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Harré Ér ze lem és em lé ke zet: a má so dik kog
ni tív for ra da lom című írásában a kognitív
forradalom újításának következetes végig
gondolásátkéri számonapszichológián.A
kognitív pszichológia jelenlegi formáját az
első kognitív forradalom eredményeként
mutatjabe.Akognitívpszichológiakitelje
sedése azonban amentális folyamatok jel
lemzéséhez fölhasznált komputeranalógia
kizárólagossá válása miatt félúton meg
torpant.Harrészerintakognitívszemlélet
kiteljesedéséhezszükséglenneegymásodik
kognitívforradalomrais.Milyenértelemben
kognitívaHarréáltaljavasoltpszichológia,
haazt–legalábbisrészben–azelsőkogni
tívforradalomeredményekéntlétrejöttpszi
chológia ellenében fogalmazzameg?Vagy
ugyaneztakérdéstamaikognitívpszicholó
gianézőpontjábólmegfogalmazva:meddig
tágíthatóakognitívszemléletanélkül,hogy
elveszítenésajátosságait?

AválasztfőkéntHarrépszichológiatörté
netvázlatáhozkapcsolódvapróbálommegadni.Atörténetielemzésenbelülazindividuum
ésanyelvbehavioristaéskognitívmegközelítéseitállítomközéppontba,mivelHarréaz
individuumésanyelvfogalmaitátértelmezvemutatjabediszkurzívpszichológiáját.Apszi
chológiatörténeténeknagyléptékűbemutatásáhozHarrényománkétszempontotemelek
ki(vö.Harré1997:141–142).Azelsőamentalizmusfeltételezése,illetveelvetése,amáso
dikamentalizmusésazegyénkapcsolatánakelképzelése.Atörténetielemzésbevezetése
kéntapszichológiameghatározásánakmódszertanihangsúlyú,illetveavizsgáltjelenségek
körülhatárolásánalapulómódjaitmutatomberöviden.

Alegtöbbpszichológuselfogadjaaztameghatározást,melyszerintapszichológialénye
gébenkísérletitudomány.Sőt,sokanazzalazerősebbmegfogalmazássalisegyetértenének,
hogyapszichológiaakísérletezésrévénnyerieltermészettudományosidentitását.Atermé
szettudományospszichológiamegszületésevalóbanmetodológiaiújításhoz,akísérletimód
szerbevezetéséhezköthető.Akísérletimódszeralkalmazásamellettapszichológialénye
gébenváltozatlanulörökölteafilozófiátóltematikáját(észlelés,képzelet,emlékezet,gondol
kodás,érzelem,akarat,tudat,én).Azújtudományáltalvizsgáltjelenségekközöttjelentős
különbségekvoltakésvannakisakísérletimódszeradaptálhatóságatekintetébenésennek
következtébenakülönbözőtémakörökbenfölhalmozotttudáskidolgozottságábanis.

Akísérletimódszerhangsúlyozásánakalternatívájakéntlehetségesegymásikfelfogásis,
amelyapszichológiátavizsgáltjelenségekalapjándefiniálja.Eztazálláspontotképviseli
példáulapszichoanalízis.Apszichoanalízisazértrészeapszichológiának,mertvizsgálati
területétazegyénképezi.Avizsgáltjelenségekalapjánmeghatározottpszichológianéző
pontjábólkisebbsúllyalesiklatbaatudományosfogalmakkísérletivalidálásais.Akísér
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letiigazolástgyakranafogalmakmagyarázóerejénekkiterjesztésehelyettesíti.Visszatérve
apszichoanalízispéldájához:azelfojtásfogalmapéldáulérvényesebbéválikazáltal,hogy
különbözőpszichésműködések–példáulelvétések,humor,alkotóifolyamat–magyaráza
tábanisfölhasználható.Részbenafogalmakmagyarázóerejétkiterjesztővalidizációsmód
szerkövetkeztébenavizsgálati területkijelöléseáltalmeghatározottpszichológiahatárai
kevésbéélesek.

Harréadiszkurzívpszichológiameghatározásábanavizsgált„tárgy”szerintidefiníciót
részesítielőnyben.Pszichológiájaannyibanjelentújdonságot,amennyibenazegyénfogal
mátésennekkövetkeztébenavizsgálandójelenségekkörét isújrafogalmazza.Azeltérő
definícióshangsúlyélesenszembeállítjaadiszkurzívpszichológiátmindabehaviorizmussal,
mindpedigakognitívpszichológiával.

