, 1952).
Nem véletlenül időztünk ilyen hosszan a szülőknél. Goodrich és munkatársai
1966-ban a különböző élethelyzetekben adott jellemző reakciómódokat vizs
gálták a házasság első évében. A 164 változó faktor-analízise azt mutatta, hogy a
megoldásmódok jellegzetesen csoportosulnak a két szülő-család valamelyiké
hez — a legtöbbször a férj családjához. Ilyen esetekben — amikor tehát a
szülőkhöz kapcsolódás erős marad a házasságkötés^után — a baráti körrel
folytatott szociális élet, a gyerek utáni vágy, a gyengébb szexualitás és a
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házasfelek kommunikációjának érzelemmentessége, viszonylagos hidegsége az
új házasságok gyakori jellemzői. Amikor viszont a házasok hangsúlyozzák
önállóságukat, és mindkét szülő-családtól független életvitelt folytatnak,
a házasságot ebben a korai időszakban erősebb szexualitás, kisebb érdeklődés
a gyerek iránt, magas fokú, kölcsönös affektivitás és „nyitott struktúra”
jellemzi, vagyis a problémák megoldásában több alternatíva, nagyobb krea
tivitás és a szülői megoldásoktól való függetlenség ismerhető fel. Rendkívül
érdekes, hogy a boldogtalan, konfliktusokkal terhelt gyermek- és serdülőkor
hoz szintén jól körülírható adaptációs módok kapcsolódnak a házasságban.
A feleség megoldatlan gyermekkori konfliktusait rendszerint átviszi házasságá
ba, nyiltan is kifejezve problémáit, amelyek leggyakrabban frigiditás-pana
szok, a háziasszonyi szerepkör elleni lázadozás valamint az összeférhetetlenség
hangsúlyozása férje családjával. A férj nem viszi át ilyen egyértelműen gyer
mekkori konfliktusait házasságába, sőt, mintha védekező mechanizmusokat
dolgozna ki a problémák nyílt kirobbanása ellen: lehetőleg a saját szülői
otthonához erősen ragaszkodó lányt vesz el, és lehetőleg munkájába, hivatásá
ba menekül. Az ilyen házasságok tehát a hagyományos szerepfelfogás felé
tolódnak el: a férj a háztartási feladatok és a családi problémák iránt, a felesége
pedig a külvilág iránt m utat túlságosan kevés érdeklődést. A kutatók feltétele
zik, hogy az ilyen markáns szerep-elkülönülés általában a férj hárító maga
tartására utal, törekvés a bizalmas viszony elkerülésére, melyben a belső
konfliktusok könnyen felszínre kerülhetnek. (Hasonló vizsgálatokra hazánk
ban is komoly szükség lenne, hiszen Goodrich kutatása a miénktől gyökeresen
eltérő társadalmi hagyományok és körülmények között zajlott, és így az ered
mények kontroll nélküli adaptációja legalábbis elhamarkodott lenne.)
Az utóbbi időben sokan és sokat foglalkoznak a házastársi munkamegosztás
alakulásával a házasságok korai időszakában. Parsons és Bales klasszikus
megfogalmazása szerint a házasfeleknek instrumentális és szocio-emocionális
feladatai vannak, mely utóbbiak terhét szinte kizárólag az asszony viseli.
A modern kutatások az instrumentális feladatok terén több-kevesebb — a
nemekre jellemző — munkamegosztást találnak (pl. az asszony készíti a
vacsorát, a férj végzi az apróbb, ház körüli javításokat stb.), ugyanakkor úgy
vélik, hogy — Parsons álláspontjával ellentétben — a házasság korai perió
dusában a szocio-emocionális feladatok körében is érvényesül a munkameg
osztás, ami elsősorban a kölcsönös bizalomban, a másik álláspontjának meg
ismerésére és tekintetbe vételére irányuló törekvésben és a hálában nyilvánul
meg, ha a partner valamit házastársa kedvért csinál. Ezzel párhuzamosan
a kutatók férfiaknál és nőknél egyaránt erős tendenciát találnak a házasság
korai időszakában arra, hogy értékhierarchiájukban a házasság szempontjait
és céljait, a szeretetet és az őszinte baráti kapcsolatot magasra helyezzék
(Levinger, 1964). A kérdéssel foglalkozó szociológusok rámutatnak arra, hogy
tulajdonképpen ez természetes is, hiszen amíg az instrumentális feladat
személy-tárgy viszonyt, addig a szocio-emocionális feladat személy-személy
viszonyt jelöl. „Mivel a házasságnak csak két résztvevője van — írja Hill és
Aldous — ha a szocio-emocionális akciókban csak az egyik partner érdekelt,
szociális interakcióról nem beszélhetünk.” Az asszony a házasság későbbi
éveiben az anya szerepkörében elláthat szocio-emocionális feladatokat, tekin
te t nélkül férje hasonló magatartására. Mint feleség ezt nem teheti meg.
A házasulandók életkorát elemző kutatások egyértelműen mutatnak rá
arra, hogy a 20. életév előtt kötött házasságok esetén a válás esélye jóval
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nagyobb az átlagosnál. Ha azokat az okokat keressük, amelyek szerte a világon
a korai házasságkötések számának növekedéséhez vezetnek, érdekes össze
függésekre figyelhetünk fel. Lőcsei Pál (1977) tanulmányában a válások okait
elemzi, és ezek között felhívja a figyelmet a biológiai akcelerációra, amely
nem jár együtt a szellemi, érzelmi, erkölcsi nagykorúsággal; az iparosodásra
és ezen belül az urbanizációra valamint az alacsony életkortól egyre jelleg
zetesebb individualizációs folyamatokra. Ha jól utánagondolunk, pontosan
ezek a tényezők a korán megkötött házasságok okai is, ami releváció-szinten
teszi világossá a korai házasságok és a növekvő számú válások közötti mély,
strukturális összefüggést.
A házasságkötés és az életkor kapcsolatának kutatásában nemrégiben nagy
port vert feí az ún. Nye—Berardo modell. (Nye and Berardo: The Family,
1973). Ennek lényege tulajdonképpen egy szillogizmusban foglalható össze:
Első premissza: ha az igényszint és a teljesítmény alacsony, a korai házasságkötés valószínűbb. Második premissza: az alacsony szociális osztályban ala
csony az igényszint és a teljesítmény. Konklúzió: alacsony szociális osztály
ban nagyobb az esély a korai házasságkötésre. Gall és Otto (1977) finom elem
zéssel mutatják ki, hogy a Nye—Berardo modell alapvetően hamis. Min
denekelőtt bebizonyítják, hogy a szülő szocio-ökonómiai státusza nem hatá
rozza meg az igényszintet, tehát a másik premissza legalábbis szakmai téve
désnek tekinthető. Ezenkívül rámutatnak arra, hogy a házasságkötés idő
pontja valamint a kulturális és hivatásbeli igények, törekvések egy közös
előzménnyel korrelálnak: az iskolai teljesítménnyel. Alacsony iskolai teljesít
mény esetén a korai, magas iskolai teljesítmény esetén a későbbi házasságkötés a valószínűbb, bár a kutatások utalnak arra is, hogy a korai házasság
nem rontja le az eleve magas iskolai teljesítményt. Tehát az iskolai teljesít
mény egyfajta szelekciós tényezőként fogható fel: ha nem megy a tanulás, az
igényszint csökken, és a korai házasságra — amely, esetleg éppen alternatív
célként jelenik meg az iskolai kudarc mellett — növekszik a lehetőség. Vég
eredményben tehát a kutatók megállapítják, hogy a kétféle szocio-ökonómiai
státusz igénynívójára épített Nye —Berardo modell hamis, majd hozzáteszik,
hogy még az iskolai teljesítmény sem egyértelműen elfogadható szelekciós
szempont, hiszen a házasságkötés idejének bejóslására irányuló kísérletek
mindezideig sikertelenek maradtak. Mint írják: ha meg akarjuk tudni, hogy
valaki mikor szándékozik megházasodni, még mindig az a legegyszerűbb és
legbiztosabb módszer, ha megkérdezzük tőle.
Mai tudásunk szerint a házasság korai periódusának tehát rendkívül fontos
szerepe van a kapcsolat tartós, egyéni és társadalmi szempontból egyaránt
értékes alakulásában, abban, hogy hiánytalanul betölthesse funkcióit: a házas
társak emocionális stabilizálását valamint a családban nevelkedő gyerekek
egészséges és harmonikus szocializálását.
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FORUM
EMLÉKEK ÉS TALÁLKOZÁSOK
Beszélgetés Mérei Ferenccel Wallon születésének 100. évfordulója alkalmából.
1931 februárjában Párizsban egy magyar diák tévedt be a Sorbonne egyik
pszichológia előadására. Az előadó személye és a téma — a személyiség elő
története, az első életévek fejlődési fordulatai — olyan nagy hatással voltak
a hallgatóra, hogy még tanév közben átiratkozott pszichológia szakra. Az
előadó Henri Wallon volt, századunk egyik legjelentősebb marxista pszi
chológusa, az egykori hallgató pedig — akivel Wallon születésének 100. év
fordulója alkalmával beszélgetünk — Mérei Ferenc, a magyar tanítvány, akit
szeretett és sokra tartott.
— Tanár Ur, önnek megadatott, hogy személyesen ismerhette Wallont,
hallgatta előadásait, közvetlenül figyelemmel kísérte munkáját, s azt a hazai
pszichológia számára hozzáférhetővé tette. Kérem, tájékoztasson bennünket,
e több évtizedes együttműködés kezdetéről, hogy jobban megismerhessük
Wallont az embert, a tudóst.
- Kapcsolatunk alapja, mint azt már több helyütt leírtam, az a rendkívül
erős hatás, amit rám gyakorolt. Sokféle szakkal próbálkoztam, míg végre el
jutottam Wallonhoz. Megragadott eredetisége, őszinte melegsége, baloldalisága. Soha nem adott fogódzót hallgatóinak, rákényszerített bennünket a
gondolkodásra. Évfolyamtársam, René Zazzo, a centenárium alkalmából
itthon megjelenő „Pszichológia és marxizmus” c. kötetben szintén megörö
kíti az első találkozás élményét, amely inkább formai volt, de szintén egy
csütörtöki napon zajlott le, mivel Franciaországban a csütörtök iskolai szün
nap volt, így Wallon délelőtt a laboratóriumában dolgozott, délután az amfi
teátrumban adott elő. 1925-ben Párizs mellett, Boulogne-Billancurt-ban, a
Renault gyár mellett lévő iskolában rendezett be egy egészen kis „pszichobiológiai” laboratóriumot, amelyet két évvel később az Egyetemhez csatoltak.
Csak az „őskorban” lehetett ilyen pici laboratóriumban dolgozni. I tt folyt
a rendelés gyerekek számára, bemutatókat tartott vizsgálati módszeréről,
valamint itt gyakoroltak tanítványai. Mindez nagyon érdekes volt, de egy
ténnyel mindmáig nem tudtam megbékélni. Wallonnak, a gyermekpszicho
lógusnak nem volt gyereke. Nem is tudom hogyan szerethette őket. Wallon
magatartása kissé hideg, s minthogy felesleges szót nem mondott, a gyerekek
nek sem kedveskedett. Soha nem csinálta például azt a játékot — amit mi
Heuer professzortól, a gyermekorvostól tanultunk — hogy mindkét kezembe
vettem egy cukrot, és azt mondtam, ha eltalálod melyikben van, a tiéd.
Wallon nem szerette, hízelgésnek tartotta, és egy kicsit lenézte ezt az eljárást.
Azért tartom ezt lényegesnek, mert ugyanakkor, amikor intellektuálisan
teljesen megfogott, viselkedésében, magatartásában idegen volt tőlem és hall
gatóinak egy részétől is.
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Nagy hatást gyakoroltak rám Wallon szemináriumai, amelyek egyikén
került sor első, nyilvános, francia nyelvű szereplésemre. Wallonnál egy szemi
náriumi óra pontosan hatvan percig tartott, ebből harminc percet adott a
hallgató előadására. A másik harminc perc az övé volt, ekkor szétszedte a
hallgató mondanivalóját. É n a „Realitás a gyermekkorban” c. témát válasz
tottam , jónéven vette, őt is megfogta ez a gondolat. Tulaj dónk éppen a szociabilitás fogalma került itt előtérbe, amely akkor még barbár szónak számított
Franciaországban, de Wallon már szerette. Sokáig azt hittem, Wallon társa
dalmi baloldalisága mellett a pszichológiában konzervatív, ugyanis meg
kérdőjelezte azt a felfogást, mely szerint minden emberben meg lenne a készség
arra, hogy társassá váljék. Később, még mindig az ő vezérlete alatt rájöttem,
hogy már akkor olyasvalamit tudott, amit a pszichológia csak 10 év múlva
fedezett fel, nevezetesen azt, hogy a szocializáció művelet. Ma is abban látom
az ő igazi nagyságát, hogy meg tudott kérdőjelezni egy problémát a jövő
nevében. Wallon szemináriumain tanultam meg azt is, hogy a társas valóban
élmény- és viselkedésmeghatározó.
— Mit jelent Wallon gondolatmenetében a társas fogalma ?
— Társason mindig azt kell érteni, hogy az ember soha nincs egyedül a
világban. Vele van a másik, vele van a társadalom, vele van a környezete.
Nincs magányos ember. Ezen a szemináriumon én elsősorban azt éltem meg,
hogy a társas meghatározás valóságos meghatározás, szemben azokkal a
pszichológusokkal, akik ugyan elismerik a társast, de úgy képzelték el, mint
konstrukciót, hogy az ember először elindul egyedül és csak azután lesz társas
iény.
Az 1939-es találkozásom Wallonnal nem jött létre. 0 úgy akarta, hogy az
Üj Nevelés kongresszusán egy szekcióban szerepeljünk. À II. világháború
közelsége azonban ezt meghiúsította. Még a háború előtt mozgalmi tevékeny
ség m iatt börtönbe kerültem Franciaországban. A börtönből írtam Wallonnak,
amire válaszolt, s bár különösen hangzik, de kióreztem soraiból, hogy örül
letartóztatásomnak. Ez bizonyíthatta neki, hogy nemcsak a pszichológiában,
de a baloldaliságban, a politikai orientációban is vele tartok. Egyébként
Wallon segítségemre volt abban, hogy kiszabaduljak. Egy jelentős dokumen
tum ot küldött az akkori francia belügyminiszternek.
— Létezik-e Tanár Ür szerint Wallon-iskola ?
Én magam úgy érzem, hogy létezik, és ezt el is lehet sajátítani, bár ebben
a véleményben egyedül vagyok. Nem is olyan régen René Zazzo azt írta
nekem, hogy Wallonnál soha nem volt iskola. О soha nem próbálta tömöríteni
tanítványait, munkatársait, mindig óvakodott a „versenyistálló” létrehozásá
tól. Az volt a véleménye, hogy ki-ki járja a saját útját. Azt hiszem, Zazzo-nak
ebben igaza van és csak az én temperamentumom érvényesül abban, hogy
hiszek a Wallon-iskola létezésében. Annak illusztrálására, hogy Wallon meny
nyire idegenkedett az ún. versenyistálló létrehozásától, elmondanék egy
esetet. Egy ízben a hallgatók megkérték az egyik fiatal előadót, R. Zazzot,
hogy foglalja össze Wallon mondanivalójának lényegét, mivel számunkra
nehezen érthető. Az előadó erre vállalkozott volna, de Wallon nem engedé
lyezte. Úgy vélte, türelmesnek kell lenni a hallgatókkal, akik majd a saját
elképzelésük szerint feldolgozzák az anyagot. Égyébkónt is, aki lerövidíti
vagy megpróbálja magyarázni az ő tanításait, az egyben meg is hamisítja
azt. Wallon nem azért volt komplikált, mert erre szándékosan törekedett,
hanem mert soha nem volt hajlandó sematizálni a lelki élet valóságát. Az ő
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szövege valóban olyan, bogy szinte minden mondatában benne van min
den, tehát szétbonthatatlan. Az volt az álláspontja — az enyémmel ellen
tétben
hogy a szövegben semmit nem szabad dőlt betűvel nyomtatni
vagy aláhúzással és egyéb más módon kiemelni. Ezek a jelölések ugyanis
felhívnák a hallgatók figyelmét arra, hogy bizonyos dolgokról hogyan véle
kedik a szerző.
W allon megdöbbenten állna, ha látná, ahogy én a wallonizmust, mint
nagyrészt szociálpszichológiát, folytatom . U gyan ő szerette az én szociál
pszichológiai orientációm at, de a továbbvitelben nem biztos, hogy felismerné
önm agát. R. Zazzo szintén W allontól indult el, ő inspirálta annak k utatására,
hogy az érés problém ája m iként ragadható meg az ikreknél. W allon bizto
san meg lenne elégedve az eredménnyel, érezné benne az eredetiséget, az
inspirációt, felismerné sa já t gondolatrendszerét, de ez m ár nem az ő alko
tása.
— Melyek voltak W allon életpályájának főbb állomásai?
Tanulm ányait az École Normale Supérieure-ben kezdte, ez lényegében
a mi E ötvös Kollégium unknak felel meg. I tt megszerezte az elérhető legmaga
sabb fokozatot filozófiából. A filozófus R aub tan ítv á n y a volt, aki ma már
nagyon kevéssé ism ert, W allonra azonban nagy hatást gyakorolt. Talán úgy
lehetne őt egy m ondatban bem utatni, hogy az objektív keresője volt, erős
morális attitűddel. W allon ekkor lett antibergsonista.

Bergsont én már nem hallgathattam az Egyetemen, a 30-as években már
nem adott elő, de hatása, ez a metafizikus gondolkodás érezhető volt a Sorbonne-on. Filozófiai tanulmányait követően Wallon az orvoskart végezte el
Nageotte tanítványaként, aki neurológus volt. Az a téma izgatta leginkább,
hogy miként lehet a lelki életet visszavezetni az idegrendszer megnyilvánulá
saira. Tehát — mivel abban az időben külön pszichológiai oktatás nem volt —
Wallon azokhoz a pszichológusokhoz tartozott, akik a bölcsészkar filozófiai
fakultását elvégezve, orvosi képesítést szereztek. Bár nem volt Binet tanít
vány, gondolkodásán erősen érezhető hatása.
- Tanár Űr a walloni életmű rendszeréből mely területeket értelmezné
számunkra ?
A wallonizmus lényegében genetikus gyermeklélektan. Itt a genetikus azt
jelenti, hogy fejlődéstani. Nem a gyermek a fontos, hanem magának a fejlő
désnek a folyamata. Amikor Wallon genetikus nézőpontból foglalkozik a
gyermekkel, akkor élesen szembefordul mindazzal, ami bergsonizinus — sőt,
amit ma úgy neveznénk, hogy piagetizmus — vagyis szembefordul azzal
a feltételezéssel mely szerint létezik bizonyos megváltozhatatlan állandóság
az ember lelki életében. Tehát a fejlődéstani szemlélet azt is magában foglalja,
hogy a lelki jelenségek társadalmilag meghatározottak. Ez ma nagyon egy
szerűen hangzik, szinte közhely, de 30—40 évvel ezelőtt ez nem tűnt ilyen
természetesnek. Ezen a tételen belül nagyon jelentős pont, hogy a gyermek
genetikusán társas lény. Nem úgy társas lény, hogy valamilyen módon azzá
tették, hanem fejlődésében az. Amiért mi Wallont igazán szeretjük, az az
ő válságokkal és ugrásokkal telített fejlődéstana. Tehát van egy emberkép,
természetesen biológiai alapú, mégis társadalmi meghatározottságú, tehát
nem úgy, hogy előbb van a biológiai és utána a társas, hanem ez emberszinten
szétválaszthatatlan.
W allon egyik fő m ondanivalója a poszturális funkcióban jelölhető meg.
E nnek lényege, hogy az emberi újszülött m agatehetetlen koraszülöttként
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jön a világra. Mozgatják, etetik, a helyzetváltoztatást is külső segítséggel
végzi. Ő maga nem tud viselkedni. Amit viselkedésnek mondhatunk, azt más
csinálja helyette. A gyermek ezt a más által produkált viselkedést csak fizio
lógiailag tudja nyomon követni tónusa, vagyis a sima izmoknak a belső szer
vekre kiterjedő hatása révén. A tónusos működéssel követi nyomon a gyermek
saját testtartásának változásait, ami a külvilághoz kapcsolja. A testhelyzet
változások révén tónikusan szerzi meg azokat a támpontokat, amelyek a
világról elsődlegesen beszerezhetőek. Ez a poszturális funkció egy léthelyzetet
jelent, amit Wallon a participációval jellemez. Tehát ez azt jelenteni, hogy
kezdetben nincsen az én és a másik, hanem csak egységes participációs
m agatartás van. Ennek a viselkedésnek, ha lehet így nevezni, a gyermeki
megfelelője — és ez az első utánzásokban meg is mutatkozik — az emóció.
Az utánzás úgy jelenik meg Wallonnál, mint érzékletes poszturális egybefolyás a másikkal, amelyben a másik kissé kiemelkedik, mint minta, és ennek
a mintának a követése kezdődik el. Ez már érzékszervi mozgásos eleme
ket is magába foglal és lehetővé teszi, hogy a gyermek elkülönítse a mintát
a léttől. Azt nem mondhatom, hogy az éntől, mert nem tudom, hogy van-e
én. És amikor megjelenik a minta és vele együtt valami, ami nem a jelen
lévőnek, hanem a jelen nem lévőnek az ismétlése, az nem más, mint a
képzet.
Még egyszer áttekintve Wallon gondolatának első körét, amely elindul
a poszturális funkciótól — a tónikustól, a participációs állapottól a képzetig —
ez a szakaszos fejlődésnek az első része. Ez a szakasz a három hónapos kortól
kezdődik, amikor a participáció megélése lehetségessé válik.
Wallon mondanivalójának másik nagy köre az én és a másik, amelyről
1945 után ír. Szembefordul azzal a metafizikai énképpel, ami szerint az ember
fejlődése során először kialakul énje, egyénisége, és csak ezután lép kapcsolatba
a másikkal. Wallon gondolatát úgy interpretálnám, hogy először van a másik,
de még inkább úgy, hogy tulajdonképpen egyszerre jelenik meg az én és a
másik.
A gyermek a történteket leegyszerűsíti, szkematizálja, egyetlen jelbe —
szimulákrumba — képes sűríteni hosszú gondolatsort, s Wallon ennek a folya
m atnak a megfelelőjét társadalmi szinten a rítusban látja. Sokszor említi
— s ez utal szociológiai érintettségére is —, hogy mint ismeretes, a primitív
népeknél a totemhez rendkívül sok tilalom és kötelesség fűződik, a totem
társadalmi tilalmi rendszer, kötelessógrendszer. Amikor a primitív népek
egy-egy alkalommal magukra öltik a totem képét (bőrét, tollát, álarcát stb.),
az utánzás társadalmi jelentését valósítják meg. (Hosszú út ez, amely a kép
zeleti világtól a társadalmi szerződésig vezet.) Ez a fejlődési folyamat bizonyos
stabilitási, jelképi egyensúlyt kíván, — s ezt az álarc viselése is elősegíti, —
éppen úgy, ahogyan a gyermeknél a szimulákrum megkönnyíti a képzetek
stabilizálódását, s egész fantázia-kört foglal össze társadalmilag elfogadott
formában (rítusban, szimulákrumban).
— Wallon a „Gondolkodás eredete” c. m unkájában m a m ár egy szinte
közhelyszám ba menő m egállapítást tesz: a fejlődés szakaszos, ugrások soro
z a ta . H ogyan érvényesül ez a mechanizmus a gondolkodásban ?
ő s i pszichológiai problém a, hogy mi módon jelenik meg az a gondolkodás,
am i m ár nem mozgásvezérlésű, hogyan v á ltja fel az érzókszervi-mozgásos
gondolkodást a képzetekben folyó gondolkodás. W allon szerint ez nem
lassú, következetes folyam at, m int ahogy ezt P iag et feltételezi. A diszkurzív
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gondolkodással valam i tökéletesen új dolog kezdődik. A szinkretizm usból, a
tagolatlanból kiemelkednek a diszkurzív, képzetszerű elemek, de nem egym agukban emelkednek ki, hanem mindig párosával. E zt nevezi W allon m ole
kuláris gondolkodásnak. E nnek óriási a pedagógiai jelentősége. Nem szabad
rossz p áro k at kialakítani. Eontos, hogy a m olekulák tárgyiak legyenek. H a
a pár egyik fele tárgy és a másik szubjektum , vagy egy tárgy és egy m orális
kapcsolódik össze, gondolati zavarral kell szám olnunk.
- Pszichológus körökben jól ism ert a P ia g e t—Wallon vita. T an ár Ú r
hogyan értékeli álláspontjukat ?

Talán érdeklődésre tarthat számot Piaget-nak az a cikke, amely Wallon
tiszteletére íródott 1962-ben, „Az utánzás szerepe a képzet kialakulásában”
címmel. Itt Piaget kiemeli, hogy soha nem volt közöttük érdemi ellentét,
hanem különhöző értelemben használták az utánzás fogalmát, annak két
különböző oldalát mutatták meg, két különböző szakaszát emelték ki. Piaget
szerint az érzékszervi-mozgásos elvezet a képzetig, Wallon pedig azt a mozza
natot m utatta meg, ahol a poszturális, a tónikuson át elvezet az utánzásig és
onnan a képzetig. Piaget szerint a látszólagos ellentmondás azon alapult,
hogy Wallon a képzet „figurális” szerkezetét kutatta (a megkettőződés réte
geit), ő pedig a képzet „műveleti” lehetőségeit vizsgálta.
Véleményem szerint koncepciójuk két különböző fejlődéstani állapotnak
felel meg. Piaget a hegeli absztrakt sémát követi, Wallon pedig a tudatos
cselekvés és a társas hatás marxi útján halad. Ez a koncepció folytatódik
Wallon oktatási programjában is, ennek lényege az ún. orientációs iskolai
osztályok, amelyek lehetővé teszik az ember számára, hogy érdeklődésének
megfelelően válasszon és kipróbálja önmagát. Ez 12 —14 éves korban látszik
célszerűnek. Mindebben nagyon benne van Wallonnak az a gyermeklélektani
álláspontja, hogy az ember kezdeményező, felfedezi a világot, felfedezi a
társat. Wallon ezt az oktatási tervét Langevin-nel, a fizikussal együtt dolgozta
ki. Wallon egyik nevelési vezérelve az, hogy az ember saját magát nagy erő
feszítéssel nevelje. Az Új Nevelés elveit Wallon fenntartással fogadta, azt
érezte, hogy ezek nem a jövőre irányulnak, inkább a múltból táplálkoznak és
arra reagálnak.
— Mivel magyarázható, hogy Magyarországon csak a 60-as években került
sor Wallon-ismertetésekre, s mindezideig teljes terjedelmében csak egy mun
kája, „A gyermek lelki fejlődése” jelent meg?
Wallon nagyon későn, 41 éves korában kezd publikálni. Bár ha csak abból
indulunk ki, hogy publikációinak száma 264 egységből áll, s a róla szóló művek
is száz felett vannak, úgy ez a késői kezdés lényegében figyelmen kívül hagy
ható.
Hogy valóban viszonylag későn kerültek kiadásra Magyarországon Wallon
munkái, az részben egy sajátos történelmi, politikai konstellációra vezethető
vissza. A felszabadulás után ugyanis néhány publikációban ismertettem
Wallont, de ez az irányzat, mint pedológia, elítéltetett és velem' együtt Wallon
is elsüllyedt Magyarországon. S mire felfedezték, hogy Wallon olyan pszicho
lógiát hozott létre, amely összeegyeztethető a marxizmussal, és hogy lehet
valaki marxista úgy is, hogy nem dogmatikus, már a hatvanas években jár
tunk. Közben Wallon egyszer Budapesten járt, nem találkozott tanítványai
val, a látogatás időpontja: 1950. A késői reagálás másik okát abban látom,
hogy Wallon szövege igent’nehezen érthető, ezoterikus. Ez Franciaországban
is állandó probléma, könyveit magyarázatokkal kellene ellátni. Ugyanakkor
R*
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Wallonnak az volt a kívánsága, hogy szövegeit ne értelmezzék, a hithűek
természetesen ehhez tartják magukat. Sokat fog segíteni ezen a helyzeten
a már említett „Pszichológia és marxizmus” c. könyv, amelynek fordítását
a közelmúltban fejeztem be és most rendezték sajtó alá. A szerző, R. Zazzo
ugyan lemond a teljes Wallon életmű bemutatásáról, de segítségével szinte
minden korszak kritikájával megismerkedhetünk. Úgy érzem, e könyv kiadá
sával nagy lépést teszünk előre annak érdekében, hogy Wallon, a marxista
pszichológus, születésének 100. évfordulóján Magyarországon is az őt megillető
helyre kerülhessen.
L
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A KGST-TAGORSZÁGOK I I I . NEM ZETKÖZI ERGONÓMIÁT
KON F E RENCIÁJÁ RÓ L

Az elm últ évtizedekben m indinkább világossá vált, hogy a bonyolult te r
melési rendszerekben jelentkező hum án problém ák megoldási lehetőségei nem
kizárólag egy-egy tudom ány terrénium a. A kár munkapszichológiai, a k á r munkafiziológiai vagy szervezési kérdésekre kellett válaszolni, a feleletek mindig
érintették vagy átcsaptak a rokontudom ányok területeire. Hiszen a gépe
sítés vagy az autom atizálás nem csupán a fizikai m unkát csökkentette, esetleg
szüntette meg, hanem ezzel eg y ü tt új problém ák jelentkezésének a d o tt teret.
Például a term elés irányításához szükséges vezérlőterem dolgozói nem a
fizikai m egterheléstől merülnek ki, hanem a pszichikus terheléstől, m ert a
látszólagos semm ittevésből szárm azó hipokinézisük lehet a m onotónia, a
figyelem-beszűkülés vagy éppen az inform áció-túlterhelés következm énye is,
aminek m egállapítása m ár sokkal inkább a pszichológia, m int a fiziológia
tárgykörébe tartozik. Magától értetődő teh át, hogy az ilyen operátori m u n k á 
ban a mégoly kiválóan felépített pszichológiai alkalm asságvizsgálati eljárással
szelektált emberek sem vállaltnak be m aradéktalanul, ha a gépek, a m u n k a
eszközök, az információközlők k ialakítása az emberek szám ára inadekvát.
Vagyis a m unkát, az ember-gép-termelési környezetet úgy kell m inél ked
vezőbben megformálni, hogy a term elékenység emelkedése m ellett a dolgozó
védelm ét és — különösen a szocialista társadalom körülm ényei között
a személyiség fejlődését is biztosítsa.
E bonyolult problémák m egoldása m ár nem lehet egy tudom ány feladata.
Az ember-gép-környezet rendszerek kom plex megközelítését az ergonóm ia
ny ú jtja, amely a különböző term észet- és társadalom tudom ányok együttes
alkalm azását jelenti e rendszerek működésének feltérképezéséhez, illetve m eg
tervezéséhez.

Bár a KGST-tagországok már a 60-as évek elejétől foglalkoztak állami és
társadalmi szinten az ergonómiai kutatásokkal, azok koordinálásával és alkal
mazásával, ezek a törekvések nem elégítették ki a mind egységesebb gazda
sági célok megvalósítására vállalkozó szocialista gazdasági integráció részt
vevőit. Az ergonómiával foglalkozó szakemberek keresték annak lehetőségeit,
miként oldható meg az ergonómiai kutatások eredményeinek szélesebb körű
ismertetése és felhasználása a szocialista országokban. Ennek érdekében több
előkészítő tárgyalás után — amelyben hazánk részéről az Országos Műszaki
Fejlesztési Bizottság támogatásával a Szervezési és Vezetési Tudományos
Társaság Ergonómiai Bizottsága vett részt - 1972-ben Moszkvában rendezték
meg a KGST-tagországok ergonómiai szakembereinek első Nemzetközi Ergo
nómiai Konferenciáját több mint 600 résztvevővel, ahol Magyarországot 44
szakember képviselte. A tanácskozás előadásai foglalkoztak az ergonómia
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elméleti és módszertani kérdéseivel valamint az egyes szocialista országokban
elért eredményeivel. Mindezek alapján a konferencia ajánlása az ergonómia
olyan megfogalmazását nyújtotta, amely utalt ismérveire és a tudományok
rendszerében elfoglalt helyére. Ezek az ajánlások megállapították, hogy az
ergonómia hatékony alkalmazása érdekében mindenekelőtt közös kutatásokat
kell kezdeniük a szocialista országoknak. A kutatásoknak a KGST keretei
közötti megindítását hazánkban hivatalosan rögzíti a 24/1975/8/26. számú
MT. rendelet. Ennek értelmében a KGST 1—37 „Az ergonómiai normák és
követelmények tudományos alapjainak kidolgozása” c. kutatási programba
valamennyi szocialista ország e témával foglalkozó kutatóintézetei bekapcso
lódtak. Magyarország részéről három intézmény; a Munkaügyi Minisztérium
Munkaügyi Kutatóintézet Tudományos Munkalélektani osztálya, az Országos
Munka- és Üzemegészségügyi Intézet Munkalélektani osztálya és a Budapesti
Műszaki Egyetem Pedagógiai és Tanárképző Intézet Pszichológiai osztálya.
A moszkvai konferencia ajánlásai és az azok nyomán elfogadott kutatási
program alapján meginduló munka már éreztette hatását az 1975-ben Bul
gáriában, Burgaszban rendezett II. Nemzetközi Ergonómiai Konferencián.
Már ezen a tanácskozáson felkérték a Magyar Népköztársaság illetékes állami
és társadalmi szerveit a következő konferencia megrendezésére, s egyben
javasolták, hogy a kutatók az említett program eredményeiről számoljanak be.
Az ergonómiával foglalkozó magyar szakemberek az 1972 és 1975. évi kon
ferenciák szellemében igyekeztek előkészíteni a szocialista országok harmadik
ilyen tanácskozását. Az ergonómia és a munkapszichológia állami koordináló
intézménye, a Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Kutató Intézete valamint
a társadalmi koordinációban jelentős szerepet vállaló Szervezési és Vezetési
Tudományos Társaság Ergonómiai Szakosztálya közös kezdeményezésére
1977 elején Magyar Programbizottság alakult.
A programbizottság munkájában résztvettek a politikai, társadalmi és
állami intézmények képviselői. így — többek között — a Szakszervezetek
Országos Tanácsa, a Magyar Tudományos Akadémia, az Oktatási Miniszté
rium, a Magyar Szabványügyi Hivatal valamint a KGM Ergonómiai Bizottság,
a Magyar Üzemorvosok Társasága és a Magyar Pszichológiai Társaság illetékes
megbízottai.
A magyar programbizottság és az egyes szocialista országok megbízottaiból
alakult Nemzetközi Programbizottság javaslatai alapján a konferencia fő
célkitűzése „Az ergonómia normák és követelmények tudományos alapjainak
kidolgozása” című kutatási program eddigi eredményeinek bemutatása, külö
nös tekintettel azok alkalmazására a szocializmus építésének jelenlegi viszo
nyai között. Ez a kívánság egyébként jól tükröződött a konferencia jelszavá
ban is „Ergonómia a szocialista építés gyakorlatában”.
A konferencia főbb témakörei az alábbiak voltak:
— Az ergonómia elméleti és módszertani alapjainak kidolgozása;
— Az ember-gép-környezet rendszerek optimalizálása, ergonómiai krité
riumok kidolgozása;
- Az ipari termelés ergonómiai értékelése, az ergonómiai normák, követel
mények szabványosítása, ezek tudományos alapjainak kidolgozása;
Az operátor információközlő eszközeinek ergonómiai követelményei;
— Laboratóriumi és termelési feltételek között végzett ergonómiai vizs
gálatok egységes módszereinek kidolgozása, beleértve a számítógépek
felhasználását és az ergonómiai mutatók egységes jegyzékét is;
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— M egvalósított ergonóm iai javaslatok társadalm i-gazdasági hatékony
ságának k u tatása;
— A csökkent m unkaképességűek m unkatevékenységének és m unkahelyei
nek ergonómiai szem pontú kialakítása;

— A komplex rendszerek műszaki tervezésének és üzemeltetésének ergo
nómiai feltételei.
A konferenciát a Budapesti Műszaki Egyetemen 1978 augusztus 29 és szep
tember 1 között rendezték 700 résztvevővel, 200 külföldi delegátussal.
A plenáris ülésekkel kezdődő konferencia megnyitó előadását dr. Trethon
Ferenc munkaügyi miniszter tartotta „Ergonómiai kutatások helyzete a
Magyar Népköztársaságban és részvétele a nemzetközi együttműködésben”
címmel. A tudományos bevezető előadás címmel „A tudományos technikai
fejlődés és az ergonómia” amit dr. Bartha Lajos egyetemi tanár készített és
mondott el. Ezek után szekcióüléseken és kabinetiekben folytatta munkáját
a tanácskozás. A KGST kutatási program témaköreiben elért eredményeiket
101 előadásban az alábbi három szekcióban exponálták az előadók:
I. A munkatevékenység ergonómiai elemzésének és tervezésének problémái
II. Az ipari termékek minőségének, a normák és követelmények szabványo
sításának ergonómiai értékelése.
III. Az emberi -— gépi — termelési környezetrendszer optimalizálásának er
gonómiai kritériumai..
A konferencia zárónapján a szekciók elnökei valamint a Moszkvai Ergonó
miai Koordinációs Központ vezetője: V. M. Munipov újabb plenáris ülésen
értékelte a tanácskozás munkáját.
F eltehetjük a kérdést, vajon milyen eredm énnyel zárult a konferencia
elsősorban a pszichológia, a munkapszichológia szem pontjából ? Ez is — m int
az előző kettő vagy a hasonló tém ában rendezett más nemzetközi fórum ok —
bizonyította, hogy az ergonóm ia fejlődése elválaszthatatlan alkotó szaktudom ányainak, így a pszichológiának fejlődésétől. A pszichológia elmélete
a gyakorlattal szorosan összefonódva fejlődik — állapította meg üdvözlő
szavaiban Dr. Moussong K ovács Erzsébet, társaságunk elnöke — s ennek
számos m egnyilatkozási form ájával találkoztunk a konferencián.

A pszichológia jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elő
adások 21%-a tisztán pszichológiai témát dolgozott fel. Ugyanakkor a referá
tumok közel 60%-a pszichológiai kutatási háttérről tanúskodott, ha az ergo
nómia természetéből eredően nem is támaszkodott csupán erre a tudományterületre. S bár a résztvevők szakmai eloszlásában a pszichológusok 13%-ot
képviseltek, csak örülni lehet annak, hogy a műszaki és közgazdasági munkát
végzők aránya jelentősen növekedett a delegátusok között. Mindez ugyanis
arra hívja fel a figyelmet, hogy az ergonómia eddigi kutatásai eredményei
megéi’tek a mind szélesebb körű alkalmazásra. Ezért volt jelentős az Oktatási
Minisztérium képviseletében megjelenő Kanczler Gyula főosztályvezető be
jelentése a Budapesti Műszaki Egyetemen történő ergonómiai szakmérnök
képzés indításáról. A munkapszichológia eredményeinek az ergonómia terü
letén történő felhasználása és gyakorlati alkalmazása nem feltétlenül csak a
pszichológusokon múlik. Mérnökök, közgazdászok, szervezők törekszenek az
utóbbi időben már egyre hatékonyabban felhasználni vagy alkalmazni a
termelési közegben az ergonómiai ismeretrendszert. Postgraduális képzésük
ezen a speciális területen a nemzetközi és a hazai munkapszichológia igen
értékes eredménye.
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A pszichológia révén gazdagodtak az ergonómiai vizsgálati területek. Bár
eddig sem volt fehér folt a szociálpszichológia az ergonómia térképén, ezen
a konferencián több olyan előadás hangzott el, amelyek egyértelműen bizo
nyították a szociálpszichológiai szoros kapcsolatát az ergonómia gyakorlati
alkalmazásával. A megfelelően előkészített és bonyolított csoportlélektani
vizsgálatok felhasználása erősíti az ergonómia interdiszciplináris jellegét.
Gondolunk itt elsősorban a megelégedettséggel kapcsolatos vizsgálatokra,
amelyek már nélkülözhetetlen velejárói az ergonómiai kritériumok vagy pre
ventív alkalmazásának.
A konferencia hatékony munkáját segítette, hogy az előadások, illetve
azok kivonatait az ülések előtt megkapták a résztvevők. A kiosztott anyagok
között volt egy 327 oldalas, a konferencia nyelvein íródott (magyar, orosz,
német) kötet, amely a hazai munkapszichológiai laboratóriumok, ergonómiai
műhelyek munkáját m utatta be. A kötet végig olvasva mindenki megbizo
nyosodhat arról, hogy az ergonómia hazai fejlődésének egyik záloga a munka
pszichológiai elmélet és gyakorlat tartalmi gazdagodása.
D u l i n J e n ő —K i s s G y ö r g y
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KÖNYV
K. M. GOLDSTEIN—S. BLACKMAN: A KOGNITÍV STÍLUS.
ÖT MEGKÖZELÍTÉS ÉS KUTATÁSSOROZAT
Cognitive Style. Five Approaches and R elevant Research. Wiley: New York 1978. X II.
279. o.

Köztudott, hogy a megismerés az utóbbi két évtizedben különösen nagy
figyelemben részesül a pszichológiában. A „kognitív” jelenségek kutatása
újfent előtérbe került, jelentős szerepre te tt szert a viselkedés felszínének
értelmezésében, hangsúlyozása sajátos szemléletet szült, amely az alaklélek
tani előzményekre és az információelméletre egyaránt épít. A kognitív prob
lematika, illetve megközelítésmód tért hódít — többek között — a hazai
személyiséglélektani és szociálpszichológiai munkálatokban is.
Ezért is tarthat számot érdeklődésre H. M. Shroder és 0. A. Kelly két tan ít
ványának most megjelent kötete, amely a megismerés egyéni sajátosságait
jelölő „kognitív stílus” kutatásának eredményeit tekinti át és szembesíti
egymással. A kutatási tárgykör, a központi kategória lazán körvonalazott: az
inger és reakció közötti mediáció jellegzetességeiről, a környezet egyéni fel
fogásmódjáról van szó, amely a megismerés tartalmától (viszonylag?) függet
lenül átfogóan jellemző a személyiségre. A rendszerező célzatú kötet szilárdan
követett szempontrendszer alapján tekinti át és szabatosan írja le a kognitív
stílus kutatásának öt lényeges vonulatát.
A kötet 215 —219. oldalán táblázatos formában kapunk képet arról, hogy
a kognitív stílus ezen változói között eddig milyen mintán, milyen interkorrelációkat számoltak. A többi fejezet nem különben táblázatba lenne tömörít
hető: a kognitív stílus egyes mutatóinak más változókkal való statisztikus
összefüggéseit rendezetten és hitelt érdemlő pontossággal öleli fel. A vázlatos
elmélet- és módszer-ismertetés után minden változóval kapcsolatban megtudjuk,
hogy e kognitív stílus-jegy alakulásáról milyen feltételezések születtek s
milyen mérési eredmények érhetők el. Továbbbá megtudjuk milyen vizsgálati
eredmények tanúskodnak a rigiditással, az ambiguitás tűrésével s a konzisz
tenciára törekvéssel, az elemzés, illetve szintetizálás képességével, a konformiz
mussal a kreativitással, a személyekről alkotott ítéletek pontosságával való öszszefüggéséről és a stressznek, illetve általában a környezeti feltételeknek jadott
személyiségjellemző megnyilvánulására gyakorolt hatásáról. Az egyes fejezete
ket a szakirodalmi —zömmel kutatástechnikai — kritika összefoglalása zárja.
A bevezető fejezet elöljáróban magával a kognitív stílussal foglalkozik,
némileg zavarba ejtő módon a kognitív stílus azon megközelítési módjait
(a Klein-féle kognitív kontrollt, a Bruner-féle kategóriaszólességet, a Kogan-fóle
felfogási stílust illetőleg a reflexió-impulzivitás dimenziót) érinti, amelyeket a
kötet a továbbiakban mellőz. Ezt követően kerül sor az öt alábbi kutatási
vonulat bemutatására, fejezetenként rendre következik az autoritarianizmus, a
dogmatizmus, a kognitív komplexitás, az integraiív komplexitás (a konkrét
ság, absztraktság) és a mezőfüggöség-jüggetlenség tanulmányozása.
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Az elrendezés, a fejezetek egym ásutánja a szerzők kifejezett szándéka szerint
a tudom ányfejlődés logikáját tükrözi, ez u tó b b i ui. megítélésük szerint a gon
dolati-m egismerési tartalm a k tó l m indinkább eltávolodva a formai-szerkezeti
jellegzetességek feltárása felé vezet. E tu d o m ánytörténeti tétel nem meg
hökkentően újszerű feltételezés, általánosan elfogadott nézet az angol-am e
rik a i szakirodalomban. E z t a gondolatot sugallja a fasisztoid személyiség
jelleg, az autoritarianizm us szociálpszichológiai kutatássorozatának tö rtén ete
s a dogm atizm us ehhez csatlakozó pszichológiai vizsgálatának Rokeach által
m eg h ird etett program ja. (Sajátos nézőpontú tudom ánykritikai elemzéseiben
E rő s Ferenc is ezt a tendenciát véli felismerni.) I t t azonban a személyiséglélektani érdeklődésű szerzőpár minden korábbinál szélesebb ívű összefüggést
se jte t, am ikor az autoritarianizm ustól a kognitív illetve az intergatív kom p
lexitáson á t egészen a mezőfüggőségig-függetlenségig rokonítja a különböző
irá n y ú kutatásokat. S meggyőzik az olvasót, hogy tem atikus rokonság és
bizonyos szemléleti közelség valóban jellem zi e kutatásokat. U gyanakkor
azo n b an óhatatlanul rám u tatn a k az öt m egközelítés eltéréseire is, és szinte
szándékuk ellenére felfednek egy — a feltételezettel ütköző — ellenirányú
tud o m án y tö rtén eti tendenciát is.
A kutatások logikája tükröződik a m ért változók gondosan taglalt statisz
tik a i összefüggéseiben, ugyanakkor e kapcsolatok hiánya a kutatások közötti
logikai hiátu st jelzi. A politikai-ideológiai tartalom hoz kötődő au toritarianiz
m us különösen a dogm atizm ussal, de az összes többi kognitív stílus-m uta
tó v a l is kapcsolatban áll. Nem így azonban az utóbbiak egymással, közöttük
nincs egyértelm ű kapcsolat; az eredm ényekből az sem olvasható ki, hogy egy
azon személyiségvonás különböző vetületei lennének, és kétségeink tám ad n ak ,
hogy a tartalm itól a m ind formálisabb m u ta tó k felé haladva bárm iféle belső
hierarchia kirajzolódik-e. Egym ástól eltérően, m ásként állnak kapcsolatban
egyéb változókkal (pl. az intelligenciával, a konform izm ussal stb.), csak egyes
vonatkozásokban m u ta th a tó ki az életkor szerepe vagy pl. a stresszhelyzet
sa já to s, felfokozó hatása. A kötetben feltáruló összképnek ez a heterogén vál
tozatossága azt sugallja, hogy a kognitív stílus i tt tárgyalt, ö t megközelítése
nem igen épül, nem is m indig reflektál egym ásra, s amennyiben viszonyuk meg
határo zh ató , abban nem szükségképpen a form álisabb, „ te h á t” m élyebb jel
lem zők felé való egyirányú előrehaladás tükröződik.
A m ért változók köréből az elméleti m egfontolásokra is kitekintve, a té m a 
k ö r ku tatásán ak egy m ásik — némileg kuszább — fejlődésrajzát vázolhatjuk
fel. Az autoritarianizm us vizsgálatát követően a dogmatizmus k u ta tá sa a for
m álisabb megközelítés igényével lépett ugyan fel, de — az eredm ények ta n ú 
sága szerint — ezt a program ot nem sikerült valóra váltani, ez a k u ta tá s gya
k o rlatilag m egrekedt a jobboldali ideológiai m entalitás szem élyiség-hátterének
vizsgálatánál, a d o tt társadalm i feltételek között. Az integratív kom plexitás k u 
ta tá s a tartozik még ebbe a sorba, H arvey és m unkatársai azonban nem m ondtak
le a nézetrendszerek ta rta lm i vizsgálatáról, sőt a szerteágazó m etodikával
m indenekelőtt tartalm ilag m eghatározott kognitív rendszer típusokat kü lö n ítet
te k el, m ajd ezek egym ástól eltérő szocializációs hátteréről adtak a korábbiak
n á l differenciáltabb képet. A társas környezet személyiség-alakító, szemléletform áló hatásairól v an i t t szó, a társas h a tá s és épp az ideológiai tartalo m kö
z ö tt keresnek és találn ak — kétséget ébresztőén — egyértelmű összefüggéseket.
A kognitív kom plexitás vizsgálatának eredendő kérdésfeltevése m ás volt,
am ik o r is a személy-percepció egyéni m ódját a szem pontgazdaság és a megítélés
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árnyaltsága alapján jellemezték. A személyiség társas-társadalm i m ag a tartása
szem pontjából fontos e tém akör, s a mérőeszköz m egbízhatónak tű n ik . Az i tt
nyert eredm ények más tém akörök gondolati feldolgozásával való kapcsolata
azonban nem m entes ellentm ondásoktól, a kognitív kom plexitás egyéni m érő
szám a nem változik együtt szükségképpen a különböző tém akörökben, am i
is épp a tem atikus-tartalm i eltérések m ibenlétének és okainak to v áb b i vizs
gálatára ösztönöz.
Ném iképpen hasonló a helyzet a mezőfüggés-függetlenség k u ta tá sá b a n ,
am elynek során a percepció bizonyos sajátosságainak egyéni állandóságára és
korrelátum aik sokféleségére derült fény. Maguk a kötet szerzői m ár-m ár eset
legesnek is vélik, hogy a szakirodalom ban hányféle összefüggést keresnek és
találnak e fontosnak bizonyult személyiségváltozóval. Az elénk táruló összkép
változatos, ám stru k tu rálatlan , és épp a különböző feltételek között k iala k u lt
nézetek tartalm án ak tekintetében szegényesnek tűnik. A hét utóbbi k u ta 
tássorozat éppen arról tanúskodik, hogy az egyes meglelt ismeretszervezési —
formai jellegzetességek konkrét feltételek kczö tt előrehaladó fejlődésm enetét
és a n ézettartalm ak at együtt k u ta tv a várh atunk a kutatási terü leten a
szociálpszichológiát gazdagító újabb eredm ényeket.
A k ö tet halvány szintetizálási törekvését, a jelzett kutatástö rtén eti koncep
ciót esetleg leegyszerűsítőnek találh atju k , ez azonban nem hom ályosíthatja el
annak elismerését, hogy a szerzők információgazdag és módszeres m u n k áju k 
ban egy korszerű és viszonylag széles k u tatási problém akör m indeddig nél
külözött áttekintését készítették el.
H unyady
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SHARON S. BREHM : A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA ALKALMAZÁSA
A K L IN IK A I GYAKORLATBAN
Application o f Social Psychology to Clinical Practice. Hemisphere Publishing Corporation.
W ashington, London 1976. 271. o.

Sharon Brehm könyvének az a célja, hogy keresztm etszetet adjon a szociál
pszichológia jelentős elméleteiről, elsősorban azokról, amelyeknek nagy a gya
korlati, klinikai relevanciája. A szerző hangsúlyozza, hogy nem kíván új, egy
séges pszichoterápiás elm életet felvázolni, hanem azokra a kapcsolódási pon
to k ra akar rávilágítani, amelyek az elméleti szociálpszichológiai k u tatá so k és
azok klinikai felhasználásai között lehetségesek. Joggal úgy véli, hogy a gyakor
latb an dolgozó pszichológusoknak, pszichoterapeutáknak föltétlenül hasznos
ism erniük a kurrens szociálpszichológiai elm életeket, anélkül, hogy egyoldalú
elkötelezettséget vállalnának bárm elyik m ellett. Ugyanis ez az ism eret teszi
lehetővé szám ukra, hogy kellő rugalm assággal tu d jan ak választani a kínál
kozó terápiás technikák közül, valam int ez biztosítaná azt is, hogy m indig az
adott betegnek, az adott helyzetnek illetve problem atikának megfelelő teráp iás
beavatkozási m ódot alkalmazzák.
A könyv három , többé-kevésbé jól körvonalazott s az irodalom ban ism ert
nagyobb elm életet m u tat be, valam int példákat em lít ezek gyakorlati felhasználására. Így b em utatja az induktív ellenállás, a kognitív disszonancia
és attribuciós elméleteket, és ezeken kívül még néhány, esetleges érdeklődésre
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számottartó felfogást, az „objektív öntudat” , az „elkötelezettség” és az „ön
kifejtő döntés” elméletét. Ez utóbbiakkal kapcsolatban hangsúlyozza, hogy
kidolgozottságuk s klinikai jelentőségük elmarad a korábban említettekétől.
Az induktív ellenállást — melynek elmélete Brehm nevéhez fűződik —
úgy definiálja, mint olyan feszültségi állapotot, ami akkor keletkezik a sze
mélyben, ha viselkedés szabad megválasztásában valamilyen oknál fogva
gátoltnak érzi magát vagy ténylegesen gátolt. Ez tehát olyan motivációs
állapot, mely arra sarkall, hogy a személy a „szabadságot” valamilyen úton
helyreállítsa. A gátolt helyzetben a nem választható alternatíva szubjektív
értéke a feszültség-keletkezéssel egyidőben jelentősen megnő. Ezen feszültség
mértéke több tényezőtől függ, így pl. az eredetileg választható alternatívák
számától vagy a választási szabadság egyéni fontosságától. Ezt a feszültséget a
szerző elhatárolja a frusztrációtól, mondván, hogy ez utóbbinál a kitüntetett,
a választott viselkedés végrehajtása gátolt, míg a reaktancia (induktív ellen
állás) esetén csak a lehetséges viselkedési alternatívák egyike nem végrehajtható.
A szerző megemlíti, hogy a frusztráció jelenségkörével foglalkozó kutatók
nemigen gondolnak a fenti különbségtételre. Épp ezért elképzelhetőnek véli,
hogy néhány, eddig a frusztráció témakörébe sorolt törvényszerűség a reaktanciára vonatkozik. Azonban szembeszökő, hogy amikor a szerző a reaktancia-elmélet klinikai felhasználásáról illetve az ezt illusztráló gyakorlati
tapasztalatokról ír, nem alkalmazza következetesen ezt a különbségtételt.
Közöl néhány esetet illetve modellt, amelyek alkalmasak arra, hogy tanul
mányozhassuk, miként építheti be a terapeuta stratégiájába a reaktancia
jelenség egyes meghatározóit és következményeit. Példaként idézhetem:
ha a beteg naponta tízszer mutatja, mit lehet tenni egy kényszeres beteggel,
aki napjában tízszer-hússzor is szükségét érzi annak, hogy kezet mosson a tera
peuta — akinek célja, hogy kontroll alatt tartsa a beteg tünetét —ez esetben ad
hat paradox parancsot, javasolhatja betegének, hogy ne tízszer vagy hússzor,
hanem kétszer ilyen gyakran ismételje az említett aktust. Ebben az esetben
két lehetőség adódik. Az egyik: a beteg „engedelmeskedik”, s végrehajtja az
utasítást, így a terapeuta képes lesz kontrollálni a viselkedést, a tünetet, és
változásokat tud elérni mindkét irányban, tehát a tünet megjelenését akár a
minimális szintre is tudja szorítani. A másik lehetőség, hogy a beteg úgy érzi, a
terapeuta utasítása veszélyezteti „szabadságát”, reaktancia-feszültség keletke
zik, sezt redukálandó nem „engedelmeskedik” , sőt egyáltalán nem produkálja
tünetét, és ezért — gyógyultan — elhagyja a terápiás szituációt. Ezzel kapcso
latban a szerző megjegyzi: ennek az elképzelt szituációnak, terápiás beavat
kozásnak a gyenge pontja ott van, hogy figyelmen kívül hagyja azt az alapvető
tényt, miszerint a kényszeres — tüneti viselkedés nem akaratlagos alternatíva
választás következményeként jön létre.
A reaktancia-feszültség keletkezése magyarázhatja bizonyos esetekben az
időhatáros illetve megszakított terápiák nagyfokú hatékonyságát. A meg
szakítások idején a terapeuta távolléte teszi lehetővé, hogy ne keletkezzen
káros, a terápia céljával ellenkező reaktancia-feszültség, amely a terapeuta
jelenlétében, a személyéből fakadó presszió következtében léphet fel, meg
akadályozva a kívánatos viselkedés- és attitűdbeli változásokat.
A kognitív disszonancia elméletet a szerző Eestinger nyomán fejti ki. A kö
vetkezőkben néhány új szempontra hívja fel a figyelmet, így pl. a Brehm és
Cohen munkájából ismert elkötelezettség és felelősség kérdését emeli ki. Be
m utatja azokat a korábbi pszichoterápiás elméleteket, amelyekben már fel
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m erült, illetve szerepet játsz o tt a kognitív disszonanciáról való re jte tt tudás.
Pl. az analitikus teráp ia során az értelmezés, az interpretáció szerinte ilyen
kognitív disszonancia indukciónak volt tekinthető. A kognitív disszonancia a
reaktanciához hasonlóan feszültsógi-motívációs állapot, s ez a feszültség a
szem élyt annak csökkentésére, redukciójára sarkallja.
A terápiás folyam atban e kognitív feszültség fellépése és redukciója egy
a rá n t hasznos lehet. Ezzel kapcsolatban itt k é t igen fontos kérdés m erül fel:
egyrészt a terapeuta személyes varázsa, vonzereje, m ásrészt a külső megerősí
tések szerepe. A szerző rám u tat, hogy a teráp ia sikeressége szem pontjából
fontos lehet a disszonancia redukciós folyam at egészének szisztem atikus tan u l
m ányozása is. Ezen az úton nyerhetünk ugyanis inform ációt arról, milyen
jövőbeli stabilitás várható el a kérdéses viselkedés-, attitűd-változás tekinte
tében.
A szerző arra is bem u tat egy példát, m iként lehet m anipulálni a beteg elő
zetes viszonyulását a terápiához. E rre alkalm as a terápia kezdete előtti fel
adat-adás, m ajd sikeres teljesítm ény esetén is csupán kis megerősítés, s ezen
kívül a lehetőség, hogy a személy részt vegyen a terápiában. E bben az eset
ben disszonancia a teljesítm ény után elvárt és ténylegesen k a p o tt megerősítés
kö zö tt keletkezhet, ezt redukálandó fogja a személy m agasra értékelni a terá
piát, és fog ahhoz pozitívan viszonyulni. A könyv erénye, hogy néhány meg
okolt ellenvetést illetve kritikai megjegyzést is tesz azokkal a m unkákkal
kapcsolatban, amelyek a kognitív disszonancia elm életet nem kellő körültekin
téssel és kritikával kezelték.
Az attribuciós teóriákkal kapcsolatban hangsúlyozza, hogy itt nem egyetlen
gondolatkörnek a bő v ített megfogalmazásáról illetve újrafogalm azásáról van
szó, hanem különböző koncepciókról, melyek az attribuciós folyam atot külön
böző nézőpontokból s eltérő lényegi elemek kiemelésével szemlélik. Az a ttri
buciós teóriákról az előbbiekkel szemben az m ondható el, hogy középpontjuk
ban nem a motivációs, hanem inkább az információfeldolgozási folyam atok
állnak. A szerző tárgyszerűen m u ta tja be H eider, Jones és Davis, Kelley, Bem
és Jones-N isbett elm életeit. Hasonlóságot vél felfedezni H eider és K elley el
méletei között, am ennyiben m indkettő abból indul ki, hogy az em berek min
dig az invariáns valóság-elemek m egragadására törekednek, az em beri cselek
m ények, viselkedések megítélése-, illetve megokolásakor is. Felhívja a figyel
m et arra a jelentős különbségtételre, mellyel Bem elméletében találkozunk, aki
elkülöníti azokat a viselkedéses m egnyilvánulásokat, m elyeket parancsra,
kérésre, te h á t külső presszióra teszünk, valam int azokat, melyek belülről fa
kadnak. A személyre vonatkozó következtetések e szerint az elmélet szerint
csak ez utóbbiakra épülhetnek.
Az elmélet gyakorlati alkalm azásával kapcsolatban á tte k in t a szerző néhány,
az interperszonális kapcsolatokból származó attribuciós folyam atot, így a depedencia, a hasonlóság, a felelősség odaítélésének m echanizm usát. Hangsúlyoz
za, hogy a terápiás beavatkozás szem pontjaiból hasznos lehet, ha m agát a be
teget m egism ertetik az attribuciós folyam at alapelveivel.
A szerző az utolsó fejezetben néhány, a klinikai pszichológia gyakorlatában
kulcsfontosságú kérdést és rendkívül m egfontolandó etikai kérdést v et fel a
terápiás kontaktus, a beteg-terapeuta kapcsolat tém aköréből. Felvázolja
azokat a különbségeket, amelyek egy behaviorista illetve egy szociálpszicho
lógiai irányultságú terap eu ta által alkalm azott technikák között lehetnek.
Végül választ keres a rra a kérdésre, m it lehet elvárni napjainkban egy pszicho
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lógustól, mennyire legyen kutató-tudós, tanár illetve gyakorlati szakember
terapeuta. A kérdés megválaszolása során a hangsúlyt a tudomány különböző
régiói közötti rugalmas információáramlásra helyezi, ugyanis — véleménye
szerint — ez az egyedüli lehetőség arra, hogy mind az elméleti, mind a gyakor
lati szakemberek színvonalas munkát végezhessenek.
Sharon Brehm könyvének ezen törekvései dicséretesek és gondolatébresztőek.
Örömmel kell üdvözölni — külföldön is és hazai viszonylatban is — minden
olyan próbálkozást, mely arra irányul, hogy kapcsolatot találjon az elméleti és
gyakorlati pszichológiai munka között. Ez a könyv azonban csak kezdeti pró
bálkozásnak tekinthető, s az itt felmerült kérdések bizonyosan átfogóbb, néhol
kritikusabb kidolgozást igényelnek.
A mű végén található részletes irodalomjegyzék bő tájékozódási lehetőséget
n yújt azoknak, akik mélyebb betekintést kívánnak nyerni a vázolt problé
mákba.
F e l v in c z i K

a t a l in

PSZICHOLÓGIAI ALAPFOGALMAK KIS ENCIKLOPÉDIÁJA
Á td olgozott és bővített n egyed ik kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 208 lap.