Abehaviorizmusakísérletimódszerekésafilozófiátólörökölttematikaösszeillesztésé
neknehézségeit a kísérletimódszer alapulvételévelpróbáltamegoldani.Abehavioristák
csakazokatapszichésjelenségeketvizsgálták,amelyekkísérletilegpontosanmegfigyelhe
tők,illetvemérhetőkvoltak.Nemtagadták,hogyakorlátozásmiattkimaradó–főképpa
tudathozkapcsolódó–pszichésjelenségekisléteznek,deaztállították,hogyezekvizsgá
latanemapszichológiafeladata.Annakellenére,hogyakognitívpszichológiamegkérdő
jelezteabehavioristaelméletekhatékonyságát,akísérletezésmódszerétmegőrizte,sőt,a
kognitív pszichológia a Harré által kritizált komputeranalógia segítségével a korábban
ignoráltlelkijelenségekvizsgálatábanisalkalmazzaakísérletimódszert.

A kísérletimódszeren alapuló behaviorista és kognitív pszichológia, illetve az egyénre
fókuszáló diszkurzív pszichológia metodológiai szembenállásából az egyén felfogásának
különbségeiskövetkezik.Akísérletiparadigmákfőfeladatátakísérletiadatokegyénhezkap
csolása, illetve egyénbe vetítése képezi.A behaviorista pszichológia a környezet releváns
részleteitkapcsoljaazegyénviselkedéséhez.Akognitívpszichológiaakörnyezetetésavisel
kedésthipotetikuskognitíventitásokközvetítésévelkapcsoljaössze.Afeltételezettentitások
vizsgálataegybenenyhítiisakísérletimetodikakontrollját.Amentalistaelméletekazempi
rikus igazolás során finomabbkülönbségeketkeresnek,mintabehavioristák,mivelcéljuk
nemváltozókközöttitörvényszerűkapcsolatokmegállapítása,hanemafeltételezettentitások
„létezésének”valószínűsítése.Azegyénfogalmáraalapozódiszkurzívpszichológiaszámára
akísérletiadatoknemképeznekkötelezőkiindulásipontot.Ígyadiszkurzívpszichológiaszá
máraazegyénnemakísérletiadatokhátterénkirajzolódóalak,hanem–legalábbisHarré
esetében–aszociáliskontextusbanmozgóforma.Azegyéntatársasháttérelőterébenfelté
teleződiszkurzívpszichológiamódszereittekintvebeériamegfigyeléssel,illetveazegyének
intuícióitkibontóintrospekciósajátosanértelmezettformájával.

Behaviorizmus:pszichológiamentalizmusnélkül

Harréhatározottankritizálja abehavioristapszichológiát.Érveit főként abehaviorizmus
énfelfogásaellenébenfejtiki.Harrévéleményeszerintaviselkedéslélektannemfeltétele
ziazegyénaktivitását,annakellenéresem,hogyabehavioristákaviselkedéstanulmányo
zásamellettköteleztékelmagukat.Harréúgylátja,hogyabehavioristaelméletekkelmeg
közelíthetőpszichológiai jelenségekhátterébenegypasszívegyénhúzódikmeg,holotta
behavioristákpéldáulagondolkodás,aképzeletésatudatvagyéppenajelentésproblémá
jánakredukciójával,illetveignorálásávalazegyénaktívéspasszívrészeinekelkülönítésére
lehetőségetadó„megkettőzéseket”akartákelkerülniapasszívrészekrovására.Abehavio
ristaelméletekontológiaielkötelezetlenségevalójábannemhagyhelyetaHarréáltalfelté
telezettpasszívénnek,sőt,aviselkedéslélektanazéntéppenaktivitásaáltalhatározzameg:
azénamegerősítésektörténetéveltekinthetőazonosnak.
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AzontológiaielkötelezetlenségpéldájakéntWatsongondolatát idézema jelentésésa
cselekvésviszonyáról.„Megfigyeljük,hogymitcsinálegyállatvagyegyember.Aztakar
jajelenteni,amitcsinál.Acselekvéseajelentés.Úgyhogyhakimerítjükacselekvésfogal
mát,akkorkimerítettükajelentésfogalmátis.Feleslegeserőfeszítésajelentésproblémáját
aténylegesenmegfigyelhetőcselekvéstőlelkülönítvefelvetni”(Watson1920:103,idézi:
Bartlett1985:325).AjelentésWatsonszerinttehátvisszavezethetőacselekvésre,ésezért
fölöslegesfogalomapszichológiában.Haajelentéstnemlehetneredukálniacselekvésre,
azesetbenabehavioristapszichológusföláldoznáajelentésproblémájátakísérletimódszer
alkalmazásáértcserébe.