Vannak olyan „műfajok” , melyek egy bizonyos határon túl nehezen tűrik a
tömörítést anélkül, hogy az eredeti, a „műfaj” által képviselt cél és a tömörítés
igénye közötti feszültség ne eredményezzen „stílustörést”. Ez a kis kötet azt a
benyomást kelti az olvasóban, hogy az enciklopédia is ezek közé a műfajok
közé tartozik.
Mint a kötet szerkesztője, Bartha Lajos az előszóban maga is kifejti, ma már
nem tekinthető ez a kis fogalomtár „pszichológiapótlónak” olyan pedagógusok
számára, akik szervezetten nem ismerkedtek a pszichológiával. Ha megpróbá
lunk valamilyen funkciót hozzáképzelni, ez talán az lehetne, hogy amikor a
„művelt laikus” olvasó pszichológiai munkákat olvasva olyan fogalmakkal
találkozik, melyeket nem ért, s a szöveg ismertnek tételezi őket, akkor fel
nyitja a kis enciklopédiát s megkeresi a fogalom rövid magyarázatát. Ez a
típusú használat azonban inkább szótárt vagy glosszáriumot tételezne fel, az
50—60 címszó, amit a munka tartalmaz, nyilván nem elég ahhoz, hogy a mai
terminus és fogalom dzsungelben eligazítson.
Ennek az elképzelhető használati módnak elébemenő zsebkönyv helyett
ezért egy valóban kicsinyített enciklopédiát kapunk — kisszámú, de átfogó
igényű „szócikkel”, zsugorított terjedelemben a pszichológia legfőbb ágairól,
irányzatairól, a kutatást hosszú idő óta motiváló alapfogalmairól. Az encik
lopédikus stílusnak és igénynek ez a megtartása a kis terjedelemben okozza
azután a stílustörést, a szócikkeken belüli aránytalanságokat. (Hangsúlyoz
nám, hogy nem a szócikkek száma a probléma — a szereplő szócikkek meg
felelő terjedelemben kifejtve egy „nagy’’enciklopédiát is kitöltenének a pszicho
lógiáról.)
Mik ezek a belső aránytalanságok? Az első feltűnő vonás az, hogy számos
szócikkben a tömörítés eredményeként sokkal több marad meg a régi, évtize
dekkel ezelőtti pszichológiából, mint a jelenségre vonatkozó mai ismereteinkből,
illetve annak jellemzéséből, hogyan közelíti meg ma a pszichológia a kérdést, s
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milyen modelleket alkot a jelenségről. Távol álljon tőlem, hogy a történeti
szempontot lebecsüljem, de megintcsak a képzeletbeli felhasználót kell sze
münk előtt tartani, aki — remélhetőleg — nem innen próbál szisztematikus
fogalomtörténeti ismereteket szerezni, nem arra kíváncsi, hogy kezdték vizs
gálni a jelenséget, hanem hogy hogyan vizsgálják ma — hiszen mai olvasmá
nyaihoz használja támaszként e könyvet. Egyes esetekben ez a túlzott törté
netiség oda vezet, hogy pl. egy ágazat taxonómikus jellemzése helyett pusztán
annak történetét kapjuk meg (Fejlődéslélektan) ; az asszociációról szólva a
klasszikus asszociációs tanítást és annak bírálatát olvashatjuk, az asszociáció
„kezeléséről” a mai kísérleti lélektanban viszont egy szót sem tudunk meg.
Az idegműködésről szóló hosszú szócikkben a klasszikus pavlovi elmélet fo
galmai kerülnek bemutatásra, de semmit sem olvashatunk pl. az EEG-ről
vagy a serkentő és gátló szinapszisokról — miközben a gátlás típusai részle
tesen taglalva vannak.
Ez a rosszul értelmezett történetiség eredményezi azután azt, hogy egyes
szócikkek még egy szakcikknél is jobban zsúfolva vannak szerzők nevével —
amiről nehéz elképzelni, hogy bármiben is segítené a támaszt kereső olvasót.
A tömörítés egy másik jellegzetessége az eredeti, első kiadás céljaihoz kap
csolódik, mikor a könyv még pótlék volt a pszichológiát nem tanult pedagógu
sok számára. A szócikkek minden kérdésnél a fejlesztés lehetőségeire helyezik
a hangsúlyt, ami önmagában csak helyeselhető, ez azonban sokszor azt ered
ményezi, hogy a fejleszthetőség kiemelése kissé formális, s közben kevés hely
marad a jelenség lényegére vonatkozó, alapvető ismeretek közvetítésére,
így kapunk pl. olyan magyarázatot az emlékezetről, amelyből a modern
pszichológia olyan alapfogalmai maradnak ki, mint a rövid és hosszútávú
emlékezet különbsége; olyan értelmezést a félelemről, ahol a fájdalom még csak
mint szó sem szerepel; pedagógiai taxonómiát a jutalmazásról és büntetésről,
miközben a kísérleti lélektannak — nem is beszélve a pszichofiziológiáról — a
megerősítésre vonatkozó kutatásairól semmit sem tudunk meg; olyan jellem
zést a tanulásról, melyben az instrumentális tanulás fogalma pl. meg sincs
említve.
Mindezt azért érdemes kiemelni, mert vannak olyan szócikkek, melyek meg
oldották a tömörítés szinte lehetetlen feladatát — olyan képet adtak a tá r
gyalt fogalomról, mely nem kis történet, névleltár vagy a hétköznapin alig
túllépő taxonómia, hanem valóban a mai pszichológia képét s álláspontját
tükrözi a vizsgált fogalomról. Nyilván nem véletlen, hogy ez legjobban a
pszichológia ágait tárgyaló szócikkeknek sikerült, ezekből valóban azt tudjuk
meg, mivel s hogyan foglalkozik a munkapszichológus vagy a klinikus, a mű
vészet- vagy a katonai pszichológia. A jelenségeket tárgyaló cikkek egy részé
nek is sikerült ez az integrálás; a fejlődés-nevelés-érés problémáról vagy a sze
mélyiségtípusokról olvasva követhetően összefoglalt tudományos elképzelése
ket s véleményt kapunk. Érzésem szerint azonban egyáltalán nem véletlen,
hogy ez többnyire nem sikerült — az enciklopédikusság és a szűk terjedelem
összeegyeztetése elvileg is nehéz.
Negyedik kiadásról van szó, ezért a tartalmi kérdéseken túl érdemes meg
említeni a bosszantóan megmaradt hibákat. Ehrenfelsről (142. 1.) megtudjuk
pl., hogy az „anyagkvalitásokkal” foglalkozott — az „alaki minőségek”
helyett; Kant-ról, hogy a X III. században élt (141. 1.); olvashatunk a tanulás
„felfedezhető” formájáról (29. 1.) is. Számos „titokzatos” szerző is szerepel a
könyvben, B.J., K.I., R.M. például, akik nyilván új szerzők a korábbi ki
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adásokhoz képest, de a szerkesztő elfelejtette nevükkel kiegészíteni a rövidí
tések feloldását.
Egészében tehát a vállalt műfaj révén eleve nem sok sikerrel kecsegtető
vállalkozás ez a könyv. Biztos, hogy az informativitásnak, a mai szemlélet és
eredmények bemutatásának használt volna, ha a túlzó történetiség s a sok név
a kifejezetten történeti szócikkekbe kerül, vállalt feladatát azonban még így
sem igen oldhatta volna meg e munka. Figyelmeztet azonban arra, hogy a —
feltételezhető — mai olvasói igények mellett két dologra nagy szükség lenne a
mai magyar szakirodalomban, melyeket e kis könyv integrálni próbált: egy
sok címszavas szótárra vagy glosszáriumra a pszichológiai terminusokról s egy
igazi, normál terjedelmű enciklopédiára.
P léh
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Cs a b a

FOLYÓIRAT

PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU, 1978. 1—4. SZÁM
A negyedévenként megjelenő, C-J. Hogrefe szerkesztette folyóirat saját al
címe szerint arra vállalkozik, hogy informáljon a Németország (értsd: Német
Szövetségi Köztársaság), Ausztria és Svájc területén folyó pszichológiai kuta
tások fejlődéséről. Számonként átlagosan mintegy 90 oldalas terjedelmének
harmada-kétötöde beszámolókat tartalmaz e három országban szervezett
pszichológiai kongresszusokról és más tudományos eseményekről, sok könyvismertetést közöl, s egyik állandó rovata intézményenként adja közre az ott
készült szakdolgozatok, disszertációk címét és szerzője nevét. Számonként
általában három eredeti tanulmányt jelentet meg. Ezek többsége elméletiösszefoglaló jellegű, tartalmilag azonban nehéz lenne más közös pontjaikat
megtalálni. Az ismertetést mégis a kevés kivétel egyikével kezdem, mert
Albert Nussbaum és Hubert Feger érdekes elemzése a folyóirat egyfajta be
mutatkozásának tekinthető (Analyse des deutschsprachigen psychologischen
Zeitschriftensystems, 1978, 2. 91 —112. о.). A szerzők amerikai példák nyomán
arra tesznek kísérletet, hogy a „német nyelvterület” (az idézőjelet azért ta r
tom indokoltnak, mert az NDK-t nem vonják be az elemzésbe) pszichológiai
folyóiratait elemezzék az egymáshoz valamint a más nyelvű, illetve tartalmú
folyóiratokhoz való viszonyukban. 14 folyóirat 1953-as, 1964-as és 1973-as
évfolyamaiban megjelent tanulmányokat abból a szempontból vizsgálják, hogy
a szerzők milyen folyóiratcikkekre hivatkoznak. Ilyen módon kevesebbet nyúj
tanak annál, mint amit a címben ígértek: a német nyelvű pszichológiai folyó
iratok rendszerét meglehetősen szűk területen mutatják be, s nem ismerjük
meg az egyes folyóiratok profilját, célkitűzéseit stb. sem. A kiválasztott adato
kat azonban rendkívül alaposan elemzik, s következtetéseik nemcsak szelle
mesnek, hanem megalapozottaknak is látszanak. Megállapítják, hogy az elem
zett időszakban a pszichológia expanziója játszódott le, jelentősen megnőtt a
szakfolyóiratok száma (1953-ban csak 8 volt). Ezt annak tulajdonítják, hogy a
Harmadik Birodalom által szétrombolt pszichológiában is meg kellett történ
nie az „újjáépítésnek”. 1953 és 1973 között ugrásszerűen megnőtt az amerikai
forrásokra való hivatkozások száma: az idézetek 64%-a származik innen 1973ban, míg húsz éve csak 21 %-a. Ennek okát a szerzők abban látják, hogy a né
met pszichológiának sok tanulni- és behoznivalója van a kvantitatív módszerek
területén. Jelentős változás történt a más tudományágakkal való kapcsolatok
területén is. 1953-ban a biológiai és az orvostudományi folyóiratokra való
hivatkozások voltak a leggyakoribbak, 1963-ban a pedagógiának a ,,boom”-ja
következett be. Az 1973-as évfolyamokra az jellemző, hogy tovább csökken a
biológiai, orvostudományi hivatkozások aránya (az összes társtudományi
hivatkozások 18%-ára az 1953-as 35%-ról), nagymértékben megnőtt a szoci7 Magyar Pszichológiai Szemle

539

ológiai és a politológiai hivatkozások aránya (20%-ra az 1953-as 7%-ról),
magas maradt az 1963-as csökkenés után a neurológiai, pszichiátriai források
aránya (23%), s 1963-hoz képest csökkent a pedagógiai folyóiratokra való
hivatkozások gyakorisága (12%). Megnőtt a folyóiratokban a saját magára
vonatkozó hivatkozások aránya is, amiből a cikk szerzői a pszichológián belüli
erősebb specializációra következtetnek.
Ami a Psychologische Rundschaut illeti, a Kölner Zeitschrifttel együtt ez az a
folyóirat, amelyben 1973-ban még több volt a német folyóiratokra való hivat
kozás az amerikaiaknál. (Saját gyors számolásom szerint a helyzet azóta meg
változhatott: 1978-ban az összesen 650 szakirodalmi hivatkozás közül csak
240 volt német nyelvű, a többi zömmel amerikai). A cluster-analízis eredmé
nyei szerint a Psychologische Rundschau „nagyon sokoldalú folyóirat, számos
szakmai-politikai tanulmánnyal és áttekintéssel” (107. o.).
Az 1978/1. talán legérdekesebb tanulmánya Anette Degenhadrt-é (Ge
schlechtstypisches Verhalten — eine psychologische Variable?, 1978. 1. 15 —
37. о.). Mintegy 160 szakirodalmi hivatkozásra támaszkodó írásában számba
veszi és tipizálja azokat a vizsgálatokat, amelyek valamilyen formában foglal
koznak a nemi különbségekkel, elsősorban a magatartásmódok területén. Abból
a megfigyelésből indul ki, hogy a „nem-specifikus különbség” fogalma a gene
tikában fordul elő, míg a pszichológiában és a rokontudományokban „nem-ti
pikus” különbségekről, ismérvekről beszélnek. A különböző szerepelméletek
ismertetése után néhány olyan kutatást vesz sorra, amelyek a nemekre jel
lemző magatartásmódok biológiai alapjait tárgyalják. A dolgozat második
fejezete a Milyen pszichés nemi különbségek vannak ? címet viseli. Kimutatja,
hogy a különböző vizsgálatok eredményei egymástól nagymértékben eltérőek
és ellentmondásosak. Az okokat a következő tényezőkben látja: a vizsgálat
tárgyának eltérő operacionalizálásában, az eredményeknek a vizsgált szemé
lyek életkorától való függőségében és a középértékek összehasonlításának egy
oldalú hangsúlyozásában. Véleménye szerint az átfogó elméleti alapra nem
támaszkodó, esetleges adatgyűjtögetések inkább elrejtik a valóságot, mint
bővítenék ismereteinket. A szerzőnek nincsen ugyan önálló elmélete a nemekre
jellemző magatartási módokról vagy azok vizsgálatának lehetőségeiről, alapos
tájékozottságról tanúskodó írása meggyőzően mutatja be e fontos kérdéskör
tisztázatlan pontjait.
Jochen Brandtstädter és Fred Bernitzke a pszichológusok foglalkozási hely
zetéről és a munkával való elégedettségéről írtak tanulmányt (Berufliche
Situation und Arbeitszufriedenheit von Psychologen in verschiedenen Tätig
keitsbereichen, 1978. 1. 1—14. o.). 760, különböző területeken (a felsőoktatást
kivéve) dolgozó pszichológusnak küldtek kérdőívet, az NSZK-ban dolgozó
pszichológusok véletlenszerűen kiválasztott 10%-ának. A kérdéssor lényege a
munkával való elégedettség mérése volt: a kérdezetteknek munkájukat illetve
személyes helyzetüket kellett értékelniük a megadott szempontok szerint.
A dolgozat lényegében nyersen, megíratlanul ömleszti az olvasó elé a vizsgálat
eredményeit, igazi információnak legfeljebb az minősül, hogy megtudhatjuk,
mennyit keresnek átlagosan egyes területeken a nyugat-német pszichológusok.
Hanns Ch. Heinrich a számítógépes szimulációnak a pszichológiában lehet
séges alkalmazási területeiről írt tanulmányt (Möglichkeiten der Computer
simulation in der Psychologie, 1978. 1. 38 —55. o.). A szerző Dollard és Miller
frusztráció-aggresszió-hipotézisének szimulációs példáján mutatja be e mód
szer alkalmazásának menetét. A gyanúsan egyszerű (leegyszerűsített) szimu
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lációs modellt a szerző maga sem érzi eléggé meggyőzőnek, és amerikai kísér
letekre hivatkozva sürgeti e módszer NSZK-beli megismerését és elterjedését.
Az 1978/2. szám a már ismertetett tanulmányon kívül két elméleti össze
foglalást közöl. Az egyik a skizofréniások kognitív zavarainak értelmezésére
kifejlesztett ún. interferencia-hipotézist ismerteti (Eibe-Rudolf Rey: Die
Interferenzhypothese als Erklärung kognitiver Störungen bei Schizophrenen,
1978. 2. 113 —122. o.). Az elmélet lényege az, hogy ,,a skizofréniások teljesítő
képességét az korlátozza, hogy nem képesek a helyzetben nem adekvát in
gereket — legyenek ezek külsőek vagy belsőek — kikapcsolni, és figyelmüket
emiatt nem képesek a feladatnak megfelelő ingerekre összpontosítani” (114. o.).
Az elméletnek a szerző szerint a klinikai gyakorlatban lenne nagy jelentősége.
Manfred Ritter a mozgás észlelésére irányuló újabb kutatási megfontolásokat
mutatja be jelentős szakirodalmi bázis alapján (Bewegungswahrnehmung:
Neuere Untersuchungsaspekte, 1978. 2. 123 —139. о.).
Az 1978/3. szám mindhárom tanulmánya elméleti jellegű. Lilian Blöschl
(Kontingenzmodifaktorische Ansätze in der Verhaltenstherapie, 1978. 2.
175 —182. о.) rövid írásában a „magatartásterápia” vagy a „magatartás
módosítás” területén az utóbbi időben fejlődésnek indult új terápiás eljárást
ismertet: a beteg természetes pszichoszociális környezetében végzett kapcsolat
módosítást. Azokban a gyakori esetekben van ilyen terápiára szükség, amikor
a beteg magatartásának megváltoztatásával egyidejűleg elkerülhetetlen a vo
natkoztatási személyek magatartásának megváltoztatása is: például egy evési
zavarokkal küszködő gyermek esetében, akinek édesanyja a gyermek zavart
magatartását különös odafigyeléssel jutalmazza. Felnőtteknél az olyan maga
tartási zavarokat sikerült már ezzel a módszerrel gyógyítani, amelyek családi
és házassági problémákkal voltak kapcsolatban. A szerző nem más gyógyító
eljárások helyett javasolja ennek a terápiának a bevezetését, hanem kiegészí
tésül a beteg magatartásának szándékolt megváltoztatása mellett.
Michael Bock újabb nyelvpszichológiai kutatások eredményét ismerteti
(Der Einfluss von Kontextfaktoren auf die Sprach Verarbeitung. Sprachpsychologische Überlegungen zu einer Theorie der Mediengestaltung, 1978. 2. 183 —
195. o.). A legutóbbi idők fejleménye, hogy a pszicholingvisztikából kialakult
a nyelvpszichológia, amelynek érdeklődési területe a nyelvhasználat, azaz a
nyelv alkotása és befogadása a kontextustól való függésében. A tanulmány
arra a kérdésre keres választ, milyen hatást gyakorolnak a nyelvi és nemnyelvi
kontextus-tényezők a nyelvi információk feldolgozására. Néhány kísérlet
(nehezen érthető vagy többértelmű mondatok értelmezése képsorok segítségé
vel és anélkül) ismertetésével bizonyítja, hogy a nyelvi összefüggéseknek integratív, szelektív és jelentésbővítő funkciói vannak. A tömegkommunikáció
közlésformáinak kialakításában a szerző szerint ezekre a funkciókra kell ala
pozni. A nyelvpszichológia fontos feladata lehet még e területen azoknak a
motivációknak a kutatása, amelyek alkalmassá tesznek valakit arra, hogy
befogadó legyen.
Elméleti jellegű Hans Werbik és Reinhard Munzert tanulmánya is, ezúttal
azonban önálló elmélet kialakításáról van szó (Kann Aggression handlungs
theoretisch erklärt werden?, 1978. 3. 195 —208. о.). Értelmezhető-e az ag
resszió cselekvéselméletileg ? Az óvatos kérdésként megfogalmazott címre a
szerzők határozott igennel válaszolnak. Freud, Adler, Dollard, Miller és mások
agresszióelmóletét, illetve az ezeket alátámasztó kísérleteket a szerzők eluta
sítják, egyrészt az olméletek belső ellentmondásossága miatt, másrészt a kí
7
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sérleti eredmények önkényes értelmezésének lehetőségei miatt (a híres „agreszsziós-szerkezet” ellen az az alapvető kifogásuk, hogy hibás a kísérlet alapgondolata: az agresszió erősségét nem lehet egy magatartás intenzitásának
fizikai mérésével megállapítani). A következőkben 8 rövid tétel és a hozzájuk
fűzött szűkszavú magyarázatok jelenítik meg az agresszió cselekvéselméletét.
Elgondolásuk alapja az, hogy az agressziót eddig irracionális és emocionális
magatartásnak fogták fel, holott legtöbb formája megfontolás és tervezés után
születik (háborúk, terrorcselekmények). Ebből következik, hogy figyelembe
kell venni az agresszív cselekvések szubjektív értelmezését a cselekvő szem
pontjából is, elemezni kell az agresszióra vezető konfliktust stb. Nyilvánvaló,
hogy az agresszió-kutatás elméletének is hasznára válik más lehetséges alter
natívák végiggondolása, s ilyen lehet Werbik és Munzert cselekvéselméleti
értelmezése is. E formájában azonban minden attraktivitása mellett még
kevéssé tűnik megalapozottnak: hiányzik mind a szélesebb szakirodalmi ki
tekintés, mind az egyes tézisek kísérleti vagy elméleti felülvizsgálata. A szerzők
magabiztosságát mutatja azonban, hogy a tanulmány befejező részében a lehet
séges ellenvetéseket nemcsak felsorolják, hanem meg is válaszolják.
Az 1978/4. szám első tanulmánya a rehabilitációkutatás feladataival és prob
lémáival foglalkozik (Helmut Kury és Albert Fersching: Aufgaben und Prob
leme der rehabilitationspsychologischen Forschung, 1978. 4. 253—276. о.).
Mintegy 160 tételes irodalomjegyzék alapján veszik számba a gyógyító el
járások lefolyására és hatékonyságára irányuló vizsgálatokat a következő
területeken: a gyógyulás folyamatának mérése (mindenekelőtt a közérzetben
és a vegetatív szabályozásban), a személyiségváltozókban bekövetkezett vál
tozások a gyógyítás hatására, az elvárások, beállítódások és a szociális inter
akciók jelentősége a gyógyulásban, a teljesítőképes magatartásban bekövet
kezett változások a kezelés hatására, a gyógyulást elősegítő magatartásban
bekövetkezett változások, foglalkozási és családi helyzet és a betegség alatti
magatartás, a szociális réteghelyzet és a betegség alatti magatartás, pszicholó
giai kezelési eljárások a kórházi gyógyító eljárások keretei között. E területe
ken összegyűjtött adatok a szerzők megállapításai szerint még nem elegen
dőek ahhoz képest, hogy fokozódik a lakosság igénye az egészségügyi szolgál
tatások s ezen belül a rehabilitáció iránt is. A további kutatások témái lehet
nek a rehabilitációs kezelésre behívott betegek kiválasztásának szempontjai,
a betegek beállítódásai a gyógyító eljárások iránt, és a gyógyulás után hosszabb
idővel végzett katamnézisek lehetősége, hogy kidolgozhatóvá váljanak a gyó
gyítás hatékonyságának kritériumai.
Reinhold Scheller és Friedrich E. Heil szintén a pszichológiai kutatás fel
adataival foglalkozik, de egy másik területen: a pszichológiai tanácsadással
összefüggő kérdésekkel kapcsolatban (Psychologische Beratung: Alternativen
zur gegenwärtigen Forschungspraxis, 1978. 4. 277—286. o.). Úgy vélik, hogy
a pszichológiai tanácsadás területén különösen laza az alapkutatás, az alkal
mazott kutatás és a tulajdonképpeni alkalmazás kapcsolata. Nem alakultak ki
azok a mechnizmusok, amelyek az újabb kutatási eredményeket hatékonyan
közvetítenék a gyakorló pszichológusoknak. A pszichológiai kutatásból hiányoz
nak a terepvizsgálatok, amelyek különösen alkalmasak lennének arra, hogy
segítséget nyújtsanak a gyakorló pszichológusnak, aki munkája során a beteg
és szociális környezete megzavart kapcsolatával találkozik. Kutatások lenné
nek szükségesek a tanácsadás hatékonyságával kapcsolatban is. Jelentős szakirodalmi apparátusra támaszkodó fejtegetéseik következtetése az, hogy az
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ehhez hasonló sürgető kutatási feladatokat akkor lehetne megoldani, ha nagyobb
kutatási központok alakulnának, amelyekben integrálódhatnának a nagy idő
beli és anyagi ráfordítással létrejött, egymástól elszigetelt kutatási eredmények,
s talán megszülethetne a tanácsadás elméletileg egységes rendszere.
Wolfgang Tunner a tudományos elemzés és a rendkívül személyes esszé
között ingadozó írásában arról elmélkedik, hogyan jelenik meg — illetve hogyan
tűnik el — az öröm és a boldogság fogalma a modern amerikai és a német nyelvű
pszichológiában (Lust und Glück — Überlegungen zur Gefühlspsychologie,
1978. 4. 287-298. о.).
Befejezésül egy mulatságos tudományos veszekedést ismertetek. Gerda
Lazarus-Mainka azzal vádolja Werner Correllt, hogy könyve Hall és Lindzey
„Theories of Personality” című művének plágiuma. Állítását a két könyv meg
felelő passzusainak egymás mellé helyezésével igazolja. Werner Correll vála
szában hálásan köszöni meg a könyvét ért építő bírálatot, és megígéri, hogy a
felsorolt pontokon a „bírálatnak” megfelelően javítani fogja. G. LazarusMainka dühös replikájában (két sor) így reagál: nem hibásnak, hanem lopott
nak tartja a könyvet ! (Utak és tévutak a tudományban — a recenzens meg
jegyzése).
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KÖZLÉSI FELTÉTELEK

1. A Magyar Pszichológiai Szemle olyan kéziratokat fogad ol közlésre,
am elyek a pszichológia és határterületeinek tudományos kérdéseivel fog
lalkoznak.
Ezen belül közöl eredeti kutatásokról szóló beszámolókat; témaösszefog
laló tanulm ányokat; didaktikusán feldolgozott esettanulm ányokat; pszi
chológiatörténeti tanulm ányokat; beszámolókat a hazai és nemzetközi
pszichológiai közélet fontosabb eseményeiről; ism ertetéseket a hazai és
nemzetközi pszichológiai intézmények munkásságáról; hozzászólásokat a
pszichológiai és általában a kulturális élőt pszichológiai vonatkozású ese
ményeihez; könyv- és tanuhnányismertetéseket.
2. A kéziratok .terjedelm e általában nem haladhatja mog a 0 ,5 —0,75
ívet (10 24-os k ettes sorközzel gépelt oldal, soronként 50 „n” betűjellel).
Egy oldalon 25 sornál több nem lehet.
3. A kéziratot 3 példányban kell a Szerkesztőséghez beküldeni. A köz
lemény címe után szerepeljen a szerző nőve, alatta az intézm ény, ahol a
szerző dolgozik.
4. Az idegen nyelvű fordításra szánt 25 soros összefoglalást külön o l
dalon, címmel, 3 példányban kell csatolni a közleményhez.
5. A szöveget normál betűtípusú írógéppel 1/8 íves géppapírra és esak
a papír egyik oldalára kell írni. A gyors nyomdai átfutás érdekében fontos
a hibátlan gépelés.
6. Ha a szerző d ő lt betűkkel akar valam it kiemelni, azt egyszer húzza
alá. Csupa nagy b etűvel sommit se gépeljen. H a a szöveg ogy részét ki
sebb betűtípussal kívánja szedetni, ezt nem sűrűn gépelt sorokkal, hanem
a szöveg bal oldala m entén húzott vonallal és „p etit” szóval jelezze. A kéz
irat lapjait oldalanként folyamatosan, középen szám ozza arab számokkal.
Betoldás nem alkalm azható.
7. A szám ozott és címmel ellátott ábrákat és táblázatokat külön bo
rítékban kell csatolni a kézirathoz. Minden ábra és táblázat hátlapján sze
repeljen a szerző nevo és a kézirat címe ceruzával.
A kéziratban pontosan fel kell tüntetni az ábrák és táblázatok helyét.
8. Szöveg közben alkalm azott irodalmi hivatkozásoknál a szerző vezeték
nevét és zárójelben az irodalomjegyzékben jelzett sorszám át tüntessék
fel.
9. Az irodalom jegyzék összeállítása ábécé-sorrendben történik. Könyvek
nél, monográfiáknál : a szerző vezetékneve, keresztnevének kezdőbetűi, a
megjelenés éve, cím , kiadó, város, id ézett oldalszám.
Folyóiratokban m egjelent közleményeknél a szorzó vezetékneve, kereszt
nevének kezdőbetűi, a megjelenés éve, kötetszám , füzetszám , időzött oldalszám. (A közlem ény cím ét tehát nem kell feltüntetni.)
10. A szerző vállalja, hogy a tördelt levonatokat 3 nap alatt, kijavítva
visszaküldi. A kézirattól eltérő nyomdai javítások költségei a szerzőt terhelik.
11. Szerzőinknek — tiszteletdíjuk terhére — 100 db különlenyom atot
készíttetünk.
12. A szerkesztőség kéziratot nem őriz meg és nem küld vissza.
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A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG EMLEKÜLESE

1978. dec. 11-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében került sor
a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológiai Szemle fennállásá
nak 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésre.

Moussong-Kovács Erzsébet elnöki megnyitója:

A Magyar Pszichológiai Társaság Elnöksége nevében üdvözlöm az MSzMP
képviseletében megjelent Pusztai elvtársat, üdvözlöm a Társaságunk közvetlen
felügyeleti s elvi-irányító testületének, az Akadémia II. osztályának ügyvezető
elnökét, Mócsy akadémikust.
Üdvözlöm Ádám György akadémikust, a Pszichológiai Bizottság elnökét,
aki egyben a fél évszázados fennállását velünk közösen ünneplő Magyar Pszi
chológiai Szemle szerkesztő bizottságának is elnöke. Köszöntőm Popper Péter
elvtársat, a Szemle főszerkesztőjét. Üdvözlöm a Pszichológiai Intézet igazga
tóját. Pataki Eerenc elvtársat munkatársaival együtt, nem feledve intézménye
ink közös alapítóját és szorosan összefonódó történelmi útját.
Tisztelettel és szeretettel köszöntőm minden jelenlevő tagtársunkat és ven
dégünket, és ünnepi emlékülésünket megnyitom.
Sajnálattal kell kimentenem Mátrai László akadémikust, aki egészségi álla
pota m iatt kénytelen távol maradni, valamint Gegesi Kiss Pál akadémikust,
akit át nem ruházható kötelezettsége akadályoz a részvételben. Társaságunk
elnökségének küldött leveleikre még visszatérek. Ugyancsak levélben köszön
tötte ünnepi ülésünket Társaságunk több egykori magas tisztségviselője,
köztük Boda István. Annak örülünk, hogy szép számban vannak közöttünk —
a Társaság élő folytonosságát bizonyítva — olyan kollégák, akik nagyon sok év
óta járulnak hozzá jelentős társadalmi és tudományos aktivitásukkal a hazai
pszichológia fejlődéséhez. Fájdalommal emlékezünk meg azokról, akik már
nincsenek az élők soraiban, de érdemeikkel jelentősen befolyásolták a pszi
chológiai közélet alakulását.
Ünnepi ülésünk egyetlen napirendi pontja Társaságunk és a Magyar Pszi
chológiai Szemle alapításának 50 éves évfordulója.
l*
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M ócsy András akadémikus üdvözlő szavai :

Tisztelt ünnepi ülésszak !
Amikor a Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya nevében köszöntöm
a Pszichológiai Társaság és a Pszichológiai Szemle megalakulásának 50. évfor
dulóját, akkor nemcsak azt akarom kifejezni, hogy a tudomány és tudósok
egyik intézményesített alakulata köszönt két másikat, hanem egyszersmind
hangsúlyozni szeretnék egy olyan intézményi összefüggést, amelynek — úgy
vélem — fontos tartalmi következményei vannak. Egy más tudomány kutató
jának szemébe ötlik ugyanis az a tény, hogy a pszichológia művelőinek társa
sága és tudományos folyóirata csupán 50 évvel ezelőtt jött létre, azaz — noha
a hazai pszichológiai kutatás ennél hosszabb múltra tekint vissza — csupán
50 évvel ezelőtt valósította meg az önállónak elismert tudomány e szokásos
formáit. Ez a tény bizonyára összefügg a 60—70 éve megindult fejlődésnek a
20-as években bekövetkezett megtorpanásával, s összefügg az akkori magyar
tudományosság uralkodó beállítottságával. Az önálló pszichológiai tevékenység
és kutatás azonban —történelmi mértékkel mérve — hamar elvesztette önálló
ságának kereteit, s csak alig 20 éve nyerte vissza őket. A pszichológia e két
intézményének s magának a magyar pszichológiának e rövid és megszakított
történetéből érthető, hogy a pszichológusok előtt tudományuk művelésének és
szervezésének kettős feladata áll. Csak az Akadémia testületi működésében való
helyzetére és szerepére gondolva is nyilvánvaló, hogy az önálló tudományt
megerősítő és fejlesztő tapasztalati kutatásra éppúgy szükség van, mint tudo
mányszervezésre. Éppúgy kell korszerűen művelni a pszichológiát, mint gon
doskodni oktatásának, kutatásának és nyilvánosságának megfelelő formáiról.
Nálam sokkal behatóbban ismerik e fontos tudomány értői és barátai a pszi
chológia e két központi fórumának nélkülözhetetlen tevékenységét, tudomá
nyos társaságuk valódi jelentőségét és hatékonyságát és jelenleg egyetlen
folyóiratuk bizonyára teljesíthetetlenül sok feladatát és eredményét. Úgy gon
dolom, hogy az ügy fontosságához az a méltó, ha a nehézségekre utalva kívánok
a magyar pszichológusoknak és intézményeiknek sikeres továbbfejlődést, erőt a
gondokhoz és kedvet a munkához.
Kardos Lajos: A M agyar Pszichológiai Társaság szerepe tudományágunk
fejlődésében és sorsában

Tisztelt hallgatóság ! Kedves kollégák !
Ma ünnepélyesen megemlékezünk arról, hogy a Magyar Pszichológiai Tár
saságot 50 évvel ezelőtt, 1928-ban megalapították. Az évszámot joggal hang
súlyozzuk: 1928-ban ugyanis még nagyon kevesen művelték ezt a tudományt
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Magyarországon. Érdeklődők természetesen sokan voltak. Az érdeklődés olyan
tudomány iránt, mely a lelki élet problémáival foglalkozik, mindig is nagy volt.
Pl. a pszichoanalitikus tanításokat 1928 előtt már széles körben ismerték ná
lunk is. Mégis — talán jellemző módon — Magyarországon csakúgy, mint a
többi országban, a Pszichológiai Társaság megalapítására akkor került sor,
amikor ennek a tudománynak az igazi arculatát felismerték, amikor egy kis
csoport, élén egy elhivatott kutatóval, Ranschburg Pállal, mintegy meghirdette
az akkor még új tudományt, a kísérleti pszichológiát. Ehhez nem volt elég a ta 
pasztalatnak, az empíriának olyan mérvű felhasználása, mint amilyent a
pszichoanalízis nyújtott. És bár egy évvel később, 1929-ben a Német Pszicholó
giai Társaság már a X II. Kongresszusát tartotta Bécsben, mégsem mondhatjuk,
hogy túlságosan elmaradtunk a nagy nyugati országok mögött a pszichológia
elismerésében és művelésében.
De vajon az, hogy megalakult a Magyar Pszichológiai Társaság, valamiféle
fordulópontot jelentett-e ennek a tudománynak hazai fejlődésében? S itt talán
ráeszmélhetünk egy általánosabb kérdésre is: mi a hivatása a tudományos
társaságnak az illető tudomány fejlődésében ? Vagy a kérdést így is feltehetjük:
milyen szükségletből fakad egy ilyen társaság megalapítása ? Jó néhány évvel
ezelőtt, egy pszichológiai világkongresszus alkalmából, részt vettem — mint
Társaságunk akkori elnöke — a Pszichológiai Társaságok Nemzetközi Uniójá
nak, az IUPS-nek egyik ülésén. Bevallom, nagyrészt számomra unalmas
ügyrendi kérdésekről volt szó — de felfigyeltem arra, hogy az egyik felszólaló,
valamelyik tisztségviselő, sajnálattal bejelentette, hogy az egyik fejlődő ország
noha előzőleg jelezte — mindmáig nem értesítette, hogy megalakult volna
az ottani nemzeti pszichológiai társaság. S mialatt arról folyt tovább a szó,
mit kellene az ügyben tenni, hogyan kellene az illető ország pszichológusait a
társaság megalakítására ösztönözni, gondolataim elkalandoztak, s megpróbál
tam mélyebben megérteni, miért olyan fontos, hogy az illető országban legyen
pszichológiai társaság. S miért foglalkozik a kérdéssel a tudósoknak ez az
illusztris együttese. Ügy gondoltam, a tudományos társaság nem egyszerűen
érdekközösség, mint pl. a szakszervezet; egy tudomány művelése nem szakma
vagy foglalkozás, amelynél a művelők összefognak, hogy munkájukat minél
jobban, vagy legalábbis érdem szerint megfizessék. De az sem lehet lényeges
feladata, hogy a tudományt a nagyközönséggel ismertesse, hogy eredményeit
széles körben terjessze, közismertté tegye — erre ma már egészen különálló
intézmények, pl. nálunk a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat hivatott.
A tudomány magas szintű vagy szakszerű tanítását pedig minden időben az
egyetemek vállalták magukra. Természetesen mindezekkel törődhet a tudo
mányos társaság is, de ez semmiképpen sem lehet létezésének alapja.
E töprengés során — ha megengedik, hogy személyes emlékezéseimet tovább
folytassam — egy fiatalkori élményem merült fel. A sorsom úgy alakult, hogy
— bár már régebben tudtam és elhatároztam, hogy a pszichológiával fogok
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foglalkozni —mégis több éven át tervem megvalósítására csak úgy törekedtem,
hogy pszichológiai könyveket és közleményeket olvastam, miközben az orvostudományi karon tanultam . Sokat olvastam, gondolkodtam, még kísérleteket is
terveztem — de csak úgy egyedül a szobámban vagy a könyvtárban. Egy szép
napon úgy éreztem, hogy most már képes volnék önállóan kutatómunkát
végezni, és kissé félve jelentkeztem a Pszichológiai Intézetben, melynek vezető
jétől, Bühlertől, már több művet olvastam. Kedvesen fogadtak, és azonnal
lehetőséget biztosítottak kutatásaim számára. Ezután naponta bejártam az
Intézetbe, annak külön könyvtárában olvasgattam, a laboratóriumban folyó
munkákkal ismerkedtem, a munkatársakkal beszélgettem. Ami akkor velem
történt, nem jellemezhetem másképp, mint a kissé patetikus kijelentéssel:
az életem megváltozott. Egyszerre benne éltem a tudományban. Szinte éreztem
a tudományos légkört, vagy ahogy ma gyakran mondják, a klímát. S bár a
könyvek és közlemények olvasása továbbra is a legfontosabb csatornája maradt
az ismeretszerzésnek, úgy éreztem, a társas interakciók ezer különböző szálán
kapcsolódom a tudományhoz. A röpke megjegyzésektől a heves vitákig, a
kölcsönös kérdezgetésektől a szélsőséges kritikákig, sőt itt-ott személyeskedő,
indulatos kitörésekig — mindennek jelentősége volt abban, hogy úgy érezzem,
most már igazán ennek a tudománynak a művelője vagyok. Minden apró
érintkezésből — a hallgatótársaimmal, az intézet munkatársaival, a professzor
ral, minden alkalmi érdeklődésből — legyen az akárcsak puszta odapillantás
arra, hogy a másik mit olvas, minden apró visszajelentésből, a megjegyzésemre
te tt vállvonogatásból vagy szemöldökfelvonásból — valamit merítettem.
Csak nagyon gondos szociálpszichológiai elemzés tudná kibogozni a társas
interakcióknak azt a sűrű hálózatát, melybe belekerültem, s annak hatását
munkámra, munkakedvemre, a tudományhoz való viszonyomra.
S akkor arra gondoltam, valami ilyen szerepe lehet a Tudományos Társaság
nak a tudomány művelésének előmozdításában. Természetesen nem teremt
heti meg a tudománnyal foglalkozók társas érintkezéseinek azt a sűrű szövetét,
ami egy intézet keretében előállhat. Mégis az, hogy ugyanannak a tudomány
nak a művelői, az érdeklődők, az esetleg bekapcsolódni kívánók találkozzanak,
beszélgessenek, kölcsönösen felfigyelhessenek egymás munkájára — az óhatat
lanul előálló barátkozások, közös próbálkozások, vagy éppen az ellenkezések,
az érvek összecsapásai — mind olyasmi, amit egy tudományos társaság meg
rendezhet. Ez vezethet ahhoz, amit „tudományos életnek” neveznek, s ami a
tudom ány felgyorsult fejlődéséhez döntő módon hozzájárulhat. Magányos
kutatás ma már olyan tudományokban sem lehet igazán eredményes, melyek
nek a művelése nem igényel semmiféle laboratóriumot, legfeljebb íróasztalt,
papírt és ceruzát. Az a kor, úgy vélem, végleg letűnt, amelyben olyasmi tör
ténhet, hogy egy magányos apát a kertjében különleges kísérleteket végez
növényekkel, a beszámolóját elküldi a tudomány akkori magas fórumának, az
Akadémiának —ahol talán figyelmesen senki sem olvassa el. A tudomány mű652

velése így válik az egyes ember geniális gondolkodó munkájából valamiféle
közös üggyé. így alakul ki és lendül fel a tudományos élet egy országban.
Nem mernék annak a megtárgyalására vállalkozni, bogy milyen módszerek
kel tudja a Társaság a tudományos életnek ezt a légkörét megte
remteni, hogyan mozgathatja meg tagjait úgy, hogy az interakciók
szálai átszőjék a találkozásokat, megbeszéléseket, tanácskozásokat és — diva
tos kifejezéssel — a rendezvényeket. Talán nincs is lényegesebb teendője, mint
alkalmat biztosítani az érintkezéshez, a megismerkedéshez, az egymást meg
hallgatáshoz, a vitához, az összekülönbözéshez és kritikához. Az egyik legrégibb
tudományos társaságot, a Royal Society-t, II. Károly angol király patronálásával alapították meg a 17. században. Ez még általános jellegű társaság volt,
mely minden korabeli tudományt felölelt. Hamarosan a megalakulás után a
király azzal a kéréssel fordult a Társasághoz, hogy adjon szakszerű magyaráza
to t a következő jelenségre: (idézem az egykori feljegyzést) ,,ha egy kád vízbe
egy élő halat tesznek, a kád, a víz és az élő hal együtt nem nyom többet, mint
amennyit a kád és a víz nyomott, mielőtt a halat beletették. De ha egy döglött
halat tesznek be, akkor az egésznek a súlya pontosan annyi, mint a kád, a víz
és a hal súlyának összege” . Királyuk és patrónusuk kérésére a tagok nekiláttak,
hogy a problémát megoldják. A felolvasások és megbeszélések hosszú sora kö
vetkezett. Gondosan kidolgozott és elmélyedt értekezések hangzottak el, me
lyek különböző hipotéziseket tartalmaztak. Heves és parttalan viták indultak
el. Valósággal lázba jött a királyi társaság. A formális és merev szabályok sze
rinti tanácskozások rendje felbomlott. A Társaság fokozatosan izgatott embe
rek nyüzsgő, vitatkozó, türelmetlenül közbeszóló, egymást néha sértegető
gyülekezetévé alakult át — különösen akkor, amikor az egyik tudós férfiú azt
javasolta: talán helyes volna utánanézni, hogy a tény, melynek a király a ma
gyarázatát kéri, valóban fennáll-e. Ügyszólván valamennyien elítélték az
illetőt. Közismert tényről van szó, mondották, az ellenőrzés felesleges; mások
odáig mentek, hogy felségsértésnek minősítették a kételyt őfelsége szavaiban,
és az ellenőrző vizsgálatot egyfajta árulásnak ítélték. De a javaslattevő bátor és
kemény férfiú volt, nem hagyta magát eltéríteni — az ellenőrzést a nagy vihar
ellenére elvégezte. És természetesen minden kételyen felül kiderült, hogy a kád,
a víz és a hal együttes súlya ugyanannyi volt, akár élő volt a hal, akár döglött.
Az egész páratlan méretű és indulati töltésű vita — hiábavaló volt. így je
gyezték fel a krónikások.
De valóban hiábavaló volt ez a vita? Egyesek úgy vélték, a vita megmutatta,
milyen meddő az üres elmélkedés a tényszerű alapok gondos vizsgálata nélkül.
Mások abban látták a vita tanulságát, hogy szinte látványosan bizonyította,
milyennek kell lennie az igazi empirikus kutatásnak, mely nem épülhet alkalmi
megfigyelésekre, hallomásból tudott tényekre vagy mende-mondákra. De volt
olyan felfogás is, mely a fő tanulságot abban látta, hogy hogyan torzíthatja a
tudományos gondolkodást a hatalom beavatkozása. Magam mégis azt hiszem,
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hogy ez a ma már csak derültséget keltő eset ébresztette rá a Társaságot igazi
hivatására: a király kérése, mondhatnám, hogy csak véletlen indíték volt an
nak az izgalmas és életszerű klímának a megteremtésére, melyet tudományos
életünkben most már tudatosan meghonosítani szeretnénk. Volt alkalmam a
Német Pszichológiai Társaság működésébe némi bepillantást nyerni a már
említett bécsi kongresszuson. Csodálkozva láttam az egymással szemben álló
nézetek sokféleségét, a megnyugtatóan le nem zárt vitákat, melyek az előadá
sok után a folyosókon tovább folytatódtak. Kissé naivan meglepődtem a sze
mélyes ellentéteken és torzsalkodásokon, melyeknek szép számban tanúja
voltam, de amelyek — ma már tudom — éppúgy hozzátartoznak a tudományos
élethez, mint — az élethez általában. Akkor megdöbbentett, hogy az alak
pszichológia nagy megalapítói, Werheimer, Köhler és Koffka el sem jöttek a
kongresszusra, szinte tüntetve a bécsi professzor, Bühler ellen, akivel ellen
tétük különböző okokból elmélyült, sőt elmérgesedett. Mindezt akkor nagyon
visszásnak és a tudományhoz méltatlannak tartottam . Azóta kissé bölcsebb
lettem. Még talán a felkorbácsolt szenvedélyeknek is jelentőséget kell tulajdo
nítanunk a tudományos élet fellendítésében, akkor is, ha tudománytalan okból,
a Társaság magas patrónusának naiv kérése nyomán támad.
Mindenesetre a Magyar Pszichológiai Társaságot nem a legfelsőbb hatalom
patronálása mellett alapították. Nagyon is nem. Ha egyáltalán, az a legfelsőbb
hatalom inkább viszolygással nézte egy ilyen társaság megalakítását. Hiszen
a félfeudális Horthy-kormányzat alig nyolc évvel előbb még beszüntette a
Tanácsköztársaság idején felállított egyetemi lélektani tanszéket és intézetet,
melynek vezetője Révész Géza volt. Ezt a tudományt egy gyanús politikai
áramlat velejárójának tekintették. Éppen ezért nem szabad az elismerés kifeje
zése nélkül elmennünk a mellett a tény mellett, hogy a pszichológiával határos
tudományok, a filozófia, a pedagógia és — különösen messzemenően — a pszi
chiátria nagy tekintélyű professzorai — elsősorban Benedek Lászlóra gondolok
— felismerték a tudomány fejlődésének követelményeit, és kiálltak a Pszicholó
giai Társaság megalapítása mellett, sőt abban tevékenyen közreműködtek.
A Tárasaság első elnöke Ranschburg Pál volt, majd Benedek László követte
őt az elnöki székben, akit leköszönése után 1940-ben, örökös tisztelet
beli elnökké választottak. Ezek a széles látókörű emberek felelőssé
get éreztek azért, hogy Magyarország ne maradjon el a világszerte folyó tudo
mányos fejlődésben. Politikai felfogásuktól függetleníteni tudták a tudomány
tiszteletét. Benedek professzor tekintélyének latba vetésén túl gyakorlati segít
séget is nyújtott a Társaságnak pl. abban, hogy az általa vezetett elme- és
idegkórtani klinika előadótermét rendszeresen a Társaság rendelkezésére bo
csátotta előadások és konferenciák megtartására, őszintén méltatnunk kell
pl. azt is, hogy Benedek professzor az 1940. évi közgyűlésen elnöki beszédében
— idézem a jegyzőkönyvet — „méltatta az elhunyt Freud Zsigmondnak, a
pszichoanalitikus iskola alapítójának tudományos jelentőségét és érdemeit” .
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És ezt tette akkor, amikor Németországban már nyilvánosan elégették Freud
műveit, és a történelem legszörnyűbb háborúját elindították. És még inkább
méltatnunk kell ezt, ha tekintetbe vesszük, hogy ugyanazon a közgyűlésen
már a náci Németországból sugallt „faji pszichológia” művelésére is javaslat
hangzott el.
Ha most visszatérünk a kérdéshez, hogy fordulópontot jelentett-e tudomá
nyunk hazai művelésében a Magyar Pszichológiai Társaság megalapítása, azt
kell megnéznünk, felélénkítette-e a „tudományos életet” — úgy ahogy azt
fent értelmeztük — a mi területünkön, megteremtette-e a társas interakciók
nak azt a hálózatát, melyre korábban utaltam. A kérdésre, úgy érzem, igennel
kell válaszolnom, ha számba veszem azt, hogy a Társaság megalakulása után
különlegesen súlyos történelmi idők következtek, és nemcsak valamiféle inter
arma silent musae korszak nehezedett az emberekre, hanem kimondottan kul
túra- és emberellenes eszmei áramlatok — ha szabad az „eszmei” szót használ
nom ebben a vonatkozásban — tették erőpróbára az emberek jellemét, nézeteit
és cselekvésmódjait. A megalakulás után úgyszólván minden évben nagyobb
számú előadást tartottak, s ha azok tematikáját tekintjük, meg kell állapíta
nunk, hogy azokat alig befolyásolta az idők rossz szelleme. A 30-as évek végétől
több előadást magam is meghallgattam, s azokat legtöbbször színvonalasaknak
találtam. Egyszer én is tartottam előadást. Figyelemre méltó továbbá, hogy az
érdeklődők köre egyre tágult. A tagok száma 1940-ben 327 volt, de 1943ban már 529 tagról számoltak be a közgyűlésen. A munka eredményességét az is
szavatolta, hogy az előadók és a társasági tisztségviselők között ott szerepeltek
azok, akik a felszabadulás után is kiemelkedő és megbecsült alakjai voltak a
magyar pszichológiai életnek, mint Mátrai László, Horányi Béla, Lénárd Fe
renc, Várkonyi Hildebrand és mások. A széles körű érdeklődés kiváltására
talán az is jellemző, hogy akkori írók, mint Zilahy Lajos és Csathó Kálmán,
„Irodalom és lélektan” és hasonló címekkel előadásokat tartottak a Társaság
ban
bár azok tudományos értékét nem volt alkalmam felbecsülni. Emlí
tésre méltó még, hogy néhány évvel a megalakulás után, 1932-ben a Pszicholó
giai Társaság külön megjelentetett egyfajta programot, melynek címe: „A Ma
gyar Pszichológiai Társaság elaborátuma a lélektani ismeretek terjesztése és
nagyobb fokú nemzeti-kulturális értékelése tárgyában” . Ennek az elaborátumnak úgyszólván minden pontjával ma is egyetérthetünk.
Meg kell még emlékeznünk egy nevezetes eseményről, melynek dátuma
ugyancsak 1932; egy eseményről, melynek hatása kétségtelenül jelentős volt
a pszichológia hazai fejlődésében, és amely átsugárzott a Magyar Pszichológiai
Társaság működésére is. Ez év őszén Kornis Gyula és Pauler Ákos professzorok
kezdeményezésére lélektani kísérleteket kezdtek demonstrálni az egyetemen
érdeklődők számára. Rövidesen — s itt idézem Schiller Pál jelentését
kutatómunkák is életbe léptek, és módunkban volt néhány készülé
ket beszerezni; munkánk egyre nagyobb érdeklődést keltett. így ala555

kult meg az Egyetemi Lélektani Intézet, amelynek elődje több mint 12 éve
szünetelt. Az Intézet az 1933 —34. tanévben kezdte meg rendszeres működését
báró Brandenstein Bélának, a gyakorlati filozófia tanárának igazgatása mellett
a Filozófiai Könyvtár helyiségeiben. Schiller Pál tehát nyíltan utal arra, hogy
felújítja azt az intézetet, melyet 12 évvel ezelőtt a Tanácsköztársaság idején
felállítottak, de amelyet a Horthy-kormányzat beszüntetett. És figyeljünk a
dátumra: az 1933 34. tanév — Hitler uralomra jutásának ideje. Maga Kornis
Gyula 1937-ben ezt írja: ,,A lélektan, mint óriási új tudományos munkaterület
számára, amelynek megmunkálása a külföldi egyetemeken oly példátlan lendü
letnek indult, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti kará
nak nem volt külön intézménye. Ezért a kar megbízásából kezdeményezésünkre
Schiller Pál egyetemi magántanár úrnak kiváló tudományos képessége és di
daktikai sugalmazó ereje pár évvel ezelőtt megszervezte az egyetemi lélektani
intézetet, egyben ennek munkásságát megindította és nagy sikerrel vezeti.”
Brandenstein Béla pedig ugyancsak 1937-ben így nyilatkozik: „ . . . azokon a
bölcsészeti karokon, amelyeken még nincs pszichológiai tanszék és intézet, a
jelentkező hatalmas feladat megoldására pedagógiai, karakterológiai és gyakor
lati lélektannal is foglalkozó pszichológiai tanszéket kell felállítani és a tanszék
mellett megfelelő segédszemélyzettel ellátott intézetet kell szervezni” . Bárho
gyan is ítéljük meg ezeknek a tekintélyes pártfogóknak tudományos jelentősé
gét és pohtikai beállítottságát, biztos, hogy szemléletük és tudományos hori
zontjuk messze túlterjedt az ország határain, és tudományos felemelkedésünk
szívügyük volt. Az új intézetben mindjárt kezdetben teljesen korszerű prob
lémák kísérleti megközelítését vették programba. Eredményeikről hamarosan
külön kiadványsorozatban számoltak be. A Társaság aktív tagjai közül többen,
pl. Lénárd Ferenc, ott kezdte el kutatásait.
A Pszichológiai Társaság, melynek elnöke akkor a közismerten haladó szelle
mű Várkonyi Hildebrand volt, a háborús évek alatt is tovább folytatta mun
káját. Utolsó közgyűlését 1943 őszén tartotta. Még 1944. március 6-án is elő
adást rendeztek —sajnos már kissé gyanús témáról. Bár a március végére kitű
zött előadás meghívóját a Társaság kinyomatta, a német megszállás miatt azt
nem tartotta meg, és minden további működést megszüntetett. Ezzel ért véget
a Magyar Pszichológiai Társaság felszabadulásunk előtti időszaka — és hozzá
fűzhetjük — nem dicstelenül.
A felszabadulás után a Társaság nagyon hamar, már 1945. december 1-én
újra megtartotta rendes közgyűlését. A közgyűlésen ünnepélyesen megemlékez
tek az időközben elhunyt Ranschburg Pálról és Benedek Lászlóról. Ez a köz
gyűlés már teljesen új szellemben folyt. Üjra választották a tisztikart. Elnök
nek — mintegy korábbi működésének jóváhagyása jeléül — megint Várkonyi
Hildebrandot választották meg, de a társelnökök sorában ott találunk olyan
neveket, mint Hermann Imre és Szondi Lipót, a választmány tagjai között
pedig P. Liebermann Lucyt, Mérői Ferencet, Gleimann Annát és másokat.
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Sajnos az újra feltámasztott Társaság élete rövid volt. Munkássága ki sem
bontakozhatott. A történelmi események megint kritikus szakaszba érkeztek,
és a személyi kultusz nehezen kielemezhető okokból Pszichológiai Társaságun
kat feloszlatta, az újra beindult Magyar Pszichológiai Szemlét beszüntette.
Nemcsak a tudomány művelése, hanem annak egyetemi képviselete, az ugyan
csak újonnan megalakult Pszichológiai Tanszék sorsa is veszélyben forgott.
Szükségtelen kitérni arra, hogyan sikerült legalább az egyetemi tanszéket és a
Gyermeklélektani Intézetet átmenteni, sőt valamilyen sovány kutatómunkát
is végezni és beszámolókat közölni. De mindez a tudományos életnek gyengén
pislákoló tüze volt — csak hogy éppen ki ne aludjon addig, amíg újra fellobban
hat.
A személyi kultusz időszakának lezárulása után — néhány kritikus év eltelté
vel — ez az újra fellobbanás meg is történt. Ügy látszik, hozzátartozik ennek a
tudománynak a magyarországi sorsához, hogy a döntő segítséget más tudo
mányterületről kapja — ezúttal olyan területről, mely nem is közvetlenül és
szorosan határos a pszichológiával. Ma, több év távlatából, a helyzetet higgad
tan mérlegelve világosan látjuk, hogy elismeréssel kell adóznunk a gyermekgyógyászat kiváló professzorának, Gegesi Kiss Pálnak azért, hogy a pszicholó
gia azokban a nehéz időkben újra megtalálhatta és elfoglalhatta méltó helyét
a tudományok családjában, kiépíthette és megerősíthette szervezeti kereteit,
megindulhatott a korszerű egyetemi pszichológusképzés, és tudományunk
külön magas szintű akadémiai képviseletet nyert. Bár az már nagyrészt a
pszichológusokon múlott, hogy a kiharcolt kereteket kitöltsék és a lehetőségek
kel éljenek, mégis ebben éppen a Pszichológiai Társaságnak kellett volna a ma
ga eszközeivel közreműködnie. Sajnos ezután is csak jó néhány év elteltével
került sor arra, hogy a Magyar Pszichológiai Társaság újra megalakuljon.
Noha mindebben kétségkívül része volt a megújhodott idők szellemének, mégis
tagadhatatlan, hogy Gegesi Kiss Pál akadémikus rendkívüli aktivitása, cselek
vő és szervező képessége és nem utolsósorban különös elkötelezettségérzése a
pszichológia iránt nagyban hozzásegített tudományunk viszonylag gyors újrafelemelkedéséhez. Ezt el kell ismerniük azoknak is, akik némi aggodalommal
nézték a
ha szabad így mondanom
idegen beavatkozást és a vezetés
bizonyos egyoldalúságát.
A Társaság mindenesetre már kezdettől élénk tevékenységet fejtett ki, tudott
fórumot teremteni az előadások és viták számára, a tudományos élet fellendült.
A nagygyűlések tudományunk művelőinek valóságos seregszemléivé váltak.
Kapcsolatba léptünk külföldi pszichológiai társaságokkal, tagja lettünk a
Pszichológiai Társaságok Nemzetközi Uniójának. Világkongresszusokra jár
tunk. Rendezvényeinkre messzi országokból is ellátogattak. A Társaság rajta
tartotta a szemét minden fejleményen, mely a pszichológiát érintő kérdések
kapcsán előállt, őrködött — amennyire tudott — tudományunk és a szakma
művelésének ideológiai tisztaságán. Azt hiszem, nagyjából kialakult a pszicholó667