Akörnyezetésazegyénviszonyánakbehavioristaésdiszkurzívfelfogásábanvalójában
többpárhuzamistalálható,mivelmindkétirányzatakörnyezetmeghatározószerepéthang
súlyozza.Azegyénkörnyezetre„utaltságát”azingerekésamegerősítésviselkedéstmeg
határozófunkciójakéntfogalmaztákmegabehavioristák,aztállítván,hogyaviselkedéstaz
aktuálisingerésamegerősítésekkorábbitörténetedeterminálja.Harréazingerfogalmával
párhuzambaállíthatóanakülsődlegesnormatívszabályokhozillesztiaviselkedést.Adisz
kurzívpszichológiaa„bemenetioldal”meghatározásábanazingerfogalmahelyett–amely
abehaviorizmusbansemtudtamegőrizniakörnyezetélesenelkülöníthetőrészletekéntvaló
meghatározását,ésazösszetettingerhelyzetfogalmáváinflálódott–aszimbolikuseszköz,
illetve a jel fogalmát használja. A környezetből kiemelkedő ingereket azonban már a
behavioristákisfölcseréltékanyelvvel,illetveanyelvhezhasonlójelrendszerekkel.Akorai
behaviorizmusnyelvfelfogásaakörnyezetfogalmábabeleértetteanyelvikörnyezetfogal
mátis(Pléh1992:155).Anyelvtehátingerkéntbefolyásolhatjaazegyénekviselkedését.A
viselkedésszinténválhatingerré,azazbefolyásolhatjamásokviselkedését.Abehaviorista
értelmezésikeretbenaviselkedésingerréválásaegy,anyelvhezhasonlórendszerfeltétele
zésévelragadhatómeg.Weiss(1970)példáulagesztusokmásokszámáraingerkéntvaló
megjelenését elemezve a gesztusok két összetevőjét nevezimeg.A gesztus egy sajátos
motorosmintázatés–Weissmegfogalmazásávalélve–agesztuskonvencionalizált„nevé
nek”összekapcsolásábóláll.Amotorosmintázatláthatómegjelenítéseönmagábanelégte
lenagesztusingerréválásához.Amotorosmintázatcsakazáltalválhatingerrémásokszá
mára,haamozgáshozegymásokszámáraishozzáférhetőkódkapcsolódik.Aviselkedés
jelentésesséválásatehátacselekvőegyénekszámárarendelkezésreállókonvencionalizált
kódrendszerhezkapcsolódástfeltételez.

A behaviorizmus és a diszkurzív pszichológia közötti rokonság a megerősítés és az
intencionáliscselekvésfogalmainakhasonlóságávalisalátámasztható.Ahasonlóságadisz
kurzívpszichológiaérdeklődésénekközéppontjábaállítottintencionáliscselekvésekazon
jellemzőjénalapszik,hogyazintencionáliscselekvés„keletkezése”egymásikegyénmeg
értésétfeltételezi.Amegerősítésszinténegyolyan,azegyénviselkedéséhezillesztettténye
ző/ágenslétezésétfeltételezi,amelyalakítjaazegyénviselkedését.Amegerősítőtényező
fogalmanemjellemezhetőattólazegyéntőlfüggetlenül,akinekviselkedésétamegerősítés
befolyásolja.Amegerősítőtényezőfogalmaaztismagábanfoglalja,hogymiaz,amiazélő
lényszámáramegerősítőhatássalbír.Éppenezértamegerősítésfogalmakörbenforog:egy
újtényezőrőlnemtudjukaddig,hogymegerősítőerővelbíre,amígténylegesenkinemfej 
timegerősítőhatását.Azegyénéskörnyezetkölcsönhatásánakfölismeréseellenéreabeha
vioristapszichológiátazatörekvésjellemezte,hogymindazingereket,mindpedigameg
erősítőtényezőketminélélesebbenhatározzameg.Ideálisesetbenegyingervagyegymeg
erősítő tényező fizikai paraméterekkel is elégségesen jellemezhető. Ennek a törekvésnek fe 
leltethetőmegWatsonjelentésmeghatározásais:ajelentésnemazingerben,hanemakivál
tottviselkedésbenlelhetőfel.Ahétköznapiintuíciónakellentmondóanezatörekvésaztis
eredményezte,hogyajelentésleválasztásávalaszavakisfölfoghatókingerekkéntésmeg
erősítőtényezőkként.
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Abehaviorizmusésadiszkurzívpszichológiaközöttipárhuzamtalánlegárulkodóbbjel
zőjemindkétparadigmamentalizmusellenessége.Azabizonytalanság,amellyelsokana
diszkurzívfordulatot„fogadják”,taláncsakahhozabizonytalansághozhasonlítható,ame
lyetakognitívfordulateredményezett,amikora„környezet–közvetítőfolyamatok–válasz”
hármasábóla legbizonytalanabb,egybena legnehezebbenvizsgálhatókognitívközvetítő
folyamatokfeltételezésérealapítottaapszichológiát,amegfoghatóbbnaktűnőkörnyezetés
válaszfogalmaihelyett.