gusok társas interakcióinak az a különleges hálózata, mely az ún. tudományos
életet konstituálja. És hadd tegyem hozzá — nem hiányzott belőle a belvillongásnak az a mértéke sem, mely minden élethez — a tudományoshoz is — hozzá
tartozik. És ha nem is felségsértéssel vádoltuk egymást, mint a Royal Society
egykori tagjai — a behatóbb vizsgálat talán kiderítené, hogy némileg analóg
megrovások nálunk is elhangzottak egymás tudományos munkájával szem
ben.
A Társaság működésének legutóbbi — körülbelül 10 éves — szakaszáról nem
is mondok többet, egyrészt, mert úgy vélem, az ünnepi megemlékezés nem
egyszerűen beszámoló vagy kritikai értékelés, másrészt talán nem is volna
egészen ildomos, mert ebben a működésben magam is mint a Társaság elnöke,
több éven át részt vettem. Befejezésül inkább kitérek egy gondolatra, mely
természetes módon felmerül, ha ma egy tudományos társaság 50 éves fennállá
sáról megemlékezünk. Ez az 50 év ugyanis nagyon különbözik a korábbi idők
50 éves szakaszaitól. Ebben az 50 évben egyesek becslése szerint több történt a
tudományokban, m int az összes előző századokban együttvéve. Lezajlott vala
mi, amit gyakran — helyesen vagy helytelenül — mint tudományos-technikai
forradalmat emlegetnek. Valóban csodálatos tudományos felfedezéseknek és
azok még csodálatosabb technikai alkalmazásának lehettünk tanúi az utolsó
évtizedekben. A természet folyamatainak és erőinek ilyen mérvű és jellegű
felhasználásáról az emberiség még utópiáiban is alig álmodott. Nemcsak a
nehéz fizikai munkától mentesítenek a gépek, de bonyolult műveleteket, tech
nológiákat és szellemi működéseket is elvégeznek helyettünk gyorsabban és
pontosabban, mint mi. Messze menne, ha csak példákat akarnék felhozni abból,
am it a fizikában, kémiában, biológiában, elsősorban a molekuláris biológiában
és az orvostudományban felfedeztek, és az ember életének megkönnyítésére,
megjavítására, adott esetben megmentésére alkalmaztak. A civilizált ember
életvitele valamilyen kis ponton szinte napról napra javul, egyszerűsödik,
kényelmesebbé vagy biztonságosabbá válik — legalábbis látszatra. Csak azért
ecseteltem néhány mondattal ezt a forradalmat, hogy élesebben álljon előttünk
egy kérdés: volt-e és van-e a pszichológiának is része a tudományok e forradal
m ában ? Bármennyire is lelkesedünk a pszichológiáért — legtöbben nem mérnök
azt állítani, hogy a tudományos-technikai forradalomhoz komolyabb mértékben
hozzájárultunk. Tegyük fel egyszerűen és nyersen a kérdést: voltak-e a pszi
chológiában az utolsó években olyan jelentőségű és kihatású felfedezések, mint
az előbb felsorolt tudományokban? Nemrég Nobel-díjat kapott a kiváló szovjet
fizikus, Kapica, többek között azért, mert felfedezte az ún. szuper-folyadékot,
azt a folyadékot, melynek belső súrlódása nulla. Még azoknak is, akiknek kevés
fogalmuk van a fizikáról, az a benyomásuk, hogy itt valami nagyon konkrét,
jelentős, az emberi élet számára hasznosítható felfedezésről van szó. Volt-e
ilyen horderejű és kihatású felfedezés a pszichológiában? Tudom, hogy az ilyen
összehasonlítás nagyon bizonytalan s nem is nagyon szakszerű — mégis talá558

lomra utalok egy olyan kísérleti eredményre, mely engem mélyen megragadott.
Olyan alacsony rendű emlős, mint a fehér patkány, meg tudja tanulni, hogy
valamilyen műveletet elvégezzen, pl. átugorjon egy palánkon, vagy lenyomjon
egy pedált — ha ezáltal valamilyen testi ártalomtól,-pl. áramütéstől mentesül.
Amint a kísérleti fülkébe teszik és áramütés éri, azonnal elvégzi a kívánt mű
veletet. De ha két ilyen védekezni tudó állatot együtt tesznek a kísérleti fülkébe
és áramütést mérnek rájuk, akkor — ahelyett, hogy a mentesítő műveletet
elvégeznék, egymásnak esnek és verekedni kezdenek. Reflexszerű verekedésnek
—„reflexive fighting” -nak — nevezték a jelenséget felfedezői, Ulrich és Azrin
amerikai kutatók. Mint mondtam, a kísérlet különösen megragadott, mert
gondolataim szinte feltartóztathatatlanul tovább szőtték és követték az össze
függéseket. Nem úgy viselkedik-e az állat, mintha az őt ért baj okát a másik,
közelben levő társállatban látná, s őt akarná valahogy kiiktatni vagy h atásta
lanítani? Ez a hamis „elgondolása” — ha szabad így mondanom — annyira
erős, hogy szinte elfeledteti vele a műveletet, melyet a baj elhárítására már
megtanult.
Azt hiszem, nem kell merészebb fantázia ahhoz, hogy a kis rágcsálótól az
emberig ugorjunk a törzsfejlődésben, és észrevegyük az analógiát azzal, amit
egyes amerikai szociálpszichológusok az emberi viselkedés motivációjában
nagy súllyal emlegetnek és röviden így aposztrofálnak: a személy m int ok —
„the person as cause” . Mi emberek is hajlamosak vagyunk a bennünket ért
baj vagy csapás okát a másik emberben látni — szívesebben, mint a véletlen
játékában, vagy saját magunkban. Nekünk is különleges kielégülést hoz, ha
megtámadhatjuk a személyt, ki úgy véljük, bajunk okozója. És ha ilyen sze
mély végképp nincs kéznél, akkor alkotunk egyet — ördögöt vagy istent —, és
őt sértjük meg káromló szóval. Legkirívóbb példa talán a bűnbak keresés
de bár nagyon más jellegűnek látszik, ide tartozik az is, amikor a szerző
mindjárt rosszindulatot vagy ellenségességet lát a munkáját negatívan bíráló
kollégában — csakúgy mint Petőfi juhászbojtárja, aki bánatában nagyot üt a
szamár fejére. A patológiás véglet, a paranoiás üldöztetési téveszme így
- mint súlyos regresszió — egy korai törzsfejlődési szintre volna értelmezhető.
Természetesen nagyon sok további kutatást és kísérletet kell végezni még
ahhoz, hogy ezek a sejtésszerű elgondolások a szigorúan tudományos elmélet
rangjára emelkedjenek. De tegyük fel, hogy a további kutatás mindezt fénye
sen igazolná — vajon akkor — s itt visszatérünk kiindulási kérdésünkhöz
az Azrin—Ulrich-féle reflexív verekedés felfedezését olyan horderejűnek és ki
hatásúnak tarthatnók-e, mint amely a szuperfolyadék felfedezéséhez hasonlít
ható ? A kérdés megint nem nagyon szakszerű — mégis, azt hiszem, sokunknak
az az érzése, hogy nem volna hozzá hasonlítható. M ért ?
Mielőtt a kérdésre megpróbálok válaszolni, elárulom, hogy nem véletlenül
választottam a fent említett kísérletet. Közvetlenül a második világháború
befejezése után az Amerikai Pszichológiai Társaság újonnan megalakult Szociál66 9

pszichológiai Szekciójának ülésén Gordon Allport elnöki beszédében némi
pátosszal felrótta a pszichológia tudományának, hogy szinte tehetetlenül
végignézte a szörnyű háborút. Megállapította, hogy az ember morális fejlődésé
ben messze elmaradt a technikai fejlődés mögött. A morális fejlődésben kellett
volna a pszichológiának közreműködnie. Más helyütt már rám utattam arra,
hogy ezt a szemrehányást nem kell túl komolyan vennünk. Mi tudjuk, hogy a
háborúk mögött nem valamilyen az emberekben lakozó morbid pszichikus álla
pot húzódik meg — ahogy Allport feltételezte —, hanem a társadalmi erők szö
vevénye és a termelési viszonyok alakulása az adott történelmi szituációban.
Mégis ebben a háborúban nemcsak csaták voltak. A bűnbak keresési tendenciát,
melyet — sejtésünk szerint — az Ulrich-Azrin-féle kísérlet alacsony törzsfejlő
dési szinten olyan szépen demonstrál — a homo sapiens-nél politikai célokra
olyan mértékig tudták fokozni, hogy az addig soha nem látott méretű népirtás
hoz vezetett. És ez már a morális fejlődésre is tartozik. Még inkább a morális
fejlődésben való elmaradást jelentik olyan jelenségek, mint a bűnözés, különö
sen a fiatalkori és szervezett bűnözés elharapódzása, a politikai banditizmus és
még sok minden, amiről az újságok naponta írnak. Természetesen nem egyszerű
en a morális fejlődés az, amiben a pszichológiától nagyobb — még hozzá nagy
ságrendben nagyobb — segítséget vártak volna el, hanem általában az ún.
„emberi tényező” szerepe az élet minden pontján, pl. mindannak kezelésében,
amit a megcsodált technikai forradalom nyújt számunkra. Csak az egyszerűség
kedvéért korlátozom magam az Allport által kiemelt területre.
Nagyon nehéz elgondolni, mit tehetett volna a pszichológia a morábs fejlődés
terén —pl. éppen a bűnbak keresés szörnyű elfajulása ellen — olyan ismeretek
birtokában, mint amilyet — feltevésünk szerint — a fent említett kísérlet
nyújt. Talán ráeszméltethette volna az embereket, hogy itt egy, az állati életből
visszamaradt örökség csökevényről van szó, mely az emberi életben már teljes
séggel haszontalan és kártékony. Ért volna valamit egy ilyen ráeszméltetés ?
Az etológus a reflexív verekedés tényét az állatnál értelmezni tudja. Nagyon
leegyszerűsítve a következőről van szó: természetes életszínterében az állatot
testi ártalom leggyakrabban, tehát legnagyobb valószínűséggel valamilyen
más állat — esetleg állattárs — részéről éri. Viszonylag ritkán fordul elő a fehér
patkány életében, hogy egy kő véletlenül ráesik, vagy villámcsapás éri. A ter
mészetes kiválasztás — vagy ahogy Lorenz nevezi — a szelekciós nyomás azok
nak a változatoknak a fennmaradását segítette elő, melyek a testi ártalomra a
közelben levő másik állat hatástalanításával vagy kiiktatásával válaszoltak.
De az ember bonyolult életkörülményei között ez már teljességgel tárgytalan.
Használt volna-e, ha ezt világosan és meggyőzően elmagyarázzuk az emberek
nek?
Nem akarom itt az agyonkoptatott szólamot ismételni a ráció gyengeségéről
az ösztönössel szemben. Inkább arra az egyelőre még nem eléggé kiforrott el
gondolásra utalnék, mely ezt a gyengeséget kissé konkrétebben magyarázni
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igyekszik. Konrad Lorenz az agresszióról szóló fejtegetéseiben rám utat egy
aszinkronizmusra, rossz időzítésre a biológiai és a kulturális fejlődés között.
Megint csak nagyon vázlatos ismertetésre szorítkozom. Az állatok támadó
fegyvereinek — agyarainak, szarvainak, karmainak, mérgeinek — kialakulása
évszázezres vagy -milliós fejlődés eredménye. De ugyanezen idő alatt a ter
mészetes kiválasztás, a szelekciós nyomás kiszűrte azokat a faji változato
kat, melyek fegyvereiket gyilkos módon saját fajtársaik ellen használják.
Ez az idő elég volt arra is, hogy a megtámadott állat szubmisszív, önmegadó
viselkedése gátló ingerré váljék az erősebb állat számára. így a faj fenn
maradását veszélyeztető testvérgyilkosok — a génváltozattal együtt, mely erre
a viselkedésre predesztinálta őket — fokozatosan kivesztek. De az ember
kulturális fejlődése során néhány ezer év alatt fantasztikus gyilkos fegyverek
birtokába jutott. Ez a néhány ezer év biológiailag rövid idő, és nem volt ele
gendő arra, hogy a természetes kiválasztás a faj fennmaradása érdekében funk
cióját teljes mértékben érvényre juttassa — bár a törvényekkel és igazságszol
gáltatással azt elősegítették. E rövid pár ezer év alatt az sem fejlődhetett ki,
hogy az ember szubmisszív viselkedése — pl. ha arcul ütik, oda tartja a má
sik orcáját is — gátló ingerré váljék a támadóval szemben. És arra sem volt
elegendő az az idő, hogy az úgy látszik genetikusán programozott bűnbak ke
reső tendencia teljesen eltűnjék, vagy gátolt állapotából lelkiismeretlen de
magógok által előhívható ne legyen. Ezért maradtunk — magas kultúránk
ellenére — egy faj — tele gyilkosokkal, ármánykodókkal, háborúra készülőkkel
és bűnözőkkel.
Lehet, hogy ez csak egy kiváló etológus spekulációja, mely elhanyagolja a
ható tényezőknek azt a nagyon bonyolult szövevényét, mely az emberi fajnak
a társadalmi életformára való áttérésével és a különböző társadalmi rendszerek
kialakulásával függ össze - és még talán sok minden mással. Azt hiszem, vala
mennyiükben felmerültek lehetséges ellenvetések. Mégis, ha a gondolatmenet
nek csak egy szemernyi igazságmagva van — és magam hiszem, hogy van —
akkor már feldereng előttünk az alapnehézség, mellyel a pszichológiának meg
kell birkóznia. A pszichológus és az etológus egészen más rendszerű jelenségek
kel áll szemben, mint a fizikus vagy a kémikus. A folyadék belső súrlódása nem
olyan tulajdonság, mely évmilliós fejlődés során az anyagba valahogy „beprogramozódott” , ez minden fejlődéstől független, törvények által determinált
jelenség. Ha e törvényeket kikutatták és felismerték, elvben megvan a lehetőség
a beavatkozásra. De a beprogramozott jelleggel szemben valamilyen gyorsan
megvalósítható ellenprogramot kigondolni, működésbe hozni és érvényre
juttatni — gigantikus feladat. Kant azt mondta: „Két dolgot csodálok: a csil
lagos égboltot felettem és az erkölcsi törvényt bennem” . Azt hiszem, az utóbbit
meg is csodálhatta. Mert az, hogy mint Kantban, az emberek többségében ott
él az erkölcsi törvény
még ha csak pislákolva és könnyen elolthatóan —.ak 
kor is az emberi fejlődés csodálatos teljesítménye. Mindegy, hogy ezt valamilyen
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ősi, atyai tilalom bevetítése, introjekciója által vagy valamilyen más módon
érték el. Talán a pszichológia, a szociológia, az antropológia és az etológia össze
fogásával további nagyobb hatékonyságú és tudatosan alkalmazott módszere
ket dolgoznak ki, melyekkel ennél többet — és talán ugrásszerűen — elérhe
tünk. De ettől még messze vagyunk.
K ant még azt is mondotta: a fejlődésben el kell jutnunk odáig, hogy a gyil
kosság elkövetésére éppúgy ne kelljen törvényt hozni, mint az emberhús-evésre.
De K ant még nem ismerhette a darwini fejlődéselméletet és az etológiái kuta
tást. Kern tudhatta, hogy az irtózást a saját fajhoz tartozók felfalásától a sze
lekciós nyomás több millió éves fejlődés során már — hogy úgy mondjam —
előkészítette. Kivételt természetesen találunk a kannibalizmusra — nem túl
sokat — különleges, legtöbbször zavart vagy szorongatott élethelyzetekben és
ritualizált viselkedésekben — hasonlóan az ember kultikus gyilkosságaihoz.
Néhány emberi fajtánál is fennmaradt a kannibalizmus. De egészen másképp
állunk az „irtózással” , ha olyan egyszerű cselekvésről van szó, mint az, hogy
valaki modern fegyverével rálőj jön a másikra, akitől pénzét elveheti. Vagy
— hogy Lorenz egy példáját idézzem — emberek, akik nehezen szánták magu
k a t arra, hogy az illetlenül viselkedő gyermeknek egy pofont adjanak, megtet
ték az egyszerű mozdulatot, mellyel a gyújtóbombát kioldó szerkezetet mű
ködésbe hozták és esetleg gyermekek százainak szörnyű tűzhalálát okozták.
Nagyon félő tehát, hogy egyelőre nemigen álmodozhatunk arról a korról,
melyet — a paradicsomi múltba visszavetítve — a római költő megénekelt:
„sponte sua sine lege fidem rectumque colebat” —, melyben önkéntesen, tör
vény nélkül művelték a bizalmat és igazságosságot.
Elnézésüket kérem a kissé laza eszmefuttatásért, de némi felmentést szeret
tem volna találni a pszichológia — és az azt ápoló társaság — 50 évére, melynek
folyamán e tudomány sem ismeretállományának gyarapításában, sem azok
felhasználásában nem tudott lépést tartani a tudományos-technikai forradalom
mal. De ha nem is a forradalmiság nagyságrendjében értékelve — mi pszicholó
gusok mégis büszkén tekintünk vissza erre az 50 évre, melyben egy fiatal, ala
kuló tudomány belső eszmei forrongásainak és itt-ott megtisztulásainak tanúi
lehettünk. Azt is hiszem, hogy olyan fejlődés kezdetei bontakoztak ki tudomá
nyunkban, melyek nagy eredmények elvárására jogosítanak fel. Engedjék meg,
hogy megemlékezésemet e mély meggyőződésből fakadó bizakodás gondolatával
zárjam le.

Lénárd Ferenc: A M agyar Pszichológiai Szemle története

„H a a tudás a szépnek és a tiszteletreméltónak sorába tartozik, s ha a tudás
nak egynémely fajtája e sorban előbbre való, mint a többiek, akár mert szabatosabb mint amazok, akár mert tárgya értékesebb és tiszteletreméltóbb, mint a
562

többié, - akkor mindezen két oknál fogva a pszichológiát helyezném a sor élére.
Mert a lélek ismerete minden faj táj ú igazság számára egyaránt hasznot nyújtó.
Legfőképpen a természetre vonatkozóan áll ez, lévén a lélek mintegy az élő
lényeknek indító kezdete.”
,,Jobb bevezetést mai előadásomhoz, mint e sorokat, amelyekkel közel két
ezer és háromszáz évvel ezelőtt Arisztotelész nyitotta meg a lélekről szóló
könyvei elejét, hosszas keresgéléssel sem tudtam találni.”
Ezek a szavak hangzottak el 1928. április 26-án a Magyar Pszichológiai Tár
saság első előadóülésén, Ranschburg Pál székfoglaló előadásában, két hónappal
a Társaság megalakulása után. Ennek az előadásnak szövege jelent meg első
nek ,,Psychologia és természettudomány” címmel a Magyar Pszichológiai
Szemle 1928. évi első számában.
A most idézett sorok folytatása is tanulságos. „Valóban, mennél több oldalról
sikerült életem folyamán akár önmagámon, mint lelki életet élő magánember
nek, akár másokon, mint ideg- és elmeélettan terén kutató és az ideg- és elme
élet zavaraiba gyógyítólag beavatkozó búvárnak közelebb jutnom a lelki-testi
természet vonatkozásaiba való betekintéshez, —mind a mai napig egyre fokozó
dó mértékben minden elmélet és minden gyakorlat számára még döntőbb fon
tosságúnak bontakozott ki előttem a léleknek és vele kapcsolatban a természet
nek ismeretével foglalkozó tudomány. Egy emberi élet rövid, s ha életemnek,
mióta gondolkodni tudok, alig volt éber pillanata, melynek tartalm át akarvanem akarva ne kapcsoltam volna a lélekről gyűjtött s feldolgozott tapasztala
taimhoz, egyre világosabban látom, hogy nem egy, de száz élet sem volna elég
séges ahhoz, hogy a lélek tudományából a lélek minden irányú végleges és teljes
tudása váljék.” .
E sorokból nemcsak Ranschburg Pál szerénységét, a pszichológia fontosságá
ba vetett hitét ismerhetjük meg, hanem a pszichológia egész területét felölelni
szándékozó első magyar tudományos folyóirat szerkesztési irányvonalát.
Ennek ismeretében kezdte meg a Szemle szerkesztését 1928-ban Boda István és
Juhász Andor, majd 1929-ben Boda István és Nyirő Gyula. Szerkesztő munká
juk négy éven át tartott.
Az első évek széles szárnybontásról tettek tanúságot.
A pszichológia és filozófia viszonyát taglalja Pauler Ákos az általa kidolgo
zott objektív-idealista bölcseleti rendszer szemszögéből. — Várkonyi Hildeb
rand bemutatja az alaklélektant, ő ezt a pszichológiai irányt alkatlélektannak
nevezi. Követésre méltó példa, hogy a Psychologiai Társaság az elnevezés ügyé
ben állást foglalt, és az alaklélektan szó mellett döntött. — Nyirő Gyula arról
ír, hogy a pszichiátriában milyen jelentős szerepet töltenek be a pszichopatoló
giai és a pszichológiai irányzatok. — A lelki jelenségek tudati megjelenési for
máit elemzi Juhász Andor, az ifjúsági lélektan fő kérdéseiről ír Tőrös László, az
eszmélések organizálódását mutatja be folytatólagos tanulmányokban Boda
István.
2 Magyar Pszichológiai Szemle
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A Szemle ebben az időszakban tanulmányokat közölt Ady-költemények
pszichiátriai vonatkozásairól, a vallásos lélek típusairól, kritikai áttekintést
n y ú jto tt az eidetika-kutatásokról és az újabb amerikai pszichológiai irányokról.
Ez utóbbiról a Harvard-egyetem egyik pszichológusa számol be, aki — többek
közt — megállapította, hogy „négyszeres bizonyítékunk van arra, hogy a ter
mészetes adottságok nem határozzák meg előre, de jóformán még csak nem is
irányítják az egyént specifikus viselkedésében . . . az amerikai pszichológusok
egyre növekvő száma hisz abban, hogy megfelelő nevelés és környezet egyénileg
boldog és a társadalomnak hasznos embereket tud létrehozni” . Ötven évvel
ezelőtt láttak e sorok napvilágot. Érdemes ezen elgondolkodni.
Joó Tibor ismertet egy kiadatlan régi magyar lélektant, amelyet 1800 elején
Szüts István Psychologia empirica címen latin nyelven írt és amelyet Bálint
György fordított magyarra. A munka címlapja magyarul így hangzik:
Tapasztalásbeli emberlélekértékség, melyet főtisztelendő Szüts Istvány a
Pesti Királyi Magyar Mindenségben az Okértékségnek nagy Tudományú és
Érdemű Tanítójának Rendje szerént Kedves Nemzete nyelvén írt Bálint
György Tekintetes Nemes Csongrád Vármegyébe helyheztetett Szentes MezőVárossában, Születése Földjén.
Kétszáz év múlva mai pszichológiai terminológiánk lehetséges, hogy ugyan
ilyen furcsának fog hatni.
A közlemények számára a Szemle szerkesztősége a kaput tudatosan tárta
szélesre. A tudatosságot bizonyítja Ranschburg Pál 1929. évi közgyűlési elnöki
megnyitója. Ebből idézem a következőket:
„H a vizsgáljuk, hogy első közgyűlésünk óta mi foglalkoztatta társaságunk
működő tagjait, el kell ismernie minden pártatlanul itélőnek, hogy mind a tár
saság által kiadott Magyar Psychologiai Szemlében közölt egyéb értekezések
mindvégig tudományos nívójuk mellett rendkívül sokoldalúak voltak. Hogy
csak magukat a székfoglaló előadásokat említsem, azok másfél év alatt a kö
vetkező tárgykörökből merítették problémáikat: Általános pszichológia:
a tu d a t kategóriái. — A pszichológiai kauzalitás. — Új pszichológiai alaptör
vények. — Karakterológia. — Tipológia. Individualpszichológia: A személyiség
struktúrája. — Az egyéniség. — A típusok. A karakter. Kapcsolat a pszichológia
határterületeivel: Pszichológia és természettudomány. — Pszichológia és filozó
fia. — Pszichológia és esztétika. Társadalmi rétegek lélektana: Az agrárizmus
pszichológiája. Pszichotechnika és hibapszichológia: Az erkölcsi habitus vizsgá
lata. — A sajtóhibák pszichológiája. Tehetségpszichológia: Ady-költemények
elmeorvostani megvilágításban. —A hazugság és képzelet viszonya és típustana.
Vallás-pszichológia: A vallásos lélek típusai. Pedagógiai és gyógypedagógiai
pszichológia: Az ifjúsági lélektan fő kérdései. — Az erkölcsileg hibás gyermek.
Orvosi pszichológia és pszichopatalógia: A félelem pszichológiája. — Homlokagy
és pszüché. Pszichofizika és kísérleti pszichológia: Homogén és heterogén
összetételű színsorok érvényesülése a tudatban. — Végül Vizsgálati mód664

szerek: Az egyéni és népi típusvizsgálat módszerei. — Módszertani alapgondo
latok.
Érdemes lenne a Ranschburg által megadott tematika alapján felvázolni a
pszichológia tudományterületeire vonatkozó korabeli felfogást.
A felsoroláshoz Ranschburg hozzáteszi, hogy „ezeken kívül a társaság folyó
iratában több igen nívós közlemény jelent meg a pszichológia egyéb területei
ről” . De kritikusan megjegyzi, hogy „még mindig nem voltunk eléggé sokolda
lúak, mert hiszen számos fontos határterületet nem tudtunk belevonni műkö
désünkbe. így hiányzott programunkból egyebek között a filológiai, a törté
nelemtudományi, a közgazdasági, az ethnográfiai, a kriminológiai és a büntetés
lélektani, a sajátképeni fiziológiai, az örökléstani, a behaviorizmusos stb.
pszichológiai kutatás. Nem kételkedünk, hogy valamennyinek növelésére
előbb-utóbb akadnak igazán hivatott erők, illetve ezen meglevő erők mielőbb
megjelennek körünkben és résztvesznek termékeny munkánkban.”
Ezt az optimizmust azonban felhők árnyékolják be. Ugyanis így folytatja:
„A társaság tudományos létjogosultsága bizonyítva van. Hogy élhessen, ahhoz
anyagi exisztenciájának is biztosítva kell lennie. Ez pedig, ha nem akar bizony
talan hivatalos támogatásoktól függeni, pártoló és alapító tagjainak számától
függ-”
Ugyanakkor az ügyvezető titkári jelentés (az ügyvezető titkár Boda István
volt) közölte, hogy az 1929. évi két kötetből csak egy jelenhetett meg, mert a
második kötet „megjelentetésének anyagi fedezete egyelőre csupán tagdíjfizetési kötelezettségeiknek pontosan eleget még nem tett tagjaink tagdíjhát
ralékában van meg” .
Juvancz Iréneusz pénztáros jelenti, hogy a 250 tagból a teljes tagdíjat csak
115 fizette be.
A Magyar Tudományos Akadémia és az akkori Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium évről-évre megállapított és éppen ezért bizonytalan segélyei
tették ideig-óráig lehetővé a Magyar Psychologiai Szemle megjelentetését.
Az anyagi nehézségek ellenére a Szemle tartalmilag gazdagodott. Nemcsak
arra gondolunk, hogy közölte Székely Lajos nagyszabású tanulmányát a pszic
hológiai megismerés útjairól, és hogy a közölt tanulmányok, kongresszusi
beszámolók, könyvismertetések egyre gazdagabbá, színesebbé váltak, hanem
arra is, hogy a Szemle megkezdte a viták közlését.
Az első vitairatot Boda István állította össze Bartók György és Brandenstein
Béla tanulmányaival kapcsolatban „A tudattalan problémája és spekulációs
szellemű vizsgálatának veszélyei” címen.
A vitarovatból kiemelésre méltó Ranschburg Pál írása. Ő „Talentum és fo
gyatékosság” címen megjegyzéseket fűz Szondi Lipótnak a tehetségek és fo
gyatékosságok testi és elmebeli alkattanát és biológiai kapcsolatait tárgyaló
1930 és 1933 között megjelent munkáihoz. Ranschburg megállapításával v itat
kozik Szirmayné Pulszky Henriette a Szemle következő számában, „Néhány
2*
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statisztikai adat a zseni-kérdéshez” című tanulmányában. A gondolkodás sza
badságának ezek a jelei az olvasót jó érzéssel tölthetik el. Ez az öröm azonban
nem marad zavartalan. A vita műfaját ugyanis nem sikerült tisztán tartani.
A Szemle vitarovatában ugyanis találunk önálló tanulmányokat, könyvismer
tetéseket és egyes témákról rövidebb, ún. szemlecikkeket.
Közben Benedek László lett a Társaság elnöke, és Ranschburg Pál tisztelet
beli elnök.
A Szemle közli az új elnök közérdekű előadását a pszichológia jelentőségéről
és az 1932. évi közgyűlési elnöki megnyitóját a világválság nép lélektani okairól.
Ez utóbbival kapcsolatos megállapításai igen nagy mértékben vitathatók.
Figyelemre méltó azonban zárótétele, amely így szól: „Nem szenved kétséget,
hogy fontossággal bírna módot találni arra, miszerint a rendkívüli jelentőséggel
bíró munkakörben tevékenykedő nemzetközi vezérszereplőknek munkaalkal
massága fokozott ellenőrzésben részesüljön.” Ismeretes, hogy ennek a kitűnő
gondolatnak megvalósítására nem volt lehetőség.
A tanulmányok tematikája egyre gazdagodik. Kaufmann Irén a félelemről,
Boda István a következtető-képességről, Juhász Andor a perspektíváról,
Huzella Tivadar a pszichológia és a biológia kapcsolatáról, Szirmayné Bolyai
János munkásságának lélektani értelmezéséről, Urbányi János a reklám lélekta
náról, Pap Zoltán a hisztériás lelki alkat és a tömegpsziché lélektani kapcsola
tairól ír. Közben sorra megjelennek a kommunista Gergő Endre tanulmányai
,,Az érzéklet fejlődése struktúra és fázis szerint” , ,,A lélektani struktúravizsgá
latok módszeréhez” , továbbá ,,Az érzékietek fázisrendszeréhez” címekkel.
Az 1932. évi ügyvezető titkári jelentés gazdasági—exisztenciális problé
m ákat jelez: „Folyóiratunk, a Magyar Psychológiai Szemle, részben a gazdasági
viszonyok súlyosbodása által reánk kényszerített nyomdaváltozás miatt és még
nagyobb részben a megromlott gazdasági viszonyok folytán, a Társaságot ért
súlyos létszámcsökkenés és a tagsági díjak késedelmes befolyása miatt, csak
nagy késésssel tud maga is megjelenni. Sajnos, a Szemle köteteinek eddigelé
megszokott, tekintélyes terjedelmétől már a most megjelenés előtt álló szám
ban is eltérni leszünk kénytelenek.” A gazdasági problémákat a Szemle jelentős
térj edelemingadozásokkal j elezte.
A Magyar Psychologiai Szemle történetének második priódusa 1934-ben
vette kezdetét. A szerkesztők: Yárkonyi Hildebrand és Nyíró Gyula. Bejelentik,
hogy az eddigi programot érintetlenül hagyva, törekedni fognak az eddig elért
tudományos színvonal megtartása mellett a gyakorlati életből közvetlenül
felmerülő problémákkal még a jelenleginél is többet foglalkozni a lapban. (Az új
szerkesztők — szinte kivétel nélkül — a lapindításnál ezt mindig megígérik.)
Bejelentik továbbá azt is, hogy a lap olvasókörének kibővítésére törekednek.
(Előbb láttuk, hogy a lap léte függött ettől.)
A Szemle elsőnek több mint öt ív terjedelemben közli Benedek László tanul
m ányát „Az insuhn-shock hatása a szemléletre” címmel.
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Ezzel elkezdődik egy olyan káros szerkesztői gyakorlat, amely azzal jellemez
hető, hogy a folyóiratszerkesztés tudatos vagy nem-tudatos megkönnyítése
érdekében vagy más okból megjelentetnek a lapban több íves kismonográfiákat.
Ez a gyakorlat tetőzött 1937-ben, amikor a lap közzétette tizenkét ív terjede
lemben Ranschburg Pálnak ,,A magasabb szellemi működések helyes vagy té
ves voltát megszabó törvények” -ről szóló tíz részből álló munkáját. A kilence
dik rész második fejezete és a tizedik rész elmaradt. Ezt a lap későbbre ígérte.
Az a tény, hogy a legkiválóbb magyar pszichológus kénytelen volt könyvét egy
folyóiratban megjelentetni az ország kulturális színvonalának alacsony voltára
volt elsősorban jellemző.
A Pszichológiai Szemle törekedett nemzetközi kapcsolatok kiépítésére. Ezt
szemlélteti az 1934-ben megjelentetett közlemény. Ebben Várkonyi Hildebrand
ismerteti Spearman felhívását egy nemzetközi munkabizottság létrehozására
a személyiséglélektani kutatások előmozdítására. írását e sorokkal fejezi be:
„Minthogy hazánkban is örvendetesen fellendültek a személyiségtudományos,
pszichoanalitikus, differenciás-lélektani kutatások, felhívjuk a lélektan mun
kásainak figyelmét Spearman nagyszabású vállalkozására. A magyar lélektan
munkásai sem hiányozhatnak az egyetemes lélektannak ezen időszerű vállal
kozásából.” Ugyanez a szám közli a huszonhárom éves Ortutay Gyula vitairatát
a tánc etnológiájáról és lélektanáról.
Mind az 1935., mind az 1936. évi kötet Gergő Endre egy-egy nagyobb tanul
mányával nyit. Eocher bemutatja Stekel, Adler, Jung és Frank pszichológiai
felfogását. Vértes O. András felvázolja egy új milieu-pszichológia alapgondola
tát. Jablonszky Albin az ifjúság jellemének fejlődéséről ír. Elkészült az érettségi
vizsgálathoz kapcsolódó értelmesség-vizsgálat és a középiskolai növendékekről
vezetendő személyi megfigyelő-napló tervezete, Boda István munkája. Ransch
burg Pál bemutatja az újabb természettudományos pszichológiai irányzatokat,
és megjelenik a cselekvések elemzése Várkonyi Hildebrand tollából. Ezt követi
legnagyobb meglepetésünkre egy francia nyelven közzétett tanulmány, amely
nek szerzője W. Bischler genfi pszichológus. A tanulmány a pszichoanalitikus
iskola valláslélektani felfogását m utatja be kritikai szemszögből. Bischler
nevét nem találtuk a Psychological Register-ben. Ez arra vall, hogy őt nem
jegyzik a több ezer pszichológus között. A cikk francia nyelven történő heve
nyészett közlése jelzi, hogy a Szemle szerkesztése elbizonytalanodott. Ezt meg
erősíti az a tény is, hogy leközölte Somogyi József írását a fajpszichológiáról,
erről az abban az időben oly károsan divatos témáról.
Változatlanul erős azonban a Szemle orvosi pszichológiai része. A schizophreniárok új szóképzéseiről Reitmann Ferenc, a szélhámos lelki alkatáról Nyirő
Gyula és a schizophreniás gondolkodási zavarokról Angyal Lajos, a Társaság
későbbi főtitkára ír.
Jelentkeznek a szegedi fiatalok is. Tömöri Viola a parasztcselekvés lelki
dinamikáját m utatja be.
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Közben a nehézségek egyre fokozódtak. Az 1936. évi kötet 1938-ban jelent
meg. A szerkesztői előszóból megtudjuk, hogy ,,azok a nehézségek, melyek a
mai viszonyok között egy autarkiára kényszerült magyar tudományos folyó
irat elé tornyosulnak, folyóiratunknak két évi szünetelést parancsoltak” .
Ma m ár nem tudjuk megállapítani, hogy ez a szüneteltetés milyen mértékben
vezethető vissza gazdasági-politikai és milyen mértékben folyóirat-szervezési
okokra. Az azonban megállapítható, hogy a késve megjelent kötetben elsőnek
Gergő Endre közel négy ív terjedelmű tanulmánya kezdi meg a sort, „Az akarat
fiziológiai elemzése” címen, és a kötetben nagy helyet foglalnak el könyvismer
tetések helyett egy-egy külföldi tanulmány bemutatása könyvismertetés formá
tum ban, és nem egy esetben ismertet a lap nem a pszichológia tudománykörébe
tartozó munkákat.
Az 1936. évi közgyűlési beszámolóból megtudjuk, hogy nemcsak a Társaság
ta rto tt felolvasóüléseket, hanem szakosztályai, a neveléslélektani, a pszicho
technikai, az esztétikai, a geneológiai is tarto tt előadásokat. Ezek nyomait a
Szemle tanulmányai között nem találjuk, annak ellenére, hogy a szakosztályok
száma egyre gyarapodott. Az esztétikai szakosztály ugyan átszerveződött
önálló esztétikai társasággá, de megalakult helyébe a művészetpszichológiai
szakosztály, továbbá a kriminálpszichológiai szakosztály és a gyakorlati lélek
tani szakosztály.
A Szemle szerkesztésének e második periódusa az 1939-es évvel zárul. A peri
ódus végén a figyelem erőteljesebben fordult a teszt-vizsgálatok felé. Megjelent
a Szemlében Veress Elemérnek öt ív terjedelmű munkája „Az egyéniség diag
rammja, élettani és pszichofiziológiai vizsgálati módszerek bírálata kapcsán”
címmel. Komjáthy Zoltán és Schiller Pál az értelempróbák szerkesztését m utat
ják be, Révész Emil egyszerűsített figyelemvizsgálatról ír, Révay Zoltán értelmességvizsgálati és emlékezetvizsgálati eredményekről számol be, Tarnóczy
Tamás a csoportos igaz-hamis teszt-vizsgálatok gyors és helyes értékelését
ajánlja az olvasó figyelmébe.
Megjelenik két részben Vértes 0. József figyelemre méltó munkája is, ,,A lé
lektan mint a gyógyító nevelés alapja” címmel.
1940-ben kezdődik a Szemle szerkesztésének harmadik periódusa. Ez tart a
felszabadulásig. A folyóirat szerkesztői: Lehoczky Tibor, Mátrai László, Horányi Béla és Lénárd Ferenc. A szerkesztők munkájuk megkezdésekor kifejezésre
ju ttatták , hogy „az időpont, amikor Várkonyi Hildebrand a szerkesztés nehéz
m unkáját elvállalta, folyóiratunk szempontjából túlzás nélkül nevezhető kriti
kusnak, hisz 1934-ben, — de különösen 1936 —37-ben — valóban számolni
kellett azzal, hogy a mostoha anyagi viszonyok m iatt a Magyar Psychológiai
Társaság kénytelen lesz lapjának, az egyetlen magyar lélektani folyóiratnak
megjelenését beszüntetni. Várkonyi átküzdötte magát e nehézségeken, s aTársaság külső és belső erőit összefogva és latba vetve biztosította Szemlénk létfel
tételeit. De túl az anyagi conditio sine qua non megteremtésén, munkássága a
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folyóirat szellemi egzisztenciájának szempontjából is köszönetre kötelez: men
tesen a lélektanban — sajnos — oly gyakori „iskolás” dogmatizmustól, mente
sen a társ- és határtudományokkal szemben való elfogultságtól, a lélektannak
tág látókörű felfogása alapján mindannak helyet adott folyóiratunkban, ami
tudományunk szempontjából értékesnek nevezhető és fejlődésképes. Utódai
nak a szerkesztésben így alig akad egyéb feladatuk, mint — a megemlékezés
szerény szavai után — megpróbálni az ő munkáját ebben a szellemben foly
tatni, s kérni olvasóink bizalmát és támogatását e nem mindig könnyű munká
hoz” .
1940-et írunk. A jelenlevők közül sokan vannak abban a szerencsés helyzet
ben, hogy nem élték át, mit is jelent ez a kifejezés: mostoha anyagi viszonyok.
Ezért tartom szükségesnek annak bemutatását, hogy abban az időben mitől
függött egy tudományos folyóirat megjelentetése. Ennek csak az volt a feltétele,
hogy elő lehet-e teremteni magát a nyomdaköltséget. A nyomdaköltségen kívül
azért nem volt más kiadás, mert a szerkesztés és a tanulmányok írása a szó
szoros értelmében vett társadalmi munkát jelentett. A szerkesztők e társadalmi
„munkaköri kötelezettségé”-hez tartozott még a kinyomott példányok boríté
kolása, megcímzése, postán feladása és a „címzett ismeretlen” jelzéssel vissza
érkezett példányok új, megfelelő címzéssel ellátása és újra postára adása. A lap
megjelentetése csak a nyomdai költségek biztosításától függött. Ha már ezt
sem lehetett megszerezni, akkor ez a megjelentetést veszélyeztette.
A szerkesztők ebben a harmadik periódusban arra törekedtek, hogy egységes
szerkesztési elvek betartásával biztosítsák a lap egzisztenciáját. Legelőször is
azt határozták el, hogy a lapban kismonográfiát nem közölnek. Ezért tették
közzé Ranschburg Pál könyvének hiányzó zárófejezetét önálló tanulmány for
májában. Ezzel is el akarták hárítani a folytatólagos közlemények állandóan
fenyegető veszélyét. A szerkesztők előnyben részesítették az önálló kísérleti
munkákról szóló beszámolókat. Rendszeresebbé tették a szemle rovatot és a
könyvismertetéseket. A folyóiratok ismertetésében is arra törekedtek, hogy az
olvasó a bemutatott folyóiratról teljes képet kapjon, és ne a folyóirat-ismertető
érdeklődése szabja meg, hogy egy folyóiratból mit emel ki, és mit hagy el. Azok
az egységes közlési feltételek, amelyeket a lapban közzé is tettek, lehetővé tette,
hogy az eddigieknél még nagyobb gondot lehetett fordítani tartalmi igényesség
megvalósítására.
Ebben a harmadik periódusban a szerkesztési tendenciát jól szemlélteti a
Társaság akkori elnökének, Benedek Lászlónak 1940 májusában tartott köz
gyűlési előadása, amelyet a Szemle teljes egészében leközölt. 1940-ben vagyunk,
két évvel az Anschluss után. Freud Bécsből már emigrált, és emigrációját nem
sokkal élte túl. Benedek László elnöki megnyitóját így kezdte: „Legutóbbi
működési évünk alatt halt el Freud Zsigmond, a lélekelemzés atyja, akinek
működése nemcsak a psychológiának és a neuropsychiátriának fejlődésére volt
nagy hatással, hanem a kultúrfilosofiát, neveléstudományt, sőt a szépiro669

d a lm a t és esztétikát is félreism erhetetlenül befolyásolta; ilyen irányú kih atá
s a it az utóbbi évek Shakespeare-tanulm ányai az am erikai, angol, francia és
n é m e t széptani irodalom ban jól szem léltetik. N agy érdeme, hogy a „ tu d a t
ta la n ” construkcioinak befolyását a gondolkodásra és cselekvési körre legelő
ször hangsúlyozta, hogy a szim bólum ok jelentőségét felism erte, hogy a dina
m ik u s szemléleti m ódnak posztulálásával a lelki folyam atok megértéséhez sok
te k in te tb e n közelebb hozott. F reud előtt is ak a d ta k ugyan, akik a tu d ati ta r 
ta lm a k hátterét keresték, de kétségtelen, hogy a F reud u tá n általánossá
v á lt ösztöndynam ikai felfogás v ezetett az érző és cselekvő személyiség mé
ly eb b megismeréséhez. F re u d . . . m ár kezdettől fogva egy elm életi rendváz
n a k és saját term inológiának m egterem tésére törek ed ett és ha ennek nem egy
m egtám adható és főleg nem -constituálható része van, ezzel a sebezhetőséggel
nem áll egyedül.” B enedek László azután részletesen m é lta tta F reud érde
m eit. Záró m ondatai így hangzottak: „A sokszor elkeseredett polém iákba
m erülő viták F reudnak nag y érdem eit nem érinthetik. Az ő k u ltú r- és tudo
m án y tö rté n e ti jelentősége e lv ita th a ta tla n . Mi az ő halála ó ta első közgyűlésün
k ö n felállással hódoljunk em lékének.”

Közben Benedek László a Társaság tiszteletbeli elnöke lett, és az új elnök,
Várkonyi Hildebrand az 1942-ben megtartott elnöki megnyitójában Claparède
emlékezete címen méltatta a pszichológiának 1940-ben elhunyt nagy alakját.
E méltatásban Várkonyi külön kiemelte, hogy Claparède „nem zárkózott be a
tudós kutatás elefántcsonttornyába, hanem belevetette magát a városi és nem
zeti politika küzdelmeibe is, mégpedig ugyanazzal a szenvedélyes igazságkere
séssel és meg nem vesztegethető értelmi becsületességgel, amely a szigorú tu 
dóst jellemezte. A közügyek szolgálatát is szent kötelességnek érezte, azonban
azt az egyéni vélemények nagy tiszteletével kötötte össze. Élénk és szeretetre
méltó előzékenységgel kereste mindenütt s mindenben az igazságot és a kölcsö
nös megértést; ebben is követte kis hazájának, Svájcnak legnemesebb hagyo
m ányait s kereste a módokat, miképpen lehetne az értelem és az erkölcsiség
síkján megtalálni a nemzetek kölcsönös megértésének s a valódi hazafiságnak
ú tja it.” Ezeket a figyelemre méltó gondolatokat Claparède 1937-ben, a Párizs
ban ta rto tt nemzetközi pszichológus-kongresszuson részletesen ki is fejtette
nagy tetszéssel fogadott előadásában.
A k é t elnöki közgyűlési m egnyitó előadás tém ájának bem utatásával szem
lé lte tte m a pszichológia vezetőinek állásfoglalását abban az időben, amikor
A u sztria bekebelezésével, Lengyelország és később a Szovjetunió m egtám adásá
v al a fasiszta befolyás egyre jobban erősödött országunkban. Az ilyen nyílt
állásfoglalás azonban csak ideig-óráig volt lehetséges. E lkövetkezett az az idő,
am ikor a M agyar Psychologiai T ársaság és a Psychologiai Szemle a kor egyre
tra g ik u sa b b á váló esem ényeire csak passzív rezisztenciával válaszolhatott.
E z a z t jelentette, hogy egyet nem értésének azzal a d h a to tt csak kifejezést,
hogy beszüntette m űködését, nem szolgáltatott be a Társaság tag jaira vonatko670

zó adatokat, nem hajtott végre rendelkezéseket, és a már nyomdában levő
folyóiratát sem jelentette meg.
A felszabadulás után azonban aktivitásának igen hamar jelét adta-1946. de
cember 1-én megtartotta a 16. évi rendes közgyűlését, és ezzel megkezdődött a
Pszichológiai Szemle történetének negyedik periódusa. A lap szerkesztői K ar
dos Lajos és Lénárd Ferenc lettek.
A felszabadulás után megjelent Szemle-kiadványokban a szerkesztés a kapu
kat újra szélesre tárta. Az elnöki megnyitók témái
az ösztönök kérdése és a
cselekvéslélektan vezető gondolatai — ezt jelezték. A Pszichológiai Szemle
közreadta a mártírhalált halt Ervin Gábor tanulmányát az iskolai siker kísér
leti elemzéséről, Hermann Imre írását a lelki jelenségek térvonatkozásáról.
Mérei Ferenc a Rorschach-táblák felszólító jellegéről, Tarnóczy Tamás a zenei
emlékezésről, Molnár Imre a paralel tesztek nehézségi különbségének kiszámí
tásáról, Kardos Lajos a pszichofizikai történés főbb mozzanatairól, Révay
József a karakterológiai intuícióról közölt figyelemre méltó gondolatokat, hogy
csak a főbbeket embtsem.
A kezdeti fellendülés folytatása azonban hosszú időn át váratott magára,
mert a Társaság felfüggesztése a Szemle megjelentetését nem tette lehetővé
egészen 1960-ig. Ezzel az évvel kezdődött meg a lap ötödik periódusa, amely
azután 1967-ig tartott.
A Gegesi Kiss Pál akadémikus vezetésével megszervezett akadémiai elnökségi
Pszichológiai Bizottság első plenáris ülését 1959-ben tartotta, de mód volt arra,
hogy már 1958-ban megjelenhetett a Pszichológiai Tanulmányok első kötete.
Ezt követte a Pszichológiai Szemle újbóli megjelentetése 1960-ban. A szerkesz
tők Gegesi Kiss Pál és Lénárd Ferenc. Végre el lehetett érni, hogy a pszicholó
giai könyv- és folyóiratkiadás elé nem tornyosultak gazdasági akadályok.
A Szemle kötetei évente rendszeresen megjelenhettek. Igen jelentős fejlődés
volt tapasztalható mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben.
A mennyiségi mutató: az 1947. évi kötet 180 oldal terjedelemben jelenhetett
meg. Ezzel szemben az 1960. évi kötetben 500 oldal kinyomtatása vált lehetsé
gessé. A Szemle tükrét is figyelembe véve ez háromszoros növekedést jelentett.
Pszichológusaink tudományos közleményeinek kiadására korábban még soha
sem adódott olyan nagy lehetőség, mint az akadémiai elnökségi Pszichológiai
Bizottság megalakulása után. A pszichológiai munkák megjelentetésének lehe
tőségeit még növelték a Pszichológiai Tanulmányok és a Pszichológia a gya
korlatban sorozat és a Bizottság igen jelentős könyvkiadási keretterve és opera
tív terve.
Tartalmilag is minőségi változást jelentett az a tény, hogy 1958 óta beszél
hetünk a magyarországi marxista pszichológia kibontakozásáról. Ez legáltalá
nosabban megfogalmazva azt jelenti, hogy a pszichológia tudománya a marxis
ta-leninista elmélet alapjaira helyezkedve olyan elveket igyekszik a kutatások
ban és a kutatások eredményeinek publikálásában érvényesíteni, amelyek lehe671

tővé teszik, hogy az emberre és az emberek együttesére vonatkozó tudományos
pszichológiai megállapításaik egyre nagyobb mértékben feleljenek meg a való
ságnak, és ennek következményeként egyre több lehetőség is adódjék a tudo
mányos megállapítások gyakorlatban történő érvényesítésére. Az erre irányuló
tevékenységek a legkülönbözőbb pszichológiai tudományterületeken meg
kezdődtek. Erről számol be a Magyar Pszichológiai Szemle 1960. évi kötetének
első száma. Célkitűzéseket, témákat, kutatási feladatokat és kutatási módszere
ket mutat be az általános lélektan, a neveléslélektan, a munkalélektan, a közle
kedéspszichológia és a gyógypedagógiai pszichológia területéről.
A Szemle 1960. évi első száma közöl — többek közt — egy 18. századi ma
gyar lélektani dolgozatot is. A szerző Eroniusz Mihály. írása 1790-ben jelent
meg Kazinczy Orpheuszának első kötetében, és egy Brassó körül 1781-ben talált
húszegynéhány éves vademberről szól. Froniusz leírását így fejezi be: „Jám 
bor Jean Jacques Rousseau, nem fojthatom meg magamban azt abosszankodást,
amelyet a te álmodozásod támaszta, azt állítván, hogy azok a boldog Halandók,
akik magokat társasági élet kebeléből erdőségekbe vonják. Tekinthettél volna
e Nyomorultra s megláttad volna mennyivel boldogabb a Te állapotod az övé
nél. Ha igaz az, hogy az értelem bírása emel bennünket feljebb a barmok
nál, úgy az is igaz, hogy az csak a társaságos élet kebelében léphet óhajtott
tökéletességre; egy olyan társaságos élet kebelében, amelynek tagjai az érte
lemmel tökéletesen bírnak.” Nemcsak Froniusz, de Voltaire is félreérti Rousseaut. 1775. augusztus 30-án írja Rousseau-nak: „soha több szellemmel nem
igyekeztek állattá formálni vissza minket; az embernek kedve támad négy
kézláb járni, ha az ön könyvét olvassa. Mégis, mivel már hatvan esztendeje le
szoktam erről, érzem, hogy sajnos, lehetetlen újra megszoknom s ezt a ter
mészetes tartást átengedem azoknak, akik méltóbbak rá mint ön és én.”
A „társaságos élet” fontosságát egyre többen kezdték átlátni, és ez azóta egy
jelentős pszichológiai diszciplína középponti témája lett.
A Szemle még 1960-ban közölte a Szovjet Pszichológiai Társaság első kong
resszusán tartott elnöki megnyitó beszédet és a határozatokat. Ezek mondani
valóit tanulságos egybevetni Gegesi Kiss Pál akadémikusnak a Magyar Tudo
mányos Akadémia 1960. évi nagygyűlése keretében tartott beszámolójával,
amely a pszichológia helyzetét mutatta be. Érdemes ezt az egybevetést foly
tatn i a különböző pszichológiai tudományterületek képviselőinek feladatmeg
jelölésével és a kialakult vitával. Az egybevetésből egyértelműen megállapít
ható, hogy a hazai pszichológiának nem egyszerű folytatásáról van szó, hanem
egy jól szervezett, rendkívül jelentős, sokat ígérő megmozdulásról, amelyet a
pszichológiai tudományok és a társtudományok képviselőinek lelkesedése és
aktivitása optimizmussal töltött meg. Az akadémiai elnökségi bizottság égisze
alatt ez az optimizmus még a vártnál is nagyobb mértékben vált valóssá.
A hazai pszichológiai tudományok fellendülésének szervezője, Gegesi Kiss Pál
akadémikus 1965-ben, a Szemle az évi első számában „A pszichológiai kutatás
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elméleti és gyakorlati eredm ényei és perspektívája hazánkban, különös te k in 
te tte l felszabadulásunk 20. évfordulójára” címmel konkrét ad atokat is közöl
az optim izm ust igazoló fél évtizedes tények gazdag anyagából. E gyetlen a d a t:
a felszabadulás óta eltelt húsz év a la tt m egjelent kereken 2500 tudom ányos
közlemény. Ezek több m int négyötöde erre a m ost vázolt fellendülési korszakra
esik.
A publikációk szám ának és minőségének jelentékeny emelkedésével kapcso
latb an külön kiemelésre m éltónak tartom , hogy a Szemlében m egnövekedett
az igazi, a tartalm as, a tudom ányt előbbre vivő v itá k száma és tem atikája.

A Szemle történetének hatodik periódusa 1968-tól 1973-ig tartott. A lapot
Ádám György akadémikus és Lénárd Ferenc szerkesztették. Az akadémiai
elnökségi Pszichológiai Bizottság átszervezésével a pszichológiai tudományok
ügye a Filozófiai és Történettudományok Osztályához került. Ezzel és a Pszi
chológiai Társaság szekcióinak megerősödésével magyarázható, hogy a Szemle
egyre kevesebb szerepet játszott a hazai pszichológiai élet szervezésében.
Feladata tudományos közlemények, tudományos információk bemutatása lett.
A Szemle történetének mai, hetedik periódusában is ezt a funkciót tölti be,
amikor is a szerkesztést Ádám György és Popper Péter irányítják. Ezt az új
periódust a lap szerkesztői az 1974. évi első számban így nyitják meg:,.Szerkesz
tőségünk folytatni kívánja a Magyar Pszichológiai Szemle jó hagyományait és
alapvető feladatának tartja, hogy a magyar pszichológia egyetlen folyóirata
megbízhatóan tájékoztassa az olvasóközönséget a hazai és nemzetközi pszicholó
giai kutatások legújabb és legértékesebb eredményeiről. . . Célunk az, hogy a
folyóirat — tudományos jellegének feltétlen megtartása mellett — közelebb
kerüljön a pszichológia és határtudományok gyakorlati kérdéseihez, a bölcső
dék, az óvodák, az iskolák, az üzemek és a kórházak mindennapi életéhez.
Ezért a jelentős alapkutatási eredmények mellett bővebben kell foglalkoznunk
az alkalmazott pszichológiai kutatások legújabb eredményeivel és azok gyakor
lati felhasználásával is . . . Fejlesztenünk kell az elfogulatlan, nyílt szakmai
vitát, a következetes elvi ideológiai állásfoglalás biztosítása mellett. Szándé
kunk, hogy vitatott téma vagy vitatható állásfoglalás esetében azonos témáról
több különböző felfogást tükröző közleményt jelentetünk meg.”
Ezek és még további program adási elvek és ezen elvek gyakorlati érvényesí
tése m ind azt bizonyítják, am it az emlékülésen jelenlevők az utóbbi években
m egkapott Szemle példányokból m aguk is m egállapíthatnak, hogy a M agyar
Pszichológiai Szemle a nehézségekkel telt, viharos és nemegyszer hajótöréssel
járó kezdeti életszakasza m ár nagyon is távolinak tekinthető.
A M agyar Pszichológiai Szemle újabb és ú jab b szám ának kézhezvételekor
bizonyságot szerezhetünk a hazai pszichológiai tudom ányok állandó fejlődésé
ről. Ezen örvendezve emlékülésünkön annak a kívánságunknak szeretnénk
kifejezést adni, hogy ez a fejlődés állandó legyen, és állandóak legyenek m ind
azok a társadalm i-politikai feltételek, am elyek ezt a fejlődést biztosítják.
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Moussong-Kovács Erzsébet:
Tisztelt Elvtársnők, Elvtársak, kedves kollegák !
Az ünnepi megemlékezés teljességéhez tartozik rövid pillantást vetni jele
nünkre és felmérni az előttünk álló feladatokat. A hetvenes évek közepén
hazánkban megerősödött a pszichológia társadalmi presztízse, és fokozódtak a
szakma gyakorlati hatékonyságát illető elvárások. A pszichológia hozzájárulása
a szocialista társadalom építéséhez nem korlátozódhat konkrét gyakorlati
problémák megoldására az egészségügy, a munka, a közlekedés, oktatás vagy
pályaválasztás területén. A pszichológiának jelentős részt kell vállalnia a közművelődésben, az életmód-alakításban, a társadalmi tudat formálásának leg
különbözőbb színterein.
Ez a rendkívül sokrétű és differenciált társadalmi praxis híven tükröződik a
Pszichológiai Társaság felépítésében, szekcióinak és munkacsoportjainak nagy
számában, mely más külföldi pszichológiai társaságokban példa nélkül áll, és
hazai társadalomtudományi társaságoktól is merőben különbözik. A szervezeti
struktúra e sajátossága, a differenciálódásnak ez a foka nem következik kizáró
lag a tudomány immanens fejlődéséből és a társadalmi igények specializálódá
sából, hanem összefügg a határtudományokat képviselő szakemberek nagy
számával a pszichológiai szervezetekben. Ez előnyösen befolyásolj a interdiszcip
lináris kapcsolatainkat, de fokozott követelményt támaszt Társaságunk szem
léleti egységének fenntartása iránt. Ez utóbbi biztosítékát jelentik számunkra
a P á rt szakmai és ideológiai segítségének és bírálatának mindenkori figyelembevétele, valamint az akadémiai elvi-tudományos irányítás következetes ér
vényesülése. Ezt az egységes szemléletet hivatott képviselni a Magyar Pszi
chológiai Szemle, mely akárcsak Társaságunk, együttesen szorgalmazza az el
méleti-alapkutatások és az alkalmazott pszichológiai tevékenységek széles kö
rének művelését.
Társaságunk markáns belső differenciálódása ellenére — s itt említeném meg,
hogy létrejött pár hete Szegeden az első vidéki szervezetünk — el kell kerülnünk
szakmai közéletünk széttagolódását, fokoznunk kell interdiszciplináris kapcso
lataink mellett a szekciók közötti tudományos együttműködést. Az egység
mutatkozik meg Társaságunk nemzetközi kapcsolataiban, az IUPS és más
nemzetközi pszichológiai társasági tagságunkban, és különösen fontos szá
munkra a szocialista államok pszichológiai szervezeteivel fennálló együttmű
ködésünk. Ezek után kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor bejelentem,
hogy Társaságunk — a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke, az MTA II.
Osztálya hozzájárulásával és egyetértésével — a Magyar Pszichológiai Társa
ság megalakulásának 50. évfordulója alkalmából emlékérem alapítását és
kiadását határozta el.
Az emlékérem alapításával is méltóan kívánjuk kifejezésre juttatni a Ma
gyar Pszichológiai Társaság fél évszázados — de különösen a felszabadulás
674

utáni — munkáját a pszichológia tudományának magyarországi fejlődésében.
A Társaság korábban is, ma pedig egyre hatékonyabban nyújt társadalmi teret
- a tudománypolitikai irányelvek útmutatása alapján — a magyar pszicholó
gusoknak, és fórumot biztosít a tudományos kutatások és a gyakorlati munka
eredményeinek. Az emlékérmet a Magyar Pszichológiai Társaság elnöksége
mint testület adományozza.
Az emlékérem olyan hazai tudósnak, pszichológus kutatónak, kiemelkedő
gyakorlati szakembernek, társadalmi közéleti személynek adományozható,
aki munkájával egyértelműen bizonyította, hogy a pszichológiai tudományok
ban újat alkotott, vagy tudományos-gyakorlati szervezőmunkájával, kimagasló
tevékenységével kiérdemelte a pszichológiai tudományos és társadalmi közélet,
szocialista társadalmunk megbecsülését.
A mai napon ezenkívül sor kerül az 1970-ben, Ranschburg Pál születésének
100. évfordulója alkalmából alapított „Ranschburg Emlékérem” kiadására is.
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Kitüntetett j eink :
A Pszichológiai Társaság elnöksége Dr. Gegesi Kiss Pál akadémikusnak a
magyar pszichológia és a tudományos társaság fejlesztése terén szerzett ki
magasló érdemeiért a Társaság 50. évfordulója alkalmából alapított
TÁRSASÁGI EM LÉK ÉR M ET

adományozza.