Kognitívpszichológiaéspszichoanalízis:pszichológiaazegyén
mentalizmusánakfeltételezésével

Apszichológiamásodikparadigmájábaamentálisjelenségeklétezésétfeltételezőelméle
teket–akognitívpszichológiátésapszichoanalízist–soroljaHarré(Harré1997:141–143).
Abelsőismeretstruktúrákésfolyamatokfeltételezéseegyetjelentapszichológiaielméletek
ontológiaielkötelezetlenségénekfeladásával,deilymódonösszetettebbésplauzibilisabb
elméletekfogalmazhatókmeg,szembenabehaviorizmusleíróelméleteivel.Harréamen
talizmusfelújításakapcsánaztkifogásolja,hogyezegyüttjártakartéziánusegoelképzelés
visszatérésével.Azegyénhiányoltaktivitásátszinténaracionalisztikusszubjektumfelfogás
kritikájakéntemlítiHarré.Véleményeszerintapszichoanalízisésakognitívpszichológia
isafragmentáltegyénfogalmáraépít.Harréakognitívpszichológiátaközpontifeldolgozó
folyamatok feltevése miatt marasztalja el, mivel az szerinte szükségszerűen megosztja,
majd–vélhetőenemegosztásaszimmetriáinakkövetkeztében–kirekesztiazegyénbizo
nyos részeit az aktív feldolgozásból. Az információfeldolgozó folyamatok eredményei
passzívan összegződnek egy feltételezett végső pontban.A pszichoanalitikus elképzelés
passzívközpontjapéldáulatudatreflektormetaforájávalszemléltethető.Atudatszabadon
idézhetfelbármitatudatelőttestartományból,azazatudatreflektoramozgathatóésennyi
benaktívis,deareflektorcsóvájábakerülőgondolatokatésérzéseketpasszívan„olvassa
le”aháttérbenelképzeltszemély.Harréaföldolgozottinformációkatösszegzővégsőpont
megkérdőjelezésévelakognitívfolyamatokmegvalósulásának,illetveazezenfolyamatok
eredményével bíró individuumösszekapcsolásának problémáját emeli ki.Ha a kognitív
folyamatokésafeltételezettpasszívénnemazonostípusúfogalmak,nehézmegmagyaráz
ni,mimódonbirtokoljaazegyénazt,amineklétrehozásábannemtudni,hogyanvettrészt.

Harréarészbenpasszívénfogalmávalszembenaz„átlátszóego”tudományakéntkép
zelielapszichológiát,aminemazértátlátszó,mertegyértelműtapasztalatikapcsolatokat
tartalmaz(behaviorizmus),ésnemisegyfeltételezettbelsőmegfigyelőszámára(kognitív
pszichológia és pszichoanalízis) átlátszó, hanem azért átlátszó, mert annyiban létezik,
amennyiben fölfogható jeleketmanipulál.Mit jelent pontosabban ez az „átlátszóság” a
behaviorizmus,akognitívpszichológiaésadiszkurzívpszichológiaszempontjából?

Abehaviorizmusfeltételezéseszerintakörnyezetrelevánsrészletei,azingerekésameg
erősítésekmeghatározzákazegyénválaszait.Azátlátszóságefelfogásszerintazingerekés
areakciókközöttiegyértelműkapcsolatokbólszármazik.

Akognitívpszichológiaesetébenabból indulhatunkki,hogya szervezetetkörülvevő
környezetrendezetleninputotképezazegyénszámára.Azegyénakognitívismeretstruk
túráihoz illesztés által értelmezi környezetét.A passzív én nézőpontjából a környezet a
rendelkezésreálló ismeretstruktúrákhozvalóhasonlóságmiattválikkognitívértelemben
átlátszóvá.