D r. Gegesi Kiss Pál akadém ikus jelentős kezdeményező szerepet játszo tt a
m a g y a r pszichológiai élet, a tudom ányos kutatóm unka, a pszichológusképzés,
a g y ak o rlati pszichológiai tevékenység újjászervezésében.
Az Akadém ia elnöksége jav aslatára hozta létre a M agyar Tudom ányos
A kad ém ia Elnöksége m ellett m űködő Pszichológiai B izottságot. Kezdeményezően v e tt részt a M agyar Pszichológiai Szemle újjászervezésében, 10 éven á t
v o lt a Pszichológiai B izottság és a folyóirat szerkesztő bizottságának elnöke.
Az á lta la vezetett Pszichológiai Bizottságnak nagy szerepe volt abban, hogy
újjászervezése után kiszélesedett a Magyar Pszichológiai Társaság tevékenysé
ge, a pszichológia területén m egterem tődött az önálló tudom ányos minősítés
lehetősége, kiadásra k erültek a Pszichológiai Tanulm ányok, a Pszichológia a
g y a k o rla tb a n sorozat kötetei, valam int szovjet és m ás pszichológiai m unkák.
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K ialakultak a m agyar pszichológia nemzetközi kapcsolatai, term ékeny e g y ü tt
m űködés jö tt létre a szovjet pszichológusokkal.

1958-tól 1968-ig folytatott elnöki tevékenysége során Gegesi Kiss Pál aka
démikus jelentős érdemeket szerzett a magyar pszichológiai közélet szervezeti
kereteinek megteremtésében is.
A Magyar Pszichológiai Társaság elnöksége Dr. Mátrai László akadémikus
nak a magyar pszichológia és a tudományos társaság fejlesztése terén szerzett
kimagasló érdemeiért a Társaság 50. évfordulója alkalmából alapított
TÁRSASÁGI EM LÉK ÉRM ET

adományozza.

Mátrai László akadémikus a Társaság alapító tagja. 1939-től a Társaság tit
kára, majd főtitkáraként tevékenykedett. Sok éven át szerkesztette a Magyar
Pszichológiai Szemlét. Feladatait több évtizeden keresztül kiválóan látta el.
Igen nagy szerepet játszott a hazai pszichológia fejlődésében és a tudományos
közélet kialakításában.
A M agyar Tudom ányos Akadém ia II. O sztályán hosszú évek óta képviseli
a pszichológiát, és érdem einek tekinthető a Társaság tudom ányos rangjának
m egszilárdítása és a M agyar Pszichológiai Szemle, valam int a Társaság m ű
ködési feltételeinek biztosítása.

A Magyar Pszichológiai Társaság elnöksége Dr. Ádám György akadémikus
nak kiemelkedő pszichofiziológiai kutatásaiért és áldozatos tudományszervezői
tevékenységéért a Társaság 50. évfordulója alkalmából alapított
TÁRSASÁGI EM LÉK ÉR M ET

adományozza.

D r. Ádám György akadém ikus a neuropszichológia, illetve pszichofiziológia
szám os területét g azd ag íto tta nagy jelentőségű kutatásaival. Tudom ányos m ű
helyében az emlékezés, az érzékelés, a tu d a t, a hypnozis jelenségeinek kísérletes
m unkássága nem korlátozódik laboratórium ára, rendkívül szerteágazó, felelős
elvi-irányító és koordináló m u n k át végzett és végez jelenleg is a pszichológus
képzés korszerűsítésében, a pszichológiai kutatóhálózat fejlesztésében, a tu d o 
m ányos publikációk előm ozdításában és a szakm át érintő egyéb feladatokban.
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A Magyar Pszichológiai Társaság elnöksége és a Ranschburg Emlékérem
Bizottság Dr. Lénárd Ferencnek, a pszichológiai tudományok doktorának, aki
a gondolkodás pszichológiája és a pedagógiai-pszichológiai témák eredményes

kutatásával, a Magyar Pszichológiai Szemle 34 évfolyamának, a Pszichológiai
Tanulmányok 14 kötetének szerkesztésével a magyar pszichológia fejlődéséhez,
nemzetközi kongresszusokon előadásaival a hazai pszichológia nemzetközi
elismertségéhez jelentős mértékben hozzájárult, valamint a fiatal pszichológu
sok nevelésével kiemelkedő érdemeket szerzett, a Magyar Pszichológiai Tár
saság által alapított
RANSCHBURG EMLÉKÉRMET
adományozza.

3 Magyar Pszichológiai Szemle
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A Magyar Pszichológiai Társaság elnöksége és a Ranschburg Emlékérem
Bizottság Dr. Grastyán Endrének, az orvostudományok doktorának, aki az
emocionalitás és a tanulás pszichofiziológiai mechanizmusainak feltárásában

nemzetközi jelentőségű eredményeket ért el, nagy érdemeket szerzett a fiatal
kutatók nevelésében, valamint az orvosi pszichológia elismertetésében, a Magyar
Pszichológiai Társaság által alapított
RANSCHBURG EMLÉKÉRMET
adományozza.
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SZEMLE
BESZÉLGETÉSEK A PSZICHOTERÁPIA ÉS A
PSZICHOTERAPEUTA-KÉPZÉS MAGYARORSZÁGI HELYZETÉRŐL
Hidas György
Ez év márciusában jelent meg a Studia Psychoterapeutica első száma. Ebből
az alkalomból beszélgettünk Hidas Györggyel, az új folyóirat felelős szerkesztői
jével, a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága pszichoterápiás munkacso
portja titkárával.
Hogyan született meg az a gondolat, hogy Magyarországon kiadásra
kerüljön egy több nyelvű, pszichoterápiával foglalkozó kiadvány?
1973 tavaszán tartottuk Prágában a szocialista országok pszichoterapeutáinak első szimpóziumát. Ismertettük egymással a pszichoterápia helyzetét,
a különböző alkalmazott módszereket az egyes országokban. Ekkor került sor
az úgynevezett prágai „Pszichoterápiás tézisek” megfogalmazására, amelyek
azóta kölcsönös támogatást biztosítanak az egyes szocialista országokban
pszichoterápiával foglalkozó szakemberek számára. Akkor öt éve kimondtuk,
hogy a tapasztalatok és a tudományos előrejelzések alapján a szocialista egész
ségügyi ellátásában a pszichoterápiának egyre nagyobb fontosságot kell tulaj
donítanunk. Ekkor született meg az a gondolat, hogy ki kell adni egy nemzet
közi jellegű, pszichoterápiával foglalkozó folyóiratot. Két sikertelen próbálko
zás után ez végül is Magyarországon valósulhatott meg.
Minek tulajdonítod azt, hogy éppen nálunk valósulhatott meg ?
Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének a pszichoterápiát
támogató elgondolásai találkoztak a magam és munkatársaim évek óta követ
kezetesen képviselt erőfeszítéseivel, amelyek a pszichoterápia ügyét kívánják
hazánkban előbbre vinni. így történt, hogy az Orvos-Egészségügyi Dolgozók
Szakszervezetének elnöksége engem bízott meg a Studia Psychotherapeutica
felelős szerkesztésével, és vállalta a folyóirat gondozását.
Látom, hogy a folyóirat a szocialista országok Pszichoterápiás Munkacsoportjával egyetértésben készült.
- Igen. Az első szám beköszöntőjét, amely felvázolja a folyóirat koncepció
ját, a szocialista országok Pszichoterápiás Munkacsoportjának tagjai írták alá
- Milyen nyelveken jelennek meg a cikkek, és mi lehet a tárgyuk ?
— A közlemények elsősorban orosz, angol és német nyelven jelennek meg.
Az összefoglalókat ugyanezeken a nyelveken és magyarul közöljük. A pszicho
terápiát interdiszciplináris tudományágnak tekintjük, ezért a pszichoterápiás
iskolák mindegyike nyilvánosságot kaphat elméleti és empirikus tanulmányai
számára — továbbá közölni fogunk a pszichoterápiát is érintő társtudományok,
az etológia, szociálpszichológia, szociológia stb. köréből kikerülő munkákat.
— Milyen időközökben jelenik meg, és az olvasó hogyan juthat hozzá ?
- Egyelőre évente három alkalommal tervezzük a megjelentetését. Ma
gyarországon a Könyvértékesítő Vállalat terjeszti, a könyvesboltokban kapha
tó, külföldön pedig a K ultúra Külkereskedelmi Vállalat forgalmazza.
3*
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— Hogyan látod a pszichoterápia helyzetét a szocialista országokban ?
- Leginkább az NDK-beli, a lengyelországi és csehszlovákiai helyzetet is
merem, mert ezekben az országokban többször megfordulok, az NDK-ban
például évek óta mint csoportpszichoterapeuta-képző. A többi ország szakem
bereivel pedig személyes kapcsolataim vannak. A Szovjetunióban több egyete
men működik pszichoterápiás tanszék, és több önálló pszichoterápiás tudomá
nyos intézetük van, pszichoterápiás klinikai osztályokkal.
A pszichoterápiás intézmények száma és szervezettsége a legmagasabb és
legfejlettebb az NDK egészségügyi apparátusában; csaknem minden megyé
ben létesítettek már pszichoterápiás decentrumokat. Csoportpszichoterapeutaképzésük, amely önálló pszichoterápiás tudományos társaság keretében
történik, évek óta rendszeresen folyik három éves programmal, hétvégi és kilencnapos kiképző-közösségekben. Ezek felépítése, szerkezete sok hasonlóságot
m utat a franciaországi pszichoanalitikus továbbképző csoportszemináriumoké
val. Egyéni pszichoterápiás képzés azonban nem folyik az NDK-ban.
Lengyelországban és Csehszlovákiában több pszichoterápiás fekvő- és járó
beteg-egység működik, viszonylag magas szervezettséggel. A képzés és tovább
képzés mindkét országban az ott működő különböző pszichoterápiás szekciókon
belül történik. Varsóban programozott, hosszú távú, részben országos hatókörű
pszichoterápiás ellátást szerveztek. Rendszeres képzés folyik különböző orszá
gos intézetekben és egyetemeken. Önálló pszichoterápiás folyókat jelenik meg
lengyel nyelven.
— Az imént felsoroltak közül lótezik-e nálunk is valami ?
— Alig. Egy másfajta tudományos rendezvényről tennék inkább külön
említést, az 1974 óta folyó Pszichoterápiás Hétvégekről, amelynek megfelelője
nem létezik egyik országban sem. Szemléletében és céljaiban sok rokon vonást
m utat a NDK-ban és Csehszlovákiában kialakított képzési formákkal. Egészé
ben azonban a jelenlegi sajátos hazai pszichoterápiás viszonyokból alakult ki.
Eddig tíz ilyen Pszichoterápiás Hétvéget rendeztünk.
— Miért volt szükség a Hétvégekre, amelyeknek a népszerűségére többek
közt az is jellemző, hogy esetenként több mint négyszázan jelentkeztek ?
— Magyarországon a pszichoterápia iránt érdeklődő és a mindennapi mun
kájuk során pszichoterápiával foglalkozó szakemberek alig ismerték egymást,
nem ismerték az alkalmazott módszereket, a másik munkastílusát, szemléletét.
Sokan elszigetelve dolgoztak, nem jutottak hozzá a pszichoterápiás alapfolyama
tok élményszerű megismeréséhez és a tudományos tapasztalatcseréhez. A H ét
végeken kompetens szakemberek különböző pszichoterápiás módszereket és
technikákat tudnak demonstrálni, ezáltal kedvet és érdeklődést ébresztenek az
effajta gyógymódok iránt, és így az egész tudományos rendezvény szakmai szo
cializációs funkciót is betölt.
— Véleményed szerint a Pszichoterápiás Hétvégekből hogyan lehetne to
vább lépni a pszichoterápia hazai fejlesztése ügyében?
- Többféle lehetőséget is látok. Kialakítható olyan tudományos rendez
vényforma a Pszichoterápiás Hétvége leágazásaként, amelyben azonos részt
vevők azonos csoportokban tovább együtt dolgoznak ugyanazokkal a csoportvezetőkkel. Ilyen rendezvényt lehet hétvégi és egy vagy két hetes időtartam
mal szervezni. Lényeg, hogy a rendezvény szerkezete változatlanul feszes ma
radjon, és legalább kétféle csoportmódszer váltakozzék egymással. Optimálisnak
látszik a szabadinterakciós- és pszichodráma-kiscsoport alternálva nagycso
port-ülésekkel. Egy másik leágazásként kialakítható lenne az, hogy a Pszicho
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terápiás Hétvégen együttműködő kiscsoport rendszeresen továbbra is találko
zik a csoportvezetővel (vezetőkkel), példáid hetente, így a Pszichoterápiás
Hétvégéből kinőnének tanulmányi csoportok. Az ilyen tanulmányi, önisme
reti csoportokat azután össze lehet fogni nagyobb elméleti szemináriumokban.
Ily módon kialakítható a pszichoterápiás módszerek megtanulási lehetősége.
Természetesen, ilyen tanulmányi közösségek különböző vidéki városokban is
kialakíthatók, így nem a csoporttagoknak kell nagyobb távolságot utazni,
hanem csak egy vagy két csoport, illetve szemináriumvezetőnek. Ilyen jel
legű szervezéssel kiépíthető lenne a Pszichoterápiás Hétvégekből az ország
különböző pontjain működő, decentrumokból álló pszichoterápiás-műhelyhálózat, és a Pszichoterápiás Hétvégek egyik célkitűzése: a főváros monopolisztikus szerepének csökkentése a pszichoterápia művelésében, megvalósulhat.
Hogy van az, hogy a pszichoterapeuták ennyire nem ismerik egymás
tevékenységét, izoláltak és szakmai identitás-problémáik vannak ?
- Annak ellenére, hogy hazánkban régi hagyományai vannak a pszichote
rápiának, elsősorban a pszichoanalízisnek, az elmúlt évtizedekben a pszichote
rápiás szemlélet és praxis erősen háttérbe szorult. Az Egészségügyi Közlönyben
is először 1977-ben jelent meg hivatalos állásfoglalás a neurózisról mint önálló
nozológiai kategóriáról. Ebben már a neurózisok lélektani és társaslélektani kór
származása és a pszichotei’ápiás kezelés kiemelkedő szerepet kap. Továbbá
érinti a pszichoterápia kérdését a kulturális, oktatásügyi és egészségügyi mi
niszter 3/1976 számú rendelete a pszichológusok képesítéséről és az egészségügyi
miniszter 38/1977 számú utasítása az egészségügy területén működő pszicho
lógusok tevékenységéről.
Az orvostörténet azt mutatja, hogy az ilyen hivatalos állásfoglalás gyakran
fordulópontot jelent a fejlődésben. Eddig a pontig azonban mindenki, aki nem
hivatalosan elfogadott és nem intézményesített módszerrel dolgozik, marginális
helyzetben van, és jelentős ellenállásba ütközik. Ez az egyik oka a pszichotera
peuták elszigeteltségének és szakmai identitásukért folytatott küzdelmüknek.
— Kerültél-e magad is ilven marginális helyzetbe, és tapasztaltad-e ezt az
ellenállást ?
Igen, tapasztaltam és tapasztalom. A pszichoterápia ügyében nagyobb
erőfeszítéseket kell tenni a legkülönbözőbb formákban megnyilvánuló ellen
állás miatt, mint a hagyományos pszichiátria vagy az orvostudomány más ágai
nak ügyeiben. Magam, a nehézségek ellenére is tovább kívánok munkálkodni
a pszichoterápia hazai elterjedéséért és korszerűsítéséért.
Hogyan látod hazánkban a pszichoterápia helyzetét ?
— Összehasonlítva más szocialista országokéval, nálunk jelentős lemaradást
és most már lépésvesztést is látok. A pszichoterápia nem műszerigényes, a szel
lemi infrastruktúra, azaz a szakképzett pszichoterapeuta teamek a döntők.
Nálunk hiányzik az intézményes és formalizált pszichoterapeuta-képzés, és csak
szórványosan lelhetők fel pszichoterápiás profilú munkahelyek. A kettő pedig
egymást feltételezi.
— Arra gondolsz, hogy párhuzamosan szükséges fejleszteni a pszichoterapeuta-képzést és a pszichoterápiás profilú egészségügyi ellátás szervezetét ?
Igen. A gyógyító-megelőző szolgálatban a pszichoterápiás ellátás orszá
gosan messze elmarad a szükségestől. Ebben is a hangsúly inkább a fekvőbeteg
intézményeken van, amelyeknek az ágyforgalmát nem az általunk kezelt bete
gek és betegségek természete szabja meg, hanem ettől teljesen független ténye
zők. Egyebekben a pszichiátriai betegségek, a neurózisok is hosszú távú,
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túlnyomóan járóbeteg-ellátást igényelnek. Pszichoterápiás járóbeteg-ellátás
pedig nagyon kevés felnőtt és több gyermekpszichoterápiás rendelésen kívül
nem létezik sem a fővárosban, sem országosan.
Jellemző egyébként, hogy a pszichoterápiát, amely sok országban önálló,
tiszta profilú tevékenység, nálunk a legtöbben csak mellékesen, valamilyen más
profilú tevékenység mellett végzik. Ez pedig a gyógyító tevékenység és a szak
ma fejlődése szempontjából egyaránt hátrányos. A pszichoterápiás munkahe
lyek, amelyek különböző koncepciók alapján alakultak, különböző tárcákhoz
is tartoznak. így szétszórt intézmények működnek, egységes szakmai felső
vezetés nélkül, és a pszichoterápiás tevékenység inkább az egyén érdeklődésé
től, motiváltságától függ, hivatalos támogatást pedig alig kap munkájához.
- Hogyan lesz valaki pszichoterapeuta nálunk? Van-e valamilyen intéz
mény, amelyik a képzést kézben tartja?
— A pszichoterápia elsajátítása, megtanulása lényegesen különbözik más
gyógyító tevékenységek tanulásától. A különbség lényege: a pszichoterápia
módszerének specifikuma az, hogy tevékenységének tárgya és munkaeszköze
az emberi pszichikum, amely az anyagi világ legösszetettebb és legbonyolultabb
jelensége. Az introspekció módszere és annak interperszonális aspektusai (pl. az
empátia) a terápiában döntő fontosságúak. A pszichoterápiás képzésnél a
pszichoanalitikus-képzés jól bevált modelljére lehet alapozni. Természetesen
néhány egyéb modell (pl. Rogers) mellett ez az egyik lehetséges koncepció.
Ez a modell századunk eleje óta fokozatosan alakult ki és empíriára épült.
Ez a modell így tagolódik :
A terapeuta-jelölt először tanulmányi pszichoanalízisbe kerül, ez azonos a
standard pszichoanalitikus kezelés módszerével. Ennek során saját belső világát
jobban megismeri, különböző lélektani, személyiségre vonatkozó nehézségeit
megoldja, ezáltal elhárulnak azok az akadályok, amelyek sokszor megnehezítik
vagy lehetetlenné teszik, hogy másoknál megláthassuk azt, amit önmagunk
ban nem vagyunk készek meglátni. Ezzel tulajdonképpen személyiségfejlesztés
is történik. A kiképzés során tehát élményszerűen éli át a tanuló magát a mód
szert, a technikát, és önmagával konfrontálódva az emberi lélek különböző
szerkezeti elemeit, dinamizmusát. Eközben válik világossá, hogy valóban alkal
mas-e a pszichoterápia művelésére, és a terapeutával együtt döntenek ebben
a kérdésben. Ha a döntés: igen, akkor elméleti tanulás is csatlakozik a személyes
terápia mellé. Ez alapvető pszichoterápiái és a pszichoterápiához kapcsolódó
más tanulmányok megismeréséből és szemináriumokon történő megbeszélésé
ből, megvitatásából áll. Ezekhez a szemináriumokhoz csatlakoznak később
technikai, módszertani és esetmegbeszélő szemináriumok. Közben a jelölt már
vállalhat pszichoterápiás kezelést a tanulás szempontjából optimálisan meg
választott betegnél. Ezt az első kezelést ellenőrzés mellett végzi, ami a gyakor
latban azt jelenti, hogy betegéről hetente egyszer egy tapasztalt terapeutának
beszámol, hétről-hétre megbeszélik a terápiás folyamat eseményeit. A kontroli
ban végzett terápia ellenőrzést és tanulást is jelent. Harmadik személy bevoná
sa a pszichoterápiás folyamatba olyan „megfigyelő” részvételét jelenti, akinél
a terapeuta-terapizált érzelmi-indulati erői nem hatnak, így sok mindent elfogulatlanabbul tud látni. Nagyobb tapasztalata, képzettsége pedig képessé teszi
sok fontos összefüggés meglátására. Egy kontroli-analízis legalább egy évig
tart, és jelenleg két kontrol] a követelmény a képzésben. Ez két kontroll-tera
peutánál történik. A pszichoanalitikus képzés modellje tehát intézményesen
szabályozott, és társadalmilag ellenőrzött feltételek között működik. Általában
a képzés 3 —5 évig tart.
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Hazánkban ma intézményesített és formalizált pszichoterapeuta-képzés
nincs. Ha valaki pszichoterápiás képzésben kíván részesülni, akkor meg kell
keresse mesterét, akinél azután
annak felfogása, képzettsége, mentalitása
szerint — valamilyen fajta pszichoterápiás képzésben részesül. Ebből a szem
pontból nálunk a legkonzisztensebb a klasszikus, hazai hagyományokon alapuló
pszichoanalitikus-képzés, amely a nemzetközi standardnek elismerten megfelel.
Az egészségügyben azonban sokkal több pszichoterápiásán képzett szak
emberre van szükség, mint magasan kvalifikált pszichoanalitikusra, utóbbiak
feladata a gyógyítás mellett elsősorban a képzés és a kutatás. Egyébként az
elmúlt évtizedekben más pszichoterápiás módszerek is kialakultak, így például
a különböző csoportpszichoterápiák, a pszichodráma módszere, a családterápia,
a magatartás-terápiák. A pszichogén betegek túlnyomó többsége először a
körzeti orvosnál jelentkezik, és a magas szintű ellátás feltételezi, hogy már az
alapellátásban dolgozó körzeti és üzemorvos szert tegyen pszichoterápiás
ismeretekre. Ma már széles körben elterjedt ennek a szükségletnek a kielégítésé
re az ún. Bálint-csoport módszer, amely az alapellátásban dolgozók számára
pszichoterápiás szemléletet és a beteg ilyen szemléletű megközelítésének lehető
ségét nyújtja. Hazánkban is vannak ilyen kezdeményezések, azonban az alap
ellátásában dolgozó orvosok számára nem nyílt meg a lehetősége annak, hogy
ilyen irányú szervezett képzésben vehessenek részt.
Optimálisan a felsorolt módszerek megtanulása is úgy történik, mint a vázolt
pszichoanalitikus-képzési modellben. Mindennek nincs nálunk átfogó központi
koordinálása. Egyes szocialista országokban ezt a koordinálást orvosi társasá
gok végzik, más országokban, például Angliában, az NSZK-ban pszichoterá
piával, pszichoanalízissel foglalkozó önálló intézetek működnek pszichoterápiás
társaságok mellett és végzik a pszichoterápiás képzést a körzeti orvosok szint
jén éppúgy, mint a magasan specializált pszichoanalitikusok szintjén.
A pszichológus-képzés új rendszerének következményeképpen nálunk jelenleg
folyik a klinikai pszichológusok posztgraduális képzési programjának kidolgo
zása, amely egyaránt kiterjed a pszichodiagnosztikai és a különböző pszicho
terápiái metodikák elsajátítására. Kívánatos lenne, ha ezt a lehetőséget fel
használva a pszichoterapeuták képzésének olyan programja alakulna ki hazánk
ban is, amely szem előtt tartja a pszichoterápia interdiszciplináris jellegét,
és a képzés hangsúlyát a személyes alkalmasság eldöntésére, valamint a pszicho
terápiás módszerek gyakorlati elsajátítására tenné. Hiszen a pszichoterápia
elsajátítása, megtanulása alapvetően különbözik más gyógyító tevékenységek
elsajátításának módszerétől. A különbség lényege: a pszichoterápia módszeré
nek specifikuma, az, hogy tevékenységének tárgya és munkaeszköze az emberi
pszichikum. így a tanulás lényeges fázisa a munkaeszköz: a pszichoterapeuta
saját személyiségének megismerése az önismeretet szolgáló valamilyen folya
matos eljárással — ez együtt jár személyiségének fejlesztésével is —, és a
pszichoterápiás módszerek hatótényezőinek átélése, megismerése saját magán
szerzett tapasztalatok alapján.
- Sokszor hallani, hogy pszichoterápiát nem lehet SZTK-ra felírni, mi a véle
ményed erről, így van ez ?
— Mikor és hol adottak a pszichoterápia feltételei, ez összetett, sok tényezős
kérdés. Nagyon valószínű, hogy a feltételek között szerepel az adott ország
társadalmi-gazdasági helyzete is. Az a nézet, hogy a társadalombiztosítás
számára a pszichoterápia nem rentábilis, nem állja meg a helyét. Éppen NSZKbeli vizsgálatok mutatták ki, hogy a neurózisok kezelésében a beteg és a bizto
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sító társaság számára is előnyösebb a hagyományos biológiai-pszichiátriai
kezeléseknél (pszichofarmakonok, kórházi tartózkodások) a hosszú távú pszicho
terápiás kezelés, pszichoanalízis, csoportpszichoterápia stb. így ma már többek
között az NSZK-ban, Svédországban is a betegbiztosító társaságok fedezik
a pszichoterápiák költségeit. Hogy a mi körülményeink között ez hogyan való
sítható meg, arra jelenleg nincs kész elképzelésem, de úgy hiszem, az elkövet
kezendő években ez a kérdés a társadalombiztosítással foglalkozó szakem
berek elé mint megoldandó feladat fog kerülni.
— Mit tartasz fontosnak a pszichoterápia ügyében a továbbiakban ?
— A pszichoterápia ügyének hazánkban jelentős hagyományai vannak,
amelyekre támaszkodni lehet. Elkezdtük adaptálni a legkorszerűbb pszichote
rápiás módszereket is, egyre nagyobb igény jelentkezik pszichoterápiás ellátás
ra, sokszor már nyomás formájában is. A pszichoterápiás képzés iránt növekvő
igény és érdeklődés mutatkozik orvosok és pszichológusok részéről. Mindezek
azonban együttesen sem teremtettek meg olyan széles körű feltételeket, ame
lyek a hazai pszichoterápia megfelelő fejlődését a szakmai és társadalmi igé
nyeknek megfelelően előmozdítanák.