Adiszkurzívpszichológiamegközelítéseszerintakognitívismeretstruktúrák,illetvea
rajtukvégzettműveletekfeltételezésereménytelenülbonyolítjaahelyzetet.Mindezfölös
leges,hafeltesszük,hogyakörnyezetönmagábanstrukturált:részbenajelrendszerekstruk
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turáltságamiatt,részbenpedigabbólkövetkezően,hogyamagunkésamásokcselekvése
is–Harrétidézve(Harré1997:144)–intelligibilisszekvenciákbaszerveződik.Astruktu
ráltságáthelyezésemódosítjaakörnyezet fogalmát.Akörnyezet fogalmáravonatkozóan
ugyanisakognitívelképzelésrendszerintnemtartalmazsemmifélemegkötést.Amegértés
feltételeaz,hogyrendelkezzünkolyanismeretstruktúrával,sémával,amelyhezhasonlítva
értelmezzükazingereket.Adiszkurzívpszichológiaúgyértelmeziátakörnyezetfogalmát,
hogyazértelmes,strukturáltembericselekvéseketirányítószabályokhoz,normákhozkap
csoljaazt:aszabályokésnormákkonstituáljákazértelmeskörnyezetet.Harrévégülisaz
egyén–környezetviszonyánakmegfogalmazásábanazegyénempiristabehavioristaésraci
onalistakognitívmegközelítésimódjaihelyettahangsúlytastrukturáltkéntmeghatározott
környezetre helyezi át, amelyben az aktív egyén cselekszik.Az ismereteinkre jellemző
strukturáltságotígyHarréazegyénhelyettakörnyezetnektulajdonítja.

Akognitívésadiszkurzívpszichológiaközöttikülönbségjólszemléltethetőakognitív
pszichológiábanmeghatározószerepűkomputeranalógia(példáulJohnsonLaird1988)
diszkurzív átfogalmazásával.A számítógépmetafora kognitivista értelmezése szerint az
elmeéppúgy,mintaszámítógépegyalgoritmikusszabályrendszernekmegfelelőenműve
letekethajtvégreabemenetiadatokon.Azértelmezéssikereazalkalmazottműveleteken,
programokonmúlik.Akomputeranalógia diszkurzív értelmezése véleményem szerint a
bemenetiadatokrendezettségéthangsúlyoznáafeldolgozásifolyamatokkal,illetveműve
letekkelszemben.Azadatokfeldolgozásának,értelmezéséneksikereelsősorbanabemene
tiadatokelőzetesrendezettségétőlfügg.Gibsonrokongondolatátidézve(Gibson1978)a
feldolgozásifolyamatoknemgazdagítjákazinputot,hanemarendelkezésreálló,eredendő
engazdaginputbóldifferenciáljákazesetlegesésazállandórészleteket.Azingermintáza
tokváltozatlanulismétlődőrészeiképezikastruktúrát.

Aszámítógépmetaforakognitívésdiszkurzívértelmezéseisazértelmességésastruk
turáltságazonosításánalapul,demígazértelmességlétrejöttétakognitívszemléletamen
tálisműveletekeredményekéntképzeliel,addigadiszkurzívszemléletazegyénszerepéta
külsőrendezettségfelismerőjénekéshasználójánakszerepérekorlátozza.Apasszivitásígy
továbbraisjelenvanapszichológiában,denemafragmentálténrészeiközötteredményez
aszimmetriát,hanemazaktívegyénésapasszívstabilkörnyezetközött.Astrukturáltkör
nyezethátterénelhelyezveazegyénmegőrizhetiegységességétésezzelegyütt–hacsak
önmagábantekintjükazegyént–aktivitásátis.

Diszkurzívpszichológia:mentalizmusazegyénen„kívül”

Atermészettudományospszichológiaésapszichoanalíziskeletkezésévelnagyjábólegyidős
apszichológiaazonmeghatározása,amely–akárcsakapszichoanalízis–avizsgáltterület
körülhatárolásáttekintettealapjának.Ezazönállóelnevezésnélkülipszichológiaúgydefi
niáltaönmagát,mintamiajelekethasználóegyéneketvizsgálja.„Elképzelhetünktehátegy
olyantudományt,amelyajelekéletéttanulmányozzaatársadaloméleténbelül;ezatársas
lélektan, és következésképpen az általános lélektan része lenne, amelyet mi (a görög
semeion »jel« szóalapján) szemiológiánaknevezünk” (Saussure1967:33–34).Saussure
elképzeléseszerintaszemiológiaáltalánosabbtudomány,mintanyelvtudomány,apszicho
lógiaviszontmégáltalánosabbtudomány,ésígyfelöleliaszemiológiát.Ajelhasználóegyé
neketvizsgálópszichológiaitudományalapproblémájaajelekműködésmódjánakfölderíté
se.Peirceszerint„Ajelvagyhelyettesítő(representanem)az,amivalamitvalakiszámára
valamelytekintetbenvagyminőségbenhelyettesít.Valakihezszól,tehátazilletőszemély
tudatábanmegfelelővagyesetlegfejlettebbjelethozlétre”(Peirce1975:22).Peircemegha
tározásaalapján„valami”csakakkorlehetjel,haaztegyegyénjelkéntfogjafel.Ajelmű
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ködése,aszemiózisfolyamatalényegébenhelyettesítőfolyamat.„Ajelvalamihelyett,tár
gyahelyettáll.Etárgyatnemmindentekintetbenhelyettesíti,hanemegy[platóniértelem
benvett]eszméreutalva,amelyetolykorahelyettesítőalap já nak neveztem”(Peirce1975:22,
kiemelésazeredetiben).Peirceahelyettesítésifolyamat„bemenetét”(atárgyat)és„kime
netét”(ajelet)nempusztánatárgyésajelcseréjealapjánkapcsoljaössze,hanemkiegészí
tiaztajel–vélhetőenfüggetlen–eszmeiaspektusávalis,ígyajeleredetilegsem„üres”.