Juhász Pál
— Milyennek látja professzor úr a pszichoterápia mai magyarországi hely
zetét ?
— Nagyon nehéz ezt úgy megfogalmazni, hogy egy mondatba beleférjen.
H át — fejlődő és aggasztó. Bár a sorrendet meg is lehet fordítani: először
aggasztó, és csak azután fejlődő. Mert mégis vannak a fejlődésnek jelei a pszi
choterápiás tevékenységben. Az aggodalmat a pszichoterápia iránti hatalmas
igény okozza, akár úgy határozzuk meg a pszichoterápiát, mint társadalmi
jelenségeket értelmező, elemző és azokban a megoldást segítő társadalmi tevé
kenységet, akár úgy, m int az egészségügy egyik kötelező funkcióját.
É n úgy gondolom, hogy elsősorban a második témakör az érdekes. Magyarországon ingyenes orvosi ellátás van. A betegek jelentkeznek, és gyógyulásra
várnak, az egészségügyi szervezetnek pedig erkölcsi kötelessége, hogy a gyógyí
tás érdekében felhasználja a korszerű tudományos eredményeket. Azt hiszem,
senki előtt sem vitás, hogy a pszichoterápia a pszichiátriának és a medicina
még számtalan más területének nélkülözhetetlen gyógyító eszköze, és szervesen
egészíti ki a farmakopszichológiai és egyéb biológiai gyógykezelési módokat.
Ugyanakkor azt is ki kell modanunk, hogy képzett pszichoterapeuta nagyon
kevés van az országban, és úgy gondolom, hogy az orvosok pszichoterápiás
képzettsége és szemlélete sem fejlett kellőképpen. I tt rögtön meg akarom je
gyezni, hogy a pszichoterápiás tevékenység nem csak a pszichiátriai betegek
ellátásában szükséges, hanem más szakterületeken is. A pszichoterápiás szem
lélet elsajátítását tehát követelményként kell szabni az egész gyakorló orvosi
kar elé. A pszichiáterek közt sincs mindenkinek pszichoterápiás képzettsége, és
nagyon sok pszichiáter van, aki nem is végez szervezett pszichoterápiás tevé
kenységet. Erre vonatkozóan a közelmúltban felmérést végeztünk, és kiderült,
hogy a pszichiátereknek csak kb. a fele folytat valamilyen formában pszicho
terápiát.
— Ez országos adat ?
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— Igen. Ugyanakkor kétségtelen, hogy nagyon sok olyan pszichiátriai
intézet van, ahol nemcsak a pszichiáterek, hanem a velük együtt dolgozó klini
kai pszichológusok is folytatnak pszichoterápiát. A fenti adat tehát nem jelenti
azt, hogy az intézmények felében nincs pszichoterápiás tevékenység. Vélemé
nyem szerint azonban az igazi hiányosság nem abban van, hogy relatíve kevés
intézetben folytatnak pszichoterápiát, hanem abban, hogy a pszichoterápiás
tevékenység ott is elégtelen, ahol szervezett pszichoterápiás tevékenységről le
het beszélni. Ha ugyanis összevetjük a betegforgalmat és az ágyak kihasznált
ságát, vagy az egy főre eső átlagos ápolási napok számát, akkor nyilván
valóvá válik egy igen komoly hiányosság. Pszichoterápiás tevékenység ugyanis
egy-két hét alatt nem végezhető hatékonyan. Ugyanakkor azt láthatjuk a
betegek benntartózkodási idejét vizsgálva, hogy azok a betegek, akik nem
személyiségzavar vagy súlyos személyiségkárcsodás miatt vannak tartósan az
osztályokon, általában két-három hét alatt távoznak. Három hét alatt érdem
leges eredményt felmutató pszichoterápiás tevékenységet csak egyes esetekben
lehet végezni
pl. a relaxációs és szuggesztiós kezelések segítségével, vagyis
a tüneti befolyásolás eszközeivel. A személyiség alakításában azonban három
négy hét alatt nem fejthetünk ki érdemleges hatást. A jelenlegi szervezettség
nek tehát éppen az a legnagyobb hiányossága, hogy azok az intézetek, amelyek
alkalmasak pszichoterápiás kezelés folytatására, nem végeznek utókezelést.
Márpedig a területen már semmiféle szervezett pszichoterápiás tevékenység
nem folyik. Sem az ideggondozókban, sem pedig a szakrendeléseken, s ha vala
milyen formában mégis, az az igényekhez képest szimbolikus, jelképes. Azt kell
mondanunk, hogy — részben a hatalmas betegforgalom következtében —
még azokban az intézetekben sem tud a pszichoterápia teljes hatékonyságában
kibontakozni, ahol a megfelelő szakemberek rendelkezésre állnak.
- K it ta rt professzor úr pszichoterápiás képesítésű szakembernek ? Ilyen
nek tekinthető-e a pszichiáter, vagy pedig szükség van valamilyen speciális,
psziclioterapeuta-képző intézményre ? Nincs-e okunk aggodalomra abban a vo
natkozásban is, hogy ki végez ma Magyarországon pszichoterápiát ?
— Szervezett pszichoterapeuta-képzés Magyarországon nincs. Nyilvánvaló
tehát, hogy a pszichoterápiás tevékenységben való jártasságot meg kell szerez
ni. Véleményem szerint a gyakorlati munka alapján dönthető el, hogy ki ren
delkezik pszichoterapeuta képesítéssel, vagyis ki tud a gyakorlati követelmé
nyeknek megfelelő pszichoterápiás munkát végezni. A pszichiátriai szakvizsga
ideje alatt lehet bizonyos gyakorlatot szerezni, de évek telnek el, amíg a pszicho
terápiás tevékenység egy-két módszerét, esetleg több módszerét is el tudja
valaki sajátítani, és kellő szinten képes gyakorolni. Hogy miképpen lehet elsa
játítani, erről talán még külön is fogunk beszélni, de nyilvánvaló, hogy sem az
orvosi diploma, sem a pszichiátriai szakvizsga — önmagában
nem biztosítja
a pszichoterapeuta képzettséget, és a pszichoterápiának a gyakorlatban történő
magas szintű alkalmazásának készségét.
Véleményem szerint azonban nem is szükséges a pszichiáteri előképzettség
a pszichoterápia folytatásához. A pszichoterápiának számtalan olyan módszere
van, amelyet az orvosok közül azok is alkalmazhatnak, akiknek nincs pszichiá
ter szakképesítése. Ezt azért is hangsúlyoznunk kell, mert —- mint már mon
dottam — óriási a pszichoterápia iránti társadalmi igény. És akárhogy fej
lesztjük is a szakellátást - tehát a pszichiátriai egészségügyi szervezettséget —,
soha nem fogjuk elérni, hogy a pszichoterápia ügye kizárólagosan a pszichiáte
rek és a klinikai pszichológusok kezébe kerüljön. Az alapellátásban a neurotiku
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sok a körzeti orvoshoz kerülnek, és a körzeti orvosok mindennapos gyakorlatában
a neurózis állandóan felszínen levő kérdés. A körzeti orvosok nem csak hogy
nap mint nap találkoznak a pszichoterápiát igénylő betegekkel, de éppen ők
olyan előnyös helyzetben vannak, hogy a beteget alaposan ismerve kiválóan
tudnának pszichoterápiát végezni. A körzeti orvos, aki öt, tíz, sőt húsz eszten
dőn keresztül egy területen dolgozik, e hosszú idő alatt jól megismerheti betegei
családi és munkakörülményeit, szabadidő-felhasználási módját stb. stb. —
teh át rengeteg olyan információval rendelkezik, ami előfeltétele minden pszicho
terápiás tevékenységnek. É n úgy gondolom, hogy a neurózisok ellátásában a
körzeti orvosoknak igen nagy feladatot kell biztosítanunk, s ha megszerzik a
pszichoterápiás szemléletet és elsajátítanak bizonyos módszereket, akkor ezt a
m unkát nagyon eredményesen végezhetik. A pszichiátereknek vagy a klinikai
pszichológusoknak, akik pszichoterápiát folytatnak, egy sereg információt kell
beszerezniük a betegről; nehezen tudnak kapcsolatot teremteni a családdal vagy
a munkatársakkal, pedig ezek az adatok a pszichoterápiához feltétlenül szüksé
gesek. Nos, én úgy gondolom, hogy a körzeti orvos korszerűen láthatja el a be
tegek egy részét a pszichoterápia szempontjából, a másik, nehezebb szakmai
feladatot jelentő részt pedig konzultálhatja a szakhálózattal. Lesz azután egy
olyan harmadik csoportja a betegeknek, akiket nem ő fog ellátni, hanem átadja
az intézeteknek. Véleményem szerint ezt a hármas tagozódást az ellátásban
mindenképpen ki kell alakítani, mert ha csak a neurózisokat és a pszichoszoma
tikus megbetegedéseket vesszük alapul, és nem számolunk a különböző, egyéb
szervi betegségekhez társuló neurotikus tünetekkel, akkor is azt kell látnunk,
hogy ez a feladat rendkívül nagy, és ezt —véleményem szerint — a pszichiátria
sohasem fogja tudni ellátni.
Még azt kellene elmondanom, hogy véleményem szerint a pszichoterápia
igen sok módszert képvisel, amelyek valóban becsületes önképzéssel és tovább
képzéssel elsajátíthatók. Ilyen módon elsajátítható módszereknek tartom én a
különböző relaxációs eljárásokat, az explorációs technikákat, az életvitelelem
ző módszereket, valamint az ún. racionális célzott terápiákat.
A körzeti orvosok a pszichoterápia jelentőségét fel kell hogy ismerjék. Meg is
indult közöttük egy olyan mozgalom, ami az önképzést a pszichoterápia vonat
kozásában is fontosnak tartja. Tudomásom szerint Budapesten és vidéken is
vannak olyan körzeti orvosokból álló csoportok, amelyek a pszichoterápiás
képzés szervezett elsajátítását tűzték ki célul.
Problémának tartom azt is, hogy a pszichoterápia mindenképpen pszichiát
riai szemléletet igényel. Mert nem lehet úgy pszichoterápiát folytatni — leg
feljebb „technikusi” szinten, — hogy én az egyént nem ismerem meg, vagyis
hogy nem tájékozódom az egyén és a közösség viszonyának milyenségéről,
a személy törekvéseiről, motivációs rendszeréről stb. stb. Én tehát azt gondo
lom, hogy a probléma abban van — akár a pszichiátriát, akár a körzeti orvosi
gyakorlatot nézem —, hogy az ember mögött álló pszichiátriai szemlélet mikép
pen fogalmazható meg. Mennyire fogadom el a fenti tényezők szerepét, ame
lyek az egyén kialakításában szerepet játszanak. Nos, a különböző pszichiátriai
iskolák között, a pszichoterápiás gyakorlatban és a pszichiátria egész szemléleté
ben vannak problémák, és vannak viták is. Mégis úgy gondolom, hogy a pszi
chiátriai intézetek és általában a pszichoterápiás tevékenység alapvető szemlé
leti problémáit tisztázni kell. Ez az egyik, ami igen fontos, a másik pedig:
a pszichoterápiának megvannak a maga személyi és tárgyi feltételei.
— Professzor úr felfogása szerint szükség lenne-e egy pszichoterápiás szak
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képesítést adó intézményre, vagy valamilyen állandó, rendszeres pszichoterapeuta-képzési formára?
Én azt hiszem, hogy itt a képzés tartalm a és tartama az alapvető. Tehát,
hogy kitől, milyen módszereket lehet megtanulni, és ennek mik a tárgyi felté
telei, azaz mennyiben van lehetőség arra, hogy valaki a másikat kiképezze.
Arra vonatkozóan, hogy a pszichoterapeuta-képzést pszichiátriai vagy klinikai
pszichológusi alapképzettséghez kössük, esetleg egy újabb „ráképzéses” szak
vizsgával egészítsük ki, különböző vélemények lehetségesek. Ez lényegében
jogi kérdés, hiszen az általános orvosi gyakorlatban például számtalan olyan
orvosi tevékenység-forma van, amire az általános orvosi diploma jogosít.
Egy hasi műtétet bárki elvégezhet, akinek van orvosi diplomája, és jogilag ez
nem nonszensz. Egy esetleges felelősségrevonáskor azt vizsgálják, hogy a be
avatkozást végzőnek volt-e orvosi diplomája, valamint azt, hogy tevékenysége
során alkalmazta-e a korszerű igényeknek megfelelő eljárásokat. Tehát azt,
hogy jól gondolkodott-e, és megfelelő volt-e a technikai felkészültsége. Igaz,
bizonyos állásokat szakvizsgához kötnek, és ez természetes.
— Ez azt jelenti, hogy professzor úr nem ta rt szükségesnek egy kifejezetten
pszichoterápiás tevékenységre felkészítő képzési formát ?
A képzési formát abszolút fontosnak tartom.
- És milyen keretek között ?
Ezt én már egypárszor nagyon részletesen megfogalmaztam. A szakkép
zés egyes intézetekben folyhatna, ahol képzett pszichoteraputák — anélkül,
hogy erről különösebb papírjuk lenne de facto pszichoterápiás tevékenységet
végeznek. Én csak a munka melletti, intenzív tanfolyamokat tudom elképzelni
hatásosnak. Tehát —aszerint, hogy melyik módszerről van szó —két-, három-,
négyhetes vagy féléves, munka melletti, intenzív tanfolyamokat, amikor nyolctíz ember, vagy öt-hat ember egyik intézetben, egy területről összefogva, egy
héten legalább háromszor-négyszer, három-négy órát nagyon feszes program
mal töltene el, és részben szemináriumszerű megbeszéléseket tartanának, rész
ben pedig betegekkel folytatott munka során sajátítanák el a megfelelő gyakor
latot.
Ez tehát valamilyen „mester—tanítvány” oktatási forma lenne?
Igen. Kis csoportokban történne az oktatás. És én azért tartom szüksé
gesnek hangsúlyozni, hogy munka mellett, mert tudomásul kell vennünk: olyan
nagy a pszichiátriai igénybevétel, hogy hetekre, hónapokra nem lehet kikap
csolni a kórházi munkából orvosokat és klinikai pszichológusokat. És vélemé
nyem szerint ez nem is fontos, mert egy héten három-négyszeri, két-, három- vagy
négyórás egyiittléttel mindez megoldható. Tehát én a decentralizált, kiscso
portos, munka mellett végzett intenzív tanfolyamok híve vagyok. H a ez a
képzési forma nem indul meg, tudomásul kell vennünk, hogy az országban igen
korlátozott számú intézet van csak, ahol pszichoterápiás képzés folyik, és
várnunk kell, amíg ezekből az intézetekből kikerülnek a szakemberek más inté
zetekhez. Ez azonban — ilyen módon
rendkívül lassú folyamat. Ezért az a
véleményem, hogy a szervezet képzés nélkülözhetetlen. Autodidakta módon is
meg lehet ugyan tanulni bizonyos pszichoterápiás módszereket, de a képzéssel
szembeni társadalmi igényeknek csak a szervezett képzés tehet eleget. Én tehát
azt hiszem, hogy itt nagyon sürgős tennivalóink vannak.
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Mérei Ferenc
Az első, amiről beszélni szeretnék, az lenne, hogy Magyarországon — mint
általában az egész világon — magánúton folyik a pszichoterapeuta-képzés.
Egyáltalán nem történt még kísérlet, kezdeményezés Magyarországon sem arra,
hogy ez valamilyen módon intézményes formát öltsön. Talán a relaxáció az
egyetlen, amelyet még intézményes formában, az egyetemi oktatás keretei
között tanulnak meg a hallgatók, de már a csoport, a verbális, nondirektív
csoport és a pszichodráma esetében csupán arra van lehetőség, hogy meg
ismerjék. Tehát az intézmény csak ismeretet, áttekintést nyújt arról,
hogy mi ez — az OIE-ben megvalósuló továbbképzések is legfeljebb
ilyent nyújtanak — de megtanítani, ez Magyarországon is „magándolog” , és az
egész világon az. Én pedig nem vagyok biztos abban, hogy a mi társadalmunk
ban is ezt a formát kell alkalmazni. Magyarországon azonban az egyetemi hall
gatók anyagi helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy a pszichoterápiát magán
úton sajátítsák el. Én ugyan számos olyan kollégát ismerek, aki egyetemi hall
gatók számára olcsóbb árakat szab, de mégsem szabhat olyan olcsó árat, amit
egy egyetemi hallgató meg tud fizetni. Tehát a pszichoterápiát ezen a bizonyos
„magánúton” csak az tudja megtanulni egyetemi hallgató vagy fiatal értel
miségi korában, aki jómódú, akit a szülei támogatnak. Tehát valami olyan
dolog folytatódik tovább ezen a téren, ami a magyar társadalommal nincs össz
hangban. Ezért itt nyugodt lélekkel arra kell törekednünk, hogy eltérjünk a
nyugati szokástól, és megpróbáljuk a képzést intézményessé tenni. Ez lehetséges
lenne úgy is — majd még rátérek különböző formáira —, hogy azért a pszicho
terápia erőfeszítést igényeljen. Fizessen tehát az intézmény is, és a pszichoterá
piára kiképzendő is. Vagyis vállalják közösen a felelősséget és az anyagi terhet.
De mindenképpen el kell jutnunk oda, hogy a magánkezdeményezés ne legyen
kizárólagos, és hogy valamilyen módon intézmény is tudjon pszichoterápiát
tanítani. Mert ugye ma mégiscsak az a helyzet, hogy a pszichoterápiát megta
nulni: kiváltság. Méghozzá anyagi kiváltság. Nos, ezt valamilyen módon min
denképpen megszüntetném. Olyan módon nem tudom megszüntetni, hogy
tanítsanak ingyen. Ez nem lehetséges. Pszichoterapeutát csak olyan ember
képezhet, aki maga bizonyos értelemben nyugodt, kiegyensúlyozott feltételek
között él, tehát saját stresszét nem viszi át a pszichoterápiás képzésbe. Tehát
ezt tartom én az első, és legfontosabb problémának. Hogy ezt hogyan lehet
megoldani, arra, gondolom, még vissza fogunk térni.
A másik probléma az, hogy a pszichoterápia alkalmazása, bevezetése, kiter
jesztése igazi társadalmi szükséglet Magyarországon, de a társadalmi szükség
letben is mintha lenne bizonyos változás. Úgy tudom, hogy Nyugat-Európában
— legalábbis francia pszichoterapeuta barátaim panaszkodnak erről — ma
gánúton nagyon kevesen jelentkeznek. Még a tanulmányi munkához szükséges
neurotikus betegek sem állnak rendelkezésre kellő számban ahhoz, hogy a ki
képzés alatt álló pszichoterapeuta jelöltek elvégezhessék a szükséges gyakorla
tokat. Ugyanez van Magyarországon is, ahol az anyagi teher nagyon nagy,
ezért nem tudnak jelentkezni. Ugyanakkor a rendelőintézetekben és kórházak
ban igen sok az olyan beteg, akinek rendkívül nagy szüksége lenne pszichoterá
piára. Üzemi orvosok jelentéseiből tudjuk, hogy rendkívül sok neurotikussal
találkoznak, olyan szomatizáló vagy szorongásos neurotikusokkal is, akiknek
az életét megrontja, hogy nem kerülhetnek pszichoterápiába. Tehát valamilyen
módon — ha követni akarjuk a magyar társadalom igényeit — a magánkezde
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ményezés területéről át kell vinni a pszichoterápiát az intézményes síkra.
Különösképpen fontosnak tartom azt, hogy a pszichoterápiát kórházi és rende
lőintézeti keretek között is végezhessük. Megjegyezném még, hogy legutóbb
konzultánsként jártam a Központi Állami Kórház neurózis-osztályán, ahol igen
jó pszichoterápiás munkát láttam. Különben úgy tudom, a pécsi rehabilitációs
kongresszuson is beszámoltak a Központi Állami Kórházban folytatott pszicho
terápiás munkáról. Ezen a neurózis-osztályon különféle pszichoterápiákat
végeznek, tehát természetesen csoportosakat is, nagy- és kiscsoporto
sat, pszichodrámát, relaxációt, aztán az úgynevezett Desville-féle éber-álom
terápiát — amit én nagyon jónak és eredményesnek érzek —-.emocionális
racionális terápiát, fokális terápiát, tehát igen sokféle, széles körű pszichoterá
piás tevékenységet folytatnak. Ez a munka rendelőintézeti és kórházi keretek
között folyik. Ez azt jelenti, hogy valaki eltölt néhány hetet a kórházban,
utána hazamegy, visszatér a munkához, a családhoz, de bejár, mondjuk egy
évig. Az említett kórház ezt jobban megengedheti magának, mert az orvos- és
pszichológus-ellátottsága elég jó, és szerencsésen szervezett a pszichoterápia.
Mindez azt bizonyítja számomra, hogy a megoldás lehetséges intézményes ke
retek között.
A következő kérdés, amire rátérek, az alapvető kérdésed: hogyan lehet
pszichoterapeutákat képezni, milyen legyen a pszichoterápiás képzés. Én feltét
lenül a szakképzés híve vagyok. Ezen két dolgot értek: az egyik az, hogy az orvos
képzésben lehessen pszichoterápiából szakvizsgát tenni, vagyis mód nyíljék
a pszichoterápiás szakorvosi képesítés megszerzésére. Ezt elengedhetetlennek
érzem, mert sem a neurológiai szakvizsga, sem az általános pszichiátriai szak
vizsga nem ad pszichoterápiás képesítést. Szóval, én azt hiszem, hogy a pszi
choterápiás szakorvosi képesítést valamilyen módon be kell vezetni. Még azt is
lehetségesnek tartom, hogy ezen belül is valamilyen belső szakosítást kell
megteremtenünk. Gondolok itt a gyermokpszichoterapeuta- és az adoleszcens
pszichoterapeuta-képzésre. Ha egy picit is abban gondolkodunk, hogy egy kép
zési forma gyümölcsei évtizedek múlva érnek be, vagyis amit ma megtervezünk,
annak hatásait tizenöt-húsz év múlva fogjuk csak tapasztalni, akkor teljesen
világos, hogy ezekre az életkori szakaszokra is kell képeznünk szakembereket.
Arra nem hiszem, hogy számíthatunk, hogy „all round” szakembereket képzünk, mert nagyon ritka ma is az olyan pszichoterapeuta, aki gyerekkel, adoleszcenssel és felnőttel egyaránt foglalkozik. Gyerekkel és adoleszcenssel fog
lalkozni, ez nem teljesen ritka, adoleszcenssel és felnőttel, ez sem, sőt én isme
rek kollégát, aki mind a három „regiszteren” dolgozik, de ezt hosszú idő óta
csinálja főfoglalkozásban. Én tehát azt gondolom, hogy a képzésbe — az orvosi
képzésbe — fel kell venni a pszichoterápiás szakorvosi képesítést.
A klinikai pszichológusokra vonatkozóan — akik inkább az én gondolkodási
körömhöz tartoznak —rendkívül lényegesnek tartom, hogy a pszichoterápiás
képzés ne legyen azonos a klinikai pszichológus-képzéssel. Mert nem azonos !
A klinikai pszichológusok egy jó része nem lesz pszichoterapeuta. Pszichodiagnoszta lesz, aztán foglalkoztató pszichológus lesz, esetleg kutató pszichológus,
de nem pszichoterapeuta.
A pszichoterapeuta egészen más élőlény. Én tehát még a klinikai pszicholó
gián belül is megkísérelném végrehajtani azt a változtatást, hogy bizonyos
klinikai pszichológusokat „klinikai pszichológus—gyermekpszichoterapeuta ” ,
másokat pedig „klinikai pszichológus—pszichoterapeuta” kategóriába sorolnék.
Milyennek képzeled ezt a szakképzést? Olyannak, ami az egyetemi évek
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alatt folyik, vagy pedig ezt a speciális képzést a diploma utáni, posztgraduális
képzés feladatává tennéd ?
— Én a posztgraduális képzés gondolatkörében mozgok. Ha nem lenne
posztgraduális képzés, a pszichoterapeuta-képzés kérdését fel se lehetne vetni.
A posztgraduális képzésbe á t lehetne venni a magánképzés rugalmasságát is,
azt, hogy a pszichoterapeuta-képzés — szükség esetén — meghosszabbítható.
Hogy például általános pszichológiát mennyi ideig tanítok az egyetemen, meg
határozhatom; de hogy a pszichoterapeuta-képzés mikor fejezhető be, ezt pon
tosan nem lehet megmondani. A posztgraduális képzés előnye, még, hogy a
résztvevőket már bizonyos érettség jellemzi, ami a pszichoterapeuta személyi
ség nélkülözhetetlen sajátossága. Tehát mindenképpen szakképzéshez kötném
a pszichoterápiát.
— Ezek szerint a te felfogásod az, hogy kétféle úton lehet pszichoterapeuta
szakképesítést szerezni: az orvosképzés keretein belül, vagy a pszichológuskép
zés során. Mi a különbség, és van-e egyáltalán különbség a te véleményed
szerint a két szakember, a két teljes jogú pszichoterapeuta között ?
— A két szakember a pszichoterápia szempontjából azonos értékű volna, de a
képesítés szempontjából mégsem. Mondok egy példát. Hozzám gyakran fordul
nak azzal a kéréssel, hogy ajánljak pszichoterapeutát. És van egy csomó olyan
eset, amikor feltétlenül orvost szeretnék ajánlani. Azért, mert úgy látom, hogy a
fennálló szomatikus betegségek nem csak pszichoszomatikusak, hanem könynyen lehet, hogy orvosi beavatkozást is igényelnek. Pl. gyógyszerelésre van a
betegnek szüksége. Aztán bizonyos esetekben, amikor úgy láttam, hogy nagyon
erős a beteg szuicid késztetése, akkor is inkább orvost ajánlok, mert neki módja
van arra, hogy baj esetén beavatkozzék. Ezt én lényeges mozzanatnak tartom.
Ezenkívül olyan változtatást igényelne egy közös képzési forma létrehozása,
amire nem is nagyon hiszem, hogy mód van. A pszichológusképzóst teljesen
a posztgraduális képzés keretei között képzelem el. Elmondanám, hogyan kép
zelem el a klinikai pszichológusok posztrgraduális pszichoterapeuta-képzését.
Én a pszichoterapeuta alapismeretének — mint ahogy a klinikai pszichológus
alapismeretének is — a pszichopatológiát tekintem. Ügy érzem, a pszichopatoló
gia olyan tárgy, olyan ismeretanyag, mint a műszaki egyetemeken a matema
tika, vagy az orvostudomány területén a biológia. Én ezt a tantárgyat, ezt az
ismeretanyagot igyekeznék nagyon jól megkonstruálni. Ma ilyen megkonstru
ált ismeretanyag nincsen. Sokan tanítjuk a pszichopatológiát, de még valahogy
nem került sor arra, hogy ezt az anyagot konceptuálisán összehozzuk, és külön
böző tudásunkat egyberakjuk. Tehát amikor a posztgraduális képzés előkészí
tése folyik, benne a pszichoterapeutáé is, akkor elsődlegesnek tartanám egy
pszichopatológiai alapanyag kimunkálását és létrehozását. Ezt tartanám tehát
a pszichoterapeuta-képzésben is alapismeretanyagnak. Ahol a pszichoterapeutaképzés már mindenképpen elkülönülne az általános klinikai pszichológuskép
zéstől, az a saját élményű önismereti gyakorlat. Nem tudom elképzelni semmi
féle módon azt, hogy pszichoterapeuta létezni tudjon saját élményű önismeret
nélkül. Ez egyszerűen nem képzelhető el. Most már igazán nagyon hosszú ideje
és nagyon sokféle módon próbáltam magam pszichoterápiát űzni, aztán tanítot
tam pszichoterapeutákat. Nem tudok olyant, aki ezt valamilyen módon is
könyvből, jegyzetből, előadásból megtanulta volna. A saját élményű önisme
reti gyakorlatokat szükségesnek tartom három okból.
Az első: a belső megélés. Akárhogyan vizsgálom a dolgokat, a pszichológus
a másik emberben végbemenő történéseket valamilyen módon „saját magából”
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állapítja meg. Noha tudja, hogy neki nagyon kell vigyáznia arra, hogy ne „vegye
á t” a beteget, ne vetítse rá magát a betegre - tehát az introjekciós és a projekciós dilemma között kell ingadoznia — mégis: nem tud mást csinálni, mint
saját magához folyamodni. Ezért szükséges olyan önismeret, amelyben körül
belül fel tudja mérni, mégis mi az, amit ő a betegben értelmez, és ebbe inkább
saját magát is értelmezi. Tehát, hogy a belső megélést, egy konfliktust követni
tudjon.
A másik az, hogy elérje a toleranciának egy bizonyos fokát. Ez elengedhetet
len, hiszen olyan pszichoterápia, amely nem számol a beteg toleranciájával,
olyan nem létezik. A harmadik: a pszichoterapeuta felelőssége, amit szintén
csak nagyon erős önismerettel érhet el.Tehát: a belső megélés nyomon követése;
egy bizonyos tolerancia-fok elérése; és a felelősség, ez mind a három fő mozzanat
saját élményű önismereti gyakorlatot kíván. Az önismereti gyakorlat
h á t...
igen sokfélét tudok természetesen elképzelni. Ma az önismereti gyakorlat alap
modellje a pszichoanalitikus modell, hiszen Európában is több tízezer ember
esett át ezen a képzésen, ez az általános. Kétségtelen dolog, hogy mindenkin
rajta hagyta a nyomát, aki pszichoterapeuta, de azért nem a pszichoanalízist
tartom az egyetlen olyan módszernek, amelyre kiképezhető egy pszichoterape
uta, vagyis amellyel a saját élményű önismereti gyakorlat elvégezhető. Ismét
lem: nagyon lényeges, hogy elfogadjuk a saját élményű önismereti gyakorlat
szükségességét. Az önismereti élmény elsajátításának egyik lehetősége a pszi
choanalízis. A másik lehetősége egy analitikusan orientált, valószínűleg aktí
vabb, szintén önismereti célzatú pszichológiai beavatkozás, amit azt hiszem
sokkal többen végeznek ma Magyarországon. Tudomásom szerint van még a sa
ját élményű önismereti gyakorlatban dolgozók között jungista, lehet, hogy
még individuálpszichológus is van, ezt nem tudom. Lehet, hogy szondista,
lehet, hogy van tranzakcionális, bizonyos, hogy vannak Rogers-irányzatúak.
Én mindezen változatokat elfogadom úgy, mint a saját élményű önismereti
gyakorlat vezetési módjait. Én semmiképpen sem tekintem magam pszichoanalitikusnak, bár az alapismereteim nagy részét a pszichoanalízisből merítet
tem, noha Szondi képezett, szondistának sem tekintem magam. Elég öreg
vagyok ahhoz, hogy kialakítsak magamnak saját módszert, saját magatartást,
amit szintén saját élményű önismereti gyakorlatnak nevezek, és amely elsősor
ban önismereti hangsúlyú, talán inkább teljesítményvezérlésű. Abban is kü
lönbözik a pszichoanalízistől, hogy a szituatív indulatokat lényegesebbnek
tartja. Ezt a magatartást és sok nem pszichoanalitikus barátom saját élményű
önismereti gyakorlati módszerét alkalmasnak tartom arra, hogy képezze a
pszichoterapeutákat. Szükségesnek tartok tehát egy bizonyos alapismeret
anyagot és azután az önismereti gyakorlatot. Ehhez jönne azután hozzá a kü
lönböző módszerek ismerete. Nos, egy pszichoterapeutának miket kellene tud
nia? Mindenképpen kellene tudnia relaxációt, amit én alapismeretnek tartok.
Aztán hogy alkalmazza, nem alkalmazza, vagy mással csináltatja, az más kér
dés, de ennek a képzésben mindenképpen benne kell lennie. Emellett minden
képpen benne kell lennie egy csoportra való kiképzésnek is (kiscsoportra,
esetleg nagycsoportra, pszichodrámára) és legfontosabbként az egyéni pszicho
terápiára való kiképzésnek. Elképzelhető, hogy valaki egy racionális emocio
nális vagy egy fokális pszichoterápiás módszert sajátít el, de a képzésben
mindezeknek benne kell lennie. Tehát: alapismeret — főként pszichopatológia
— saját élményű önismeret, és a különböző módszerek ismerete. Hogy a mód
szereket a saját élményű önismeret nélkül is tanítjuk az csak azért van, mert
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kényszerülünk rá, de ezt nem tartom szerencsésnek. Mondjuk ón a Pszichoterá
piás Hétvégét azért tartom még szerencsésebbnek ennél, mert ha nem is képez,
de „beavat”, és ezt a beavatást saját élményen keresztül csinálja. Persze három
nap alatt nem lehet tanítani, csak beavatni. De már két év alatt, mint a poszt
graduális képzésben, nagyon sokat el lehet érni.
Úgy tudom, a posztgraduális képzést olyan klinikai pszichológusok számára
tervezték, akik már állásban vannak. így a saját élményű önismereti gyakorlat
végzésére nem kétszer egy héten, hanem akár a klasszikus módszerek szerint
négyszer vagy ötször is van módjuk. Világos dolog, ehhez az kell, hogy nagyjá
ból annyi pszchoterapeuta-képző legyen, ahány jelentkező van. Lassan indul
ez a dolog, dehát egy képzés hosszú ideig tart. Amíg egy pedagógiai vetés
beérik, az tizenöt év. Tehát ami most el fog kezdődni a posztgraduális képzés
ben, az tíz-tizenöt óv alatt fog beérni. Ez alatt az idő alatt elérhető az is, hogy
évenként nyolc-tíz-tizenkét pszichoterapeuta jelölt ebbe a posztgraduális
képzésbe bekerüljön és valóban egyéni vezetőhöz juthasson. Ezeket a dolgokat
tartom a leglényegesebbnek.
— Mit tartasz lényegesnek a személyes alkalmasság kérdésében ?
— Igen, igen . . . hát sajnos, az alkalmassággal kapcsolatban nagyon sok
bánatom van. Azt nehéz lenne elvitatni, hogy a pszichés zavarokban szenvedők
közül több orientálódik a pszichológia, mint más pályák felé. Azt hiszem, ezt
mindnyájan tapasztaltuk. Én ezt nem tartom bajnak. Én a „pokoljáró”
pszichológust jó pszichológusnak tartom: ő megjárt mindent. De akkor meg is
kell járnia. Szóval csak a zűrzavart és a konfliktust behozni, ez nagyon nagy
veszély. Aki zűrzavarral és konfliktusokkal jön a szakmába, annak nem biztos,
hogy sikerül. Vagy igen hosszú ideig tart a képzése. Tehát igazi veszélyt érzek
abban, hogy az intézmény képez, ezért igen lényegesnek tartom az alkalmassá
got. De az alkalmasságot nem igen állapíthatja meg más, mint az, aki a saját
élményű önismereti munka végzésében közreműködött. Ezért azt a kiképző
csoportot, azt a tíz-tizenöt embert, akire rá fogjuk bízni a klinikai pszichológu
sokat, azokat kell úgy megválasztani, hogy felelősséggel el tudják dönteni,
k it javasoljanak pszichoterapeutának. Ez a döntés azonban nem végleges,
m ert ettől még a képzésben résztvevő klinikai pszichológus lesz, csak a pszicho
terápiás képesítést nem fogja megkapni.
— Mi legyen abban az átmeneti időben, amíg a rendszeres terapeuta-képzés
meg nem indul ? Kiket nevezhetünk ma pszichoterapeutának ?
— Én az átmeneti időben toleráns és elfogadó vagyok. Sok átmeneti időt
éltem meg, rendkívül sokat, majdnem több átmeneti időt, mint nem átmenetit.
Azt tapasztaltam, hogy az átmeneti intoleranciák rosszul sülnek el. H át — itt
toleránsnak kell lenni ! Egyelőre rajtunk és a klinikai pszichológián nagy teher
tétel van.
— Találkozásunk előtt beszélgettem Juhász professzorral. Nagyjából ugyan
azokat a kérdéseket tettem fel, mint neked. Juhász professzor egy —legalább
engem — meghökkentő gondolatot vetett fel. Azt mondta: soha nem lesz annyi
pszichoterapeuta, hogy el tudjuk látni a rászorulókat. Ő úgy vélte, hogy a neu
rotikusok gyógyítása át kell hogy kerüljön a pszichoterápiás szemléletű — és
képzettségű — körzeti orvosok kezébe.
— Igen. Hát a neurotikus sorsa valóban a körzeti orvos kezében van. De a
gyógyítása — azt nem hiszem. Én nagyon nehéznek tartom a neurózis gyógyí
tását. Borzasztó nehéznek ! Nagyon érdekes, hogy pszichiátriai betegeket
könnyebben lehet rehabilitálni sok esetben, mint egy neurotikust. Ezt látom
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azoknál a pszichológusoknál is, akik specializálták magukat pszichotikusokra.
Az OIE-ben vannak ilyenek, ők néhány hónap alatt elérik azt, hogy a pszichotikus visszamegy az életbe és él, és egészen jól él. Ilyent sokat láttam. De neuro
tikust rendkívül nehéz, nagyon nehéz gyógyítani. Nem véletlen az, hogy a
pszichoanalízis a neurózis kezeléséből született és nem a pszichóziséból. Én te 
hát ezt nem érzem szerencsés dolognak, noha teljesen egyetértek azzal, hogy a
körzeti orvosok — és főként az üzemorvosok — tudását nagyon meg kellene
emelni ezen a területen. Ez bizonyára meg is fog történni. De nem hiszem,
hogy a neurotikusok gyógyítása ezen az úton meg fog oldódni. Hogy megoldha
tó-e vagy sem ? Nos én az emberiség sorsát másképp látom. Egy biztos, hogy
nem olyan lesz húsz óv múlva, mint amilyen ma. Én erősen optimista vagyok
ezen a téren, és úgy látom, hogy az embert gyógyítók száma meg fog tízszereződni. A mezőgazdaság például ma már borzasztó kevés embert igényel.
Az ipar is egyre kevesebbet fog kívánni, míg az ember emberként való megtar
tása a sokszorosát. Az automatizálás nagyon csökkenti az emberigényt. De mi
lesz a sok emberrel? Nyilván a pedagógia és az egészségügy fogja elvinni őket.
Én tehát azt hiszem, hogy ha ma Magyarországon lenne mondjuk harminc
pszichoterapeuta — gondolom annyi biztosan van —, akkor tíz vagy húsz óv
múlva hatszáz vagy ezer, vagy nem tudom hány lesz. Szóval egészen másféle
jövendőt látok az emberiség előtt. Juhász professzor elgondolása a szegény
ország szegény embereinek elgondolása; én pedig gazdag ország gazdag elgon
dolását vélem, és akkor az ezredfordulóra — amitől alig húsz év választ el ben
nünket, és te akkor még vidáman pszichoterapizálsz — nem harmincán lesztek,
hanem sok százan.
Pertorini Rezső
— Szeretném megkéi’dezni, hogyan látod a pszichoterápia helyzetét ma
Magyarországon ?
- Hazánkban a pszichoterápiát úgy lehetne jellemezni, hogy ,,in statu
nascendi” van. Hosszabb lappangási idő után ugyanis megtettük az első lépé
seket, hogy rendeződjenek a pszichoterapeuták sorai, és hogy tevékenységüket
intézményes keretek között folytathassák. Az első komoly lépés az volt, amikor
tíz — vagy talán már több — évvel ezelőtt Tariska István felszólított hármun
kat — Szinetár Ernőt, Tokaji Istvánt és engem —, hogy szervezzünk egy
pszichoterápiás munkacsoportot. Feladatul tűzte ki e munkacsoport számára,
hogy tegyen kísérletet a pszichoterapeuták szakmai fórumának megteremtésére.
Az első lépés óta azonban már sok idő telt el, nyilvánvaló, hogy újabb lépésekre
lenne szükség. Ilyen volt az, amikor az Egészségügyi Minisztérium kiküldött
kettőnket — Hidas Györgyöt és engem — Prágába, a szocialista országoknak a
pszichoterápia ügyével foglalkozó konferenciájára. Én e konferencia előkészítő
bizottságában vettem részt. Ezen a több napig tartó előkészítő megbeszéléssorozaton megtárgyaltuk azokat a problémákat, amelyek egy szocialista ország
ban a pszichoterápiával és a pszichoterápiás tevékenységgel kapcsolatosak.
Az ott kidolgozott ajánlásokat a „Prágai Tézisek” néven ismert dokumentum
tartalmazza, amelyet azóta — tudomásom szerint — a szocialista országok
egészségügyi minisztereinek jaltai konferenciája is ratifikált. A Prágai Tézisek
kötelezettségeket rónak a pszichoterapeutákra és az állami szervekre egyaránt.
E tézisek mindenekelőtt leszögezik, hogy pszichoterápiára szükség van, s hogy a
pszichoterápia önmagában, valamint a pszichoterápiás tevékenység nem jelent
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olyan „világnézeti elfogultságot”, amely összeegyeztethetetlen a szocialista
államrenddel. Szükséges tehát a pszichoterápia támogatása annál is inkább,
m ert a pszichoterápiára szorulók száma igen nagy a szocialista országokban is,
sőt, mindinkább növekszik, ugyanakkor, amikor hiányoznak vagy fejletlenek
azok az intézményes keretek, amelyek a pszichoterápiás tevékenységet lehetővé
tennék. A Prágai Tézisek hangsúlyozzák a szocialista országok nemzetközi
pszichoterápiás fóruma létrehozásának szükségességét, és felszólítják az egyes
országokat az intézményes keretek megteremtésére.
Ügy gondolom, hogy amit nálunk az Ideg- és Elmegyógyász Társaság keretei
között meg lehetett tenni — legtöbbször bevonva a Magyar Pszichológiai
Társaságot is —, azt megtettük. Most további lépésre lenne szükség, arra, hogy
az állam támogatásával intézményes keretek között meginduljon a pszichoterapeuta-képzés. Meggyőződésem, hogy ez a legfontosabb soron következő
feladatunk. A feltételek már megteremtődtek, úgy gondolom, most már az
egészségügyi szerveken a sor.
— A pszichoterapeuta-képzésről beszéltél. De ma, amikor még nincs szerve
zett képzés, ki az, akit véleményed szerint jogosan pszichoterapeutának nevez
hetünk ?
— A pszichoterapeutaság két dolgot foglal magába. Egyrészt bizonyos, az
emberre vonatkozó ismereteket, másrészt e szakma ismeretanyagát. Mert a
pszichoterápia ugyanolyan szakma, mint bármely szakorvosság vagy más,
különleges képzettséggel végezhető tevékenység. Az emberre, az ember egész
ségére vonatkozó ismeretek egyetemen tanulhatók, és ilyeneket tanulnak az
orvostanhallgatók és a pszichológusok is. A pszichoterápiás szakismereteket
azonban — ma még — szervezett keretek között senki sem tanulja.
— Ki nevezhető akkor ma Magyarországon pszichoterapeutának, ha legális,
szervezett képzés nem folyik? Hiszen igen sok pszichoterapeutát ismerünk,
s egy-egy szakmai rendezvényükön impozáns számban gyűlnek egybe. Vagyis:
ki ,,üti lovaggá” a pszichoterapeutákat ?
— Egyelőre még senki. Ma még nincs is olyan hivatalos foglalkozás-fajta,
hogy „pszichoterapeuta”. Van pszichológus, pszichiáter, mint ahogy van laka
tos, kohász és más szakmák. De ahhoz, hogy a pszichoterápiás tevékenységről
m int államilag elismert szakmáról beszélhessünk, állami lépés szükséges.
— Ezek szerint most valamiféle ex lex állapot van ?
Jelenleg fejlődésben levő állapotban vagyunk, és el kell érnünk, hogy a
pszichoterápia államilag is elismert szakma legyen. Ebben nem szabad meg
hátrálnunk. El kell jutnunk odáig, hogy ne önmagunkat nevezzük egymás kö
zött pszichoterapeutáknak. A pszichoterápiát be kell hogy jegyezzék az álla
milag elismert szakmák sorába. Mindaddig, amíg ez meg nem történik, jogosan
senkit nem nevezhetünk pszichoterapeutának.
— Mi az elképzelésed, hogyan lehetne megszüntetni ezt az ellentmondásos és
lehetetlen állapotot ?
— Ügy, hogy az állami szervezési feltételeknek megfelelő programot kellene
kidolgoznunk, amelynek alapján meghatároznánk, hogy azok közül, akik eddig
is pszichoterápiás tevékenységet folytattak, kiket tekinthetünk pszichotera
peutáknak, milyen előképzettséget tartunk nélkülözhetetlennek, és természe
tesen meg kellene határoznunk azt is, milyen szervezett képzésben kell részt
venniük azoknak, akik a jövőben ezt a szakmát kívánják folytatni.
— Nyilván konkrét elképzeléseid is vannak arra vonatkozóan, hogy milye
nek lennének a képzés szervezeti keretei és tartalm i vonatkozásai. Olyanokra
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gondolok pl., hogy milyen főhatóság hatáskörébe sorolandónak látod a tera
peuta-képzést; egyetemen vagy egyetem után folyna-e ez a képzés? Kik lenné
nek az oktatók? Lennének-e vizsgák, és ha igen, milyenek? Milyen gyakorlato
kat látsz szükségesnek ? Ezekre vonatkozóan mik az elképzeléseid ?
- Jelenleg állítok össze egy tanulmányt à „Pszichoterápia tanulása és taní
tása” címmel, s így az ezzel kapcsolatos irodalommal most nagyon sokat fog
lalkozom. E tanulmányban az osztályomon dolgozó orvosok adatait dolgozom
fel részletesen. A pszichoterápiás képzés területén azonban nemcsak az osztá
lyomon szerzett tapasztalatok állnak rendelkezésemre. Medikusok számára
három éve vezetek pszichoterápiás kollégiumokat. Az érdeklődést, azt hiszem,
jól szemlélteti, hogy bár a tantervben erre a célra mindössze kéthetenként két
óra van biztosítva, az orvostanhallgatók kérésére ebből még mindig heti két óra
lett. Ezeken a kollégiumokon nem általános elméletet, hanem a pszichoterápia
egy körülhatároltabb részterületét ismertettem. így foglalkoztunk a csoportmódszerekkel és az autogén tréninggel. A medikusképzés során szerzett tapasz
talataim azt bizonyítják számomra, hogy az orvosképzés keretei között nem
lehet pszichoterápiát tanítani. De annak szükségessége is nyilvánvaló lett
számomra, hogy bizonyos alapismereteket már a medikus évek alatt el kellene
sajátítaniuk a leendő orvosoknak. Ezeket az ismereteket valószínűleg az orvosi
lélektan tantárgya keretébe kellene beiktatni. Csak példaként hadfi említsem
meg Japánt, ahol az orvostanhallgatók már több évtizede átesnek autogén
tréningen, ami személyes okokból is igen hasznos számukra. Én úgy gondolom,
hogy pl. ez az eljárás vagy más relaxációs módszer, vagy valamilyen csoport
kiképzés, mint az orvosi pszichológia gyakorlata, igen hasznos lehetne számunk
ra is. Nem ártana persze, ha a pszichoterápiáról is hallhatnának —néhány óra
keretében
a pszichiáternek készülők. Úgy gondolom, feltétlenül szükség
lenne legalább a legfontosabb pszichoterápiás módszerek ismertetésére, és nem
csak az általánosságok szintjén, hanem a konkrétumokhoz kapcsolódva. Véle
ményem szerint a konkrétumok hiánya az oktatás egyik fogyatékossága. Úgy
gondolom, hogy a pszichoterapeuta-képzést a diploma utáni, posztgraduális
képzés tudja majd megoldani. Erre is dolgoztam ki konkrét javaslatot. Ezt
a tervezetet mindig előterjesztettem, valahányszor olyan megbeszéléseken
vettem részt, ahol erre módom nyílt, s bár ezt immár tizedik éve teszem, egye
lőre még senki sem reflektált a javaslataimra.
Hallhatnánk valamit erről a tervezetről ?
A lényege az, hogy a pszichiátriai képzésben központi helyet biztosítok
az exploráció megtanításának. Azt gondolom, hogy a diagnosztikus vagy a
biográfiai jellegű anamnézis felvételének megtanulása kapcsán a konfliktusexplorációt a fokális, rövid pszichoterápia irányába lehetne kiterjeszteni.
Ez az, ami a pszichiáterképzésből teljesen hiányzik. A 'pszichiáter legfontosabb
vizsgáló módszerét sehol nem tanítják. Ügy gondolom, hogy erre vonatkozóan
kutatási lépéseket is tennünk kell, s a magam részéről már tíz éve gyűjtöm és
próbálom összegezni az ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat, megkísérelve azok
átültetését a gyakorlatba. Ezt a saját osztálymon megtehetem, de máshol nem.
így ez a kísérlet megmarad „provinciális” kezdeményezésnek. Úgy gondolom,
hogy a szakvizsgáig mindenki meg tudja tanulni az exploráció nemcsak tradi
cionális, mondhatnám a „tudorok” által leírt, hanem tényanyagból, megfigye
lésből következtető módszerét, s így az explorációt felhasználhatja a nondirektív
- vagy akár direktív —tanácsadásban. Fontosnak tartom azt is, hogy a szak
orvos jelölt
s ez már csak önismereti szempontból is hasznos - keresztül
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jusson autogén tréning kezelésen. Ennek során megtanulhatná, hogy benne
magában és később majd betegeiben milyen ellenállások húzódnak meg; hogy
milyen nehéz helyzetek adódhatnak abból, ha valamilyen módszer „hatása alá
kerül” . így bizonyos fokú önismeretre tehetne szert. Lényegesnek tartom azt is,
hogy legalább egy személyiségvizsgálati eljárást is megtanuljon. Ezek közül
talán a leginkább kidolgozott és Magyarországon is általánosan alkalmazott
Rorschach-teszt volna a legalkalmasabb.
— Mindez az orvosképzésre vonatkozott.
— Tudomásom van róla, hogy a pszichológusok postgraduális képzése is
megindul a közeljövőben. Ügy gondolom, a két képzési formatananyagát köze
líteni kellene egymáshoz, s így a pszichológusok posztgraduális képzésének
anyagát a szakorvosi utánképzésben fel lehetne használni. Ügy gondolom tehát,
hogy a pszichiáter szakorvos kaphatna — egyelőre nem pszichoterapeuta szak
orvosi, hanem orvosi pszichológiai — szakoklevelet.
— Véleményed szerint tehát csak orvos — speciális képesítésű orvos — vagy
pedig speciális képesítésű klinikai pszichológus — vagyis „laikus” — is végez
hetne pszichoterápiát ?
— És a pszichológust nem tartom laikusnak. A pszichológusnak az emberről
meglevő tudásanyaga gazdagabb, mint az orvosé. De a két terület érintkezik,
sőt a két ismeretkör bizonyos mértékig fedi is egymást. Nagyon sok minden
van, amit a pszichológus tud, és az orvos nem, és ez természetesen fordítva is
így van. A két képzési kör tehát közelíthető egymáshoz egy olyan képzési
forma keretei között, amely a pszichoterapeuta szakembereket képezné — álla
mi keretek között. Természetesen ilyen képzés után az orvos és a pszichológus
már mint egyenragú felek dolgozhatnának, és mindkettőjük végezhetne pszi
choterápiát. Mindenfajta pszichoterápiára gondolok, tehát egyéni és csoportos
kezelési formákra egyaránt.
Ugyancsak alapvető jelentőségűnek tartom a szupervízió állami formáinak
megteremtését. A pszichoterapeuták helyzetét mindaddig megoldatlannak kell
tekintetnünk, amíg a szakmai ellenőrzés problémája megoldatlan.
— Valójában tehát egy olyan továbbképzési rendszerről beszélsz, amely a
pszichiáterek és a klinikai szakpszichológusok további speciális képzését jelen
tené, és a későbbiek során az ilyen képesítéssel rendelkező szakembereket ne
vezhetnénk majd pszichoterapeutáknak ?
— Igen.
— Egy igen fontos kérdés: milyen elképzeléseid vannak a személyes alkal
masság megítéléséről? Nyilvánvaló, hogy erről a szakterületről el kell tanácsol
nunk a személyiségükben alkalmatlanokat. Elképzelésed szerint megvalósít
ható-e ilyen szűrőrendszer ?
— Ez igen nehéz dolog. Hiszen eddig ilyen személyes alkalmassági feltétele
ket egyetlen szakoklevél megszerzésénél sem szabtak a jelöltek elé.
— Szükségesnek tartanál egyáltalán ilyen szűrőt ?
— Én úgy gondolom, hogy ha valóban létezne olyan intézet, ahol pszichoterapeuta-képzés folyik, abban rendkívül szigorú szempontok alapján kellene
— és lehetne — eldönteni azt, hogy ki alkalmatlan erre a munkára. Azok, akik
a jelöltekkel foglalkoznak, nyilván javaslatokat tudnának tenni — munkájuk
és személyiségük megismerése után — arra vonatkozóan, hogy maradjanak-e a
pályán, vagy esetleg keressenek más munkaterületet maguknak.
— H a az általad elképzelt intézet létrejönne, véleményed szerint milyen
módszereket sajátítanának el ott a tanulók? Tudjuk, hogy Magyarországon
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csaknem „ahány ház annyi szokás” — ahány pszichoterápiával foglalkozó
intézmény, csaknem annyiféle pszichoterápiás iskola is működik. Össze lehet
ne-e állítani ilyen körülmények között egységes tananyagot, képzési rendszert ?
— H át eddig még nem nagyon hallottam arról — pedig nagyon sok ilyen
tárgyaláson vettem részt —, hogy valaki konkrét javaslatot tett volna erre
vonatkozóan.
Talán mindenki a saját módszerét tartja a legcélravezetőbbnek ?
— Nem. Még saját módszert sem javasolt senki, s ha mégis elhangzott
ilyen, azt mindig visszautasították. Én a céduláimat — a szépen legépelt javas
latomat — mindig elővettem és rendszeresen meglengettem mindenfelé, de ez
senkit sem érdekelt. Nyilván, mert mindenki úgy gondolkodott, hogy majd ő is
fog egyet csinálni, és az biztosan jobb lesz. Ahol lehetett, elmondtam a saját
gondolataimat, sőt az Orvostovábbképző Intézet korábbi igazgatójának, Kádár
professzornak is elmondtam a képzésre vonatkozó gondolataimat. Nem sok
helyeslésre találtam.
- Ismerve a pszichoterápia mai hazai helyzetét, mennyi valószínűséget
tulajdonítasz annak, hogy egységes szisztémával dolgozó pszichoterapeutaképző intézet — intézmény-hálózat — jöjjön létre?
— Ha az igény olyan égetővé válik, hogy valóban megindulna az államilag
támogatott szakemberképzés, akkor az ezzel foglalkozóknak ki kellene dolgoz
niuk saját elképzeléseiket, és ebből eklektikusán biztosan összeállítható lenne
az igényeinknek megfelelő szisztéma.
— A sokszínűségből tehát még előny is származhatna ?
— Csak előny származhat abból, ha azok, akik valóban pszichoterápiával
foglalkoznak, és nem outsiderek a szakmában, összeteszik amit tudnak. Egyéb
ként is a képzésnek nagyon jól bevált mintái vannak, nem kell magunknak
kitalálni mindent. Jó kiképzési módszere van a nondirektív tanácsadásnak, a
pszichoanalitikus terapenta-kópzésnek, a csoport pszichoterápiáknak. Ezeket a
képzési rendszereket nyilván nagyon átgondoltan kellene a magyar viszonyokra
átdolgozni. Egyik képzési rendszert sem lehet módosítás nélkül átvenni, hiszen
hogy csak egy nehézséget említsek — egészen más a magyar ember pszichoterá
piára való motiváltsága, mint bármely más kulturális és társadalmi környezet
tagjainak.
— Az előbb említést tettél az outsiderekről. Kiket tartasz annak ?
- Magyarországon nagyon sokan rákényszerültek arra, hogy „önképző
jelleggel” tanuljanak pszichoterápiát. Elmentek egy-két helyre, ahol ilyesmit
láthattak, könyveket olvastak, és anélkül, hogy rendszeres képzésen mentek
volna keresztül, megtanultak — bizonyos szinten — pszichoterápiát végezni.
— Ide kapcsolódik a következő kérdésem : mi az álláspontod arra vonatkozó
an, hogy vajon egy módszer alkalmazójának magának is át kell esnie a saját
módszerével folytatott terápián ?
— Úgy gondolom, hogy ezt az elvet általános érvényűén kimondani egyelőre
nem lehet Magyarországon. Vannak kezelési eljárások, amelyek alkalmazásához
elengedhetetlen, hogy a kezelő a módszert önmagán tapasztalja. Ide tartozik
az autogén tréningkezelés, a hipnózis, a pszichoanalízis. Ezeknél a kezelési
formáknál — ha saját tapasztalata nincs a terapeutának - kétlem, hogy alkal
mazni tudná, és szabad lenne alkalmaznia betegeinél. Úgy gondolom, hogyha
valakit pl. már hipnotizáltak, vagy részt vett autogén tréningben, akkor az
ezekben szerzett tapasztalatok valamilyen rövid, tanácsadó pszichoterápiában
hasznára lehetnek, mert már ő is átélte azt a befogadó szituációt, amit a pszicho
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terápia jelent. Azt is gondolom, hogy vannak bizonyos önismereti források,
amelyeket nem használunk ki kellőképpen. Ide tartoznak az ezekkel az eljárá
sokkal folytatott önkísérleti próbálkozások, valamint az is, hogyha pszichoterapeutákat mindig meg kellene vizsgálni pszichológiai tesztekkel. Úgy gondolom,
hogy ez forrása lehetne az önismeretnek. Ilyen forrás a szupervízió is, hiszen a
szupervízió egyik nagyon fontos funkciója, hogy a terapeuta viselkedését
kontrollálja.
T ring er László
— Hogyan látod a pszichoterápia helyzetét Magyarországon ?
— Nehéz néhány szóval összefoglalni, de ha jellemezni kellene a mai álla
potokat, akkor azt mondanám, hogy az „alulról” jövő, egyre feszítőbb igények
határozzák meg a pszichoterápia mai magyarországi helyzetét. Úgy tűnik tékát,
hogy a lakosság részéről megnyilvánuló igény kényszeríti ki a pszichoterápiát.
Ez az általános helyzet. És ebben a helyzetben — mint csepp a tengerben —
néhány pszichoterápiás munkaközösség létezik. Csepp, mert óriási a diszkre
pancia az igények és a lehetőségek között. Jellemzőnek tartom, hogy a pszicho
terápia iránt megnyilvánuló igények ugyan messze meghaladják a lehetősége
ket, de az orvostársadalom alacsony pszichológiai és pszichoterápiás képzettsé
ge m iatt még a pszichoterápia iránti igény sem fogalmazódik meg teljes mérték
ben a részünkről. Ezen azt értem, hogy ha a betegségeket azon a szinten kezel
nénk, ahogy azt a mai, korszerű pszickoszomatikus szemlélet alapján tennünk
kellene, akkor a pszickoterápiás igény még a jelenleginél is nagyobb lenne.
Szemléletmódunk korszerűtlensége miatt azonban az egészségügy mint össz
társadalmi rendszer, a betegségek igen jelentős részét — inadekvát módon —
kizárólag a szomatikus medicina szemlélete szerint diagnosztizálja és kezeli,
igen rossz hatásfokkal is igen drágán.
A pszichoterápiás módszerek terjesztésével pl. csökkenthető volna a gyógy
szerfelhasználás, és megfelelő pszichológiai diagnózis esetén műszeres és laboratóriumi vizsgálatok válhatnának feleslegessé, s mint tudjuk, ezek ugyancsak
igen költségesek.
A pszichoterápia döntő problémáját abban látom, hogy az egészségügyi
szakszemélyzet — elsősorban az orvosok — pszichológiai és pszichoterápiás
képzése elégtelen. Az orvosegyetemeken folyó pszichológiai oktatás tapasztala
tai arra utalnak, hogy ez a probléma érdemlegesen azóta sem csökkent, amióta
pszichológia oktatás folyik. Ezt látjuk azoknál az ötödéveseknél, akik már ta 
nultak pszichológiát, másodéves korukban.
A pszichoterápiás irányzatokat illetően úgy látom, hogy a pszichoterápia
minden jelentősebb irányzatának vannak nálunk képviselői. Amit a külföldi
irányzatokkal összevetve aránytalannak tartok, az a viselkedésterápia — most
inkább viselkedés-modifikációs irányzatnak nevezzük — viszonylagos fejletlen
sége. Tekintettel arra, hogy ez az irányzat leginkább kísérleti lélektani ered
ményekre támaszkodik, a fejletlenség okát megint csak a pszichológiai iskolá
zatlanságban kell látnunk. Sajnálatosnak kell tartanunk azt is, hogy egy-két
kivételtől eltekintve igazán jelentős szakember-tömeget vonzó pszichoterápiás
iskola nincs Magyarországon. Ezt úgy értem, hogy a pszichoterápia jelentő
sebb művelői köré csoportosuló, hogy úgy mondjam szellemi alkotóműhelyek,
amelyek kifelé sugároznak, hiányoznak, vagy alig hatnak. Ma nincs olyan, átütő
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erejű pszichoterápiás iskola Magyarországon, mint amilyen például a század
elején a magyar pszichoanalitikus iskola volt, amely méltán világhírű. (Csak az
érdekesség kedvéért említem meg ezzel kapcsolatban, hogy Ferenczi Sándor
összes műveit néhány évvel ezelőtt jelentették meg franciául.)
Mindenképpen meg kell említeni, hogy az orvosi testület jelentős részében
nem csupán a pszichoterápiás ismeretek hiánya, hanem kifejezett ellenkezés és
ellenszenv tapasztalható a pszichoterápiás munkával szemben.
— Miben látod ennek okait ?
— Én úgy látom, mintha a pszichoterápiás problémák „kollektív elhárítá
sának” lenne ez a tünete. Ugyanakkor azt tapasztalom — hogy most a pozitív
oldalt emeljem ki — az utóbbi években — és különösen a fiatalok részéről —
növekvő érdeklődés mutatkozik a pszichoterápia iránt, és ez igen biztató.
Ugyanilyen örvendetes az, ami az általános orvosok társaságában tapasztal
ható, hogy a Bálint-csoportok iránt belgyógyászok részéről is érdeklődés m utat
kozik. Olyan fejlődésnek a csíráit láthatjuk tehát, amelyben a pszichoterápia
megszűnik a pszichiátria belső ügye lenni, és az egész medicina részévé válik.
Hogyan képzeled el a pszihoterapeuták képzésének módját?
— Mint ahogy ezt legutóbb az OTKI-tanfolyam egyik kerékasztalán el
mondtam, elsősorban a pszichoterápiás motiváció fejlesztésére helyezném a
hangsúlyt. Elsősorban tehát olyan kiképzési módokat látok célszerűnek, amely
a didaktikus és lexikális ismeretanyagon túlmenőleg a pszichoterápiás munkára
való motiváltság fejlesztését célozzák. Ennek számos változata ismeretes.
Ilyen például az NDK-ban ismert csoportos pszichoterápiás képzés, amely
önismereti csoport-módszerre támaszkodik. Ennek a módszernek az NDK-ban
többféle válfaja ismeretes. Ugyanilyen képzési lehetőséget jelent a Bálint-csoport módszere, amelyet hazánkban már több éve alkalmaznak. Itt a Pszichiátriai
Klinikán — Juhász professzor vezetésével — már mintegy nyolc éve működik
ilyen csoport körzeti orvosok számára, és úgy tudom, máshol is folyik ilyen
munka. Ezen túlmenően ugyanilyen képzési lehetőséget jelentene pszichote
rápiás osztályon huzamosabb ideig folytatott munka, olyan osztályon, amely
csoport-módszerekkel is dolgozik, és terápiás közösségként működik. A pszicho
terápiás tanfolyamok szükségesek, de véleményem szerint önmagukban nem
elégségesek. Ezeket mindenképpen ki kell egészíteni csoport-módszerekkel
vagy olyan lehetőségekkel, hogy a terapeuta saját élményt szerezhessen a
módszerről. A pszichoterápiás hétvégeknek hazánkban szokásos formáit a
pszichoterápia népszerűsítésére, a pszichoterápiás érdeklődés felkeltésére alkal
masnak tartom, képzésre azonban nem. Nem is ilyen igénnyel szerveződött.
Meg kell még említenem, hogy hosszas viták után az NDK-ban ez év augusztusa
óta már létezik pszichoterápiás szakképesítés. Jelenleg belgyógyászati és pszi
chiátriai szakképesítés után lehet szerezni, három óv alatt. A szakképesítés
feltételei: hároméves pszichoterápiás gyakorlat, kiképző szemináriumokon való
részvétel és a szakvizsga letétele. Magyarországon erre sajnos még nem érett
meg a helyzet, bár nem is tartom feltétlenül szükséges követelménynek, hogy a
pszichoterápiás képzés szakképesítéshez legyen kötve. A példa inkább arra jó,
hogy szemléltesse, milyen magas igényeket támasztanak a pszichoterápiás
képzéssel szemben.
Nagyon nehéz helyzetben van a pszichoterápiás képzés addig, amíg nincs
legalább néhány pszichoterápiás osztály vagy intézet, amely intézetek a képzés
szellemi és gyakorlati bázisai lehetnének. Ugyancsak megfontolandó — és most
megint külföldi példákra hivatkozom — az orvosegyetemeken klinikai pszi
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chológiai és pszichoterápiás tanszékek létesítése, akár a pszichiátriai klinikákon
mint szervezeti egység, akár — később — önállóan.
A klinikai pszichológus és az orvos — a különböző indíttatás miatt — nagyon
gyakran eltérő pszichoterápiás felfogást vall, és eltérő módszereket alkalmaz.
A két szakember munkájának szorosabb összehangolása mindenképpen kívá
natos, és ez legkönnyebben jól működő csoportmunka esetén valósítható meg.
A viselkedésterápiák viszonylag jelentősebb műszerezettséget igényelnek, és
az e módszerekkel történő kiképzés magas fokú pszichofiziológiai ismereteket is
feltételez. A képzés éppen ezért jól felszerelt elektrofiziológiai, pszichofiziológiai
laboratóriumokhoz csatlakozó osztályokon vagy ambulanciákon képzelhető el.
A pszichoterápiás képzésből nem felejthetjük ki a közópkádereket és általá
ban az orvosi segédszemélyzetet. Az ő szerepük a pszichoterápiás osztályokon
igen jelentős, és megfelelő kiképzés esetén pszichoterápiás részfeladatokat
láthatnak el (pl. deszenzitizálás). Csoportban koterapeutaként vehetnek részt,
nagycsoportot vezethetnek stb. Saját tapasztalataim e tekintetben egyértel
műen kedvezőek.
Moussong-Kovács Erzsébet
Az elterjedt és nyomasztó hiedelmet, miszerint az egészségügyi ellátásért és a
szakemberképzésért felelősök körében a priori és globális elvi ellenállás lenne a
pszichológia orvostudományba integrálásával, illetve gyógymódként alkal
mazásával szemben, felszínesnek és megalapozatlannak vélem. A pszichés
tényezők szerepét és jelentőségét a betegségek keletkezésében és felszámolásá
ban ma már művelt laikusok számára is túlhaladottnak érzem bizonygatni.
Sőt, az is nyilvánvaló, hogy valamilyen fajta önnevelés és személyiségfejlesztés
szükségessége mindazokban felmerült, akik a gyógyító gyakorlatban a nehezen
kezelhető, súlyos vagy haldokló betegek ellátása során ismételten szembekerül
tek saját szorongásaikkal, érzelmi problémáikkal vagy lelkiismereti konfliktu
saikkal.
E zt az általam előlegezett „tudást”, azaz a probléma globális felismerését
konkrét intézkedések példáival támaszthatom alá: az egészségügy területén
dolgozó pszichológusoknak progresszív szemléletű működési utasítás biztosít
tág pszichoterápiás tevékenységet; az orvosok alapoktatásában kötelező tan
tárgy a pszichológia, a pszichiátriai s gyermekpszichiátriai szakvizsga-követel
ményekben kellő súlyt kapott a pszichoterápia, az egészségügyi vezetőképzés
nem szakmai tárgyai közül kiemelkednek a lélektani ismeretek, s újabban —
megfelelő tudományos tevékenység alapján — képesítés is nyerhető orvosi
pszichológiából.
Mi az oka, hogy e köztudott intézkedések és biztató jelenségek ellenére a
pszichoterápia helyzetét nyugtalanítónak, kiforratlannak, megoldatlannak
látják a Szemle által megkérdezett vezető szakemberek?
S vajon ugyanazok a motívumok húzódnak meg a fiatal, pályakezdő szak
emberek pszichoterápiás képzést sürgető igényei mögött? S mennyiben han
golódtak ezekre a motívumokra a periferikusabb kompetenciájú, s a pszichote
rápiáért mint közügyért aggodalmaskodók elvárásai ?
Tapasztalható, hogy a különböző szinteken megfogalmazott — egyaránt jó
szándékú — pszichoterápiát érintő elképzelések egymástól eltérő módon ítélik
meg a lelki gyógymódok hatékonyságát, a reális terápiás igények volumenét, a
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saját élmény fontosságát, a képzés formáit és ütemét. Ezzel szemben világosan
kitűnik a riportokból, hogy a képzésért felelős és kompetens szakemberek véle
ménye több lényeges pontban megegyezik : mind a képzést, mind a pszichoterá
piát intézményesíteni kell, olyan széles társadalmi bázisra helyezni, hogy ne
legyen kiváltságosak privilégiuma sem anyagi, sem regionális tekintetben.
Egybevágnak továbbá a nézetek, hogy a pszichoterápiás ismereteket szilárd
lélektani és klinikai elméletre kell alapozni — noha eltérnek abban, hogy a
pszichoterápiás mechanizmusok megértéséhez a pszichoanalízis, a személyiség
lélektan újabb irányzatai vagy a tanuláselméletek nyújtják-e a legmegfelelőbb
szemléletmódot. Megegyeznek az ellenőrzött gyakoroltatás — a szupervízió —
fontosságát illetően is, és egyaránt igénylik a pszichoterápiás esettanulmányo
kat, a hosszú távú betegkövetést, s a terápiás hatékonyság értékelésének objek
tív, standardizálható módszereit. Bár nem egyforma hangsúllyal, de megfogal
mazódik a pszichoterapeuta személyes alkalmasságának kérdése, valamint az,
hogy mennyiben, milyen módon fejleszthető önismerete, empátiás érzékenysé
ge, terápiás készsége.
— Milyen pszichoterapeuta-képzési módot tartana legmegfelelőbbnek ?
- Mielőtt néhány részletmegoldással magam is mint riportalany, megtoldanám a már vázolt s többé-kevésbé összeillő elképzeléseket a pszichoterápiás
képzésről, vissza kell térnem az idevágó feszültségek, irreális elgondolások egyes
— általam feltételezett — okaira.
A Pszichoterápiás Hétvégek rendkívüli látogatottsága s résztvevőinek korösszetétele, az a tény, hogy a pszichológus hallgatók sem persuasioval, sem a
pályázati rendszerrel nem tántoríthatók el a klinikai szaktól — 80 —90%-ban
választják ma is ezt — csak kiragadott mutatói a pszichoterápia iránt főleg a
fiatalok körében megnyilvánuló lelkes érdeklődésnek. Felvetődik a kérdés,
hogy nem játszik-e ebben szerepet sokéves elmaradásunk, nem fáziskéséssel
tetőzik-e most nálunk a pszichoterápia háború utáni ,,új hulláma” , melynek a
szociálpszichológia és a pszichoanalízis ötvöződése adott sajátos arculatot?
Ismeretes, hogy az Egyesült Államokban a 60-as évektől a pszichoanalízis
viszonylag már háttérbe szorult más, technicizáltabb gyógymódok — mint pl.
a farmakoterápia vagy a viselkedésterápia — javára. Á vele készített interjú
ban Mérei Ferenc is megemlíti, milyen nehéz Franciaországban — akár demon
strációs célra is — pszichoterápiás alanyt találni. Szintén Franciaországban —
1972 és 1974 között — orvostanhallgatóknál végzett felmérésekből ismert, hogy
a hallgatóknak csak mintegy 10%-a hajlandó intenzívebb pszichológiai képzés
ben részt venni.
Megoldódik-e a feszültség, ha reális mércére szállítjuk le az igényeket, tehát
csak a pszichoterápiára valóban rászoruló, illetve arra alkalmas betegek ellátá
sára korlátozzuk a speciális képzést? De ki tudná megmondani, hogy az 1978
folyamán országunkban létrejött 66 millió orvos-beteg találkozó közül hány
nélkülözhette a pszichoterápiás felkészülést ?
A pszichoterápiás speciális képzés feladata mellett — azaz elméletileg ki
munkált, hatékony, fajlagos technikák elsajátíttatásán kívül — nem hanyagol
ható el a pszichológiai kultúra, a pszichoterápiás attitűd általános szorgalma
zása, mely nemcsak kizárja a ma még gyakori pszichés jatrogéniákat, hanem
effektiv támaszt nyújt a beteg számára az enyhe egészségkárosodástól a lialálközelig terjedő út bármelyik állomásán. Ezért összehasonlíthatatlanul nehezebb
a képzési igények megtervezése — szemben például más egészségügyi szakszol
gáltatásokkal. De elég lenne egyelőre a neurotikus morbiditás megbízható fel
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mérése, a pszichoterápiás rendelések fejlesztése, és elsősorban azoknak az orvo
soknak és klinikai pszichológusoknak pszichoterápiás felkészítése, akiknek szak
képzési követelményei között ez kötelező jelleggel már szerepel. S itt van,
sajnos, a feszültség másik gyökere, ti. az egészségügyi kormányzat elvileg s
globálisan — mint mondottam — fontosnak ta rtja a pszichológiai és pszicho
terápiás ellátást és képzést, azonban nem jutott még el a konkrét szervezeti-in
tézményes keretek, a tárgyi és személyi feltételek megvalósításáig.
— Milyen pszichoterapeuta-képzési módot tartan a tehát legmegfelelőbbnek
professzorasszony ?
— A pszichoterápiás a ttitű d formálását az alapképzésig kell levinni. Az ön
ismeret fejlesztésének igen jó módszere lehet pl. a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen Ozsváth és m tasai által már évek óta bevezetett esetmegbeszélő
szeminárium. A saját élményt és egyúttal csoportdinamikai ismereteket nyújtó
esetmegbeszélő szemináriumok számos változata képzelhető el, különböző
klinikai tantárgyakhoz kapcsoltan, nemcsak a pszichiátria vagy a gyermekgyógyászat területén.
Fontosnak tartanám, hogy ezekben a konfrontációra és szupervízióra is
módot nyújtó csoportos foglalkozásokban pszichológusok, valamint gyakor
lati munkát folytató orvosok is részt vegyenek. Még dinamikusabb, érdekesebb
formája lenne ezeknek a csoportoknak — külföldi minták alapján magunk is
próbálkoztunk ezzel — a szerepjáték (szociodráma, illetve pszichodráma).
Szintén az alapoktatásba vezetném be, orvostanhallgatók részére — ez a
pszichológusképzésben már többó-kevésbé megvalósult — a relaxáció valami
lyen módozatát (pl. autogén tréning). Ennek jelentősége lenne a neurózis
szempontjából amúgy is veszélyeztetett egyetemi hallgatók mentalhygiénejében is. Az elméleti ismeretek közül a pszichopatológia és a személyiséglélektan
elemei az orvosok és a pszichológusok alapképzésében egyaránt nélkülözhetet
lenek.
A pszichoterápiás formák szemléltetése is kívánatos már az egyetemi okta
tásban, s itt feltétlenül hasznosítani lehetne az audiovizuális eszköztár legkor
szerűbb formáit.
A pszichoterápiás képzés zömmel a posztgraduális képzés feladata. Ebben
minden előttem megszólaló is egyetértett. Én személy szerint súlyt helyeznék
arra, hogy a klinikai pszichológusok és az orvosok pszichoterápiás szakképzése
ne haladjon külön utakon.
Természetesen a posztgraduális képzésnél is hasznosíthatók az alapképzés
nél már említett módszerek, de ahhoz, hogy valaki egy pszichoterápiás mód
szert megfelelően indikálni, megválasztani és műveleti szinten alkalmazni
tudjon, nagyon magas szakmai követelményeknek kell megfelelnie. Az elméleti
ismeretek megszerzése történhet — mint ahogy részben folyik is már — tovább
képző tanfolyamokon, konferenciákon, de a kiegészítő önképzéshez szükséges a
színvonalas, korszerű pszichoterápiás irodalom hozzáférhetővé tétele. Bár ezen
a téren a hazai könyvkiadás egyre többet nyújt, még sincs irányított, átfogó
jellegű publikációs koncepció, s ennek megvalósítása igen időszerű lenne.
A terápiás technikák elsajátítása — és ettől nem választanám el élesen az
önismeretet — munka mellett a terápiás módszer sajátosságainak megfelelően
intenzív vagy elnyújtottabb formában történhet. (Pl. a hipnózis alapjait egy
tíznapos, napi 4 —5 órás tréninggel, Mészáros I . —Bányai E. módszerével el
lehet sajátítani.) Ezzel szemben a kiscsoport-terápiák vagy a pszichodráma
begyakorlása akár egy-két évet is igénybe vehet. Ezeknél a módszereknél már
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okvetlenül felmerül, hogy ki vállalja a kiképzés terheit és felelősségét. Az inter
júkban többször felmerült alternatívaként a központi pszichoterápiás intézet
létrehozásának gondolata. Olyan intézeté, amely megfelelően válogatott és
honorált oktatógárdával folyamatosan, nagy létszámú pszichoterapeuta-jelölt
képzését — és ami legalább olyan fontos: szupervízióját — tudná vállalni,
gondoskodna a pszichoterápiás kutatások irányításáról, megszervezné és doku
mentálná a hosszú távú esetkövetést. Egy ilyen intézetben —értelemszerűen —
egymáshoz illeszkedve folyna a klinikai pszichológusok és az orvosok képzése,
de — és a team-munka szempontjából ezt is fontosnak tartom — itt kerülne sor
a mozgásterapeuták és a foglalkoztatók kiegészítő-képzésére, a valóban sok
színű, komplex pszichoterápiás munka megszervezésére.
Egy másik alternatíva a decentralizált pszichoterápiás műhelymunka lenne.
Itt is két változat képzelhető el. Az egyik: megfelelő kiképző létszámú bázisintézmények, amelyek egyben a klinikai pszichológiai kutatások centrumai is
lennének. E bázisok limitált kiképző-kapacitása és szűkebb pszichoterápiás
repertoárja nyilvánvaló..
A decentralizált képzés és szupervízió másik — átmeneti s szüksógmegoldása - a jelenleg magánkezdeményezésen alapuló törekvésekre épülne, elképzeésem szerint olyan formában, mint amilyenben pl. az intenzív nyelvtanulás
folyik manapság intézményekben, nyelvtanári munkaközösségek igénybevéte
lével. (A nyelvtanári munkaközösség bizonyos ismeretszint-felmérés után vállal
nyelvtanítást, s a tanfolyam költségeinek egy részét a tanuló, más részét az az
intézmény fedezi, amelynek alkalmazásában a nyelvet tanuló áll.)
Az interjúkat Varga Zoltán készítette
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PRÁGAI PSZICHOTERÁPIÁS TÉZISEK

A szocialista országok (Bolgár Népköztársaság, Csehszlovák Szocialista Köz
társaság, Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Lengyel Népköztár
saság, Magyar Népköztársaság, Német Demokratikus Köztársaság, Román
Szocialista Köztársaság, Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége) pszi
choterápiájának reprezentánsai Prágában üléseztek a Csehszlovák Szocialista
Köztársaság pszichoterapeutáinak kezdeményezésére, 1973. március 13-tól
15-ig. Megállapítják, hogy ez a szimpózium értékes hozzájárulást jelent a
szocialista országok pszichoterápiájának további fejlesztéséhez. Egyetértettek
abban, hogy a szimpózium eredményeit országaik pszichoterapeutái, az illetékes
társaságok és állami szervek tudomására hozzák.
A további együttműködés következő elveiben egyeztek meg:
I.
Alaptételek a pszichoterápia fejlesztéséhez a szocialista országokban
1. Minden pszichoterápiás tevékenység középpontjában a társadalmi kör
nyezetével kölcsönhatásban élő ember áll. Ennek következtében a pszichoterá
pia elméleti alapjait és módszereit a szocialista országokban a szocialista tár
sadalmi rendszer, a rendszer alapját képező ideológia, normák és követelmé
nyek határozzák meg, valamint azok a lehetőségek, amelyek az ember minden
irányú kibontakozását messzemenően elősegítik.
2. Abból lehet kiindulni, hogy a szocialista országokban — összefüggésben
az egészségügy fejlődésével — egyre nő a pszichoterápia jelentősége; ugyan
akkor a pszichoterápia célkitűzéseit, elterjedését és előrehaladásának tempóját
a különböző történelmi és konkrét társadalmi feltételek határozzák meg.
3. A szocialista egészségpolitika elvei és a szocialista egészségügy humanisz
tikus alaptörekvése magába foglalja azt a feladatot, hogy kielégítse az állam
polgárok növekvő szükségletét az optimális egészségügyi ellátásra. A morbidi
tás-struktúra a neurotikus-funkcionális betegségek viszonylagos növekedése
irányában változik, ennek következtében a pszichoterápia alkalmazása még
indokoltabbá válik.
4. Prognosztikusán az várható, hogy a szocialista országokban a pszichote
rápia rendszeres és állandó támogatása, fejlesztése jelentős hozzájárulást nyújt
a technikai forradalommal való megbirkózáshoz, a szocialista életérzés javulá
sához, a munkatermelékenység növeléséhez. Hozzájárul sok orvosi szakágban
és az egész egészségügyben a megelőzés, a terápia és a rehabilitáció kiterjeszté
séhez és minőségének javításához.
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Várható, hogy a pszichoterápia fejlődése pozitív hatással lesz egyes, orvos
tudományon kívüli pszichokorrektív célkitűzésekre is, így például a pedagógiá
ban, az igazságügyben stb.
5.
A szimpózium megmutatta, hogy a szocialista országokban már sok, a
szocialista társadalmi rendszernek megfelelő pszichoterápiás forma és módszer
létezik, és ezeknek, a nemzeti adottságokat figyelembe véve, egyre inkább el kell
terjedniük.
Egyetértés alakult ki abban a vonatkozásban, hogy a pszichoterápia nagy
mértékben interdiszciplináris jellegű, ennek következtében nem lehet egyedül
egy orvosi szakterület mellé vagy alá rendelni. Rendszeres fejlesztése és támo
gatása bizonyos intézmónyesítési következményekkel jár (pszichoterápiás
intézetek kialakítása, rendszeres folyamat- és hatékonyságkutatás, részben
nemzetközi együttműködéssel, pszichoterápiában jártas szakemberek ki- és
továbbképzése stb).
II.
Megállapodás a további együttműködés formájáról és feladatairól
1. A pszichoterápia területén a szocialista országok együttműködésének
fejlesztéséhez és megerősítéséhez szükséges további pszichoterápiás szimpóziu
mokat tartani néhány éves időközökben. A következő szimpózium a Lengyel
Népköztársaságban lesz 1975-ben, továbbiakat a Szovjetunióban és az NDKban terveznek.
A széles körű tudományos tapasztalatcsere fejlesztéséhez ezen túlmenően
közösen rendezett pszichoterápiás kongresszusokra illetve olyan nemzeti
kongresszusokra van szükség, amelyeken sok résztvevő jelenik meg a szocialista
országokból.
2. A szocialista országok kooperációja elvének megfelelően egyetértettek
abban, hogy fejlesztik ezekben az országokban a pszichoterápiát, és ebből a
célból megalakul az 1. pszichoterápiás szimpózium után a „szocialista országok
pszichoterápiás munkacsoportja” , amely két-két nemzeti delegátusból áll.
A nemzeti képviselők kijelöléséhez és cseréjéhez az erre illetékes nemzeti tá r
saságok, illetve állami szervek előzetes megerősítése, illetve döntése szükséges.
A munkacsoport titkári funkcióját annak az országnak egyik nemzeti dele
gátusa látja el, amely országban az előző pszichoterápiás szimpóziumot ta r
tották.
3. A munkacsoport feladatai elsősorban:
— előkészíteni a szocialista országok következő pszichoterápiás szimpóziu
mát,
— elősegíteni a nemzeti pszichoterápiás szervezetek multi- és bilaterális
kapcsolatait és információcseréjét,
— áthatva a pszichoterápia szocialista országokban történő fejlesztésének
közös felelősségétől, helyes az egyes nemzeti egészségügyi minisztériumok,
nemzeti társaságok és állami szervek rendelkezésére bocsátani a szükséges
információkat, amelyek a pszichoterápia területén kialakult együttműködés
helyzetére és annak perspektíváira vonatkoznak. Helyes elfogadni a felsorolt
szervek képviselőinek javaslatait.
4. Javasolt a szocialista országok egészségügyi minisztereinek 1972 júliusá
ban Ulanbátor-ban tarto tt 13. konferenciájának értelmében az, hogy a nem
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zeti pszichoterápiás társaságok, szekciók, munkaközösségek, valamint az eze
ken a szervezeteken kívül működő pszichoterapeuták a lehető leghamarabb
(2 —3 évre előre) kölcsönösen tájékoztassák egymást nemzetközi jellegű ren
dezvényeikről. A következő évi rendezvények programjairól részletes adatokat
legkésőbb a folyó óv szeptember 30-ig bocsássák rendelkezésre.
5. A „szocialista országok pszichoterápiás munkacsoportja” és a szocialista
országok nemzeti pszichoterápiás szervezetei alakítsanak ki messzemenő
egyetértést a pszichoterápia alapkérdéseiben. Ez vonatkozik közös érdekeik
képviseletére nemzetközi társaságokban és szervezetekben. Informálják egy
mást a lehető legjobban az ezekben való tagság különleges aspektusairól, és
konzultáljanak erről.
6. Felkérik az egyes nemzeti pszichoterápiás szervezeteket és a szocialista
országok szimpóziumának résztvevőit arra, hogy:
— vizsgálják meg, célszerűnek látszik-e és milyen megvalósítási lehetőségei
vannak egy nemzetközi, több nyelvű folyóirat kiadásának, egyetértésben az 1.
pszichoterápiás szimpózium résztvevőinek felfogásával, és tekintetbe véve a
nemzeti adottságokat. Milyen példányszám, terjedelem és megjelenési gyakori
ság látszik szükségesnek;
— teremtsék meg az előfeltételeit egy olyan információs rendszernek, amely
tájékoztat a szocialista országokban működő minden pszichoterápiás intéz
ményről (helység, fajta, nagyság, munkatársak száma, módszerek, vezető ne
ve) oly módon, hogy erre vonatkozó adatokat küldenek a szocialista országok
„pszichoterápiás munkacsoportja” titkárának, és előkészítik az összes pszichoterapeuta névsorát;
hassanak befolyásukkal arra, hogy a tudományos közlemények fordításai
más nyelvű folyóiratokban nehézségek nélkül és gyorsabban jelenjenek meg.
III.

Záróhatározatok
1. Jelen megállapodás jegyzőkönyve az egyes nemzetekre vonatkozóan
akkor lép életbe, amikor az illetékes társasági vagy állami szervek azt jóvá
hagyták. Az ennek megfelelő értesítést a szocialista országok „pszichoterápiás”
munkacsoportja titkárságához (ennek megalakulásáig Dr. Hausner úrhoz,
C S S R ) kell eljuttatni.
2. A szocialista országok 1. pszichoterápiás szimpóziumán nem képviselt
szocialista országok a megállapodás jegyzőkönyvében rögzített megegyezéssel
egyetértve — a III. rész 1. pontjának megfelelő eljárással bármikor csatlakoz
hatnak.
3. A I I I . 1 . és 2. pontban te tt megállapítás határidő nélkül érvényes, amenynyiben az illetékes nemzeti társaságok vagy állami szervek nem jelentenek be
ellenkező értelmű döntést.
4. A „szocialista országok pszichoterápiás munkacsoportja” megalakulhat,
mihelyt beérkezik négy vagy több nemzeti jóváhagyás az adott országok dele
gátusainak kijelölésével. Amennyiben nem érkezik a megállapodás jegyző
könyvével kapcsolatban több mint négy jóváhagyás, akkor legkorábban 1973
október 1-én alakulhat meg a munkacsoport. A megállapodás jegyzőkönyvének
később történő nemzeti jóváhagyása és a nemzeti delegátusok kijelölése a tag
ságot nem korlátozza.
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5. A „szocialista országok pszichoterápiás munkacsoportjának” alakuló
ülését egy, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság részéről megnevezendő dele
gátus, akadályoztatása esetén az NDK egyik nemzeti képviselője hívja össze.
6. A „szocialista országok pszichoterápiás munkacsoportja” nem jogi sze
mély, nincs költségvetése.
Prága, 1973. március 15.
A szocialista országok 1. pszicho
terápiás szimpóziumának résztve
vői nevében*
(Megjelent a Psychotherapie in sozialistischen Ländern, szerkesztők : Hausner,
M.; Kratochvil, St.; Höck, К. VEB Georg Thieme, Leipzig, 1975. pp. 210)
Fordította: Hidas György

У

* A szocialista országok P szich oteráp iás M u n kacsoportja m ásodik p szich o terá p iá s
szim p óziu m át 1976-ban V arsó-K om orow -ban, harm adik szim pózium át 1975 o k tób eréb en
L eningrádban ta r to tta m eg.
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FÓRUM

KARDOS LAJOS 80 EVES

A Magyar Pszichológiai Szemle Szerkesztő Bizottsága, az MTA Pszichológiai
Bizottsága, a Magyar Pszichológiai Társaság és az egész magyar pszichológiai
közélet tisztelettel és szeretettel köszönti Kardos Lajos professzort nyolcvana
dik születésnapja alkalmából.
Nem egy rövid köszöntő feladata, hogy elismételje vagy kiterjessze azt az
értékelést Kardos Lajos tudományos munkásságáról és oktatói egyéniségéről,
amelyek korábbi ünnepi alkalmak kapcsán folyóiratunk hasábjain is napvilágot
láttak. Amit most hangsúlyozni akarunk, az az a páratlan szellemi frisseség és
aktivitás, mely az utóbbi években is oly jellemző tevékenységére.
Az 1978-ban Akadémiai Díjjal jutalmazott munka — A neuropszichikus
információ eredete — egy egész életmű vezérgondolatainak egységes elméletbe
foglalását adta, de a műhelyből kiszivárgott hírekből már tudjuk, hogy készül
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egy újabb elméleti szintézis, amely Kardos Lajos tudományos munkásságának
egy másik központi gondolatát, az állati emlékezet problémáját dolgozza fel.
Akik szakmai kérdésekben érintkezünk vele, mindig megújuló meglepetéssel
látjuk, hogy milyen naprakészen tájékozott a mai pszichológia egészének leg
fontosabb fejleményeiről, s milyen következetesen meg tudja valósítani, hogy
ne a tekintélyre, hanem a kritikai szellem és a tolerancia rá oly jellemző kombi
nációjára alapozva segítsen a fiatalabb nemzedéknek eligazodni a tudományos
divat és a valódi szemléleti újdonság elkülönítésében.
A mindig megújulni képes tudós mellett a közéleti ember sem pihen. Csak
csodálni lehet, hogy számos közéleti funkciója mellett még mások publikációi
nak gondozására is marad energiája, sőt olyan új kezdeményezésekre is, mint a
magyar pszichológia eredményeit angolul bemutató új kiadványsorozat szer
kesztése.
Az egész magyar pszichológus társadalom nevében kívánunk jó egészséget s
töretlen lendületet Kardos Lajosnak a további alkotó munkához.

MEREI FERENC 70 EVES

Kivételesen gazdag, sorsfordulókban bővelkedő, sokfelé ágazó életének 70.
esztendejében tisztelettel köszöntjük Mérei Ferenc pszichológust, a szociál
pszichológia, a fejlődéslélektan és a klinikai pszichológia hazai és nemzetközi
szaktekintélyét. E rövid írás keretében csak utalhatunk munkásságának arra
a három fő területére, ahol tudományunkat jelentős eredményekkel gaz
dagította.
6 Magyar Pszichológiai Szemle
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Életmű és személyiség forr össze Mérei Ferenc szociálpszichológiai tevékeny
ségében. Marxista szellemű kutatónak vallja magát, akit a „homo politicus”
megismerési és változtatási szenvedélye fűt. Csoportdinamikai kutatásainak
számos eredménye ma már a hazai és nemzetközi pszichológiai irodalom szel
lemi közkincsóvé vált. Lewinhez és Morenóhoz kapcsolódó kutatásaiban eredeti
utakra tért. Szemléletére az avantgárd szelleme is hatott. Az átélt nagy törté
nelmi változások és az ebbe fonódó személyes sors életprogrammá emelték
számára Kassák Lajos, a barát intencióját: Sorsunkból, sorsodból, magadból
csinálj pszichológiát, írj szépet és igazat, legyen a teljesítményed hiteles.
Szellemi gyökereit a francia kultúra is táplálta; Wallon hatása, aki hajdan a
közgazdasági tanulmányoktól vonzotta el a genetikus, szociálpszichológiai gyer
meklélektanba Méreit. A gyermekkort vizsgálva kísérletező kedve egyaránt
gazdagította a szociálpszichológiát és a fejlődéslélektant.
Az egykori Szondi tanítvány és munkatárs az utóbbi tizenöt évben nagy jelen
tőségű munkásságot fejtett ki a klinikai pszichológia hazai művelésében. Klini
kai pszichológusok generációit nevelte fel. Vizsgálóeszköztárunk kimunkálásá
ban, a hazai csoportpszichoterápiás tevékenység kibontakoztatásában missziót
vállalt és tölt be ma is.
1977-ben így fogalmazta meg pedagógiai ars poéticáját: „Rögeszmém volt és
maradt, hogy ha komolyan változtatni akarunk az embereken, akkor elsősor
ban magában a pedagógiában kell változtatni. Márpedig ón változtatni akar
tam az embereken . . . Egész életemben a propagandista életét éltem, igyekez
tem az embereket valamire megnyerni: világmegváltásra, önismeretre, a jobb
minőségű életre. . .”
B a g d y E mőke
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HERMANN IMRE KÖSZÖNTÉSÉ

Kilencvenedik születésnapján Szerkesztő Bizottságunk köszönti Hermann
Imrét, a pszichoanalízis egykori „Budapesti Iskolájának” kiemelkedő kép
viselőjét.
Ez az iskola elismert helyet vívott ki magának a nemzetközi pszichoanalitikus
közéletben, és haladó szerepet töltött be a két világháború között, a fasizmus
előretörésének időszakában. Jóllehet a marxista társadalomtudósok és pszi
chológusok számos kérdésben vitatkoztak és vitatkoznak a pszichoanalízis
képviselőivel, társadalmi és tudományos érdemeiket őszintén megbecsülik.
Hermann Imre munkássága előtti tiszteletünk jeléül közöljük legutóbbi
előadásának szövegét.
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A PSZICHOTIKUS REGRESSZIÓ NÉHÁNY VONATKOZÁSA*
— Schreber tanulmány —
HERMANN IMRE

A paranoiás-skizofrén Paul Schreber autopatográfiája 1903-ban jelent meg.
Ereud ezt a munkát 1911-ben beható pszichoanalitikai vizsgálatnak vetette
alá. Ennek központjába a homoszexualitás projekcióját állította. U tána még
többen (Niederland 1959, Baumeyer 1956, K atan 1949, 1959, 1975) próbálkoz
tak Ereud tanulmányának kiegészítésével, de tudomásom szerint az alábbi
szempontokat eddig még nem méltatták figyelemre.
Schreber téveszméje rövidre fogva abban áll, hogy mások el akarják pusztí
tani a lelkét, ami által Istennel jött kapcsolatba: Isten kezdetben szintén a neki
ártókhoz szegődött, de később Isten kiválasztott embere lett, őt választotta ki
arra, hogy vele — mint nővé lett férfival — új embereket hozzon a világra.
Kezdjük Schrebernek egy regressziós tünetével, az ordítással (Brüllen).
Ez regresszió a gyerekkorba: amikor a gyerek valamit akar az anyjától, a szü
leitől, akkor ordítani kezd. Ez az ordítás regresszió formájában Schrebernél is
megvan (Jung 1912), ő az Istent akarja figyelmeztetni a saját létére, és ezért
ordít. Én is azt akarom kiemelni, amit Jung kiemelt — hogy itt regresszió van.
A felnőtt kiabálhat, de az más. „Brüllen” — amit Schreber ,,Brüllenwunder
nek is nevez —, ez speciális magatartás, a kisgyereknek, a csecsemőnek a ma
gatartása.
Ilyen regressziókról fogok beszélni, meg fogják látni, hogy benne van az
anyagban, nem én mesterkedem.
Összeszámoltam, hogy hány esetben fordul elő a ,,Nervenanhang” kifejezés
Schreber önéletrajzában. Majdnem 40-szer szerepel: „Nervenanhang nehmen”
vagy más változatokban ismétli ezt a műkifejezést. Mi az, hogy Nervenanhang ?
Érdekes módon az angol kiadásban ez áll: nerve-contact. De a fordítók téved
tek, mert az Anhang jelentése nem „contact” , hanem ráakaszkodás, hozzá
csatolás. Vagyis megkapaszkodás. Azt fogják gondolni, hogy ez merész állítás,
mert „Anhang” függést is jelent. De hát ha függés, ösztöntanilag akkor is belekapaszkodás. Nézzük meg, nem mond-e Schreber többet is erről. Különböző
helyeken vannak utalások rá. Van, ahol ezt mondja: „felhúzni a lelket” ; említi,
hogy ismer egy képeskönyvet, amelyben egy sarokban nő van lerajzolva előre
nyújtott karokkal és széttárt („gespaltet”) kezekkel, és ez a Nervenanhang
képe. Schreber igazat adna nekem, hogy ez a kép a megkapaszkodásra utal.
Ez önmagában még kicsit kevés lenne. Tovább kell nézni, igazam van-e
abban, hogy regresszió történik a kisgyerekkorban, és ez a regresszió a megkapaszkodási ösztönt életre kelti.
* A magnetofonba m ondott szöveg áttételéért köszönetét mondok Nemes Líviának és
V. B in ét Ágnesnak.
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Schreber könyvében a gondolkodásbeli duál-eset 33-szor fordul elő. Mi az,
hogy duál-eset? Lényegében az anya-gyermek viszony gondolati formája.
Erről többször írtam Fechnerről szóló monográfiámban is (1926). Fechner
ugyanattól a bajtól szenvedett, ugyanabban a sajnálatban részesült, hogy nem
született gyereke, nem volt utódja, akárcsak Schrebernek sem. Fechnernól is a
duális képződmények sokaságával találkoztam.
Schreber mindjárt az önéletrajzának elején elmondja, hogy két esetben női
nemi szervei lettek. Miért éppen két esetben ? Van a „fordere Gottesreiche” és a
„hintere Gottesreiche” (elülső Isten-birodalom és hátsó Isten-birodalom).
Ez még további részekre van osztva: ez az a „Zweiteilung” (kettébontás), ahol
Ariman és Ormuzd is szerepelnek. Vagyis kétszeres, sőt négyszeres kettősség
van. A Flechsig-* és Schreber-család: „beide” (mindkettő). Szóval két családnak
a történetébe mélyed bele, a Schreber-családéba és a Flechsig-családéba, és
visszavezeti ezt nemcsak szülőkre, hanem nagyszülőkre is és tovább. — A ren
des nyelven kívül van még egy nyelv, az ún. „Nervensprache” (idegnyelv),
ezen beszélnek a szellemek vagy idegek, a ,,nervenanhang”-os lelkek őhozzá.
— Érdekes párhuzam van közte és egy „eviger Jude” között. Ez az „eviger
Ju d e” — mint Schreber írja - nem az ismert mondabeli örök zsidó vagy bolygó
zsidó, aki Ahasveros. Nem Ahasveros, hanem egy másik — tehát megint egy
furcsa kettősség: van Ahasveros mint zsidó, és van egy örök zsidó, aki őrá
(Schreberre) hasonlít, de az már „továbbfejlett” formában él: neki (az örök
zsidónak) már női nemi szervei fejlődtek. Az már haladottabb formában esett
át ezen a — mondjuk — szertartáson. Szóval itt dupla dualitás van. — Saját
testén futólag két esetben maga is átélte azt, amiről beszélünk, az „Entmannung”-ot, a megférfiatlanítást. Futólag, de éppen két esetben. — A lengyel
világ az ő szellem világában kétszeresen fordul elő: zum zweiten Male (másod
szor) történt valami ebben a lengyel világban. — Két Napot látott egyszerre az
égen. Ezt a dualitást két esetben találjuk meg a történetben. — „Lehetséges,
hogy egy másik testemben is találkoztam ezzel az idegrendszerrel.” Egy másik
testemben, aki ón voltam. Tehát én kétszer vagyok, én és ez a lehetséges máso
dik. Van egy Daniel Paul Schreber, aki azonban nem én vagyok, csak önmagám
ra vonatkoztatom. —Az a hír járta, hogy az egész emberiség ismét életre kel,
csak kelten nem fognak életre kelni, mégpedig „én magam nem, és egy X nevű
jezsuita páter nem”.
Abbahagyom ezt, mert nem jutnánk messzebbre, ha további hasonló esete
ket ismertetnék. Azt azonban tudni kell, hogy a kettősség más formákban is
jelentkezik, mint az eddig említettekben (tehát: én és a bolygó zsidó, én Daniel
Paul Schreber és egy másik ugyanolyan nevű valaki). Az egyszerű kettősségek
mellett akad az önéletrajzban megfordításos (nárcisztikus) kettősség is. Ezt
bizonyára jól ismerik a Psychoanalyse und Logik című munkámból (1924,
1978). A „Nervenanhang” (idegfüggelék) szót néhol éppen az ellenkező érte
lemben használja, mint másutt. Ilyen megfordítással más helyen is találkozunk,
például Gift (méreg) táplálék helyett és Saft (folyadék) méreg helyett; unheilig
(istentelen, nem szent) heilig (szent) helyett. Úgy van kettősség, hogy az egyik
a másiknak a megfordítása. Az egyszerű kettősség 33-szor, ez a megfordításos
kettősség pedig 11-szer fordul elő.
* Flechsig a lipcsei pszichiátriai klinikának volt az igazgatója, ahol Schrebert először
kezelték.

615

A megfordításos kettősséghez tartozik az, am iről F reu d is beszél: a paranoiás
nak a ’’Zerlegen” (szétterítés) tulajdonsága. A paranoiás szétszaggatja az
összetartozót, a hisztériás az ellenkezőjét teszi, összesűríti. Freud „Doublieziru n g ” -nak (kettőzésnek) nevezi azt az esetet, am ikor egy személy saját m agára
von atk o ztatv a és az ellenkezőjére változva fordul elő. R ankra hivatkozik, aki
a m itológiában sokszor találkozott ezzel a m egkettőzéssel, és a hősmítoszokról
szóló könyvében ír róla (R ank 1909). Ilyen kettőzés van Freudnak az ördög
neurózissal foglalkozó tanulm ányában is (1923): a Jó isten kettéválik, és így lesz
a rossz a jó m ellett. A rossz, a gonosz eredetileg egy személy volt a jóval. E bben
a fre u d i értelem ben v e tt „Doubliezirung” -ban te h á t a m egfordított kettősség
ben ráism erhetünk Schrebernek a Naphoz való viszonyára. Freud Schreber
n a p já t hímneműnek fogja fel, de m ár az angol szerzők is rám u tatta k arra, hogy
női vonatkozásban is szerepel téveszm e-rendszerében. A m itológiában ism ert
jelenség (Campbell 1968), hogy egy istenszem ély megkettőzve férfi és nő egy
szerre. Erosz például férfi és nő egy személyben. H ogy ezt m iért emelem ki,
erre m indnyájan rájö h etn ek . Schrebernek az alapelgondolása, hogy őt m int
férfit m egférfiatlanítják (wird entm annt), és h a férfiatlanná lesz téve, akkor
női nem i szervei fejlődnek. Szóval ő is férfi és nő lesz egy személyben. E z t a
m itológiai képződm ényt Schreber valószínűleg ism erte. E rről a következőkben
még fogok beszélni.

A dualitás — tehát az „idegfüggelék”, az egyszerű megfordítás és a megfor
dított kettősség — összesen 81-szer fordul elő a kortörténetben. Szerintem
ezek mind a megkapaszkodásra való utalások. De közvetlen utalással az anyjára
nem találkozunk. K atan (1959) egy merész konstrukcióban utal Schreber eluta
sító anyjára.
(Ugyanabban az időben, amikor Freud publikálta Schreiber esetét, magyarul
is megjelent egy bysteroparanoiás eset patografiája (Brenner J., 1912), amelyet
a szerző írói nevén — Csátb Géza — 1978-ban újra kiadtak. Ennél a nőbetegnél
hasonló példák tömegét találtam, csak az elvont „idegfüggés” helyett konkré
tan a „Lény” karja és keze játszik szerepet. Pl.: „A Lény a kezével a női nemi
szerveket fogdossa és csiklandja.” (180. old.). „Énemnek egyik kérgét a másik
után fejti le.” (101. old.) „A Lény öklével belecsap a vaginájába.” (184. old.)
„A Lény egyszerre felágaskodott lelkemben és így szóltj „Tudd meg tehát, én
vagyok a te Istenednek egy karja. Maga az Isten ! . . . Én a te Istenednek egy
karja vagyok . . . Ez a kar minden ember második énje . . (62. old.) —
Továbbá ennél a betegnél is a kettőzések sokasága fordul elő : A napnak van fel
ső és alsó része. — K ét bizonyítékom van. — Minden szerve megvan a léleknek
is. — A Lény szerint ő a második én. Ő az újkor Cleopatrája stb.)
Regresszióval kezdtem és regresszióval folytatom. Egy olyan területre térek
át, amivel már régen foglalkoztam. Több mint 50 éve (1927-ben) jelent meg
egy cikkem, A lelki projektio címmel, amelyben a Schreber-esetet, apjára való
utalással is, bőven tárgyalom. Nagy csodálkozásomra észrevettem most, hogy
bár a megkapaszkodás elmélete akkor még nem volt kiépítve, már abban a cikk
ben felbukkan a keresésnek a fogalma. Ezért nem egyszerű ismétlés, ha ebből a
cikkből most fel fogok olvasni.
„A projekció, definíciónk szerint az okra vonatkozó folyam at, az előidéző
okot cseréli fel; a belső ok helyébe külsőt tesz. A látásnál erre nincs szükség,
o tt csak külső ok szerepel, úgyszintén a hallásnál. De nézzük, hogy van ez a
p rim itív szag- és hőérzeteknél? A szaglásnál nem egy, hanem kétféle „lokalizá
ciója” van az érzékelésnek, egy az orrbejáratra és egy kívülre helyezi a tárg y at.
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A szaglásban mintegy felszólítás van arra, hogy az előbbi lokalizációhoz keressük
meg (mert automatikusan nem adódik) a másik lokalizációt, az igazi előidézőt.
A szaglásnál van tehát egy tényleges lelki folyamat, a keresés folyamata, amely
valóban az előidéző okra irányul. Ez már az oki projekcióból legalább annyit
magában rejt, hogy keressük meg a tényleges ok, a szagot árasztó tárgy helyét,
kívül, tőlünk messzebb.” (2 —3. old.)
„A bőrérzékelésnél foglalkozunk külön a temperatúra-érzésekkel . . . Hasonló
’keresés’ itt is lehetséges, ha nem is oly kényszerítőén, mint a szaglásnál (a hő
kibocsátó forrás megkeresése). Fontosabb ennél, hogy a hőérzósek önmagukban
meglehetősen bizonytalanul hagyják az ’én’ és a ’tárgy’ megkülönböztetését.
’É n’ leszek meleg, ha meleg tárgyat érintek, és a hideg tárgy érintésekor abba
tényleg átömlik valami az én melegemből ugyanakkor, amikor ’engem’ a tárgy
hidegsége száll meg. A temperatúra-érzések tehát mintegy modelljét adhatják
annak a lelki lépésnek, amely az én tulajdonságommal külső tárgyat ruház fel és
viszont, tehát az én és a tárgy felcserélésének.” (3. old.)
Schrebernek a saját betegsógtörtónetében elmondott hő- és szagélmónyeit,
illetve elképzeléseit az 1927-es cikkemben terjedelmesen idézem. Most csak
néhányat emelek ki.
Hőélmények, hőtájékozódás. ,, . . . csaknem mindennap hideg és meleg csodá
kat követnek el ellenem
gyakran arra kényszerültem, hogy a hideget
és a hőséget magam keressem fel.” ,, . . . télvíz idején a kezemet órákon át
tartottam a zuzmarás fákon . . .” (Sch. 171 —172. old., H. 7. old.) „Ha arcomat
forróra vagy lábamat hidegre csodálják, . . . állandóan elvárják tőlem, hogy
hangosan mondjam: ’bárcsak megszűnne ez az átkozott hőség’” (Sch. 236. old.,
H. 8. old.). — A világ végét is annak eljegesedésében látja (Sch. 85., 91. old.). —
„Az ’isteni idegeknek’ Schreber szerint megvan az a képességük, hogy a terem
tett világ minden lehetséges dolgába áttevődjenek; e funkciójukban sugaraknak
nevezi őket.” (H. 81. old.) „Istent nem úgy kell elképzelni — írja Schreber —,
mint egy test körvonalaival térbelileg elhatárolt lényt, mint aminő az ember,
hanem mint sokaságot az egységben, vagy egységet a sokaságban” (Sch. 197.
old.).
Szag-élmények. „Az ördögöknek . . . különös, kellemetlen szaguk volt, amint
azt számtalan esetben tapasztaltam . . .” (Sch. 14. old., H. 8. old.). ,, . . . a szo
bát az a sajátságos szag töltötte be, amit . . . ’ördög-szagnak’ neveztem.”
(Sch. 106. old., H. 9. old.). — Sok feljegyzés szól a rothadási anyaggal kapcso
latos élményekről: „Napról napra, óráról órára hullamérget és egyéb rotha
dási anyagokat halmoztak testemre . . . nemegyszer azt hittem, hogy eleven
testtel elrohadok és az enyészet szaga a legutálatosabb módon áramlott szájam
ból” (Sch. 129., 153 —154. old., H. 9. old.).
„Ez a szimatoló keresés a magasabb rendű szellemi működések területére
áthelyezve azokban a gondolkodási lépésekben leli mását, ahol szintén a kész
adottságok mögötti dolgoknak a felkutatásáról van szó. így válik a szaglási
orientáció annak a lelki magatartásnak a modelljévé, amelyet bizalmatlanság,
lelepzési tendencia névvel jelölhetünk.”
„Természetes, hogy a paranoiás Schreber lelki életében a bizalmatlanság
ilyen nagy szerepet játszik. A leleplezési vágy szolgálatában áll tulajdonképpen
az egész Schreber-könyv; napvilágra akarja hozni az ellene irányuló komplottot. Persze ez szoros kapcsolatban áll a benne élő bűntudattal, illetve ennek
projekciójával” (10. old.).
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Ez a homoszexualitáson alapuló freudi projekció. De Schreber esetében a pro
jekció nemcsak abban van, hogy az apját szerette, aztán gyűlölte, és a gyűlöle
te t kivetítette. Nézetem szerint a fent leírt két élmónycsoport — a hő- és a
szagtájékozódás — a projekciós védekezés alapja.*
E zt írtam le az 1927-es cikkemben. (Mindezt részletesebben is kifejtem az
1929-es Das Ich und das Denken-ben.) Akkor még csak az tűnt fel nekem, hogy
Schreber a gyermekkori szaglási és hőélmények hatása alatt keresett. Nem tud
tam azonban, hogy a keresésre induló Schreberben egy ösztön dolgozik. Nem
tudtam , hogy a megkapaszkodás ösztöne nem áll önmagában az ösztönvilág
ban, hanem van egy ellentétpárja, és ez éppen a keresés.
Előadásom elején azt mondtam, hogy Schreber „idegfüggelék” felfogása, a
leírásban sűrűn előforduló kettősségek regressziós jelenségek, amelyek a megkapaszkodási ösztönt és a narcizmust hívják elő. Most hozzáteszem, hogy a
szagólmónyek, hőélmények előtérbe kerülése is a megkapaszkodási ösztönnel
van kapcsolatban, a keresés által. Úgy mondhatnám, nagy meglepetésemre.
Úgy tudtam, hogy 1936-ban jöttem rá a keresés jelentőségére, pedig már
1927-ben is leírtam. A kifejezés megvolt, de nem volt eltalálva a keresésnek
az ösztöntani helye.
A megkapaszkodás szerepét Schreber dührohamaiban is lehet látni. Az is reg
resszió tulajdonképpen, hogy mint a gyerek, dühös lesz, ha nem teljesítik kíván
ságát. Schreher is dühös lesz, leírja, hogy különböző helyzetekben milyen düh
v e tt rajta erőt: pofon vágott valakit, étkészletét úgy dobta az ablaknak, hogy
betörött stb. A dühös ember izomösszehúzódása a megkapaszkodásnak a túlzá
sa, már nem megkapaszkodás, de belőle származó túlzás.
Van Schrebernek egy kényszeres gondolatmenete. Gondolkodni kényszerül,
m iért történik ez, vagyis az okot keresi. „Sok esetben, különösen az érzékelés
körébe tartozó jelenségeknél nem is könnyű az okra irányuló kérdésre (’warum
n u r’) megfelelő, az emberi szellemet kielégítő választ találni. . .” (Sch. 228.
old., H. 11. old.) Már előbb kellett volna mondanom, hogy nemcsak a bizalmat
lanság miatt fellépő keresés férkőzik bele a gondolkodásába is, hanem a gondo
latoknak a menetében is megvan a keresés, a kényszerűség az oknak a felkuta
tására. Azon kell gondolkodnia, hogy valami mit jelent, vagy mi a következ
ménye valaminek. Külön nevet ad ezeknek: „warum weil, warum nur” gondo
latoknak nevezi őket.
Az előbb talán furcsának tartották, hogy számszerűleg fejezem ki, hogy ez és
ez hányszor fordul elő, és ezzel is érvelni akarok, mintha meg akarnám nyerni
a tetszésüket. Ha ilyen sokszor van, akkor bizonyára úgy is van. H át ez most
ismétlődni fog abban, amit a zenére vonatkozóan fogok mondani. — Freud a
tanulmányában, úgy tudom, csak egy ízben említi a zenét: Schreber orvosának
a leírására hivatkozik, aki idézőjelben mondja Schreberrel kapcsolatban:
„heilige Musik”. Ez Schrebernek a kifejezése, ő nevezi így: „a szent zene”.
De Schrebernél 24-szer szerepel zenére vonatkozó megjegyzés.
* (Összehasonlításul ism ét Csáth esetében a szag- és a hőélmények: 1905-ben lép fel
először a betegnél határozott formában a befolyásoltatásos téveszme, a napsütésben rejtett
valam i, am i elintézte a gondolatait, érzéseit, de ez csak futólagos sejtelem volt. A lábait
k örülveszi a jéghideg szél. V alam i undorító, rossz szag veszi körül.)
P a n eth Gábor (1972) rám való hivatkozással, h ogy nem csak a parahatások kórtörténe
téb en m utatható ki a hőtájékozódás, hanem egym ástól távol eső kultúr pszichológiai
vonatkozásokban is.
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H ivatkozik i tic hard W agner T annhäuser-jére: „Doch sterblich ach ! bin ich
geblieben, (und übergross ist m ir dein Lieben; / wenn stets ein G o tt gemessen
kann, / bin ich den Wechsel u n te rta n .” (17. old.) / „De nálad is m in t ember
élek, / Ó ennyi kéjt nem tű r a lélek, / Ily m ám ort Isten élvez tá n , / de szívem
fárad t, m ást k ív á n !” )
„A m ostani pápának a halálakor és egy közti pápának a halálakor zenei
könyvek kerültek a kezem be” — írja. E gy ismétlődő k ö zbevetett gondolat:
„bárcsak az átkozott zongorajátéknak vége lenne” . Akkor hallja ezt — a k arata
ellenére —, amikor leül a zongorához. Végig szerepel a zongorajáték különböző
vonatkozásokban.
A rendes gyomra helyett — ez is egy kettősség — zsidó gyomrot kapott.

Olyan érzése volt, mint amikor a Don Jüanban mondja a szobor: „Wisse,
mich ekelt’s der irdischen Speise . . . (151. old.) („Engem nem földnek élelme
táplál”). A zongorázás persze nem ment simán, mert ujjaira bénulást paran
csoltak.
Szól a refrénről a zenében. — Megemlíti: „Alkalom kínálkozott
a zenélésre 1895-ben, miután zongorát kaptam a szobámba és a könyvtárból
kottákhoz jutottam ”. (168. old.) — Megint egy idézet a Tannhäuserbol: „Dich
tes Vergessen (hat zwischen heut’ und gestern sich gesenkt. — / All mein Erin
nern ist mir schnell geschwunden, und nur des einen muss ich mich entsinnen, /
dass nie mehr ich gehofft Euch zu begrüssen, / noch je zu Euch mein Auge zu
erheben.” (168. old.) „És ködbe vész a múlt. / Lelkemre szállott bús felejtés
fátyla, / Egy emlék mégis él szívemben most is / Az, hogy nem volt remény,
véled hogy szóljak, / De arra sem, hogy újra látlak téged.”)
Az eredeti szöveg az emlék gyors tovatűnéséről szól, itt tehát a dalnak az
illókonyságára kell gondolnunk. Schreber a dalnak a szövegét írta le, de magát
a dalt gondolta. Arról is szó van, hogy énekelte is.* —Egyes megjegyzések mu
tatják, hogy benne élt a zenében. Visszaemlékszik rá, hogy felesége jelenlétében
egyszer zongorázott. Visszaemlékszik Händel Messiására is: „Ich weiss, dass
mein Erlöser lebt.” (168. old.) (Tudtam, hogy a megváltóm él.) — A „Brüllen”től is megszabadítja, hogy ha a zongora mellett ül, és a legkedvesebb időtöltése
éppen ezért is a zongorázás és a sakkozás. Szent foglalkozásnak nevezi ezeket.
— Egy látogatás befejezésekor a búcsúzás alkalmával Beethoven Eroicájának
a Gyászindulóját játssza a zongorán. (192. old.) —Sokszor írja, hogy zongorá
zik. Említi, hogy operaáriákat kívülről megtanult. Miközben zongorázott,
„a szomszéd szobában női személyként a tükörben nézem magam” . (233. old.)
Ez persze hallucinálás. — Idézi Mozart Varázsfuvoláját is: „Azt hiszik, ha egy
operából játszom, a saját érzéseimet fejezem ki. Ma például a Varázsfuvolából
ezt játszom: „Ach ich fühl’s, es ist verschwunden, ewig hin der Liebe Glück.”
(Érzem, elveszett, örökre oda a boldog szerelem.) Vagy: „Der Hölle Rache
kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung flammen um mich her.”
(263. old.) („Pokoli lánggal ég a bosszú bennem, Vad tűznek árja, láz fut rajtam
á t.” )
A m it m ost dem onstrálni akarok, az Schreber feltűnő foglalkozása a zenével,
szerelme a zene iránt. — F reud Schrebernek ezt a kapcsolatát a zenéhez nem
érinti — és én azt kérdezem, hogy aki így zenél, annak nincs-e valam i más lelki
* E gy analógiára Rajka Tibor hozzászólásában h ívta fel a figyelmemet: Schreber gyak
ran tesz em lítést valamiről, ami futólag odaterem tett („flüchlig hingem acht” ) E z a hallu
cináció a hangvilág mintájára jöhetett létre. N ém ely téveszméjét „futólag odatei'em tettnek érzi, vagyis illékonynak, m int a dalt.
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sajátsága is, ami a zenével kapcsolatos. Valamennyien tudják, arra célzok,
hogy a Schreber-eset is hozzácsatolható azokhoz az esetekhez, amelyekről
azt mondom, hogy a zene a perverziók szülője (1963, 1970). Elméletem szerint,
amely tapasztalati tényekre támaszkodik, a hangvilág az erotikus valóságér
zékben zavart okoz, a nemi ösztönt a genitális kielégüléstől regresszív irányba
hatja, s a hanggal (zenével) kapcsolatos gyermeki nemiség élményvilágát tá 
m asztja fel. Pfeifer Zsigmond (1923) szerint is a zene regresszív gyermekkori
élményeket hoz napvilágra.
Freud Schreber paranoiája mögött a latens homoszexuális vágyfantáziát tá r
ja fel, amelynek manifeszt jeleit is megtaláljuk a kortörténetben: meztelen felső
testére női csecsebecséket aggat, és így nézgeti magát a tükörben. Freud is
megjegyzi, hogy ez az a pont Schrebernél, ahol a perverz fantázia cselekvésbe
megy át. Sőt, Freud arra is utal később (1923), hogy Schreber ennek a perverz
cselekvésnek az árán volt képes időleges gyógyulása után normális életvitelét
fenntartani. Nos, Freud a perverziónak a keletkezését nem kutatja tovább.
E zt én folytatni tudom, vagy merószlem folytatni: ez a zeneórtő ember perverz
fantáziákat táplált (perverz volt) a zene miatt.
A zenére még vissza fogok térni, de előbb közbeiktatok egy területet, amely
nagyon feltűnő Schreber esetében. Már előbb is céloztam Schrebernek az apjá
hoz való viszonyára. Nemcsak azt mondhatjuk — amit Freud dolgoz fel —,
hogy az apja iránti szeretete átváltozott gyűlöletté, és ez a gyűlölet kivetítődött:
vagyis az apja gyűlöli őt, vagyis az Isten gyűlöli őt, haragszik rá. — Az apja
írt egy könyvet, Das Buch der Gesundheit (Az egészség könyve) címmel (1839).
Három évvel a fiú születése előtt jelent meg ez a könyv, később még sok kiadás
ban, úgyhogy bizonyos, hogy a fiú kezében is forgott. Képek is voltak benne, te
hát képeskönyvként is nézhette. A könyvnek egy fejezetében ez áll: „Az egész
ség egyik legkitűnőbb megerősítője ezek szerint az ilyen ellenállásnak (ti. a bőr
hideggel, meleggel és a levegő minőségével szemben való ellenállásának) a lehető
legnagyobb fokú fejlesztése és erősítése.” (145. old.) — Emlékeztetek arra,
hogy amikor a hő- és szagérzésről beszéltem, mondtam, hogy ez regesszió az
érzékelések világába; ezt most ki lehet egészíteni Schreber apjának nevelési
szándékaival, felfogásával a hideg, a meleg és a szaglás kiemelt szerepéről. —
„Túlságosan merev ruházat ezért . . . inkább ártalmas. Ez utóbbi hibával a
korunkban uralkodó elpuhultsági hajlam folytán jóval gyakrabban találko
zunk (mint ti. az ellenkezőjével)”. (149. old.) — „A 7 —17 évig terjedő életkor
ban az edzés a ruházatban az előző évekhez viszonyítva fokozható, s hasonló
áll a hideg fürdőkre és az egész testnek hideg vízzel való lemosásaira. Ez utóbbi
ak helyébe most már váltakozva hóval való lemosások léphetnek.” (237 —238.
old.) — „Ha meggondoljuk, hogy nemcsak a legtöbb anyagot, elsősorban a le
vegőt, amikor kívülről a testünkbe hatol, —előbb alkalmasságára nézve ez az
érzékünk veti vizsgálat alá, hanem hogy ennek különböző izgalmai közvetlen
benyomást gyakorolnak az agyműködésre, akkor a szaglásnak nagyobb jelentő
séget kell tulajdonítanunk, mint az közönségesen történik.” (179. old.) A szaglóideget Moritz Schreber különleges mértékben érzékenynek („äusserst emp
findsam”) nevezi. (82. old.)
„Gondold meg, hogy egy isten létezik a testedben” — ez az apa könyvének a
jelmondata. Egészen rövidre foglalva ez a schreberi téveszme-rendszernek a le
írása. Még egyszer hangsúlyozom: „Gondold meg, hogy a testedben egy isten
él.” — Ez az ő (az apa) baja. Könyve bevezetésében Schreber utal arra, hogy
miért írta ezt a könyvet. Mert akaratlanul is feltörekszenek benne azok a fontos
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kérdések, amelyeket az apja a maga könyvében felvet: „Was bin ich, welches
ist der Zweck meines Daseins und wie erreiche ich denselben?” (Ki vagyok,
mi a célja a létemnek és hogyan érem ezt el ?) A fiú Schreber egész könyve erről
a kérdésről szól, ti. arról, hogy a sors szándéka az ő létével tkp. az, hogy a kive
sző emberiségnek új embert hozzon a világra. Ezzel felel a fiú az apja feltett
kérdéseire.
Egy másik lényeges kérdés az onánia. A fiú panaszkodik, hogy egy szellem
onániával vádolja őt. Az apa az onániát nagy véteknek, az erkölcsi erőtlenség
következményének tartja. így ír erről: „Az onánia szomorú baj. Lassan, de
biztosan elsorvasztja az életnek a magvát. A testtől és a szellemtől elveszi
virágját és erejét. Az ilyen szerencsétlenek idővel gyengeelméjűek, az élettől
elfáradtak, általában betegségekre érzékenyek lesznek. Különösen altesti és
idegbetegségekre hajlamosak, és hamarosan nemzésre is képtelenek.” — „Tehát
a nevelésnek oda kell hatnia, hogy a nemi ösztön túl korai kifejlődését, amenynyire csak lehet, megakadályozza, és a már megjelent ösztönt a lehető határok
között tartsa. Ha egyszer befészkelődött ez a szerencsétlenség, akkor állandó
legszigorúbb felügyelet követelhető és sokszor erőszakosan kell kiirtani a bűnös
hajlamot.” (243 —245. old.) Eia szóról szóra követte ezeket a bajokat: az altest
re a inegférfi * lanítást (,,Entmannung”-ot) és a nővé levést, női szerv növését,
de a „Nervenkrankheit”-ot (az idegbetegséget) is, mondja is, hogy ő tkp. ideg
beteg.
Ismeretes Freud munkájából a fiú Schrebernek a Naphoz való viszonya:
a napimádat és a napbanézés — ez utóbbiról még fogok beszólni. Szerinte ez a
bátorság, az egészség jele. De tisztelet is vegyül a Napnak a szenvedélyes szeretetébe. Az apa így ír: „Amennyire csak lehetséges, a napfényt hagyjuk magunk
ra hatni, csak ne legyen állandó és ne érje túl hevesen a meztelen fejet. Az em
beri szellem csak akkor erős, hogyha tiszta, nemes szándék, állandó szeretet
hatja át az embert. A legmagasztosabb vezérlő csillaga egész gondolkodásának
és cselekvésének, majdnem úgy mint a Nap, amelynek sugarai a gondolkodást,
az értelmet, az érzületet, az akaratot megvilágítják és átáramoltatják.”
Ha elég bátor vagyok, akkor még azt is mondhatom, hogy az apa könyvében
levő csontváz ábra a fiú kasztrációs félelmére serkentőleg hatott. Sőt, nemcsak
a kasztrációs félelemre, hanem arra a fantáziára, hogy „bosszú időn át gyomor,
belek, majdnem tüdő nélkül, szétszakított nyelőcsővel, majdnem hólyag nélkül
élt” . (387. old.) Szóval tkp. a belső szervektől megfosztva élt — fantáziában
természetesen — a csontváz látványának hatására.
Az apa hatása a fiúra tehát tények alapján követhető. Ennek a megállapí
tásnak egy további igazolása az, hogy az apa könyvében van egy kortörténet
egyetlen kortörténet van benne — egy ifjúról, aki 12 éves korától kényszer
gondolatoktól kezdett szenvedni, olyan természetűvé vált, mint a bibliai
történetekben a megszállottak. A fiúra ez a kortörténet is hathatott: egy meg
szállott embernek az idegbetegségét képzelte el magának
persze egyebek
mellett.
Schreber abban is az apját utánozta, hogy a téveszméjében egy olyan Isten
szerepel, aki nem ismeri az embert. Ez az isteni tulajdonság is az apa képére
teremtődött. Arra vezethető vissza — erről Freud is ír —, hogy az apa fiának
kétéves korától kezdve nem folytatott belorvosi praxist, hanem csak egy gim
nasztikái intézetnek volt az igazgatója. Szóval, túlzással kifejezve, műszerekkel
és nem az élő ember gyógyításával foglalkozott.
Az apához való viszonyát illetően rá akarok mutatni egy összefüggésre,
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amelyre Ferenczi (1909) utal: „Hogy a szülői hatalomnak és a tekintélyes em
ber méltóságának az apa személyében való egyesülése az infantilis rögzítődóst
megrendíthetetlenné teheti, két nőbetegemnél tapasztaltam, akik saját apjuk
tanítványai voltak. Az egyiknek szenvedélyes indulat-áttétele, a másiknak
neurotikus negativizmusa majdnem legyőzhetetlen akadályokat gördített a
pszichoanalízis útjába. Az egyiknek határtalan engedelmességét és a másiknak
dacos visszautasítását egyazon pszichikus komplexum : az apa- és tanítókomp
lexum összesűrítése determinálta.” (magyarul 1918, 52. old.)
Azt hiszem, Schrebernól ugyanezt lehet mondani. Az ő gyűlöletének, a ho
moszexuális szeretetnek a gyűlöletbe fordításán kívül egy más forrása is van.
E zt én irodalmi anyagban már tapasztaltam, leírtam pl. John Stuart Millről is
(1923), aki az öngyilkosságig vagy a gyilkosságig menően gyűlölte apját. Olyan
fiúkra, akiket egy szigorú apa tanít, jellemző, hogy az ödipusz-komplexus
mellett egy különleges komplexus keletkezik, a tanítói-tanítványi szerepből.
Mill esetében ez azért fejlődött ki, mert állandóan hallania kellett, hogy nem
magának köszönheti azt a sok tudást, ami a fejében van, hanem az apjának,
aki minderre megtanította. Ebből a narcizmust sértő köszönetből származott a
gyűlölet, amit az apja iránt érzett. Az ő apjával szembeni gyűlölete sem csupán
az Ödipusz-komplexusból származott, hanem egy ettől független —■ ahogy
Ferenczi nevezi — tanítói komplexusból is. ő t az apja nem ábécére tanította,
hanem a hideg és a meleg tűrésére, a szaglásra való figyelésre, vagy arra, hogy
mi az élet célja. A rendkívül nagy gyűlöletnek, ami az Isten felé áramlik, többek
közt ez az apai-tanítói komplexus is forrása.
Egy lényeges dologról nem szóltam még, nem szól Freudnak a tanulmánya
sem. Honnan származik az, hogy ő félt a női nemi szervektől, és szeretett volna
női nemi szerveket ? Félt attól, hogy csinálnak neki, és szerette volna, ha csinál
nak (transz-szexualitás). Nekem a következő elgondolásom van, megint a ze
nével kapcsolatban. Mint felolvastam, Schreber énekelt is. Az éneklésben mu
tatkozik a korai kasztrációnak az „ivarbeállítása” , a következménye. A mély
hangból magas hang lesz, a várt férfihangból női hang, és ez ad életet Schreber
helytelen gondolkodásának.
Mielőtt ezt kifejtem (és miután bőven tárgyaltam Schreber gondolkodásának
egyéb jellegzetességeit), röviden rá kell térnem a kiválasztásos gondolkodásra
(1959). Schrebernól ezt a következtetési formát három esetben találtam meg.
Egyrészt ő Isten kiszemelt embere, mert hiszen ő vele akarja Isten a produkcióit
csinálni, illetve ő az, akivel Isten kapcsolatban van — és mint ilyen, az egész
emberiséget (az embert) képviseli. Másrészt ebből következik, hogy mert Isten
zavaros, azért az ő környezetében minden zavaros, ő is zavaros. Az egyből, a
kiválasztottból következik egy általános tétel, hogy mindenki zavaros. Ez tkp.
helyes alkalmazása a kiválasztásos axiómának, itt Schreber „igazat mond” ,
persze a saját téveszme-rendszerén belül. De egy esetben nem lehet követni a
gondolatát. Azt mondja, hogy a sógornője karját megtapogatva érezte a női
idegeket, a női érzéki idegeket. Ezt a sógornőn te tt tapasztalatot ajánlja azok
nak, akik nem hisznek abban, hogy minden nőnek, tehát őneki, a nővé vált
férfinak is van ilyen idege a szervezetében. Nem lehet tudni, hogy miért éppen
a sógornőjét szemelte ki erre. Ha a sógornő egy csúnya, nőietlen nő lett volna,
akkor lehetne a kiválasztásra gondolni: ha még neki is, akkor minden nőnek.
De nem érthető, miért éppen azt a nőt választja ki bizonyítékul: tessék meg
tapogatni a sógornőm k arját és tapintani fogják az ideget, amely minden nőnek
— tehát nekem is — van. (277. old.)
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Ez a kiválasztási axióm a hibás alkalm azása Schrebernél. (Van, m in t mond
tam , jó alkalm azása is, nemcsak kóros esetekben. Nemrég olvastam K árolyi
M ihálynénak az em lékiratait, és o tt a z t a rövid m ondatot találtam , hogy „ha
még Duci bácsi sem tu d meggyőzni, akkor senki sem tu d ” . Duci bácsi, azaz
ifj. Andrássy Gyula, a családban a józan és a nagy ész volt. Tehát, ha még ő sem
tu d meggyőzni, akkor senki sem tud. Ez kitűnő példája a kiválasztási axió
m ának.)
Nos, én azt gondolom, Schreberbe és az ő hibás gondolkodásába beleélve m a
gam, hogy a kasztráció a zene által válto ztatja á t a férfiasat nőivé. A „heilige” ,
a szent zene az a k iválasztott problém a, kiválasztott eset, amely eléri, hogy a
kasztráció m indenre kiterjed. H a a hangban is tu d ilyen válto zást okozni
(mély hangból m agas hanggá változni), te h á t férfiasból nőivé alakítani, akkor
m inden szervemben meg tu d ja csinálni a férfiből nővé válást.
Am it eddig előadtam , az tényekre épül, bár elvonatkoztat a tényéktől.
Mindenre, am it m ondtam , tu d ta m igazolást ny ú jtan i a valóságos k ó rtö rté n e t
ből. Próbáltam bizonyítani, hogy nekem igazam van, am ikor azt állítom , hogy
Schreberen, az érzék világában, regresszív élmények uralkodtak el, hogy beteg
ségében az a p já t utánozta, és hogy a zenének is szerepe volt homoszexuális
vágyfantáziájának, perverziójának létejöttében. Am it m ost fogok m ondani az
ezen túlmegy. Szóval úgy vegyék, hogy ez fantázia.

Az apjával szembeni gyűlöletéről beszéltem. Ez a gyűlölet többek között
abban áll, hogy ez az isten nem ismeri az embert, ez az isten csak a halottakat
ismeri. Ezt Ereud is kiemeli. Majdnem merném állítani, hogy Önöknek is eszébe
juthat, ha merik gondolni, hogy ez az isten tulajdonképpen Osiris. Osiris, ne
vének értelme szerint a szem fényének ereje. (Lásd: Ókori Lexikon.) A „szem
fény ereje” — ez különbözőképpen érthető. Én kiindulópontnak érzem azt,
amiről Freud is említést tesz Schrebernél és a mitológiába utal, a szem és a nap
kapcsolatát. A szemben van egy erő, amit nem szoktak észrevenni, elfojtás
alatt áll. Egy korábbi munkámban részletesen kifejtem a világító szem jelen
tését (1943). Megfelelő világításban a felnőtt szeme is felvillan, de kisgyerekek
szemében ez gyakrabban látható, éppúgy mint a napsugár, úgy sugárzik minden
kisgyereknek a szeme. Én a saját gyerekeimnél mindig láttam, színes fényképen
is láttam már. Szóval a szemnek van ereje, és ez az erő kapcsolatba hozza a Nap
pal. Osiris, a szemfény ereje, kezdetben napisten volt, azután feldarabolták.
Petőnek (1969) van egy cikke, amely a szem jelentőségét írja le a felettes én
képződésében. Ebben hivatkozik is a világító szemről való állításaimra, és leír
ja, hogy a szenvedők tapasztalata szerint az a rettegés, amit a világító szem
áraszt, feladarabolási félelemmel járhat együtt. Eredetileg macskának, tigris
nek vagy oroszlánnak a szeme árasztja ezt az ősi feladarabolási félelmet. Osiris
nemcsak a nap istene volt, hanem, mint mondottam, megszüntették, felda
rabolták. A feldarabolásról visszautalok arra, amit Schreberről mondtam, aki
„belső szervek nélkül élt” egy darabig. Ez a feldarabolásnak egy átformálása:
nem a testrészek, hanem a belső szervek vannak feldarabolva.
Ez az isten, Osiris, a k it feldaraboltak, aztán összeszedték a d a ra b jait, újra
életre kelt, de m ár nem m int a napnak az istene, hanem m int a halottaké, az
alvilágé, ahol a halottak élnek. Hozzá kell tennem , hogy Osiris penisét, m iután
testének darabjait összeszedték, nem találták. Szóval egy „e n tm an n t” (férfia tla n íto tt) isten le tt belőle. Nílusi isten is volt Osiris, lógó, nagy, kiszopott
melleket tu lajd o n íto ttak neki. Az egyiptomi halott egy próbának volt kitéve,
szívét mérlegre te tté k , hogy igazságos, rendes életet élt-e vagy sem. Az élő
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vei Osiris már nem törődött, csak a halottal, azzal, hogy mit következtet a
szívének a súlyából. A tisztult halott Osirissel azonosult.*
Varga Zsuzsa hozzászólásában hivatkozik Desroches-Noblecourt Tutanhamon c. könyvére, mely leírja a jelenetet, amelyben „az amarnai Gömb ragyog
az uralkodó pár felett, sugarai kis kezekben végződnek”.
összefoglalás : Sehrebernél regresszió megy végbe az ösztönökben a megka
paszkodás-keresés gyerekkori ösztönéhez, az énben a primitív érzékelésekhez,
a felettes-énben a szigorú tanítói feljebbvaló által kiváltott gyerekkori érzés
világhoz. A zene irati rajongását olyan hajtóerőnek fogom fel, amely a szexuális
ösztönt regresszív irányba hajtja.
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A 90 ÉVES HERMANN IMRE

1889. nov. 13-án született Budapesten. Édesapja a Vasútigazgatóságon volt
hivatalnok. Kiskorában néhány évig Zágrábban, iskolás korától Budapesten
éltek. A Tavaszmező utcai gimnáziumba, m ajd az orvosegyetemre járt, 1912ben végzett. A 80. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen visszaemlé
kezett néhány középiskolai és egyetemi tanárára, akik példaképei voltak az
igazságért való bátor kiállásban. Ekkor beszélt arról is, hogy emellett a pszi
chológusnak jó megfigyelőkészsógre és fantáziára van szüksége. Tudjuk, hogy
nála az eredeti gondolkodásnak ezek a fontos összetevői már korán jelentkez
tek. Még orvostanhallgató korában kezdett érdeklődni a pszichológia iránt.
Révész Gézánál hallgatott kísérleti pszichológiát, tanítványa és később barátja
lett. A kísérletezést a pszichoanalitikus gondolkodás befolyása alatt is folytatta.
1911-ben találkozott Ferenczi Sándorral, a magyar pszichoanalitikus mozgalom
vezetőjével, aki baráti körébe fogadta. E két nagy egyéniség hatott döntően
tudományos gondolkodására. Nem közvetlenül vált pszichoanalitikussá, köz
bejöttek a háborús évek, forradalmak. Mint fiatal orvos, a gyulai elmeosztályon
dolgozott, majd új ismereteket és gyakorlatot szerzett katonai szolgálata köz
ben az első világháborúban. Négy évet tö ltö tt frontszolgálaton.
1919-ben, amikor Révész Géza a pszichológia professzora lett, Hermannt
kinevezték első aszisztensévé. E pozíciót azonban csak néhány hónapig tölt
hette be. Révész tanszékén ismerkedett meg leendő feleségével, Cziner Alice-zal,
aki szintén Révésznél tanult, s később neves gyermekpszichológus lett. 1922-ben
kötöttek házasságot; ideális házastársi és munkatársi kapcsolatban éltek 53
éven keresztül, Hermann Alice haláláig. Több közös fejlődéslélektani munkájuk
jelent meg.
Hermann Imre 60 évvel ezelőtt, 1919-ben kezdett pszichoanalitikus gyakor
latot folytatni. Ezt a tevékenységet csak a háború alatt szakította meg, akkor
is mindössze néhány hónapra. A mai napig gyógyít, tanít, folytatja kutatásait.
1919-től a Magyar Pszichoanalitikai Egyesület és ezen keresztül mindmáig a
Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület tagja. 1922-től a Magyar Egyesület
titkára, 1936-tól alelnöke, majd 1945 után, az Egyesület feloszlásáig, elnöke.
Elméleti munkásságának legtermékenyebb korszaka a két világháború közé
esik. Ebben a 25 évben hét könyvet és 75 tanulmányt publikál, jórészt német
és mintegy harmadrészben magyar nyelven. Fő műve — Az ember ősi ösztönei —
1943-ban jelent meg magyarul. E könyvében összegzi az 1923 óta folytatott
összehasonlító pszichológiai kutatásait. E zt a nézőpontot a későbbi etológiái
kutatások tették ,,modern”-né. Leírja az általa felfedezett és először 1936-ban
publikált megkapaszkodási szindrómát, valószínűsíti megfigyelésekkel, patoló
giás tünetek elemzésével, primitív népek szokásainak leírásával és kultúrhis626

tóriai adalékokkal. Megkapaszkodás-elméletében elsőnek állítja fel az a n y a gyermek kapcsolat bioszociális elméletét. Ez a duál-unió ma már a személyiség
fejlődési kutatások alapténye. Sokáig váratott magára könyvének külföldi
visszhangja, de 1974-ben „Pszichoanalízis a jelenkorban” című sorozatban
lát újra napvilágot franciául, röviddel utóbb pedig olaszul is. Az utóbbi tíz
évben sorra publikálják régebbi munkáit franciául, angolul, olaszul, és németül
is. Publikációinak száma ma már a 120-at is meghaladja.
Hermann Imre munkásságának szálai divergens irányokban futnak, hogy a
pszichoanalízis elméletében konvergálva találkozzanak újra. Ha fő vonalakban
akarjuk vázolni ennek az életműnek az irányait, akkor legalább négy ilyen átfo
gó területet találunk: ösztönvilág (főként a megkapaszkodás-szindróma és az
ösztönörvény jelensége); érzékelés és gondolkodás (az érzékelési „modalitások”
és a gondolkodás formai sajátosságainak kapcsolata a személyiség egészével,
normális és kóros megnyilvánulásaival); tehetség (a tudományos felfedezés, a
művészi alkotás genetikus előzményei, a kongruens fnodell fogalma); és mód
szertani kutatások. Ezek sorrendje nem egymást követő szakaszok, hanem egy
másba fonódó és egymást kiegészítő témakörök kiteljesedése.
A fasizmus évei alatt számos magyar analitikus — Bálint Mihály, Róheim
Géza, Bak Róbert és mások —külföldre mentek, és nemzetközi hírnévre tettek
szert. Az akkor már világszerte ismert Hermann Imre itthon maradt. 1944-ben
hajszálon múlt, hogy meg tudott menekülni a nácik kezéből.
1946—48-ban mint magántanár, a budapesti egyetem orvosi fakultásán elő
adásokat tartott. Kísérleti lélektani érdeklődését nem vesztette el, és még az
1950-es években, SZTK orvosként (a Maros utcai rendelőben) is alkalmazott
olyan eszközöket, amelyek a kísérletezésből kerültek át a gyógyításba. A dina
mikus erők kísérleti kimunkálásának törekvése mutatkozik meg a Fónagy
Ivánnal közösen publikált kutatásaiban is (a hangerő önvezérlése), amelyben
egy neurofiziológiai jelenségnek és a lelki élet dinamikájának egy közös tör
vényszerűségét sikerül kimutatnia.
A fiatal pszichológus nemzedék nagy érdeklődést mutat Hermann Imre mun
kái iránt. Művei azonban nyomtatásban nehezen hozzáférhetőek. Bár Hermann
Imrét külföldön éppen a legutóbbi években fedezik fel újra, műveinek magyar
nyelvű újrakiadása, illetve idegen nyelvű tanulmányainak lefordítása még várat
magára.
Adósai vagyunk a nagy magyar tudósnak.
N
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A MARXISTA FILOZÓFIA EMBERKONCEPCIÓJA
ÉS A SZAKTUDOMÁNYOK MAI EREDMÉNYEI
Konferencia Pécsett, 1978. november 27 —29.*