AszemiózishelyettesítéseselképzelésétazS–Rkapcsolatokmintájaalapjánkönnyen
asszimiláltaabehavioristaelmélet,determészetesenaplatonisztikuseszmeialapoknélkül.
Azingerekazeszmeialapokfeltételezésenélkülisegyértelműeninterpretálhatókavisel
kedésesválaszokterminusaiban:aviselkedésesválaszazaztkiváltóingertjelenti,ahogya
jelahelyettesítetttárgyat.

Ajeleketdefiniálóvonatkoztatásiviszonyakognitívpszichológianémelyirányzatában
isfontosszerepetkap.Fodorpéldául(1988)amentálisfolyamatokésaszimbólumokazon
közösvonásaalapján,hogymindkettővalamirevonatkozik,azértelemésanyelvegységes
megközelítésmódjánaklehetőségemellettérvel.

Harréjavasoltdiszkurzívpszichológiájábanazanyagiésszimbolikuseszközökmegér
tésehelyettezeneszközökhasználatátállítjaaközéppontba(Harré1997:150).Adiszkurzív
pszichológiameghatározása azon alapul, hogy az emberi cselekvés intencionális,mivel
„önmagántúlmutató”eszközökethasználföl.Ígyacselekvésintencionalitásaafölhasznált
jelekazontulajdonságábólered,hogyazokhelyettesítettek.Akognitívpszichológiávalújra
összehasonlítvaadiszkurzívpszichológiátafőkülönbségabbóladódik,hogyholhelyezik
elahelyettesítésifolyamatokat.Harré„externalizált”pszichológiájábanahelyettesítésvagy
vonatkozatásnemafejünkbenvégbemenőmentálisfolyamat,hanemahelyettesítésifolya
matokkonstituáljákszámunkraarendezett,ésígyértelmeskörnyezetet.

Akifordítottegyén

Atudattalan–tudatosmegkülönböztetésazintrospekciósadatgyűjtéskorlátainakfelismeré
seokánkeletkezett:akísérletiszemélyekbeszámolóiönmagukbannemelégségesekapszi
chológusokatérdeklőmindenkérdésmegválaszolásához.Akülönbségtevéstabehaviorista
pszichológiaazáltalkerülteel,hogykizárólagosanazegyénekkülsőnézőpontúmegfigye
léséreszorítkozott.Apszichoanalitikus,illetveakognitívpszichológiafogalomtárábanazon
banfontosdistinkcióváváltatudattalanésatudatosfolyamatokszétválasztása.Atudattalan
fogalmánakmeghatározásatulajdonképpenegyetjelentettapszichoanalízismegszületésé
vel.Freudegyszerreérveltamellett,hogynemmindenlelkijelenségközvetlenülhozzáfér
hetőazénszámára(azén„mégasajátházábansemúr,hanemszűköshírekrevanutalva
afelől,amia lelkiéletében tudattalanul lejátszódik”–Freud1986:234),ésezzelegyütt
amellett,hogymindennek,amitazegyénteszvagynemtesz,mondvagynemmond,gon
dolvagynemgondol,amireemlékszikésamitelfelejt,az„értelme”azegyénrevonatkoz
tatható(„Egyszépnaponfelfedezték,hogybizonyosidegesemberekbetegségitüneteinek
megvanamagukértelme.Ezenalapultapszichoanalitikusgyógyeljárás”–Freud1986:
67).Apszichoanalízismegközelíthetőúgy,mintatudattalan–tudatostörésvonalánakelmé
letiésgyakorlatiáthidalásáratetterőfeszítés.Ezavállalkozásazonafeltételezésenalapul,
hogyazénszámáraközvetlenülhozzánemférhetőlelkitartományok,deakárcselekvések
értelmének,jelentésénektudatossátételeaz,amiazegyénegységességétbiztosítja.

Atudattalanfogalmátakísérletipszichológiaisfölhasználja.Afogalomtágértelmezése
szerintmindenmentálisfolyamatfiziológiaimegvalósulásatudattalan,ahogylegtöbbszer
vünkműködéseistudattalan.Aszűkebbértelmezésegyikmegfogalmazásaszerint„atudat
talankifejezéstolyantudásrahasználjuk,melyamentálisrendszerbenjelenvanugyan,és
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amelyetazaktuálisfolyamatokaktívanfelhasználnak,deamiegyszersmindnemhozhatóa
tudatba, és nem vonható akaratlagos kontroll alá.A tudattalan tartalmakatmindig csak
következtetésekrévénismerhetjükmeg,éssohasemdirektintrospekciórévén”(Kihlstrom
1984:215).Atudattalanfolyamatoktehátcsakegylényegespontbankülönböznekatuda
tosaktól,abban,hogyatudattalanfolyamatokraazegyénneknincsrálátása.

Adiszkurzívpszichológiaazegyénésalelkijelenségekösszeillesztésénekproblémájára
a tudattalan–tudatos szerintimegkülönböztetéshelyett azegyénésa szociáliskörnyezet
közöttitermészetesebbtörésvonallalmutatrá.Harréisfelbontjaazegyénfogalmát,mint
ahogy lényegében ezt tesziminden pszichológiai elmélet. Harré újdonsága így nem az
egyénfogalmánakfelbontása,hanemannaksajátosmódja.Harréfelosztásakettős.Egy
résztfelsorolássalmegadjaazegyéntmintpszichológiaientitástkonstituálóelemeket.Ezek
ajelhasználattartalma,ajelhasználatszociálisereje,abeszélőfizikaikörnyezeteésszoci
álispozíciója,valamintabeszélőmorálishelyzete.Majdazezenösszetevőkegységeként
elképzeltegyéntmintkétműködésimódot–azegyéntmagábanfoglalódiskurzuspublikus
ésprivátdimenziójaszerint–osztjaketté.Azéntazegyénnekönmagárólvalótudásaként
éstudatakéntmeghatározvaaHarréáltaljavasoltújegyénfogalomalapjánazénreisegy
fajta szociális disszociáció lesz jellemző: különböző helyzetekben különböző módon
tapasztaljukénünket.

Harréálláspontjábólaziskiolvasható,hogyameghirdetett„igazikognitívforradalom”
az egyén fogalmának újradefiniálásával a pszichoanalízis által vizsgált lelki jelenségek,
illetveakognitívpszichológiaáltalvizsgáltfeldolgozófolyamatokfelszámolásátiscéljá
naktartja.Miveladiszkurzívpszichológiábanazegyénnemamentálisjelenségekhordo
zója,amentálisjelenségekvizsgálatasemrészeaHarréáltaljavasoltújpszichológiának.A
mentálisjelenségekhelyüketésfunkciójukatajelentéskezelésproblémáinakadjákát.Az
egyénajelentéskérdéseinkívülcsakmintfiziológiaiszubsztrátummaradmeg.

Azegyénenbelülitudattalan–tudatoshatárvonalmegszüntetése,illetveamentálisjelen
ségekfeltételezhetőségénekmegkérdőjelezéseHarréprojektjénekbehavioristaoldaláterő
síti.Az én a behaviorista és a diszkurzív pszichológiában is származtatott pozíciójú.A
behaviorizmusban–mintkorábbanisemlítettem–azénazS–Rkapcsolatoktörténeteként
szerveződik,adiszkurzívpszichológiábanpedigindexikusjel,amelyajelhasználatsorána
nyelviésszociáliskontextusmeghatározódimenzióiszerinti–szociális,fizikaiésmorális
–értékekkeljellemezhető.

Azegyénésakörnyezetközöttitörésvonalfontosságátemelikia„szociálisintrospek
ció”módszereis.EzenHarréaztérti,hogyavizsgálatiszemélyeknemarrólszámolnakbe,
hogy „mi van a fejükben”, hanem egyegy szituációt konstituáló jellegzetességekről.A
szituációkilyen„extrospekciók”alapjánlesznekpontosanfeltérképezhetők.Atársashely
zetek azon jellemzői, amelyek elérhetetlenek a „szociális introspekció” számára, Harré
álláspontjáttovábbgondolvanemrészeiapszichológiának.