Sűrűn emlegetjük, hogy a biológiai tudományok átütő fejlődése az utóbbi
évtizedekben olyan elméleti kérdéseket vet fel, melyek az emberre vonatkozó
felfogásunk általános újragondolására késztetnek, s hogy ugyanez a tudomá
nyos fejlődés számos olyan gyakorlati, társadalmi konzekvenciát is maga után
vonhat, melyekről még nem tudjuk eldönteni: kecsegtetőek-e vagy fenyegetőek. A pszichológushoz közel álló témáknál (az etológia humán relevanciája,
vagy a Wilson nevével fémjelzett szociobiológiai szemlélet alkalmazása az
emberi társas viselkedésre) számunkra is jól ismert, hogy milyen éles, publicisztikus felhangokat sem nélkülöző módon merült fel ezeknek az új felismerések
nek, illetve hipotéziseknek a nyomán biológiai és társadalmi vagylagos szembe
állítása.
A problémakör kevésbé emóció-fűtötte, s nem a szakmák presztízsét, hanem
a valóságos problémákat előtérbe állító megvitatására adott módot a Pécsi
Akadémiai Bizottság, amikor — a TIT Baranya Megyei Szervezetének közre
működésével — megrendezte a fenti konferenciát. A háromnapos konferenciá
nak ugyanis a címben jelölt, nagyon általános témához képest jóval szűkebb
volt a tematikája. A résztvevők elsősorban arról tudhattak meg sok relevánsát,
hogy mivel gazdagítják az emberről szóló felfogásunkat a modern biológiai tu 
dományok, illetve arról, hogy a társadalmi gyakorlat számos területén (a bün
tetőjogtól a pszichiátrián á t az iskoláig) milyen alapvető kérdések megoldása
függ az emberkép értékvonatkozásaitól.
A konferencián hat, kb. 1 —1 órás referátum s kilenc rövid korreferátum
hangzott el, majd összevont vita követte ezeket. Ekkora anyagot jegyzetekből
rekonstruálni meglehetősen kockázatos; nem könnyű ugyanis eldönteni, hogy
a vázlatosság vagy a részletesség fenyeget-e inkább azzal a veszéllyel, hogy a
beszámoló eltorzítja az előadók s a felszólalók mondanivalóját. A kockázatot
csak az csökkenti, hogy a szervezők tervei szerint hamarosan megjelenik a kon
ferencia teljes anyaga.
A referátumok spektruma azt az interdiszciplináris igényt tükrözte, melyet
Tigyi József, a konferenciának otthont adó Pécsi Orvostudományi Egyetem
rektora is kiemelt, illetve filozófiának és szaktudományoknak azt az összefonó
dását, amelyet igényként Jóri János, a szervező bizottság elnöke fogalmazott
meg bevezetőjében. A referátumok rendje a filozófiától haladt a szakbiológiai
kérdések felé.
* A konferencia filo z ó fia i szem pontú érték eléséről lásd Vereczkei L ajos: F ilo z ó fia ,
em b e r , szaktudom ányok. T á rsa d a lm i Szemle 1979. 34. év f. 2. szám . 70 — 79. o ld al.
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A sort Hermann István: A marxista filozófia emberkoncepciója c. előadása
nyitotta meg. Gondolatmenete az ember eredendő társadalmiságából indult ki,
abból, hogy az ember „biológiailag” olyan lény, mely társadalmat alkot. Tár
sadalmi praxisának lényege az „összetettség” abban az értelemben, hogy a tár
sadalmilag létrejött eszközök eredeti céljuktól elválva másra is használhatók,
illetve hogy az emberi cselekedeteknek mindig vannak másodlagos, nem ter
vezett, közvetett következményeik is. Ez az összetettség, melyet az előadás
összekapcsolt a lukácsi ontológia „komplexumok komplexuma” fogalmával,
alapozza meg az időnek és a felelősségnek az emberi létre jellemző kategóriáit,
melyeknek következtében az ember minden aktusa szükségszerűen társas
társadalmi lesz. Ezen belül azután Hermann külön hangsúlyozta az emberi
cselekvés kooperatív jellegét — ami világosan kapcsolódik a felelősség kategó
riájához — s azt, hogy a nyelvnek milyen kitüntetett szerepe van az emberi
létben.
Részletesen elemezte azután azt a közismert marxi tételt, hogy az ember a
legközvetlenebb természeti folyamatait is közvetítésekkel ruházza fel.
Ezeken az általános fejtegetéseken túl azután egy konkrétabb, a filozófia
elevenébe vágó biológiai kérdésre, az agy és a tudat viszonyára is kitért az elő
adás. Kiindulásként Ecoles híres tudatosság-koncepcióját ismertette, filozófus
tól kissé meglepő módon szemérmesen elhallgatva, milyen kapcsolatban van ez
az elképzelés a tudományfilozófus Kari Poppernek a három világról szóló isme
retelméletével, s hogy Eccles felfogása legalábbis dualista megoldásként értel
mezhető (Ezekre a problémákra utalt azután Garai László előadása és
Szentágothai János hozzászólása, kritikusabban kezelve Eccles-t.).
Agy és tudat kapcsolatának a filozófia és fiziológia mellett a pszichológiában
is állandóan visszatérő kérdésére az előadás kevés kézzelfoghatóval reagált.
Egy, a mai fiziológiai tudásunkhoz viszonyítva nagyon absztrakt hólizmussal,
mely szerint „az agyat mint egészet kell felfognunk” ; a tudatra vonatkozóan
ez azt implikálja, hogy a tudatot agyműködési „mintázatokhoz” kell kapcsol
nunk, szemben pl. az epifenomenalizmussal vagy egyetlen diszkrét agyi folya
mat és a tudat összekapcsolásával.
Eccles modelljéből Hermann részletesebben az akarat különleges szerepét
emelte ki. Az akarat biztosítja Eccles-nél az élmények világából (a II. világból)
a fizikai, I. világba (beleértve ebbe az idegrendszer működését is) történő á t
menetet. Furcsa s kicsit merész ugrásnak tűnt, ahogy az előadás az akaratnak
ezt a kiemelését a marxi elidegenedés-felfogással rokonítja, ahol az elidegenedés
egyik fontos vonása az akarattól megfosztás-megfosztódás lenne. Érzésem sze
rint az akaratnak ez a felfogása jobban hasonlítható a test-lélek probléma inter akcionista megoldásait hirdető más filozófiai modellekhez, ahol az akarat
mindig hasonló szerepet játszik. Maga Eccles is ilyen felfogásokban, pl. Descartes-ban látja saját szellemi előfutárait.
Garai László: Marx emberfelfogása és egy egységes pszichológia lehetősége c.
előadása logikailag, majd történetileg exponálta azt a kérdést, értelmes foga
lom-e a marxista pszichológia fogalma. Logikailag két, egymást kizáró felfogást
ismertetett. Az első szerint egy szaktudomány marxista, ha Marxnak a szaktudományt érintő tételeire épül. Mivel Marxnak kifejezetten pszichológiai téte
lei nincsenek, ilyen értelemben marxista pszichológiáról nem is beszélhetnénk,
hanem csak pl. marxista igényű, az „egyébként” marxisták által űzött pszi
chológiáról. A másik felfogás Marx általános filozófiai tételeiből indul ki, s
marxistának az olyan pszichológiát tartaná, mely nem mond ellent e filozófiai
6*
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tételeknek, többek közt a materializmusnak, a történetiségnek, társadalmiság
nak. Ez az utóbbi értelmezés lehetővé teszi, hogy a legkülönbözőbb pszicholó
giai irányzatokat értelmezzük marxistaként, hiszen e tételek egyikével mindig
számos pszichológiai irányzat hozzáállása összeegyeztethető.
E zután Garai e második felfogás ellentmondásait — érzésem szerint kissé
mereven — eltúlozva hozott példákat arra, hogy ha csak egyetlen vonást
emelünk ki a marxizmusból kritériumként, egy másik kritérium ezzel szembe
állítva arra is alkalmas, hogy ugyanarról az irányról igazolja, hogy nem egyez
tethető össze a marxizmussal. így például — ez volt az előadásban a legrészle
tesebben elemzett példa — a csoportnyomás-kísérletek, melyek ítéleteink s
percepciónk társas meghatározottságát hangsúlyozva összeegyeztethetőek a
társadalmiság elvével, úgy is értelmezhetők lennének, mint amelyek ellent
mondanak a tükrözés elvének. Véleményem szerint azonban ezek a kutatások
csak egy leegyszerűsített, passzív tükrözés-elvnek mondanak ellent. Ha ezeket
a munkákat, akár csak a logikai érvelés kiélezése érdekében, úgy állítjuk be,
m int amelyek ellentmondanak a tükrözési elvnek, akkor hasonló erővel azt is
mondhatnánk, hogy az érzékelési illúziók megléte szükségszerűen a szubjektív
idealista ismeretelmélethez vezet, mint ahogy az illúzió-argumentumot felhasz
nálva a klasszikus idealizmus járt el.
Az előadás ezután példákat ismertetett arra az attitűdre, mely a marxizmus
ból kiragadott egyetlen szempont alapján tudománytalannak kiált ki irányza
to k at (pl. a francia ún. kritikai szociálpszichológia álláspontjai,) amelyek jól
érzékeltették, hogy hasonló egyoldalú, negatívan önmeghatározó program
nemcsak logikailag lehetséges, hanem valóban létezik is. Ezek a negatív, a
pszichológia egy részét tudománytalannak minősítő következtetések azonban
nem olyan szigorú, elkerülhetetlen logikával következnek a kiindulópontból,
m int azt az előadás sugallta.
A logikai dilemmák után az előadás marxizmus és pszichológia összekapcso
lásának történetéből próbált alternatívákat vázolni. A szovjet pszichológia
történetét elemezve rám utatott, hogy a másodikként vázolt logikai alternatívá
hoz hasonlóan a húszas években különböző pszichológiai irányzatok vindikál
ták maguknak a marxista jelzőt, a marxi elmélet egy-egy momentumát ragadva
ki. Rubinsteinnek a pszichológia történetéből jól ismert, 1934-es munkáját
emelte ki, mint amely szakított ezzel a megközelítéssel, amikor Marx műveiből
a legfontosabb, az emberre vonatkozó tételeket rekonstruálta, s ezekre próbált
m arxista pszichológiát alapozni. E tételek — a munkatevékenység központi
szerepe, az emberi lét tárgyi meghatározottsága, a társadalmiság és az ember
történelmi meghatározottsága — együttesen, egymást feltételezve s nem kizár
va adnák egy marxista pszichológia lehetséges bázisát Rubinstein értelmezésé
ben.
Ez a fajta marxista egységesítés jelenik meg például Rubinstein Általános
'pszichológiajában, mely e négy szempont egységes figyelembevételével igyek
szik összefoglalni és elméletileg értelmezi a korabeli pszichológia kutatási ered
ményeit. Nem mentes azonban ez a felfogás sem attól a veszélytől — hang
súlyozta az előadás Leontyevre hivatkozva —, hogy a tárgyi-materiális és a
szellemi-kulturális aspektust csak másodlagosan, kiegészítő módon egyesíti az
emberképben, s így a természettudományos vs. kulturális — szociálpszichológia
szembeállítást is csak úgy oldaná fel, hogy ezeket kiegészítő megközelítésekként
értelmezné, s nem egymást kizárókként.
Jól ismert, hogy a szovjet pszichológia történetében milyen vezérmotívummá
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válik ennek a szerves egységesítésnek az igénye a marxista pszichológia kidol
gozása szempontjából a Vigotszkij-iskolában, ahol a tudat mint a tárgyi tevé
kenység eredménye jelenik meg. E közismert koncepció lényeges vonásaként
Garai itt azt emelte ki, hogy Vigotszkijnál a munka, a termelés szerkezetéből
mint mintából kiindulva válnak értelmezhetővé a lelki jelenségek, így válik
központi kategóriává a jel, mely nem termelőeszköz, de struktúrájában hasonló
ahhoz, s válik a lelki élet jelek termeléseként s felhasználásaként értelmezhető
vé. Ez a termelés szerkezetéből kiinduló felfogás tenné lehetővé, hogy a tárgyi
és tevékenységi mozzanatok is emberi specifikumot kapjanak a pszichológiá
ban.
Az előadás Vigotszkijék gondolatmenetének egy lehetséges kiterjesztésével,
analógiájával zárult: hasonlóan ahhoz, ahogy a Vigotszkij-iskolában az „egyé
ni” pszichológia kulcsa a lelki jelenségek elemzése a munkatevékenység mintá
jára, a mikro- és makroszociális viszonyok is az alapvető társadalmi viszonyok,
a termelési viszonyok mintájára lennének értelmezhetőek. Ez lehetőséget nyúj
tana arra, hogy túllépjünk a francia kritikai szociálpszichológia álláspontján,
amely arra törekszik, hogy az osztályviszonyokat közvetlenül bevonja a szociál
pszichológiai diskurzusba. Vigotszkij példáját követve nem e közvetlen behozás
ra lenne szükség, hanem arra, hogy a termelési viszonyok az interperszonális
és csoportközi viszonyok mintájaként legyenek felhasználhatóak. Ez módot
adna nemcsak a mai szociálpszichológia kritikájára, hanem pozitív kimunkálá
sához is.
Az előadás a kiinduló kérdésre — lehetséges-e marxista pszichológia — tehát
olyan választ sugallt, hogy a kérdés valóban értelmesen a pszichológia egységes
sége felől közelíthető meg, ami a pszichológia önállósodása óta állandóan vissza
térő probléma. A válasz pedig abban keresendő, hogy a marxista ember- és tá r
sadalomkép központi fogalmait használjuk mintaként a pszichológiai folyama
tok magyarázatában, elméleti értelmezésében. Az idő rövidsége miatt is érthető,
hogy az előadás nemigen adott konkrét és paradigmatikusnak tekinthető pél
dát arra, mit kell az olyan szociálpszichológiától várnunk, mely a termelési
viszonyokat tekinti a személyközi viszonyok mintájának.
A biológiai előadások sorát Grastyán Endre: Idegfiziológiai szempontok a
korszerű emberkép kialakításához c. előadása nyitotta meg. Olyan agymodell
felvázolására törekedett, mely filozófiai relevanciáját attól kapja, hogy a fizi
ológiai keretbe bevezeti az érték fogalmát a homeosztázis tágan értelmezett
fogalmán keresztül. Grastyán saját mondanivalóját két nagy hatású mai agy
modell, Edelmann és Roy John elképzeléseinek bírálatán keresztül vezette be.
A polémia lényege, hogy mindkét bírált elképzelés csupán megismerő idegrend
szert vázol, olyan modellt ad, mely a „tiszta” percepció, emlékezet stb. magya
rázatát keresi az idegrendszeri kódolás mechanizmusaiban, s az alkalmazkodást,
a biológiai értéket nem szükségszerűen, legfeljebb mint kiegészítő, módosító
tényezőt vonja be a megismerési folyamatok fiziológiai modelljeibe.
A részletesebben bírált Edelmann-féle elmélet korlátozott számú, azonos
funkciójú sejtekből álló, preformáltan szelektív neuroncsoport feltételezéséből
indul ki, melyeknek bizonyos ingerekre vagy tulajdonságokra specializálódott,
rögzült felismerőkészségük van, s mintegy az ingerek válogatnak közöttük.
A modell Grastyán kritikája szerint indokolatlanul szembeállítja egymással a
szelektív idegrendszert, mely előzetes tapasztalat nélkül a hatások közti váloga
tásra s így felismerésre képes, s az instruált idegrendszert, vagyis a tapasztalt,
külső hatás nyomán létrejött idegrendszeri képződményeket. Szelektívnek és
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tapasztalatinak ez a merev szembeállítása (mely többek között a klasszikus
empirizmus-nativizmus dilemma újrafogalmazása is) eltekint attól, hogy pl. a
látókéreg vizsgálata szerint a szelektív sejtműködésekbe belejátszik a tapaszta
lat, illetve a tapasztalat is szelekciót eredményez.
Grastyán a bírált modelleket érezhetően mint példákat vázolta számos más
elképzelés közül annak illusztrálására, hogy az olyan idegrendszeri modellek,
melyek önmagukban törekszenek a kognitív teljesítmények magyarázatára,
már a kognitív teljesítményekkel kapcsolatban is sok belső ellentmondást
hordoznak. Alternatívaként vázolt felfogásában a homeosztázisnak olyan álta
lánosított felfogásából indult ki, ahol a homeosztázis nem egyszerűen a belső
környezet állandóságának fenntartása, hanem olyan szabályozórendszer, mely
a szervezetet a változó környezetben mozgatja. E széles fogalom relevanciájának
bemutatásához az előadás vázolta a motiváció-emóció-aktiváció fogalomkör
alakulását a pszichológia és a fiziológia történetében, azt, hogyan kapcsolódtak
össze ezek az eltérő eredetű fogalmak egymással; ismertette motiváció és tanu
lás elemzésének összekapcsolódását az effektus-törvénytől az öningerlés kuta
tásáig; áttekintette saját kutatásait a motivációs és a mozgatórendszer kapcso
latáról. Külön kiemelte a motivációs kutatásokban nagy hagyományú preparatív-konszummatív (előkészítő-fogyasztó) fázis megkülönböztetésnek a je
lentőségét; a preparatív fázist módosítaná elsősorban a tapasztalat, az itt zajló
közelítő-távolító magatartásoknak megfelelően menne végbe az érték- és jelta
nulás és az ezeknek megfelelő érzelmi folyamatok. Külön elemezte ezután az
előadás, hogy a jeltanulási folyamat előtérbe állítása milyen lehetőséget ad a
klasszikus és az instrumentális tanulás szembeállításának kiküszöbölésére, s
hogy milyen kitüntetett szerepe van a hippocampusnak a jelzések érzelmi
súlyozásában s e súlyozásnak megfelelő tárolásában.
Az egész felfogás — visszatérve a kiinduló célkitűzéshez — olyan modellt
sugall tehát az idegrendszerről, melyben az „ismeret” nem önmagában való,
hanem hozzákapcsolódik a homeosztatikus, a szervezetet a környezetben moz
gató rendszerhez; a „szelektivitás” alapja az, hogy a motivációs rendszer érté
ket ad a tárgyaknak; a tanulás során tulajdonképpen a szabályozás kritikus
mozzanataihoz kapcsolódó jeleket tanulunk, s ezek adják az „ismeret” alapját.
Ebben az elképzelésben a tapasztalás módosító szerepe a motivációs rendszer
meghatározott helyein érvényesül, s így nincs metafizikusán szembeállítva a
preformált tényezőkkel.
Az előadás gazdagon illusztrált összegezése volt Grastyán egész munkássá
gának a mai „kognitivista” modellekhez viszonyítva. A rendelkezésre álló rövid
időben azonban talán túl nagy teret szentelt a fogalmak történetének s olyan
kutatási eredményeknek, melyeket szabad ismertnek feltételezni. Ezért kevés
idő maradt az előadásban a visszatérésre — annak részletes bemutatására,
hogy a vázolt homeosztázis-központú idegrendszer-felfogás hogyan ütköztet
hető közelebbről a bírált, „hideg megismerő” idegrendszer-modellekkel.
A konferencia második napján a referátumok a biológia olyan új fejleményei
vel foglalkoztak, melyek jelentőségükhöz viszonyítva kevéssé képezik a pszi
chológiai közgondolkodás szerves részét. Nemeskéri János: Az ember és a tár
sadalom biológiája — humánbiológiai kutatások eredményei c. előadása sokat
te tt azért, hogy eloszlassa a fizikai antropológiával —vagy ahogy újabban ne
vezik, a „humánbiológiával” — kapcsolatos leegyszerűsített, a tudomány fejlő
désétől évtizedekkel elmaradt előítéleteinket. Az előadás azt az új, dinamikus
szemléletet m utatta be néhány központi jelentőségű példán, mely az ember
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fizikai megjelenésével úgy foglalkozik, hogy az ökológiai feltételeket, illetve
az ember teremtette társadalmi-kulturális viszonylatokat is elemzi. Az első
nagy horderejű példa az emberré válás folyamatának modern kutatási eredmé
nyeit exponálta. Ezek az eredmények — pl. a híres Leakey-féle leletek — egy
részt a korábbinál jóval régebbre teszik az emberi családfa kezdetet (14 millió
évre), másrészt kimutatták, hogy jóval régebbi leletek emberszerűbbek lehet
nek, mint hozzánk közelebb eső, korábban emberősnek tartott leletek. Ez olyan
fontos következménnyel jár, hogy az emberré válás klasszikus „egyenes lánc”
metaforájában fontosnak tartott leletek egy része kiiktatandó a tulajdon
képpeni emberősök sorából. Továbbra is a hasonlat szintjén maradva, az új
eredmények alapján a „lánc hiányzó láncszemmel” metafora helyett az ember
hez vezető utat egy „több fonalú kötél hálózataként” kell elképzelnünk, ahol
egyes fonalak eltűnnek, újra megjelennek.
Ezt a fejlődést, mely nem mechanikus idői sorrenden és puszta egymásmellettiségen alapul, Nemeskéri négy elv kölcsönhatására vezette vissza.
(1) Az „őscsoport” különböző adaptációs próbákkal különböző sikerű ágakra
bomlik; (2) Az egymáshoz közelálló „vonalakban” párhuzamos fejlődési tren
dek jelennek meg; (3) A lappangás elve: kezdeti formák sokáig lappanghatnak
az uralkodó mellett, majd robbanásszerűen törnek előre; a lappangás jóval
hosszabb ideig tart, mint az előretörés; (4) Jellegzetes sajátosságok időben egy
mástól függetlenül, mozaikszerűen merülhetnek fel. Ezek az elvek együttesen
magyaráznák az új eredmények jó részét, lehetővé téve párhuzamos fejlődése
ket, emberszerű vonások többszöri felbukkanását s hasonlókat.
A második, részletesen bemutatott példa a paleodemográfia lehetőségét s
jelentőségét ismertette. Logikus kifejtést kaptunk a népesedési rendszer meg
határozóiról, népesedés és kultúra összefüggéseiről, az intellektuális izgalmat
azonban az a kép keltette, ahogyan ennek a szemléletnek az időben visszavitelé
ből gazdagodik képünk az ember kialakulásáról, illetve a történelem előtti
emberről. A korstruktúra rekonstrukciója a kőkorszakra például megmutatja,
hogy a várható életkor csupán néhány éves növekedése is milyen új lehetősége
ket teremt a technikai fejlődésre, a nagyobb hagyományozódásra, milyen aka
dálya volt az alacsony életkor az újítások megszilárdulásának, s általában
milyen hosszúak voltak a lappangási szakaszok a fejlődésben.
A biológiai előadások igazi meglepetését Csányi Vilmos: A kulturális evolúció
biológiai alapjai c. előadása jelentette. Címe alapján azt várhattuk volna, hogy
az etológiáról s a hozzá kapcsolt vitatott kérdésekről hallunk. Ehelyett az elő
adás az evolúció egészének új felfogását ismertette, melyben a fenti probléma
csak részkérdésként jelenik meg. Ezt a teljességre törekvő elméletet nehéz volt
az előadásba besűríteni, reprodukálni is inkább csak az elmélet gondolati vázát
érdemes, nem annyira a tényeket.
Az előadás abból indult ki, hogy evolúcióról számos területen beszélünk laza
szóhasználattal, valójában azonban itt nem analógiáról, hanem valódi homoló
giáról van szó, szorosan vett (biológiai) evolúció, s más evolúciós folyamatok
között. Az előadás — s valószínűleg az egész koncepció — felépítésének elve
az volt, hogy definíciót adott az evolúciós rendszerre, s ha ezt a definíciót más
szerveződési szinteken is érvényesnek találta, azokat is evolúciós rendszerként
kezelte, ennek minden további következményével együtt. Az elmélet a mole
kuláris evolúcióból indul ki, a definíciókat is itt adja meg. Az élet keletkezésével
kapcsolatos mai felfogás egy egyensúlytól távoli, nyílt rendszert feltételez, mely
külső energiával gerjesztve egyre komplexebb lesz, egyre nagyobb szerves
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molekulák egyre nagyobb sebességgel jönnek létre benne. Az ilyen, kémiaialag
autokatalitikus rendszerekben definiálta Csányi az elmélet legfontosabb fogal
mait. Ezekből csak kettőt emelnék ki a továbbiak érthetősége érdekében.
A funkció a rendszernek az a jellemzője, hogy az egyes struktúrák (vegyületek)
egymás keletkezésének valószínűségét befolyásolják. Replikatív információ:
olyan szerkezeti elrendezés, mely biztosítja, hogy a már meglevővel azonos
vagy ahhoz hasonló struktúrák jöjjenek létre, önreplikációról akkor beszélünk,
ha a replikatív információ magában a megismétlődő struktúrában van jelen.
A molekuláris evolúció szempontjából döntő mozzanat itt az, hogy külső
energia hatására az említett autokatalitikus rendszerekben a replikatív infor
máció mennyisége nő, majd megjelenik az önreplikáció.
Az egész vázolt elméletben az evolúció fő jellemzője a replikatív információ
növekedése. A kiindulópont a 0 rendszer, melyben egy külső energiával gerjeszt
hető rendszerben keletkező és eltűnő struktúrák vannak, s melyeknél megjele
nik a funkció (s ezzel bizonyos szelekció, hiszen az egymást-befolyásolás révén
a nagy sebességű folyamatok válnak preferáltakká). Kezdetben, a nem-identikus
replikáció szakaszában, a replikáció nem egyedekre vonatkozik, az egymás után
keletkező struktúrák még nagyon eltérnek egymástól. A struktúrák azonban
összekapcsolódnak, s olyan egységek (kompartmentek) alakulnak ki, melyek
m int egységek azonosan reprodukálódnak (anélkül, hogy az eredeti teljes rend
szer eljutott volna az identikus replikációig). A molekuláris evolúció révén a
sejt jönne létre, mint teljesen replikálódó egység. Ez mint új egység azonban
egy új 0 rendszert hoz létre, ahol újra megindul az evolúció az identikus repliká
ció irányába, s az indentikus replikádét biztosító egységként létrejön a szervezet.
A soksejtű szervezet újabb 0 rendszert hoz létre — pontosan rá lehet mutatni,
hogy érvényesek itt a 0 rendszer definiáló jegyei —, megindul az ökoszisztémák
evolúciója, mely azonban még nem jutott el az identikus replikációig. (Ha jól
értem az elméletet, a klasszikus probléma, a fajok fejlődése Csányinál ehhez a
harmadik evolúciós rendszerhez sorolódna.)
Sok kiegészítés kívánkozna ide pl. a különböző 0 rendszereknél ható külső
energia nagyságrendjéről s hasonlókról, a pszichológus számára azonban köz
vetlenebbül releváns az, amit Csányi a teljes folyamatban fellépő elágazásokról
mondott. Az első ilyen „elágazás” a neurális evolúció. Nem a hagyományos
kérdésre, az idegrendszer törzsfejlődésére kell itt gondolni, hanem az egyed
fejlődés során végbemenő evolúcióra, fejlett aggyal rendelkező fajoknál. Ha ki
indulásnak az agykéreg limitált számú funkcionális egységeit, a Szentágothaiféle modulokat vesszük, melyek gerjeszthetők, s jellemző rájuk a „funkció”,
ismét egy evolúciós 0 rendszerrel állunk szemben. Ahhoz azonban, hogy itt is
valóban feltételezhessünk egy evolúciós rendszert, el kell fogadnunk, hogy a ki
induló sejtcsoportok között kialakuló kapcsolatok (Peter Milner terminusával
a „koncepciók”) replikatív struktúrák. Vagyis — a pszichológus számára isme
rősebb fogalmakhoz kapcsolva — fel kell tételeznünk, hogy a tapasztalat, a ger
jesztés hatására a fejlett idegrendszerben többszörös ingernyomok jönnek létre.
A kapcsolatok között egyre bonyolultabb s egyre azonosabb megismétlést
lehetővé tevő szisztémák jönnének létre, s a neurális evolúció szempontjából
a nyelv mint az identikus neurális replikáció eszköze jelenne meg.
Éppen a nyelv révén lépne be egy újabb „elágazás”, tudná meghaladni a
neurális evolúció saját, az egyed életébe zárt határait. A nyelv teremtene lehető
séget a „koncepció” átadásra, a nyelv révén az agyi szerveződésekhez képest
szuperstruktúrák („ideák”) jönnének létre, melyek egy új 0 rendszert képezve
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a kulturális evolúciót indítanák el az identikus replikáció irányába. Az előadás
érzékeltetni próbálta, hogy az emberré válásban hogyan követhető nyomon a
replikativitás egyre fokozottabbá válása, majd hogyan jelennek meg „kompartmentek” , együtt replikálódó nagyobb egységek, mint pl. a tudományok.
A kulturális evolúcióból történő „elágazás” lenne azután a tárgyak evolúció
ja, ahol szintén megtalálhatjuk egy 0 rendszer jellemzőit, s ahol a mentális
minta és a tárgy fokozatos elszakadása (gépi termelés, automatizálás) adna
alapot arra, hogy elválasztható legyen egy szinten túl ez az evolúció a kulturális
egészétől.
A kitűnően megszerkesztett előadás alapján számos kérdés felmerül, olyan
kérdések, melyekre az elmélet részletes kifejtésében Csányi Vilmos nyilván ki
tér. Az egyik átfogó kérdés az elméleti modell s az evolúciót az egyes szinteken
megvalósító „mechanizmus” viszonya. A szervezet és az ökoszisztéma szintjéig
ez még világosan követhető; a neurális és kulturális evolúciónál azonban vilá
gosan kellene látni, mi itt a 0 rendszernél a külső gerjesztés, hogyan befolyásol
ják egymás keletkezését a struktúrák, s mi biztosítja az önreplikáció felé hala
dást (ami a molekuláris evolúciónál az autokatalitikus folyamatok természeté
ből volt levezethető).
A neurális evolúcióval kapcsolatban speciálisabban felvethető az a kérdés is,
hogyan egyeztethető össze az önreplikáció felé haladás azzal, amit az éppen az
emberi agynál megjelenő fokozott aszimmetriákról, laterális specializálódásról
tudunk. Nemigen tért ki az előadás arra az izgalmas kérdésre sem, hogy milyen
kapcsolatok vannak a különböző szinteken végbemenő evolúciók között, illetve
hogy a teljes rendszer elágazásait közelebbről mi hozza létre, indukálja vagy
indokolja.
összességében azonban az előadás nagyon imponáló koncepciót vázolt,
melynek lényege tehát az, hogy az evolúcióban a replikáció növekedését látja;
mivel ez a replikáció a kiinduló teljes rendszer dimenzióit nem éri el, új egysége
ket, s ezzel új evolúciós szinteket hoz létre. Biológiai és kulturális viszonya szem
pontjából az előadás speciális érdekessége az volt, hogy ebben a rendszerben
anélkül találhatunk homológiákat e két evolúció között, hogy közben valami
megújított szociáldarwinizmust hirdetnénk; ha jól értem ugyanis Csányi kon
cepcióját, szerinte egy adott 0 rendszer létrejötte levezethető az alacsonyabb
szintű evolúciós rendszerben, az új 0 rendszeren belül az evolúciót megvalósító
speciális folyamatok azonban már nem.
Czeizel Endre: A humángenetika modern emberkoncepciója c. előadása kiindu
lásként gazdagon illusztrálva s jól tömörítve ismertette a modern genetika
fogalmait, egészen a molekuláris alapokig. Az eredmények mellett jól érzékel
tette jelenlegi tudásunk korlátáit s azt is, mit segíthet a genetika olyan tudo
mánytalan fogalmak, mint a „genetikailag tiszta ember” eloszlatásában. Első
sorban az intelligencia-kutatások példáján illusztrálta az öröklés—környezet
viszony megoldatlan problémáit az egyéni pszichés tulajdonságoknál. A vitatott
kérdésekben azt a szemléletet képviselte, mely szerint az öröklés bonyolult
egyéni tulajdonságokra is hat, de ez a hatás olyan széles variációs skálát jelent,
hogy e mellett is sorsdöntő a környezet hatása, ezen belül a negatív környezeti
hatások szerepe. A humángenetika két fontos társadalmi implikációját is érin
tette az előadás. A „biológiai egyenlőség” kérdésében hangsúlyozta, hogy evolú
ciós szempontból a biológiai variabilitás txdajdonkóppen a fontos, a változatos
ság biológiai érték, ugyanakkor a genetikai okokból fogyatékosok számának
növekedése biológiai veszély is. A genetikai beavatkozás kérdésében hasonló
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módon olyan humanisztikus álláspontot hirdetett az előadás, mely szerint a
beavatkozás csak betegség esetén indokolt, egyébként a genetika felelőssége
az, hogy megőrizze az emberi változatosságot.
A korreferátumok részletes ismertetésére itt nincs mód, a teljesség igénye
nélkül csak néhány lényegesebb pontjukat emelném ki. Egy részük fő kérdése
az érték és a személyiség problémája volt, főleg az etika és a pedagógia szemszö
géből. Farkas Endre hozzászólása az etika egyik visszatérő dilemmáját vázolta:
vajon az egyén vagy a társadalom-e az etikai érték forrása. A dilemma feloldá
sának útja szerinte az, ha az etikában is felveszünk egy társadalmi makro- és
mikroszintet. Ebből pozitív program is következne: olyan erkölcsi személyiség,
aki a társadalmi célok megvalósításában saját magát eszköznek tekinti, és így
találja meg sajátos egyediségét. Pertrikás Árpád a marxista emberkép és a neve
lés kapcsolatáról szólva a nevelés össztársadalmi jellegét és többcólúságát
hangsúlyozta a gyakori egyszempontú megközelítésekkel szemben. A mai neve
lés dilemmáiként pedig kiemelte, hogy a nagyobb lehetőségekkel sokszor dif
ferenciálatlan személyiségfejlesztés áll szemben, a változó normáktól elmarad
nak az egyéni értékrendek, a személyiség fejlődésének elvi lehetőségei nőnek,
ugyanakkor az egyenlőtlen starthelyzet miatt sokan nem tudják ezt kihasználni.
Gáspár László részletesen ismertette a ,,mindenoldalúság” fogalom különbö
ző értelmezéseit a marxista pedagógiában, melyek szinte mind parciálisak,
részeszményeket emelnek a mindenoldalúság helyébe, ezzel kívánva sokszor
igazolni a mai részleges gyakorlatot. Ezzel olyan felfogást állított szembe,
mely az ember tudományos-gyakorlati-forradalmi viszonyát emeli ki a társa
dalmi gyakorlat egészéhez, s amely a pedagógiailag reprodukált össztársadalmi
gyakorlatot tartja a gyakorlati pedagógia követendő vezérelvének.
Míg a fenti korreferátumok elsősorban egy társadalmi embereszmény meg
valósításának programjairól szóltak, a korreferátumok másik csoportja a
'pszichiátria és a kriminológia felől azt az igényt fogalmazta meg, hogy a filozófia
segítsen az emberkép megadásával az eszményhez képest nagyon is deviáns
társadalmi esetek „kezelésében”. Ozsváth Károly a pszichiátria értékproblé
máiról beszélt igen szemléletesen. Jól éreztette, milyen nehéz feladat volt a
pszichiátriának szembenéznie a hagyományos orvosi betegség-modell hiányos
ságaival saját terepén, mennyire eklektikus hozzállást eredményez a sokféle
megközelítés akkor, mikor nem elméletet írunk, hanem az egyedi esethez
közelítünk, s hogy milyen közéleti bizalmatlanságot is szül a szemléleti szétta
goltság (vagy annak elhallgatása). A filozófiától itt a pszichiátria abban vár
segítséget, hogy olyan emberképet adjon, mely az egyénre is alkalmazható, s az
emberképpel segítse a pszichiáter s a páciens közötti kommunikációs problémák
megoldását is. Szilárd János és Temesváry Beáta a pszichiátriai betegség-foga
lom kapcsán elsősorban az antipszichiátriai szemléletről beszéltek. K utatási
adatokat is sorolva hangsúlyozták, hogy nem lehet — az antipszichiátriát
követve — valóban csak „címkézésre” s deviáns magatartásra szűkíteni a
pszichiátriai betegségek kérdését. A pszichiátriai betegséget mint torz tükrözést
fogalmazták meg, elismerve, hogy ehhez a szociális címkézési hatás még további
tényezőket is hozzáadhat. Ez persze még nyitva hagyja azt a kérdést — melyek a
betegség meghatározói (biológiaiak vagy társadalmiak), s hogy mikor járunk el
humánusabban és hatékonyabban: ha betegként vagy áldozatként „kezeljük a
személyt.
Yigh József korreferátuma jól éreztette azt, milyen fontos különbségeket
eredményez a büntető felelősségrevonás rendszerében, ha a bűntett determinált,
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s ha nem, mennyire eltérő módon kell ejárnunk, ha ezt a determinációt biológia
inak vagy ha társadalminak tartjuk. Harsányi László e kérdéskör egy rész
problémáját - a kriminálantropológia történeti alakulását s mai állását ismer
tette. Az XYY („szuperférfi”) kromoszómarendellenesség példáján m utatta be,
hogy a magyar jogi szemléletben—az ilyen, a bűnözéssel bizonyos gyakorisággal
társuló biológiai rendellenesség önmagában még nem felelősségenyhítő tény.
Vita a konferencián — igazi érdemi vita — alig volt, olyan fogalmi kérdése
ket próbáltak tisztázni a hozzászólások, mint m it mér az intelligencia-teszt,
mi a szociálpszichiátria, mi az antropológia stb.
Milyen öszbenyomással távozott a szemlélő a konferenciáról ? Az előadások
alapján nagyon határozottnak tűnt a biológiai tudományok ténybeli fölénye
a képviselt többi diszciplínához képest. Az a kép keletkezett a résztve
vőben, a biológia rendkívüli tisztességgel küzd azért, hogy modern tényanyagát
elvigye a lehetséges elméleti szintézisekig. Ehhez sok támpontja van — a mole
kuláris biológiában, az evolúciós elméletben vagy a homeosztázis fogalmában
képes átfogó elveket találni anyaga rendszerezésére. Az is kiderült, hogy a mo
dern biológia világosan látja felelősségét, azt, hogy az emberről sok olyan új
dolgot mond el, melyektől messze elmaradt köznapi felfogásunk, más szaktudo
mányok szemlélete — sőt még a filozófia is. Az emberképről szóló dialógus
alapját e konferencia elrendezésében tulajdonképpen a biológiai előadások
adhatták volna meg.
Érzésem szerint két dolog játszott szerepet abban, hogy igazi dialógus még
sem alakult ki. Az egyik a sorrend. Az ebben a felállásban nagyobb és provoka
tívabb tényanyagot bemutató biológiai előadásoknak talán előre kellett volna
kerülniük, akkor a filozófia és a pszichológia is jobban kényszerült volna arra,
hogy ezekre a kérdésekre reflektáljon. A másik a közlési forma. Tudom, hogy
egy konferencia szervezésekor nehéz egyensúlyt találni az élőszó és a személyes
előadás meggyőző ereje s az írás felkészülést biztosító előnyei között. Olyan
interdiszciplináris szándékú ülésen azonban, ahol feltételezhető, hogy az elmé
leti keretet megalapozó tényanyag egy része kevéssé ismert, még a nehézségek
kel együtt is hatékonyabb lett volna talán, ha írott anyagok provokálták volna
a dialógust.
Talán az is nehezítette a dialógust, hogy a konferencia teljes tematikájához
képest kimaradt még a korreferátumok sorából is az empirikus társadalomtudományok, elsősorban a szociológia szemlélete. Pedig a szociológának mint
szaktudománynak, nemcsak az emberről van véleménye, de még arról is, hogyan
befolyásolja emberképünk emberi létünket. Alulreprezentált volt a pszichológia
is, a szakágaiban, elsősorban a személyiség- és szociálpszichológiában impli
kált emberkép kifejtése talán többet érdemelt volna egyetlen referátumnál.
Tudom, hogy így is sok volt az előadás, kevés a vita. E hiányok említésével csak
arra akarok utalni, hogy ezek miatt keletkezhetett az a benyomás a résztvevő
ben, mintha az emberkép kérdésében a biológiai szaktudományok lennének
az egyik oldalon, a filozófia a másikon, a pozitív emberkép értékeiről beszélő
pedagógia, illetve ezeket számonkérő jogtudomány a harmadikon, s közben az
empirikus társadalomtudományok nem is léteznének. Biztos, hogy képviseletük
esetén valódi vita is kialakulhatott volna.
Ezzel együtt igen hasznos volt a konferencia. Csak egyet lehet érteni Vereczkei Lajosnak, a szervező bizottság titkárának zárszavával, aki egyik nagy
pozitívumként azt emelte ki, hogy a konferencia hozzájárult ahhoz, hogy a
marxista filozófia emberképe ne legyen ellentmondásban a szaktudományok
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eredményeivel. Támogatta az elindulást egy bizalomtelibb, valódi dialógus felé
vezető úton is, ahol már nem a „minősítés” , hanem az érvelés lesz a cél és az
eszmény. Valóban segített abban, hogy a biológiai tudományok valóságos
eredményeinek és problémáinak bemutatásával eloszlassa a biológia redukcionizmusával vagy az olyan klasszikus fogalompárokkal kapcsolatos előítéleteket,
m int az öröklés és környezet viszonya.
Olyan kezdeményezés volt a konferencia, mely hiányaival együtt megterem
te tte a hangulatot és a lehetőséget is a remélhető folytatáshoz s a valódi dialó
gushoz.
P
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BESZÁMOLÓ A LENGYEL PSZICHOTERÁPIÁS SZEKCIÓ MÁSODIK
ORSZÁGOS PSZICHOTERÁPIÁS SZIMPÓZIUMÁRÓL
(Varsó, 1978. nov. 25-27.)

1978 novemberében második alkalommal rendeztek tudományos tanácskozást
Varsóban Lengyelország pszichoterápiával foglalkozó szakemberei. A szimpózi
um színhelye a Pszichoneurológiai Intézet modern épülete volt. 220 lengyelországi résztvevő jelent meg, részt vettek a tudományos értekezleten Bulgária,
Csehszlovákia, Magyarország, a Német Demokratikus Köztársaság, a Szovjet
unió meghívott szakemberei, a Fédération international des organismes de
psychologie médicale és a nemzetközi pszichoterápiás társaság főtitkárai.
A szimpózium szerkezete a következő volt : a délelőtti plenáris üléseken egyegy témát két előadó referált, délután pedig a résztvevők 10 kiscsoportban
vitatták meg a délelőtti témákat.
A két első előadás a pszichoterápiának az egészségügyi ellátásban betöltött
szerepével és feladatával foglalkozott. Leder professzor, a lengyel pszichoterá
piás szekció vezetője — aki jelenleg a szocialista országok pszichoterápiás
munkacsoportja titkára is — vezető gondolatként a pszichoterápiának, a pszi
choterápiás szemléletnek és megközelítésnek az egészségügy egészébe való in
tegrálását választotta. Véleménye szerint jelenleg ezen a területen a kiemelt
kérdések és feladatok: a profilaxis szervezeti kiépítése pszichoterápiás vonat
kozásokban; az elégtelen pszichoterápiás ellátás okát mind az alapellá
tásban, mind a pszichoterápiás szakellátásban az egészségügyi szervezési ne
hézségek mellett az adekvát képzettség elégtelenségében és az időhiányban
látja. Leder fontosnak tartja, hogy az alapellátásban dolgozók sajátítsanak el
egyszerű pszichoterápiás módszereket, és tanulják meg a beteg tüneteit pszichoszociális jelentésükben megérteni. A jövőre vonatkozó javaslatai többi között a
következők: fordítsanak több pénzt pszichoterapeuták képzésére, csökkentsék
az egészségügyi adminisztrációt, javítsák az egészségügyi szervezést, és létesít
senek nagyobb számban új organizációs formákat, így nappali és éjszakai
szanatóriumokat, kis osztályokat alkohol- és gyógyszerfüggő betegek számára.
Lényegesnek tartja, hogy a felső vezetésben hozzanak új döntéseket a pszicho
terápia szervezeti és képzési kérdéseiben. Javasolta, hogy minden egészségügyi
tanácsadónál konzultáljanak pszichoterapeuták, szervezzenek Bálint-csoportokat, és különböző interdiszciplináris teamekbe vonjanak be pszichoterápiában
jártas pszichiátereket is. Elmondta, hogy Lengyelországban a pszichoterapeuta
posztgraduális képzést a lengyel Pszichoterápiás Szekció (a Pszichiátriai Tár
saság keretében) szervezi. Néhány éve folyik ez a posztgraduális pszichoterápiás
képzés, melynek alkotórészei: féléves munka pszichoterápiás intézményben az
ország különböző helyein, részvétel tanulmányi önismereti és Bálint-csoportokban folyamatosan, rendszeresen a két év alatt.
Bizon, a varsói pszichiátriai klinika docense, a szociálpszichiátria szemszö63 9

géből bontotta ki a Leder által megkezdett témát. Bizon is a profilaxis fontos
ságát hangsúlyozta. Ennek eszközei a pszichoterápiás konzultáció a medicina
különböző ágaiban, szupervízió a pszichoterápiás kezeléseknél, az orvoslélek
tani megközelítéseknél az egészségügyi ellátás minden szintjén, a pszichoterápia
alapelemeinek oktatása az egyetemeken. Szükségesnek tartja az interperszoná
lis tréninget az egészségügy különböző területein.
Kritikus megjegyzései a következők voltak: a pszichoterapeuták zárt cso
portokban élnek — ez nehezíti a pszichoterápia integrációját az egészségügy
egészébe; keveset foglalkoznak a pszichoterápia gyakorlati kérdéseivel; saját
beállítottságuk alapján választják ki pácienseiket (Yavis szindróma), a pácien
seknek kell a terapeutához alkalmazkodni. Lengyelországban a pszichoterápia
végzésére elsősorban fekvőbeteg osztályokon kerül sor, és nem ambulánsán —ez
nem helyeselhető.
A kielégítő pszichoterápia eredménye Bizon szerint az, hogy a páciens ön
maga tudja megoldani környezeti problémáit. Megítélése szerint azonban ma a
pszichoterapeuták viszonylag nagy képzettséggel csak kevés embert kezelnek.
A jövő útját a rövid pszichoterápiákban, a csoport-pszichoterápiákban, a csa
lád-pszichoterápiában látja. Új pszichoterápiás módszerek kidolgozását látja
szükségesnek. Rám utatott arra, hogy a pszichoterápiában a páciens motivált
ságát ma már nem látják olyan fontosnak, mint régebben. Két előadás foglal
kozott a pszichoterápia szerepével és jelentőségével az általános orvosi gyakor
latban. Hangsúlyozták a pszichológiai segítségre szoruló betegek nagy számát
az alapellátásban, megfelelő pszichoterápiás megközelítésük jelentőségét és
tapasztalati alapot szolgáltattak az előző két előadás által nyújtott helyzet
képhez, alátámaszották a javaslatokat. A délutáni kis vitacsoportok rendkívül
sok oldalról tárgyalták meg az előadások témáit; nem egy délután, de egy egész
hót szükséges lett volna a felvetett kérdések megbeszéléséhez. Feltűnő volt a
szimpózium résztvevőinek aktivitása, kreatív, felelősségteljes gondolkodása.
Vasárnap délelőtt négy előadás foglalkozott a pszichoterápia eredményessé
gének kérdéseivel. Elsősorban a módszertan és a kutatás kérdéseit vázolták.
Pluzek krakkói professzornő követelménynek tartja, hogy a pszichoterápiának
és katamnesztikus vizsgálatának azonos elméleti modellben kell történnie.
A katamnezishez kevésnek tartja a pszichometriai vizsgálatokat. Véleménye
szerint vagy nagy populációt kell felszínesen vizsgálni, vagy kevés számú esetet
mélységében. Freud kevés esetből épített elméletet, mondta. A pszichoterápiái
vizsgálatokhoz nehéz kontrollcsoportokat találni. Legjobb az azonos módszerrel
kezelt populáció jó eredményt mutató eseteit a rossz eredményt adottakkal
összehasonlítani.
Alexandrowicz és Czabala (Krakkó, Varsó) referátumukban az elmúlt 50 év
pszichoterápiás tevékenységének katamnesztikus vizsgálatával foglalkoztak.
Ism ertették Eysenck statisztikai vizsgálatait (’’use and abuse of statistics”) és
azok kritikáját. Kiemelték Maian adatait a fokális pszichoterápia nyomon köve
téséről. Véleményük szerint nehéz a különböző módon nyert adatokat összeha
sonlítani, különösen neurózisoknál, ahol különböző szerzőknél más és más ele
mek kapnak hangsúlyt (tünet, személyiségszerkezet stb.). így például a behaviorkezelésben a vizsgálatok egyszerűbbek. A referálok úgy látják, hogy ma inkább
magát a pszichoterápiás folyamatot vizsgálják, valamint azt, hogy a pszicho
terápia során milyen változások következtek be a páciensnél. A figyelem az
adott pszichoterápia sajátos jegyeire, és nem magára az effektivitásra irányul.
Ismét az egyes esetek vizsgálata került az előtérbe, szemben a statisztikai fel-
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dolgozásokkal. Három irányzatot látnak a pszichoterápia kutatásában: 1) mi
történik a pszichoterápiában, milyen változásokat idéz elő ? 2) milyen effektivitása van; 3) különböző elméleti modellek összehasonlítása. A pszichoterápiával
foglalkozó vizsgálatok gyenge pontja a kontrollcsoport, már csak etikai szem
pontok miatt is. Fontos összehasonlítani a páciens által észlelt változásokat a
terapeuta által észlelt változásokkal. Elvárásaik különbözőek. A páciensnek
mások a céljai is. Sokan helyesnek tartanák, ha páciens és terapeuta céljai
közelednének egymáshoz. Véleményük az, hogy a pszichoterápia határterületen
dolgozik, és még nem integrálódott az egészségügy egészébe.
Rozsnov professzor, a moszkvai pszichoterápiás intézet vezetője, helytelen
nek tartja a pszichoanalitikus módszert. A pszichoanalízissel szemben sokra
értékeli a hipnózist, terápiás hatása és az emberi pszichikum kutatása szem
pontjából egyaránt. Fontos és kiemelt szerepet játszik a szovjet pszichoterápiá
ban a lélektani zavarok megelőzése. Rozsnov professzor járt Magyarországon,
jól ismeri hipnózissal foglalkozó kutatóinkat. Részt vett a szimpóziumon Bur
ner lausanne-i professzor, aki a Fédération international des organismes de
psychologie médicale főtitkára. A szimpóziumon szerzett tapasztalatai alapján
szükségesnek látta annak megfogalmazását, mit ért ő és munkatársai pszicho
terápián. Meghatározása a következő: a pszichoterápia speciális képzettséget
kívánó kezelési módszer olyan szomatikus és pszichikus zavarok fennállása
esetén, melyek megoldatlan intrapszichés tudattalan és tudatos konfliktusokkal
függnek össze. A pszichoterápia műveléséhez hosszú képzés szükséges, amelynek
egyik összetevője az élményszintű tapasztalatszerzés (pl. pszichoanalízis, jungi
analízis stb.). Pszichoterápiákban a páciens részéről önkéntes elkötelezettség,
együttműködés és szubjektív, interperszonális kapcsolat kialakításának lehető
sége szükséges. A pszichoterápiás kapcsolat teszi lehetővé a pszichoterápiás
folyamatot. Ennek egyik összetevője a pszichoterápiás kontraktus. A pszicho
terápiás folyamatban a verbális kommunikációnak előnye van a többi modali
tással szemben. A pszichoterápia ideális célja: tegye lehetővé a páciens számára
hogy önmaga oldja meg intrapszichés konfliktusait. Az általános orvos, a szak
orvosok interperszonális kapcsolatteremtő tevékenysége (a páciens meghallga
tása stb.) nem a pszichoterápia, hanem az orvosi lélektan területére tartozik.
Az ülés elnöke, Leder professzor kiemelte, hogy lényeges a pszichoterapeuták
motiváltsága a pszichoterápiára, bármit is mutassanak az eredményesség
vizsgálatok; és felvetette annak kérdését, mi motiválja a pszichoterapeutákat
a pszichoterápia végzésére. A kérdés megválaszolatlan maradt ezen a szimpózi
umon, azonban az előadások és kiscsoportok iránt megnyilvánuló, mindvégig
intenzív érdeklődés is a motiváltság jele volt.
A következő ülésszakot dr. Maria Orvid (Krakkó) vezette. Orvid doktornő
jelenleg a krakkói pszichiátriai klinikán egy 20 fiatalkorú és 40 gyermeket
ellátó fekvőbeteg-részleget vezet, ahol a betegek elbocsátásuk után is gondo
zásban részesülnek. Az intézeti kezelés lényeges eleme a családterápia.
Andrzejewska (Varsó) a pszichoterápia hatékonyságával foglalkozott előadá
sában. A Varsótól 20 km-re fekvő, fiatalkorút kezelő intézetben szerezte
tapasztalatait. Az intézetben 25 bentlakó számára van hely, és nappali szana
tóriumi részleg is működik. Neurotikusokat és személyiségzavarban szenvedő
ket kezelnek. A kezelési idő 3 —6 hónap. A kezelések terápiás közösségbe ágya
zódnak. Csoport pszichoterápiát, a szülők egyéni terápiáját és családterápiát
végeznek. A terápia célja az ifjú szociális readaptációja. Az utógondozás egy
két hónapig tart. Saját iskolájuk van. Az intézeti kezelést az ifjúnak magának
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kell vállalnia. Katamnesztikus vizsgálataik a távozáskori státuson alapulnak,
ezt hasonlítják össze az egy évvel később a betegnek és a szüleinek kiküldött
kérdőivek adataival. Globálisan jó eredményekről számolnak be, elsősorban a
readaptáció vonatkozásában. Módszertanilag problematikus az ilyen vizsgálat.
Bomba dr. (Krakkó) álláspontja az, bogy a pszichoterápia effektivitását csak
akkor lehet mérni, ha a terápia célját előre meghatározzák, ö t évvel a kezelés
lezárása után vizsgálták adolescens korukban skizofrénia m iatt a klinikán
pszichoterápiával kezelt betegek állapotát. Az utóvizsgálat személyes kikérde
zésből és kérdőív kitöltéséből állt. Kontrollcsoportként ugyanolyan korú ski
zofrén betegek szolgáltak, akiket azonos időszakban kezeltek a klinikán, de
pszichoterápiában nem részesültek. A pszichoterápiában részesültek a katemnezis időpontjában jobb állapotban voltak, mint a kontrollcsoport tagjai. Bomba
dr. nem a tüneti változást, hanem a személyiségfejlődést látja lényegesnek.
A referáló a plenáris ülésen beszámolt a pszichoterápia magyarországi aktuá
lis kérdéseiről. Középponti feladat nálunk is a pszichoterápiának, a pszichoterá
piás szemléletnek gyógyító-megelőző szolgálatba és a rehabilitációs tevékeny
ségbe való integrálása. Problémáink sok tekintetben hasonlóak a lengyelorszá
giakhoz. Nálunk is súlyponti kérdés a pszichoterápiás képzés kialakítása, meg
szervezése. A referáló kiemelte, hogy a pszichoterápiás ellátást három szintű
szervezéssel lehet megoldani: az alapellátás szintjén, a pszichoterápiás szakrendelések szintjén, és pszichoterápiás intézetek, kórházi osztályok szintjén.
A képzésnek is ennek megfelelően kell tagolódni. Egyetértésben a szimpózium
sok más résztvevőjével, szükségesnek tartja a pszichoterápiának az orvosi
beszélgetéstől való elhatárolását. Ennek előfeltétele a pszichoterápia meghatá
rozása, ahogyan ez a szimpóziumon meg is történt.
A szimpózium harmadik napján két munkacsoport számolt be. Vizsgálatuk
inkább szondázásnak felel meg, a kérdőívet visszaküldők száma alacsony volt.
A válaszolók a pszichoterápiát inkább a neurózisok, a személyiségzavarok,
függőségek kezelésére ta rtjá k alkalmasnak. Tapasztalatuk szerint általában
eklektikus pszichoterápiát végeznek Lengyelországban, ez egybevág az idei
bratislavai Duna pszichiátriai szimpóziumon elhangzott véleményekkel is.
Lengyelországban a különböző, pszichoterápiával foglalkozó központokban
azonban egy-egy iskola szemlélete dominál. Sok válaszol ó javasolta, hogy az
alapellátás orvosai tanuljanak meg pszichoterápiás módsz ereket és végezzenek
pszichoterápiát.
Lapinski és munkacsoportja szintén kérdőíves felmérést végzett, eredményeik
is csak szondázásnak tekinthetők. 12 pszchiátriai osztály közül csak három
válaszolt, 517 pszichiátriai ambulancia közül 22, és 39 pszichiátriai intézet
közül 10. Arra a kérdésre, hogy hány betegnél végeznek pszichoterápiát, azt
válaszolták, minden második betegnél. Ez azonban valószínűtlen, ez a felmé
rést végzők véleménye is. Arra a kérdésre, milyen pszichoterápiái iskolák
dominálnak pszichoterápiás munkájukban, a következőket válaszolták : racio
nális, pszichoanalitikus, dinamikus pszchiátriai, Rogers-i, behavior és eklekti
kus. A pszichoterápia céljának egyesek a beteg megnyugtatását, mások a prob
lémákkal kapcsolatos új orientáció kialakítását jelölték meg. Egyes centru
mokban saját értékrendszerüket próbálják a betegre kényszeríteni. A kiképzés
hez a legtöbben a szupervíziós módszert látják alkalmasnak. Egyes lengyelor
szági központokban intenzív pszichoterápiás munkát végeznek, de a felmérés
adatai szerint az 517 pszichiátriai ambulancián (a lakosság száma 35 millió)
nem végeznek pszichoterápiás munkát.
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Az első, 1974. évi lengyel országos pszichoterápiás szimpózium óta két
változást látnak országukban a pszichoterápia területén: 1) megfogalmazó
dott az, hogy az egyszerű orvosi beszélgetés nem pszichoterápia; meg kell
határozni a pszichoterápia fogalmát. 2) 1974 óta többen részesülnek az ország
ban pszichoterápiás kezelésben, több csoport-pszichoterápiát végeznek, és
többen használják gyakorlatukban a pszichoanalízist.
Három éve Lengyelországban kétéves tanfolyamon tanítanak pszichoterá
piát posztgraduálisan, azonban úgy lát ják, jelenleg még nem érkezett el az ideje
a pszichoterápiás szakvizsgának országukban.
Javaslataik: folytatni kell a rendszeres pszichoterápiás képzést, egységesíteni
kell a programot, magát a képzést azonban decentralizálni kell. Szükséges,
hogy a tanfolyam résztvevői a két év alatt legalább 3—6 hónapig hospitáljanak
pszichoterápiás intézményekben. Pszichoterápiás képzésben kellene részesíteni
az osztályvezetőket, főorvosokat is, hogy megismerjék a pszichoterápiát.
Javasolják, hogy az egyetemi oktatás szintjén is tanítsák a pszichoterápiát, és
szervezzenek tanulmányi önismereti csoportokat.
A szimpózium alkalmával ülésezett a szocialista országok pszichoterápiás
munkacsoportja. Részt vett Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, a Német Demokratikus Köztársaság és a Szovjetunió képviselője.
Egyetértettünk abban, hogy az 1973-ban Prágában megfogalmazott pszicho
terápiás tézisek alapján, azok szellemében az elmúlt évben egyre intenzívebbé
vált az együttműködés az aláíró országok közt. Megállapodtunk a szocialista
országok következő, 1979 októberében Leningrádban megrendezésre kerülő
III. pszichoterápiás szimpóziuma programtervezetében. A munkacsoport java
solta, hogy a pszichoterápiás képzés témája szerepeljen a programban. Cél
szerűnek találtuk egy közös pszichoterápiás monográfia kiadását. A tagorszá
goknak két pszichoterápiás publikációs lehetőségük van, a lengyel Psychotherapia folyóirat — mely Krakkóban jelenik meg — és a Budapesten kiadott
Studia Psychotherapeutica, amely több nyelven hoz közleményeket. A II.
lengyel országos pszichoterápiás szimpózium bepillantást adott a Lengyelor
szágban folyó pszichoterápiás tevékenységbe. Sok hasonló gondjuk és megol
dandó problémájuk van, mint nekünk. Szervezettségben, új intézmények kiala
kításában, a képzésben sok tekintetben előbbre vannak nálunk. Várható, hogy
a további nemzetközi együttműködés a jövőben is serkentőleg hat tudományos
és gyakorlati gyógyító munkánkra.
Köszönetét mondok a lengyel Egészségügyi Minisztériumnak a meghívásért,
a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társaságának, a MOTESZ-nek hivatalos támo
gatásukért, amely lehetővé tette részvételemet a szimpóziumon, és természete
sen a lengyel Pszichiátriai Társaság pszichoterápiás szekciójának és vezetőjének,
Leder professzornak, mindvégig kollégiális és baráti vendégszeretetükért.
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KÖNYV
PETER TROWER, BRIDGET BRYANT ÉS MICHAEL ARGYLE:
SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK ÉS MENTÁLHIGIÉNIA
Social Skills and Mental Health Methuen; 1978. 321 p.