Kognitívésdiszkurzívszemantika

Úgytűnik,ajelentéstelicselekvésekkelekvivalensverbálismegnyilatkozásoktudatosszám
bavételea„szociálisinstropekció”soránlényegesenelszegényítiapszichológiavizsgáló
dásikörét.Ugyanakkorazazonosillokúcióserővelrendelkezőcselekvésekésmegnyilat
kozásokáltalképzettszemantikaikategóriákelképzelésemegfeleltethetőafogalmakkog
nitívmegközelítésének.Akognitívpszichológiábanáltalánosanhasználtsémafogalma
olyantudásstruktúrátjelöl,amelyakülönbözőváltozókközöttimegszilárdultkapcsolatokat
rögzíti.Vegyükpéldakéntazétteremrőlrendelkezésünkreállósémát.Mivelgyakranjárunk
étterembe, és az étteremben rendszerint ugyanazokat a cselekvéseket végezzük általá 
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banazonossorrendben(ígypéldáulszabadhelyetkeresünk,leülünk,apincérodajön…),
kialakulegysémánkazétteremről.Azétterembentipikusanelőfordulóeseményekképezik
étteremsémánkváltozóit.Azéttermieseményekegymáshozvannakkapcsolva,egyrésztaz
eseményeksorrendiségével(példáuláltalábanavégénfizetünk),másrésztezzelpárhuza
mosanlogikaikapcsolatokrévénis(azétlappéldáullehetővétesziarendelést,ennekkövet
keztébenapincérkésőbbkihozzaakívántételt).Asémaváltozói,azazazétterembeliese
ményeklehetnekegyrészlegesebbterületismereteitösszekapcsolósémák(amelyekpéldá
ulleírják,hogyankeresünkegycsöndeshelyetazétteremben)vagyfogalmak(aborravaló
fogalmapéldáulegysémánbelülmeghatározottfogalom).Azéttermisémaváltozóimeg
kötésekettartalmaznakarranézve,hogymilyentípusúfogalmakilleszthetőkbeaváltozó
helyénasémába(aborravalópéldáulnemválthatókiegyüvegborral).Asémáktovábbá
aztismagukbanfoglalják,hogybetöltetlenváltozókhiányábanmilyenalapértékszerepel
jenasémában.Aborravalónak ígyvanegyátlagosnagysága,amipéldáulországonként
változik.Azokafogalmakvagyfogalmakazonpéldányai,amelyekbetölthetőkegyváltozó
helyére, az adott séma tekintetében szemantikailag ekvivalensek.A borravaló fogalmát
tehátúgyhatározhatjukmeg,hogymindazborravaló,amitegyétterembenafizetéskora
pincérnekpluszbanadunk, ésnemborravalóaz, amitnemadhatunk, feltéve,hogynem
akarunkkilépniasémaadtakeretekből.Asémafogalmatehátnemcsakafogalmakkapcso
latáról,hanemazekvivalensfogalmakcsoportjárólisreprezentáltudást.Aszemantikailag
ekvivalens kategóriák tehát épp olyan fontosak a kognitív megközelítésben, mint a
diszkurzívpszichológiában.Haeztastrukturálishasonlóságotkiegészítjükasémákazon
jellegzetességével–amitgyakrankritikakéntvesznekszámba–,hogyasémamintmagya
rázóhipotézistúlságosanrugalmasankezelhetőfogalom,mivelstruktúrájaamegfigyelhető
viselkedésértelmezésecéljábólvankialakítva,közelkerülünkHarréazongondolatához,
miszerint a szabályok felhasználásanemmeghatározza a viselkedést, hanemutólagosan
visszatekintvelehetővétesziahelyesésahelytelenviselkedésmegkülönböztetését.Anap
szemüvegadiszkurzívpszichológiaszerintsemborravaló,mertegynormátsértmeg.A
szabályokésnormákutólagos szerepénekhangsúlyozása ígya sémaés–akorábbiakra
visszautalva–amegerősítésfogalmánakgyengeoldalátfogalmazzaújra.

Harré újítása véleményem szerint a viselkedés kognitív pszichológiaimagyarázatába
nememelbeújtényezőket.Javaslatánaklényegeakülsődlegesésértelmeskontextusazo
nosításaacselekvéstmagyarázóismeretekkel.Vagyiskiemeliatudástafejünkből,éstudá
sunkataszociáliskontextusbafordítjabele.Ennyibenadiszkurzívpszichológiarokonítha
tó a behaviorizmussal.Harré szerint az introspekcióval elérhető tudatos tartomány alatt
nincskognitívtudattalan,csakfiziológiaitudattalan,illetveegyszabályokáltalkonstituált
szimbolikus rendszer, amely cselekvéseinket koordinálja. Bár a Harré által javasolt
diszkurzívpszichológiaátfogalmazzaapszichológiavizsgálatiterületét,újdonságátazon
banmégsemújvizsgálatiterületekkijelölése,hanemújmagyarázatilehetőségekfelvetése
képezi.A csak közvetetten vizsgálható kognitív ismeretstruktúrák helyett a közvetlenül
tapasztalható,illetveaközvetlenülkibonthatótudástközéppontbaállítódiszkurzívpszicho
lógiaakülsődlegeskéntértelmezett,„megfogható” tudásvizsgálatánakszorgalmazásával
hozzazavarbaapszichológiajelenleguralkodóparadigmáját,akognitívpszichológiát.
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