A kommunikációval foglalkozó vizsgálatok a diszciplínák egész sorát ösz
tönzik olyan együttműködésre, amelyben a pszichológiai kutatások is jelentős
részt vállalnak. Ma már klasszikusnak számít az a törekvés, hogy a klinikai
kóreseteket a kommunikációelmélet fogalmi keretei közt próbálják értelmezni.
Az elmúlt 20 évben számos olyan iskola hallatott magáról, amelyek gondolat
rendszerüket a palo altoi munkacsoport által megfogalmazott interperszonális
kommunikációelméletre építették. Â kommunikációval foglalkozó szerteágazó
kutatások olyan eredményeket szolgáltattak, amelyek a klinikumban^dolgozó
szakembereket szemléletváltozáshoz segítették. Főként az Egyesült Államok
ban és Angliában honosodott meg az az elképzelés, miszerint minden szemé
lyiségzavar az interperszonális viselkedés valamilyen hiányosságával írható
le, és ennek legfőbb oka bizonyos kommunikációs deficit. Ë gondolat szelle
mében íródott ez a könyv is. A szerzők abból a feltevésből indulnak ki, hogy
egy személy konfliktusainak elsődleges oka a szociális kapcsolataiban állan
dósult frusztráció. Így könnyen érthető a szerzők azon törekvése, hogy olyan
terápiás metódust dolgozzanak ki, amely megtanítja a beteget a hatékonyabb
szociális viselkedésre.
A könyv első részében bemutatják terápiás módszerük elméleti hátterét.
Elsőként arra a kérdésre keresik a választ, hogy mit értünk a „szociális
inadekváció” fogalmán? A szerzők a kérdés kommunikációelméleti meg
közelítését választották, mivel az audiovizuális képrögzítés új módszerei lehe
tőséget kínálnak arra, hogy a szociális viselkedés eddig kevésbé ismert elemét
— a metakommunikációt — tüzetesebben vizsgálják. A szociálpszichológus
Argyle, a gazdag klinikus tapasztalatokkal rendelkező Trower és a szociológus
B ryant közös munkájának eredményeként sikerült megközelítőleg teljes képet
adniuk azokról a kutatásokról, amelyek fontos adalékokat szolgáltatnak az
interperszonális folyamatok elemzéséhez. Ha mértéktartóan is, de ismertetik
a nyelvfilozófus Austin beszédaktus-elméletét, aki úgy véli, hogy a nyelvi
megnyilatkozásokat bonyolult szociális szabályrendszerek irányítják. Ezek
megértéséhez hozzájárultak azok a pszicholingvisztikai kutatások, amelyek a
dialóguselemzés segítségével a kommunikációs folyamatok rejtett szabályrend
szerét igyekeztek feltárni. Megállapították, hogy a szabályrendszerek korrekt
ismerete szükséges ahhoz, hogy valaki az interperszonális kapcsolatokban
hatékony legyen. A szabályrendszer részét képezik a nem verbális kommuniká
ciós jelzések is, mint pl. a mimika, a gesztusok, a testtartás, a hang tónusa, a
proxemika stb. Ezeket a nem verbális jelzéseket oly módon kell használnunk,
hogy kifejezzék törekvéseinket, céljainkat, de eközben ne ütközzenek a kul
túra által diktált, többnyire rejtett normatívákkal. A szociális készségek egyik
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lényeges elemét vizsgálja a Goffman és Garfinkel által kiművelt etnometodológiai irányzat, mely arra keresi a választ, hogy az interakcióban résztvevő
személyek az érintkezés során miként vonnak le következtetéseket saját ma
guk és mások helyzetéről, és az így nyert információ hogyan hat az interakci
óra. A szerzők Davitz és más kutatók vizsgálatai alapján levonják a konklú
ziót: minden személynek rendelkeznie kell azzal a készséggel, hogy környeze
tét gyorsan és helyesen értelmezze, ugyanis a hibás szociális percepció kom
munikációs zavarokhoz vezet. Illusztrálásként megemlítik, hogy pl. a paranoid
személy olyan szisztematikus észlelési hibában szenved, amelynek alapján a
környezetét állandó ellenségeskedéssel vádolja.
A szociális inadekváció kommunikáció-centrikus magyarázata még nem prob
lémamentes. Ugyanis az inadekvát magatartásnak oly sok megjelenési formája
van, hogy azokat nehéz a hagyományos diagnosztikus kategóriáknak megfelel
tetni. A másik nehézség abból adódik, hogy nincs olyan egységes viszonyítási
rendszer, amelynek alapján egyértelműen eldönthető lenne, ki hol vét a kommu
nikációs szabályok ellen. Részben más szabályok irányítják a nőt és a férfit, a
gyereket és a felnőttet, sőt a kulturális és szubkulturális eltérések is jelentősek.
A nehézségek ellenére a 60-as évek második felétől kutatási kampány indult
egy olyan tréningprogram megalkotása érdekében, amelynek alkalmazásával
a beteg megtanítható az alapvető szociális készségekre. A gyakorló programok
a képrögzítő berendezés segítségével feltárják a hibás kommunikációs mintá
kat és korrigálják azokat. Hozzásegítik a beteget környezetének helyes ész
leléséhez és ahhoz, hogy a rejtett információkat is megfelelően értelmezze. A
csoportos foglalkozáson, „tanfolyamon” elsajátítják a résztvevők, hogyan kell
egy beszélgetést elkezdeni, és lu így a sikeres interakciót milyen eszközökkel
lehet fenntartani. A képrögzítő berendezés lehetővé teszi, hogy a betegek
állandóan kontrollálhassák saját viselkedésüket és a terápeuta folyamatos viszszajelentései révén lassan megtanulják a helyes szociális magatartást. Az eddigi
vizsgálatok és terápiás tapasztalatok igazolták, hogy a szociális készséget
fejlesztő gyakorlatok hatékonyak, és a „tanfolyam” után a betegek közérzete
jobb. Az eredmények ellenére is jó néhány kérdés maradt megválaszolatlanul.
A nagy tapasztalatokkal rendelkező John Marziller kritikai észrevételeit
ismertetik a szerzők, amikor a következő problémákat vázolják. Nehéz eldön
teni, hogy a „tanfolyamon” elsajátított készségek a mindennapi élet forga
tagában mennyire hasznosíthatók.
Kevés ismeretünk van arról, hogy a megszerzett készségek mennyire maradandóak, és nem történik-e meg, hogy idővel a beteg visszaesik a „tanfolya
mot” megelőző állapotba. Kevés olyan vizsgálat van, amely választ tudna
adni arra a kérdésre, hogy a számos gyakorló program közül melyiket a leg
célszerűbb alkalmazni a betegnél, figyelembe véve korát, nemét, társadalmi
osztályát és intellektusát. S bár a szerzők bemutatják kételyeik forrását, az
biztos, hogy bármely tradicionális szemléletű szakember ezt könnyen túlszár
nyalja avval a megállapítással, hogy a hibás kommunikációs minták a szemé
lyiség belső szükségleteiből fakadnak, amelyeknek egyszerű korrigálása nem
több, mint tüneti kezelés. S valóban, kétkedésük mindaddig jogos, míg nem
születnek olyan szisztematikus felmérések, amelyek a felmerült kérdéseket
megnyugtatóan tisztázzák.
A szerzők a könyv második részében ismertetik terápiás módszerüket. Be
mutatják az általuk használt vizsgálati metódust, aminek alapján meghatá
rozhatók a beteg problémái. Gondosan kidolgozott kérdőív alapján feltárják
645

a beteg gyerekkorát, serdülőkorát és jelenét meghatározó szociális kapcsolato
kat. Megállapítják, melyek azok a szociális helyzetek, amelyekben a legkevésbé
tud hatékonyan viselkedni. Filmre veszik egy előre megkonstruált helyzetben
tanúsított viselkedését, és pontosan megfogalmazott szempontok szerint értel
mezik. Az értelmezéshez használt kategóriarendszer tartalmazza a szociális
viselkedés mindazon elemeit, amelyekre az elméleti rész ismertetése során már
utaltunk. A vizsgálat során fény derül a beteg súlyosabb kommunikációs zava
raira, ami lényeges információt nyújt a terapeutának ahhoz, hogy általános
benyomást alakítson ki a betegről. Az így alkotott kép alapján eldöntik, hogy
egyéni vagy csoportos kezelést alkalmazzanak. A csoportos foglalkozás előnye
egyrészt annak lehetősége, hogy életszerű helyzetben „gyakoroljanak” a részt
vevők, másrészt lényegesen ökonomikusabb, mint az egyéni kezelés. Sajnos a
csoportos foglalkozásnak van egy komoly hátránya, a betegek időnként a
hibás kommunikációs mintákat is eltanulják egymástól.
A terápia kezdete előtt minden részvevővel megismertetik a „tanfolyam”
célját és módszerét. Megkötik a kontraktust, és elmagyarázzák a legfontosabb
pszichológiai terminológiákat, amelyek ismerete szükséges ahhoz, hogy a beteg
megfelelően értelmezhesse saját viselkedését. A beteggel együtt megfogalmaz
zák az elérendő célok hierarchiáját, amelynek legfontosabb részei a beszéd, az
arc és a hang kifejezőkészségének javítása. A terápia során, amíg nóhányan
a különböző gyakorlatokat végzik, addig a többiek a megfigyelőszobában
nyomon követik és értelmezik az eseményeket. Ахта is lehetőségük van, hogy
hangszórón tanácsokat adjanak a szerepjátszóknak, vagy helyet cserélve be
mutassák, miként kellett volna viselkedniük. Minden óra elején képmagnóról
felidézik és értelmezik az előző óra fontosabb mozzanatait. Házi feladatként
naplót vezetnek az általuk megfigyelt lényegesebb eseményekről, ennek az a
célja, hogy integrálja a részgyakorlatokat.
Az első alkalmakkor a betegek körbe ülnek és a terapeuta segítségével meg
indul a beszélgetés. Kezdetben az egyszerűbb, sztereotip elemeket gyakorolják,
mint pl. találkozáskor hogyan üdvözöljük egymást, miként törjük meg a der
mesztő csendet, megtanulják, hogy ne vágjanak egymás szavába stb. A rész
vevők mindig más és más párt alkotnak. A pár egyik tagja a beszélgetés kez
deményezője (kérdező), a másik tag csak válaszol, aztán szerepet cserélnek.
A harmadik esetben csak mint megfigyelő van jelen az interakcióban. Később
a terapeuta az egyre bonyolultabb dolgokról való beszélgetést ösztönzi, mi
közben noszogatja a betegeket, hogy figyeljenek a gesztusaik párbeszédére. A
beteg lassan megérti a saját és mások kommunikatív jelzéseit. Egyre bizto
sabban ítéli meg az interakció résztvevőinek érzéseit, pillanatnyi diszpozícióit,
vagyis a szociális élet mind nagyobb felszínét képes értelmezni.
A terapeuta és a csoporttagok visszajelentései, valamint az a tény, hogy a
beteg folyamatosan találkozik a képmagnón lévő önmagával, elősegíti az ön
ismeret fejlődését, és a viselkedésbeli hibáira való fokozatos ráeszmélést. Fel
ismeri metakommunikativ zavarait, és igyekszik megszabadulni azoktól. Egyre
több örömet szerez számára a másokkal való érintkezés, ami megkönnyíti az
oldott, könnyed viselkedés megtanulását. Egyre gyakrabban éli át azt a bol
dogító érzést, hogy érzelmeit ki tudja fejezni és az interakcióban sikerül ön
maga lenni.
Végezetül a szerzők bemutatják a „tanfolyamhoz” szükséges programfüze
tet, amely tartalmazza a gyakorlatok anyagát. A terápia mindvégig a prog
ramfüzet fonalán haladt, amit a betegek is jól hasznosítottak.
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Maga a módszer a recenzió íróját egy intenzív nyelvtanfolyamra emlékez
teti, ahol a részvételi díjért cserébe garantálják a középfokú nyelvvizsgát — ez
esetben a középfokú szociális jártasságot.
B ruck Gábor

PERSPEKTÍVÁK A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIÁBAN.
SZERK.: CLYDE HENDRICK
Perspectives on Social Psychology
Lawrance Erlbaum Assoc. Publ.; Hillsdale, N ew Jersey 1977. 362 p.

Az öt fejezetre tagolt könyv célja az, hogy a szociálpszichológia sokféle
lehetséges megközelítése közül néhány fontosabbról alapszintű áttekintést
nyújtson.
Az első fejezetet a szerkesztő, Clyde Hendrick írta. Címe: A szociálpszicho
lógia mint kísérleti tudomány. A szerző a kísérleti pszichológia történelmi és
filozófiai hagyományait tárgyalja, majd áttekinti a terület jelenlegi állapotát.
A mai kísérleti szociálpszichológia igazi kezdeteinek az 1930-as éveket tekinti.
Erre az időszakra esett K urt Lewin munkássága, amely a kísérleti szociál
pszichológia robbanásszerű fellendülését eredményezte. Â század közepétől a
mai napig egyre tökéletesebbek lettek a laboratóriumi kísérleti eljárások, és
ezzel egyidőben a figyelem az általános elméletekről a középfokú elméletek felé
fordult. Egészen 1968-ig a kísérlet teljes mértékben uralta a kutatási terepet.
Ekkor a korábbi optimizmust pesszimizmus váltotta fel; megkezdődött a szo
ciálpszichológia krízisének nevezett időszak.
A következő részben Clyde Hendrick a szociálpszichológia szempontjából
legfontosabb tudományfilozófiai irányzatokat tekinti át. Két, egymással ellen
tétes megközelítést mutat be, Max Weber megértő szociológiájának alapjait
és a természettudományok filozófiáját, különös tekintettel a kauzalitás és az
elméleti magyarázat természetére, majd bemutatja ezek hatását a szociálpszi
chológiára. Felvázolja a kísérleti szociálpszichológia által követett ismeretelméleti modellt, amely az alapvető S —O—R paradigmának felel meg. A mo
dell főleg a középfokú elméletek vizsgálatára alkalmazható jól, de túl egysze
rűsítő, nem adja vissza a viselkedés valódi komplexitását. À kísérleti szociál
pszichológia mai krízisének egyik oka éppen az volt, hogy kiderült: ez az isme
retelméleti modell nem megfelelő.
Clyde Hendrick az amerikai szociálpszichológusok általános véleményével
megegyezően a kísérleti szociálpszichológia válságát azonosítja a szociálpszi
chológia válságával, így azt módszertani válságnak tekinti. A válság mélyebb
elemzése helyett számos álláspontot ismertet. Elképzelése szerint — melyet ő
maga is spekulatívnak tart — a krízisórzést a kiemelkedő szociálpszichológu
sok kulturális értékeinek megváltozása eredményezi. Az irodalom alapján meg
állapítja, hogy a krízis megoldása érdekében egyrészt növelni kell más disz
ciplínákkal a kapcsolatot, másrészt át kell fogalmazni az eddigi alapismere
teket; főleg pedig új, komplexebb, többtényezős ismeretelméleti modellt kell
alkotni.
Clyde Hendrick a történeti és a filozófiai áttekintés során egyaránt a főbb,
alapvető tényekre koncentrál. A krízisről sokkal komplexebb elemzést olvas
hat a magyar érdeklődő Pataki Ferenc Utak és válaszutak a szociálpszicholó
giában című művében.
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A második fejezetben Russel A. Jones és Robert A. Day a szimbolikus
interakcionalizmus irányzata felől közelít a szociálpszichológiai jelenségekhez.
Elsősorban új, nem kísérletes módszerek ismertetésére vállalkoznak. A szerzők
az irányzat történeti és filozófiai eredetéről szólva korábbi, hasonló elemzések
től eltérően az amerikai előzmények mellett figyelmet fordítanak azokra az
európai gondolkodási áramlatokra is, amelyek hatottak a szimbolikus inter
akcionalizmus irányzatára. Jelenleg két, egymástól főleg módszertani kérdé
sekben különböző szimbolikus interakcionalista iskola él. A chicagói iskola
hangsúlyozza a kutatók aktív szerepét a valóság feltárásában, ezért kiemelkedő
szerepet tulajdonít a résztvevő megfigyelésnek. A módszerrel kapcsolatban
részletesen tárgyalják a deviancia-fogalom és a címkézési elmélet kapcsolatát.
A iowai iskola a kutatónak az adatgyűjtésben „objektív”, passzív szerepet
tulajdonít. A lehetséges módszerek közül a másokról alkotott fogalmak feltá
rására alkalmas Kelly-féle személyes konstrukciók módszerét és a több dimen
ziós skálázást tárgyalják a szerzők, s foglalkoznak a tartalomelemzés módsze
rével is, mely átmenetet jelent a két iskola módszerei között.
A leírás nem elég részletes ahhoz, hogy annak alapján bárki használni tudja
ezeket a módszereket. Inkább csak fel akarja hívni a kutatók figyelmét arra,
hogy pl. a személypercepció területén egyre növekszik a használható módsze
rek száma. Sok kritika érte az ismertetett módszereket és elméleteket, de a
legsúlyosabb az, hogy az irányzat hívei, így a cikk szerzői sem tudják kivédeni
az irányzat alapját érintő kritikát, mely szerint figyelmen kívül hagyják a
társadalom politikai és gazdasági viszonyainak közvetett befolyását az inter
perszonális kapcsolatokra.
David Shaffer cikkében a szociális fejlődés három elméleti perspektíváját
vizsgálja meg. Ezek: a pszichoanalitikus, a szociális-tanulási és a kognitív fej
lődési elméletek. A pszichoanalitikus elméleten belül összeveti Freud felfogá
sát a személyiség dinamikus szerveződéséről és a pszichoszexuális fejlődésről
Erikson 8-lépcsős szociális és személyiségfejlődési modelljével. A szociális tanu
lási elméletek közül részletesebben ismerteti Dollard és Miller neohulliánus
felfogását, valamint Bandura koncepcióját a szociális és személyiségfejlődésről,
és megemlíti a téma skinner-i megközelítését. Az utóbbi 15 évben a szociálisszemélyiségfejlődés „new look”-ja a kognitív fejlődési elmélet. Alapját Piaget
elmélete alkotja, de Kohlberg saját, kognitív fejlődési megközelítésében kö
zelebb hozza egymáshoz a szociális-emocionális jelenségeket és a kognitív
folyamatokat. A morális fejlődésről szóló elképzeléseiben meghaladja Piaget
felfogását.
A szocializáció szempontjából három folyamatot tart lényegesnek a
szerző: a dependencia kialakulását, a nemi szerepek elsajátításának folyama
tá t és a morális fejlődést. Ezeket a folyamatokat mindhárom irányzat más
más aspektusból fogja fel. A pszichoanalitikusok az emocionalitás szerepét, a
szociális tanulás teoretikusai a viselkedést, a kognitív fejlődéssel foglalkozók
pedig az intellektus szerepét emelik ki. A szerző szerint a három elméleti meg
közelítés szintézisére lenne szükség ahhoz, hogy a szocializáció átfogó elméle
téhez jussunk. Shaffer nem próbálkozik ennek a szintézisnek a létrehozásával,
m ert véleménye szerint az érzelmek, a viselkedés és a kognitív folyamatok
egymás közti kapcsolatáról meglevő ismereteink még meglehetősen hiányosak.
A tanulmány írója az eddig egymástól független szocializáció-felfogásokat
filozófiai és pszichológiai szempontból összehasonlítja, de eredeti gondolatok
kal nem járul hozzá az eddigi eredményekhez.
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A negyedik fejezetben a szociálpszichológiai jelenségek etológiái megköze
lítését vázolja fel D. H. Rajecki. Az etológia történetének és elméletének álta
lános áttekintése után áttér az ember veleszületett szociális viselkedésének
tárgyalására. Részletesen elemzi az ösztönös viselkedés szerepét a korai szoci
ális kötődések kialakulásában, a szociális távolság szabályozásában és a kom
munikáció területén. Számos közismert kísérletet mutat be, amelyek ezeket a
jelenségeket az embereknél igyekeznek feltárni. Mivel ezek a kísérletek mineddig nem tisztázták világosan az ösztönök szerepét az emberi szociális viselke
désben, ezért Rajecki triviális javaslata a következő: erőteljesebben kell vizs
gálni az infrahumán szociális jelenségeket, valamint az emberi szociális visel
kedést, mivel megfelelő ismeretanyag birtokában feltehetőleg világosabban
lehet látni összefüggéseiket.
Az ötödik és egyben utolsó fejezet a matematikai modellek alkalmazásával
foglalkozik. Elsősorban egyetemi hallgatók számára írta S. Э. Komorita, a cikk
szerzője. A modellek közül csak néhány jellemzőt mutat be. Hangsúlyozza a
matematikai modellek jelentőségét és előnyeit a szociálpszichológiában, bár
felhívja a figyelmet alkalmazásuk veszélyeire is. Ha valaki mélyebben akar
megismerkedni ezeknek a modelleknek a használatával, a fejezet elolvasása
után a megfelelő kézikönyvekhez kell fordulnia. Az ismertetés csak ízelítőt
kíván nyújtani a lehetséges modellek sokféleségéről.
A könyv a szociálpszichológia egy-egy manapság divatos megközelítéséről
közöl alapvető ismereteket. Az egyes szerzők inkább csak az adott terület
problémáira kívánják felhívni a figyelmet, nem céljuk, hogy választ adjanak
a felvetett kérdésekre. Ezért a válogatás az egyes megközelítésekkel most
ismerkedő olvasó számára jól hasznosítható, de az adott területek szakem
berei számára nem nyújt új ismereteket.
E ülöp M á r t a
A TUDATTALAN TERMÉSZETE, FUNKCIÓI ÉS VIZSGÁLATÁNAK
MÓDSZEREI
Бессознательное. Прироада, функции, методю исследования. 1978. Изд. «Мецниереба»
Тбилиси 1— 2

1975-ben jelent meg a hír a nemzetközi pszichológiai szaksajtóban, hogy
1976 őszén a Szovjetunióban, Tbilisziben, a Grúz Tudományos Akadémia
Pszichológiai Intézete a tudattalan koncepciójáról konferenciát rendez, amelyre
meghívják a pszichoanalízis amerikai és európai szakértőit, valamint a tu d at
talan kutatásával foglalkozó más szakembereket. A konferencia célja a néze
tek konfrontációja és a tudattalan korszerű elméletének kidolgozása lett volna.
Nem tudni milyen okból, de a konferencia megtartását évről évre halasztot
ták, és már sokan azt hitték, hogy csupán terv marad, amely nem valósul meg
soha. Most úgy tűnik, mégis megrendezik 1979 októberében. Ennek jele ez a
két hatalmas kötet, amely a konferenciára beérkezett előadások egy részét
tartalmazza. A kötetben olvasható, hogy az anyagok hátralevő hányada egy
harmadik kötetben még 1978-ban megjelenik, majd pedig a konferencia után
egy negyedik kötet összefoglalja a vitát és levonja a tanulságokat.
Valószínű, hogy a kötetek közreadásával a szerkesztők, a konferencia ren
dezői — Prangisvili, Serozija és Basszin — azt akarták elérni, hogy a konferen64 9

cia fő hangsúlya a vitán legyen, és a nagyszámú előadó ne kényszerüljön fel
olvasni előadását, mert ezzel a konferencia a nagy nemzetközi kongresszusoké
hoz hasonló programot, szervezést igényelne. Lehetséges, hogy a konferencia
halasztásának oka is ez volt: az érdeklődők száma olyan nagy lett, hogy a
konfrontáció csak az anyagok közreadásával vált lehetségessé, ez pedig meg
lehetősen lassú folyamat.
A két hatalmas kötet kiadása óriási munka lehetett. A közel 1500 oldalon
139 előadás teljes szövegét olvashatjuk négy világnyelven. A kötetek tem ati
kus felépítésűek. Az első kötet a tudattalan gondolatának fejlődéséről szól, a má
sodik címe: az álom, a klinikum és a kreativitás, a hozzánk még meg nem érke
zett harmadik köteté pedig a megismerés, a kommunikáció és a személyiség lesz.
A köteteken belül is nagy tematikus egységek különülnek el, az első kötetben
pl. egy rész a tudattalannak mint valós pszichológiai jelenségnek problémáit
tárgyalja, egy másik a tudattalanról kialakult képzetek fejlődését a modern
lélektanban és a pszichoanalízisben, a harmadik pedig a tudattalan neurofiziológiai mechanizmusaival foglalkozik. A második kötetben egy külön részt
töltenek be a kötet címében felsorolt problémakörök, így az álom és a meg
változott tudatállapotok, a tudattalan megjelenése és szerepe a klinikai pszi
chopatológiában, valamint a tudattalan a művészi alkotásban.
A köteteket egészben és az egyes tematikus részeket külön-külön a szerkesz
tők tanulmányai vezetik be, majd szovjet szerzők dolgozatai következnek,
rendszerint grúzoké, ezek után kerülnek sorra, most már eléggé vegyesen, de
helyenként látható belső összefüggésben a külföldi szerzők és más szovjet
szerzők írásai. A belső összefüggés azt jelenti, hogy a hasonló kérdéseket tá r
gyaló cikkek egymás mellé kerülnek, és ha van valamely témának összefoglaló
vagy kritikai, értékelő tanulmánya, akkor az az eredeti vagy az exponáló cik
kek után jelenik meg. így pl. több francia nyelvű cikk fejti ki Lacan felfogását
a tudattalanról, ezek után szovjet szerző foglalja össze és méltatja a Lacanféle elméletet.
A szerkesztők a bevezetőkben hangsúlyozzák, hogy a tudattalan létező pszi
chológiai jelenség, amelyet tanulmányozni kell, és amelynek kutatásában a
pszichoanalitikus iskola érdemeket szerzett. A szovjet pszichológiában Uznadze
iskolája irányította a figyelmet a tudattalanra, aki a beállítódás koncepciójában
írta le a tudattalan megnyilvánulásait; a szerkesztők az ő elméletét átfogóbbnak és jobbnak tartják, mint Freudét. Freud továbbra is sok kritikát kap, de
időtálló gondolatait elismerik. A beállítódás koncepciója szinteket, hierarchi
kus rendezettséget tételez a pszichikumban, és ezeken át a tudattalan a maga
tartás szabályozásában résztvevő szerkezet. Bár a beállítódás elméletéből
inkább valamiféle élettani, neurofiziológiai tudattalan-felfogás következne, a
szerkesztők hangsúlyozzák, hogy a tudattalan elsősorban pszichológiai kategória,
a pszichológiai jelenségvilág szerveződésének formája, mert olyan összetett sze
mantikai tartalmakkal áll összefüggésben, mint a cél vagy a jelentés.
Az ontológiai létezést, valósságot kifejtő, ill. vizsgáló fejezetek után követ
kezik az első kötet legnagyobb tematikus része, az eszmetörténeti fejlődést be
m utató tanulmányok sora. Althusser, Edward J . Joseph (New York), Nancy
Rollins (Boston), J. Cremerius, Merton M. Gill és mások ismertetik a pszicho
analízis tudattalan-elméletét. Az általános ismertetések közé sorolható Chertok orosz nyelvű, a Szovjetunióban megjelent könyvéből vett tanulmánya is.
Foglalkozik a kötet Janet felfogásával, Jung elméletével, Adler nézeteivel a
tudattalanról (ezt Heinz L. Ansbacher, az individuálpszichológiát lényegében
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máig is életben tartó, Amerikában működő Adler-tanítvány írta), Lacan teóri
áival, Kohut nárcizmuselméletével stb. Megszólal a korábbi summás szov
jet pszichoanalízis-kritikákkal nyilvános vitákat vállaló Cesare Musatti
(lásd a Magyar Pszichológiai Szemlében megjelent vitáját Basszinnal: és a
tudattalanról a hatvanas évek elején a grúz vállalkozáshoz hasonló konferen
ciát rendező Henry Ey is. Általában a francia szerzők vannak többségben,
szinte minden neves francia pszichoanalitikus szót kap a kötetben. Figyelemre
méltó D. Anzieu, J. P. Valabrega és D. Widlocher fejezete. Widlocher írása
egyike annak a kevés tanulmánynak a két kötetben, amelynek a tematikus
kontextuson túl is értéke és jelentősége van, mert ez olyan munka, amelyre
folyóiratban is méltán figyelne az olvasó. Widlocher a tudattalan és a pszicho
terápia során bekövetkező pszichológiai változások összefüggéseit elemzi.
Igen érdekes E. B. Brody kritikája a freudi tudatelőttes fogalomról.
А nem оfiziológiai mechanizmusok tárgyalásában már kísérletekről, kutatá
sokról van szó, К. H. Pribram a magatartás szervezésében szerepet játszó
valóságképek és cselekvéstervek idegélettani alapjait írja le, és azokat kapcsolja
a tudat és a tudattalan kategóriáihoz. Howard Shevrin két előadásban is közöl
olyan kísérleteket, amelyeket a pszichoanalitikus nézetek igazolásának lehet
tekinteni. Lényegében ilyen adatokat sorolnak fel a szovjet szerzők is. L. P.
Zenkov a tudattalant a jobb agyfélteke munkamódjának tekinti, melyben analó
giás folyamatok tükrözik a valóságot — nem digitálisak, mint a bal agyfél
tekében — és ikonikus jelekben folyik a kódolás.
Az álom és a hipnózis témakörében ugyancsak nagy nevek találhatók, főleg
kísérletes vizsgálatokkal, pl. Charles Fisher, Calvin S. Hall vagy az említett
Chertok és Gill. Kiemelkedik A. Bourquignon tanulmánya, amely a pszicho
analitikus álomelméletet veti össze a neurofizológiai álomkutatás eredményei
vel.
Különösen érdekes a klinikai cikkeket összefoglaló rósz. Szovjet szerzők a
szomatikus betegek gyógyulással kapcsolatos várakozásainak tudattalan ténye
zőiről festenek érdekes képet; A. Katzenstein (NDK) a tudattalan biologisztikus felfogását bírálja, és a tudattalan dinamikáját a személyiségfejlődés során
érvényesülő környezeti hatásokkal hozza kapcsolatba; számos szerző, köz
tük Wittkower, a pszichoszomatikus betegségteória szemszögéből vizsgálja a tu 
dattalan fogalmát ós jelenségeit. A pszichoszomatikus betegségtörténés oldalá
ról közelít a tudattalan problematikájához Günter Ammon is, saját irányzatát
fejtve ki.
Nagyon érdekesek azok a szovjet tanulmányok, amelyek a pszichiátriai
betegségekben mutatják ki a tudattalan megnyilvánulásait. A. M. Sviadosch
(akinek a nő szexuálpathológiájáról szóló könyve nemrég jelent meg magyar
nyelven) a neurózisok klinikumában mutat rá a gyermekkori pszichotraumákra,
amelyek azután tudattalanná váltak. Egy kievi szerzőcsoport (a kievi neuropszichiátriai kórház munkatársai) szerint a tudattalant a pszichoterápia során
mindig figyelembe kell venni, ós a terápia egyik tényezője a tudatosítás. A
tudattalan jelentőségét szovjet szerzők kiemelik a skizofrén folyamatokban is,
amelyekben különleges beállítódások, mint pl. autisztikus beállítódások jön
nek létre. G. Sz. Vasziljcsenko, moszkvai szexológus igen kitűnő modellt vázol
fel a tudatos ós a tudattalan tényezők arányáról és szerepéről a szexuális visel
kedésben, rámutatva arra, hogy a tudatosság e téren éppen árthat, és tüneti
megnyilvánulásokhoz vezethet, mert megzavarja a tudattalan folyamatokat.
A. E. Lick az emberi kapcsolatok tudattalan vetületeit világítja meg. Főleg
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nyugati szerzők szólnak az indulatáttételről, a családpatológia tudattalan
vonatkozásairól és a gyermekneurózisokról. A szovjet szerzők viszont gyakran
használják a védekező mechanizmusok koncepcióját, és a tudattalan klinikai
folyam atait mindig dinamikusnak tekintik.
Végül a kreativitásról szóló tanulmányok inkább művószetpszichológiai érdekességűek, ezekben gyakrabban kerül elő a korábban kevésbé tárgyalt
érzelem problémája. Érdekes a pszichés betegek művészeti alkotásait elemző
tanulmány. Kiemelkedik T. A. Florenszkaja tanulmánya, amely szerint a
katarzis lényege mindig a tudatosodás, a tudattalan összefüggések megvilá
gosodása.
A két nagy kötet valóban alkalmat adhat a párbeszédre a tudattalan kon
cepciója kapcsán a pszichoanalitikus, ill. a pszichoanalitikus ihletésű nyugati
pszichológia és a szovjet lélektan között. A párbeszéd feltételei tisztességesek, a
nyugati írások éppúgy változatlanul megjelentek, mint a szovjet szerzőké. A
szerkesztők nem törekednek arra, hogy a pszichoanalitikus nézeteket minden
áron bírálják, láthatólag a valóság, a tudományos igazság érdekli őket. Módot
adnak a nyugati szerzőknek a szovjet álláspontok bírálatára is. Bár a kötet
egyik szerkesztője Basszin, mégis két cikk (Nancy Rollins és Günter Ammon
írása) vitatkozik vele és vonja kétségbe felfogását.
Talán a szerkesztők még túlzottan liberálisnak is mondhatók annyiban,
hogy csupán a vita tisztasága felett őrködtek, de a szerteágazó témát elméleti
leg nem igyekeztek rendezni, összefoglalni. Így azután a konferenciának nem
lesz könnyű dolga. A tudattalan fogalmát a kötet a legtágabb értelemben hasz
nálja, így a tudat szféráján kívüli idegélettani folyamatoktól az érzelmek kiváltódási sémáin át a bonyolult szervezettségű, szemantikai tartalmakkal teli
pszichológiai tudattalanig sokféle jelenség kerül bele. Az alkalmazási, ill. meg
nyilvánulási területek sokfélesége még tovább tágítja a kört, hiszen új, sajá
tos összefüggéseket kapcsol a tudattalanhoz. A szerkesztők egyelőre nem dol
gozták ki a vita fő frontvonalait, és ha ezt később sem teszik meg, a tanulmá
nyok közreadása sem biztosítja majd a konstruktív vita lehetőségét. E zt az
elméleti rendszerező és feldolgozó munkát annál inkább várhatjuk a szerkesz
tőktől, mert bevezető tanulmányaikban igen jó konceptuális szinten ragadják
meg a problémákat, és tájékozottságuk, témaismeretük kitűnő, az anyag elmé
leti feldolgozására tehát képesek lennének.
A konferencián majd eldől, mennyire segített az előadások kiadása. Az
bizonyos, hogy a kötetek megjelenése fontos állomás a szovjet pszichológia
fejlődésében, talán remélhető, hogy lezárul egy olyan korszak, amelyben bizo
nyos tudományterületekkel — pl. a pszichoanalízissel — nem volt szabad
foglalkozni. Valójában nem lehetett formális tilalom erre, de a régi beidegző
dések, „beállítódások” tartósan akadályozták ezt. A mechanizmus a hazai
viszonyokból jól következtethető, nálunk már jó 10 éve jogos és lehetséges a
pszichoanalízis értékálló elemeinek feltárásával és hasznosításával foglalkozni,
ám bizonyos diszciplínákban — pl. a pszichiátriában — még mindig ki lehet
játszani a pszichoanalízis fenyegető ideológiai részét a jelentkező új eszmeáram latok, tudományos irányzatok ellen. Reméljük, hogy a Tbilisziben ta r
tandó konferenciához hasonló konfrontációk felszámolják az ilyenfajta régi
maradványokat, és bizonyítják, hogy a pszichológia tudomány, tehát módsze
rek, empirikus bizonyítékok, fogalmi kategóriák rendszerei választják ki az
érvényest és az értékest a különböző elméletekből, ezért nem indokolt tehát
a tiltás, a kirekesztés, a megbélyegzés semmilyen nézettel szemben sem, ami652

nek csak van valamilyen köze a pszichológiai valósághoz. Érdeklődéssel vár
juk, hogyan fog ez mutatkozni már az októberi konferencia során is.
A recenzens köszönettel tartozik Prangisvili és Serozija professzoroknak a
két kötet elküldéséért. A rendezvény nyitottságát mutatja, hogy a rendezőség
elfogadta a recenzens levélbeli jelentkezését a konferenciára, és már jelezte is,
hogy az elküldött tanulmány, amely a tudattalan szemantikai elméletének
kiindulópontjairól és vázlatáról szól („Words, Concepts and Regulation of
Behavior. Toward a Semantic Theory of Unconscious”), a harmadik kötetben
megjelenik.*
B u d a B éla

* A könyvism ertetés 1978 őszén készült. A konferenciára küldött előadásokat tartal
mazó harmadik kötet 1979 elején m egjelent és az előadások szerzőihez eljutott. A konfe
rencia a tervezett időben m egtörtént, lefolyása m egjelent a recenzióban leírt várakozások
nak és a problémák is az itt jelzett módon jelentkeztek. A recenzens erről a későbbiekben
részletesen beszámol.
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VOPROSZI PSZIHOLOGII - 1977.
1977-ben a vezető szovjet pszichológiai folyóiratban 55 eredeti tanulmány,
24 rövid közlemény, valamint számos új módszerleírás, könyvismertetés és
konferenciák, kongresszusok beszámolója jelent meg. A publikációk között első
sorban általános lélektani, pedagógiai pszichológiai, valamint fejlődóslélektani
tanulmányokat találunk, de jelentősen növekedett a műszaki lélektani és a
szociálpszichológiai cikkek száma is.
Vezető szovjet pszichológusok (V. V. Davidov, B. P. Lomov, N. A. Mencsinszkaja, M. G. Jarosevszkij), valamint a folyóirat szerkesztő bizottsága rész
letesen elemzik azt a sokrétű hatást, amelyet az orosz pszichológia fejlődésére
a Nagy Októberi Forradalom gyakorolt. B. F. Lomov (5. sz. 9 —24. o.) rámu
ta to tt arra, hogy az Októberi Forradalom széles fejlődési lehetőségeket nyitott
a materialista pszichológia előtt. A 20-as évek folyamán éles viták bontakoztak
ki, amelyek során vezető szovjet pszichológusok — P. P. Blonszkij, K. N.
Kornyilov stb. — nemcsak keményen bírálták az idealista pszichológia alap
vető fogyatékosságait, hanem világosan rám utattak arra, milyen hatalmas
lehetőségek rejlenek a marxizmus—leninizmusban a pszichológiai tudomány
fejlődése szempontjából.
V.
V. Davidov (5. sz. 35—47. o.) részletesen áttekinti a szovjet fejlődéslélek
tan és a pedagógiai pszichológia elméleti, módszertani és gyakorlati problémáit.
R ám utat az SZKP XXV. kongresszusának, a Szovjetunió új alkotmányának
jelentőségére a szovjet pszichológiai kutatások, az új elméleti koncepciók fej
lődésében. Hangsúlyozza a pszichológiai ismeretek gyakorlati alkalmazásának
szükségességét, és úgy véli, hogy a Szovjetunióban kedvezőek a feltételek az
iskolai pszichológiai szolgálat létrehozásához. Befejezésül kifejezi meggyőző
dését arról, hogy a szovjet pszichológia jelentősen hozzájárulhat az új szoci
alista embertípus kialakításához.
K ét tanulmány foglalkozik két nagy tudós munkásságával. M. M. Kabanov
és m tsai (6. sz. 79 —89. o.) áttekintik V. M. Behtyerev életútját, tudományos
tevékenységét és társadalmi szerepét. Behtyerev 1857-ben született, így 1977ben születésének 120. és halálának 50. évfordulójára emlékeztek. Behtyerev
munkásságáról már számos áttekintő és összefoglaló könyvet írtak. Kabanov
és m tsai cikkének nagy előnye az, hogy egyrészt több, kevésbé ismert részletet
közöl Behtyerev életéről; másrészt bemutatja Behtyerev sokoldalúságát, aki
nek rendkívüli tehetsége igen korán megnyilvánult. Vjatkában végezte a gim
náziumot, s 16 éves korában felvételt nyert a pétervári katonai-orvosi akadé
miára, amely akkor az egyik vezető felsőoktatási intézmény volt Oroszország
ban. Az első évben azonban bekerült az akadémia ideg- és elmegyógyászati
klinikájára mint paciens ! Ti. a tanulás kezdete nagy terhet ró tt az ifjú
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hallgatóra, ezért tanárai tanácsára a klinika orvosaihoz fordult. E látogatás
meghatározó volt Behtyerev tudományos érdeklődésének kialakulásában.
1877-ben kitűnően végezte el az akadémiát, és orvosként vett részt az o ro sztörök háborúban. 1881-ben megvédte doktori disszertációját, és az akadémia
professzorává választották. Akkor kezdődött Behtyerev tudományos és iro
dalmi munkássága, mely töretlenül tartott 1927-ben bekövetkezett haláláig.
Nehéz felsorolni mindazt, amivel Behtyerev hozzájárult a neuroanatómia, a
neurofiziológia, az ideggyógyászat, a pszichiátria, a pszichológia és számos más
tudományág fejlődéséhez. 1884-ben Behtyerevet egyéves tanulmányútra küld
ték Nyugat-Európába. Több hónapot töltött a lipcsei egyetem kísérleti pszi
chológiai intézetében, Wilhelm Wundt-nál (érdemes megjegyezni, hogy ugyan
abban az évben egy másik fiatal orosz fiziológus, I. P. Pavlov ugyancsak
Németországban ismerkedett a korszerű fiziológiai elméletekkel, ugyancsak a
neves kutató, Karl Ludwig laboratóriumában . . .). Hazatérése után Behtye
rev elfogadta a kazanyi egyetem meghívását, és 8 éven át vezette az ideggyó
gyászati tanszéket, majd 1888-ban megalapította az első orosz klinikai pszi
chológiai laboratóriumot.
Ugyancsak nehéz felsorolni mindazt, amit Behtyerev az orosz tudomány
szervezésében tett az új kutatók és gyakorlati szakemberek képzése terén.
1908-ban az ő kezdeményezésére alakult meg a pszichoneurológiai intézet,
mely hatalmas szerepet játszott az orosz és a szovjet neurológia és pszichológia
fejlődésében. Az intézet egyrészt a hallgatók képzését végezte, másrészt igen
széleskörű, kutatások középpontjává vált. A Nagy Októberi Forradalom után
Behtyerev közreműködésével több új kutatóintézetet alapítottak, melyek a
mai napig is jelentős szerepet játszanak a szovjet tudományos életben.
50 évig tartó munkássága alatt több mint 700 cikket, tanulmányt és köny
vet írt, és több mint 5000 tanítványa volt, közöttük olyan kiemelkedő pszicho
lógusok, mint V. N. Mjasziscsev és B. G. Ananyev.
J. F. Ribalko (6. sz. 90 —101. o.) Ananyev tudományos örökségét tekinti
át a leningrádi pszichológus születésének 70. évfordulója alkalmából. Ananyev
több évtizeden át az ember individuális fejlődését kutatta. Az egyén fejlődésén
belül sajátosan értékelte az ember mint egyén, személyiség és a tevékenység
szubjektuma fejlődését. Nagy jelentőséget tulajdonított az egyéni fejlődés in
tegritásának, amely az egyéni tulajdonságok kialakulása révén jön létre. Az
integritás nem a fejlődési folyamat egyes szakaszaira vonatkozik, hanem annak
egészére. Ananyev többször kiemelte, hogy az ember individuális fejlődése
belső ellentmondásokat is tartalmaz. Rámutatott arra, hogy fejlődési egyenet
lenség nemcsak a fejlődés korai, gyermekkori szakaszait jellemzi, hanem a ké
sőbbi életkorokat is.
1965-től a leningrádi egyetem pszichológiai karán Ananyev és munkatársai
széleskörű vizsgálatok sorozatát indították meg, melynek célja az ember életé
nek addig kevéssé kutatott szakaszára — 18 —35 éves kor — jellemző sajá
tosságok feltárása volt. Ezen vizsgálatok során született egy új pszichológiai
ág — az akmeológia —, az ember legkreatívabb életkorának pszichológiája.
Ananyev munkássága nem ismeretien a magyar olvasó előtt. Ugyanakkor
feltétlenül kívánatosnak tűnik Ananyev és az általa vezetett tudományos
kollektíva munkásságának részletesebb ismertetése, például egy válogatott
tanulmányokat tartalmazó kötet megjelentetése formájában.
Az eredeti közlemények közül kiemelkedik T. F. Bazilevics, N. I. Alexand
rova, P. A. Zsorov és Y. M. Ruszalov: ,,Az emberi idegrendszer általános tulaj
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donságainak vizsgálata” c. tanulmánya (3. sz. 33 —45. o.). A szerzők, a két
moszkvai pszichológiai intézet munkatársai, áttekintik és összefoglalják a differenciál-pszichofiziológiai kutatások első évtizedének eredményeit. Ezeket a
kutatásokat У. D. Nyebilicin indította 1968-ban, aki B. M. Tyeplov nyomán
megkülönböztette az idegrendszer általános és konkrét tulajdonságait. K ü
lönbség nemcsak a funkcionális- pszichológiai jellemzőkben található, hanem a
morfológiai-fiziológiai alapokban is. Nyebilicin szerint az idegrendszer konkrét
tulajdonságai szorosan kapcsolódnak az egyes analizátorok működéséhez, és
azoknak a képességeknek alapjává válnak, amelyek a szenzoros apparátuson
épülnek fel. Ellenkezőleg az idegrendszer általános tulajdonságai azok az
egységes neurofiziológiai paraméterek, amelyek jellemzik az agyat mint
egységes rendszert, s amelyek megalapozzák az alapvető személyiségi voná
sokat.
A konkrét vizsgálatok első szakaszában Nyebilicin és mtsai összehasonlí
to ttá k az agyvelő szabályozórendszerének és retrocentrális régiójának bio
elektromos sajátosságait. A kiváltott motoros potenciálok módszerének segít
ségével kimutatták, hogy az izom működését az agy frontális részeiben igen
jelentős potenciálok kísérik, míg a hátsó részekben csend volt. EEG-vel ugyan
csak jelentős különbségeket találtak a frontális és az occipitális régiók tevé
kenységében.
V.
D. Mozgovoj, A. I. Krupnov, I. V. Ravies-Scserbo és mtsai más vonatko
zásban is megállapították azt, hogy az egyes agyi struktúrák bioelektromos
aktivitása eltérő, ugyanakkor több olyan jellemzőt is találtak, amelyek azo
nosak voltak. A vizsgálatok második szakaszában a frontális régiók azon jel
lemzőit keresték, amelyek közvetlenül tükrözik az agy szabályozórendszeré
nek működését. Ebben a szakaszban nemcsak elektrofiziológiai vizsgálatokat
végeztek, hanem ezeket farmakológiai kísérletekkel is kiegészítették. Ezek a
vizsgálatok is megerősítették a korábban kialakított elképzeléseket. A harma
dik szakasz fő témája a szabályozórendszer erősségének vizsgálata, míg a ne
gyedik szakasz feladata a szabályozórendszer egyéni pszichés sajátosságainak
vizsgálata volt. Ezeket a vizsgálatokat Nyebilicin halála után munkatársai
folytatják.
L.
M. Fridman (2. sz. 15 —28. o.) részletesen tárgyalja a modellek és a mo
dellezés perspektíváit a pszichológiában. Bár a modellezés a pszichológia egyik
alapvető módszere, maga a terminus csak a 60-as évek folyamán nyert polgár
jogot a pszichológiai irodalomban. Fridman jelentős különbségeket lát a modell-fogalom és a modellezés értelmezésében a különböző kutatóknál. Két fel
fogást különböztet meg: az egyik szerint a modellt olyan rendszerként értel
mezik, melynek tanulmányozása elősegíti egy más rendszerről szerzett ismere
tek bővítését. A másik nézőpont szerint modellezésen a különböző nyelveken
leírt törvények vagy elméletek közötti izomorfizmusok kiderítése értendő. Ezt
a második nézőpontot vallja például A. N. Leontyev. Fridman az előbbi
felfogást részesíti előnyben, és hangsúlyozza, hogy a modellezés — különösen
a matematikai modellezés — nemcsak a már megfogalmazott koncepciók
elemzésére alkalmazható, hanem eredeti kutatási módszerként is felfogható.
A. M. Kozulin (2. sz. 40 —51. o.) áttekinti a viselkedés biológiai elemzésének
két felfogását. Azokat a koncepciókat, amelyek a biológiai tényezőkre helye
zik a hangsúlyt, a szerző biocentrikusnak nevezi. Megkülönbözteti továbbá a
régi és az új biocentrikus felfogást. A régi biocentrizmus a reflektorikus és a
behaviorista módszertanra épült, míg az új döntően az etológiára. Úgy véli,
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hogy a régi biocentrizmus a redukcionizmus1 egyik formája, de ugyanakkor
több vonatkozásban eltér a redukcionizmus egyéb fajtáitól. Szerinte téves
az az elterjedt bírálat, hogy a behaviorista koncepciókat először az állatok
viselkedésére fogalmazták meg, s aztán kiterjesztették az ember viselkedésé
nek magyarázatára is. Valójában a behavioristák — miután megfogalmazták az
ember és az állatvilág egységéről szóló tételt — olyan alapokat kerestek, ame
lyek egyetemesen magyarázzák az állat és az ember viselkedését. Kozulin sze
rint a régi biocentrizmusnak négy jellegzetes vonása volt: atomizmus (a visel
kedés apró elemeinek keresése), experimentalizmus (a fizikából átvett kísérleti
séma kizárólagossága), mesterséges környezet és internalizmus (a viselkedés
és a belső mechanizmusok azonosságának tétele).
Az új etológiái biocentrizmus alapvető vonásai: szinkronizmus, strukturaliz
mus, naturalizmus és externalizmus. A szerző D. Morris koncepciója alapján
elemzi az etológiái biocentrizmus alapvető kategóriáinak működését. Ellent
mondásosnak tartja az etológia programját és a konkrét vizsgálatok ered
ményeit, és az etológia jelentőségének elismerése mellett rámutat az etológiái
felfogás redukcionista oldalaira is.
A. A. Bodalev és Ju. A. Serkovin (3. sz. 3 —11. o.) az ideológiai munka tükré
ben tekinti át a pszichológia feladatait. Rámutatnak arra, hogy az SZKP
XXV. kongresszusa nagy feladatokat szánt az ideológiai problémákkal fog
lalkozó dolgozóknak. Ezek a feladatok elsősorban a kommunista nevelés, a
szocialista életmód és a szocialista demokrácia további fejlesztéséhez kapcso
lódnak. Ezen feladatok megoldása érdekében igen fontos a pszichológiai elem
zés és a pszichológiai ismeretek intenzív alkalmazása. Az ideológiai problémák
nem csekély mértékben abból származnak, hogy bár a párt kétmillió kétszáz
ezer propagandistája közül 92 %-nak van felsőfokú végzettsége, a pedagógiai
és pszichológiai ismereteket csak igen kevesen sajátították el, különösen a
gyakorlati propaganda vonatkozásában. Ugyanez vonatkozik az újságírókra
is, mivel képzésükből még mindig hiányzik a pszichológia oktatása. A szerzők
áttekintik a különböző pszichológiai tudományágak főbb problémáit, és meg
állapítják, hogy a pszichológiai ismeretek aktív alkalmazása elősegíti a két el
lentétes társadalmi rendszer között erősödő ideológiai harcból származó nehéz
ségek leküzdését, az imperialista propaganda hatásának semlegesítését.
A. A. Nyikolszkaja (4. sz. 3 —14. o.) M. I. Kalinyinnak a személyiségfejlő
déssel kapcsolatos nézeteit elemzi. Kalinyin számos tanulmányának, ill. beszé
dének elemzése alapján megállapítja, hogy a kiemelkedő szovjet párt- és állami
vezető igen sokat foglalkozott a személyiségfejlődés feltételeivel, meghatározó
tényezőivel, és megfogalmazta a szocialista személyiség-típus kialakulásának
alapelveit. Különös jelentőséget tulajdonított a kollektíva által gyakorolt
hatásnak, és evvel kapcsolatban hangsúlyozta a komszomol szervezetek sze
repét.
N. N. Vlaszova (1. sz. 97 —106. o.) vizsgálja az alsó tagozatos gyermekek
motivációs hierarchiáját. A vizsgálat elméleti alapja L. I. Bozsovics koncep
ciója. Bozsovics szerint a motívumok tartós hierarchiája a személyiség alap
vető struktúráját képezi, és meghatározza az egyén sajátosságait. A kísér
leteket 1. osztályos és 3. osztályos gyermekeknél végezte. Arra keresett választ,
hogyan alakul a gyermek viselkedése, ha egy játéknak álcázott kísérleti hely1 A redukcionizmus különböző formáit V. P. Zincsenko ismerteti magyarul is m egjelent
tanulm ányában (MPSZ, 1977, X X X IV , 4. 342—360).
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zetben a gyermek önmagára, ill. a közösségre vonatkozó motívumai ellentétbe
kerülnek. Az eredmények azt mutatták, hogy jelentős szóródás mellett a kollek
tivista motívumok előtérbe kerülése tapasztalható a gyermek fejlődése folya
mán. Eredményei alapján a szerző feltételezte, hogy a kollektivista motiváció
először tudatos preferenciák, ill. szándékok formájában nyilvánul meg, s később
a viselkedés direkt mozgatójává válik.
A. B. Havin (3. sz. 84 —92. о.) a dadogás pszichológiai koncepcióit elemzi.
Úgy véli, a dadogást nem lehet egyszerűen motoros koordináció-zavarként
kezelni, ami korábban igen népszerű volt. Havin szerint a dadogás pszicholó
giai elemzése két irányban lehetséges. Az egyik a zavar kialakulásának elem
zése, a másik a dadogó egyén viselkedésének elemzése a kommunikáció folya
matában. A konkrét vizsgálatok áttekintésében különösen nagy jelentőséget
tulajdonít I. Ju. Abeleva munkájának, aki kim utatta, hogy a korábban elter
jedt nézetekkel ellentétben a dadogás nem a verbális kijelentés realizációjának
szakaszában jön létre. Valójában a dadogó egyéneknél a kijelentés a két első
stádiumában — a verbális szükséglet és a belső beszéd fázisa — érintetlen
marad, és a dadogás a kijelentés realizációja előtti fázisban jön létre. Számos
pszicholingvisztikai vizsgálat azt mutatta, hogy a dadogás erősödik az értel
metlen szöveg olvasásánál, csökken a szöveg megismétlésénél, gyakoribb az
igéknél és a főneveknél, mint a kötőszavaknál és a névmásoknál stb. Ezek az
adatok is hozzájárulnak a dadogás mechanizmusainak alaposabb megisme
réséhez.
B. V. Sosztakovics, M. Sz. Litvinceva és V. V. Guldan (1. sz. 143 —146. o.)
kis tanulmányukban igen alapos elemzés alá vették a skizofrén betegek moti
vációjának sajátosságait. Ezen belül elsősorban olvan paranoiás betegek
viselkedését vizsgálják, akiknek a viselkedése különösen veszélyes a szociális
környezetre.
A. K. Gorgyejeva és V. Sz. Kljagin (1. sz. 137 —142. o.) buszvezetők pszichofiziológiai vizsgálatát végezték el az idegrendszeri típus és a közúti bal
esetek közötti összefüggés feltárása érdekében. A vizsgálat azt m utatta, hogy
az erős idegrendszeri típushoz tartozó buszvezetők szignifikánsan gyakrabban
okoznak közúti baleseteket. A gyenge idegrendszeri típus és a balesetmentes
ség közötti kapcsolatot a szerzők annak tulajdonítják, hogy ez a típus általá
ban a viselkedés magas fokú szabályozottságával jellemezhető.
M.
G. Jelagina (2. sz. 135 —141. о.) a kommunikációnak az aktív beszéd
kialakulására gyakorolt hatását vizsgálta. Azt állapította meg, hogy 1—l 1^
év körüli gyerekek elsajátíthatják az új tárgy elnevezését a felnőttel való
interakció során, pl. amikor a felnőtt pontosan meghatározza az interakció
feltételeit. Ezeket a feltételeket a gyermekek több szakaszban sajátítják el,
és az elsajátítás folyamán változik a gyermek beállítódása. Bármilyen hely
zetben sajátítja el a gyermek az új szót (pl. a kísérlet folyamán), az elsajátítás
folyamata megegyezik a természetes körülmények között végbemenő folya
m attal.
1977-ben három ismert szovjet pszichológus munkásságát méltatta aVoproszi Pszihologii. Születésének 70. évfordulóját ünnepelte K. M. Gurevics, aki
több évtizeden át Tyeplov és Nyebilicin munkatársaként foglalkozott a dif
ferenciál-pszichológiával, különösen ismert a „Szakmai alkalmasság és az
idegrendszer alapvető tulajdonságai” c. műve.
P. Ja. Galperin ebben az évben töltötte be 75. életévét. A Harkovi Orvostudományi Egyetem elvégzése után, 1931 óta Galperin pszichológiai vizsgála658

tokát folytat. Az általa alkotott elmélet a szovjet pszichológia legjelentősebb
vívmányai közé sorolható.
80 éves lett V. A. Artyemov. 1918-ban egyidejűleg nyelvészet és pszichológia
szakot végzett a moszkvai egyetemen. Ez meghatározta tudományos tevé
kenységét. 1921 óta a Moszkvai Pszichológiai Intézet munkatársa, és aktívan
részt vett a szovjet pszichológia megalapozásában. 1934-ben megszervezte és
több mint 40 évig vezette a moszkvai idegen nyelvi tanárképző főiskolán az
idegen nyelvek oktatásának pszichológiai laboratóriumát, amely jelentős tu 
dományos központtá fejlődött.
1977-ben nagy veszteség érte a szovjet pszichológiát A. R. Lurija halálával.
A terjedelmes nekrológ rámutat arra, hogy Lurija nemcsak a neuropszichológia megalapítója volt, hanem több más tudományágban is rendkívül jelentős
tevékenységet fejtett ki. Több évtizeden át foglalkozott elméleti és gyakorlati
gyógypedagógiával, és igen nagy hatást gyakorolt a gyógypedagógia tudomá
nyos alapjainak lerakására.
A tudományos élet hírei közül kiemelnénk a XXI. Nemzetközi Pszichológiai
Kongresszusról szóló beszámolót (Voronova és Faraponova, 1. sz. 175 —180. o.),
a kaukázusi pszichológusok VII. kongresszusának ismertetését (Imedadze és
Nagyirasvili, 4. sz. 184—186. о.), a Szovjet Pszichológusok V. kongresszusának
(6. sz. 165 —172. o.) munkájával foglalkozó beszámolót.
S z e g a l B o r is z

M U N K A TÁ R SA IN K
1979-ben a szerkesztő bizottság és a szerkesztőség tagjain kívül az alábbi kollégák végez
tek folyóiratunk részére értékes lektorálási munkát:
Barkóczi Hona, Böszörményi Zoltán, Brooser Gábor, Buda Béla, Czeizel Endre, Czigler
István, Csepeli György, Elkán György, Engländer Tibor, Fáik Judit, Falus István, Faragó
Klára, G. Donáth Blanka, Gerő Zsuzsa, Grastyán Endre, Hajtman Béla, H alász Péter,
Hárdi István, Jekkel László, Karmos György, Klein Sándor, Kósáné Ormai Vera, Kulcsár
Zsuzsa, Mérei Ferenc, Mészáros István, Molnár Péter, N agy György, O zsváth K ároly,
Pap Mária, Pálhegyi Ferenc, Pertorini Rezső, Polcz Alaine, Réger Zita, Sugárné Kádár
Júlia, Szakács Ferenc, Szinetár Ernő, Tardos Anna, Tánczos Zsolt, Ungárné K om oly
Judit, V. B inet Ágnes, V ölgyesy Pál.
Közreműködésükért ezúton is köszönetét mondunk.
a Szerkesztő bizottság

8 M ag y ar Pszichológiai Szemle
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KÖZLÉSI FELTÉTELEK
1. A Magyar Pszichológiai Szemle olyan kéziratokat fogad el közlésre,
am elyek a pszichológia és határterületeinek tudományos kérdéseivel fog
lalkoznak.
Ezen belül közöl eredeti kutatásokról szóló beszámolókat; tém aösszefog
laló tanulm ányokat; didaktikusán feldolgozott esettanulm ányokat; pszi
chológiatörténeti tanulm ányokat; beszám olókat a hazai és nemzetközi
pszichológiai közélet fontosabb esem ényeiről; ismertetéseket a hazai és
neirizetközi pszichológiai intézm ények munkásságáról; hozzászólásokat a
pszichológiai és általában a kulturális élet pszichológiai vonatkozású ese
ményeihez; könyv- és tanulm ányism ertetéseket.
2. A kéziratok terjedelm e általában nem haladhatja m eg a 0 ,6—0,76
ív e t (16 —24-es k ettes sorközzel gépelt oldal, soronként 60 ,,n ” betűjellel).
E gy oldalon 25 sornál több nem lehet.
3. A kéziratot 3 példányban kell a Szerkesztőséghez beküldeni. A köz
lemény címe után szerepeljen a szerző neve, alatta az intézm ény, ahol a
szerző dolgozik.
4. Az idegen nyelvű fordításra szánt 26 soros összefoglalást külön ol
dalon, címmel, 3 példányban kell csatolni a közleményhez.
6. A szöveget normál betűtípusú írógéppel 1/8 íves géppapírra és csak
a papír egyik oldalára kell írni. A gyors nyom dai átfutás érdekében fontos
a hibátlan gépelés.
6. Ha a Bzerző dőlt betűkkel akar valam it kiemelni, azt egyszer húzza
alá. Csupa nagy betűvel semm it se gépeljen. Ha a szöveg eg y részét ki
sebb betűtípussal kívánja szedetni, ezt nem sűrűn gépelt sorokkal, hanem
a szöveg bal oldala m entén húzott vonallal és „petit” szóval jelezzo. A kéz
irat lapjait oldalanként folyamatosan, középen számozza arab számokkal.
Betoldás nem alkalm azható.
7. A szám ozott és címm el ellátott ábrákat és táblázatokat külön bo
rítékban kell csatolni a kézirathoz. M inden ábra és táblázat hátlapján sze
repeljen a szerző neve és a kézirat címe ceruzával.
A kéziratban pontosan fel kell tün tetn i az ábrák és táblázatok helyét.
8. Szöveg közben alkalm azott irodalmi hivatkozásoknál a szerző vezeték
n evét és zárójelben az irodalom jegyzékben jelzett sorszám át tüntessék
fel.
9. Az irodalom jegyzék összeállítása ábécé-sorrendben történik. Könyvek
nél, monográfiáknál: a szerző vezetékneve, keresztnevének kezdőbetűi, a
megjelenés éve, cím , kiadó, város, id ézett oldalszám.
Folyóiratokban m egjelent közlem ényeknél a szerző vezetékneve, kereszt
nevének kezdőbetűi, a megjelenés éve, kötetszám , füzetszám, idézett oldal
szám. (A közlem ény cím ét tehát nem kell feltüntetni.)
10. A szerző vállalja, hogy a tördelt levonatokat 3 nap a la tt kijavítva
visszaküldi. A kézirattól eltérő nyomdai javítások költségei a szerzőt terhelik.
11. Szerzőinknek — tiszteletdíjuk terhére — 100 db különlenyom atot
készíttetünk.
12. A szerkesztőség kéziratot nem őriz m eg és nem küld vissza.
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