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M

inden tudomány közül
talán a pszichológia a
legtitokzatosabb a laikus
érdeklődők számára, és ezt is értelmezik félre a leggyakrabban. Jóllehet
a nyelvezete és az eszméi beszivárogtak a mindennapi kultúrába,
a legtöbben csupán homályos elképzelésekkel rendelkezünk a témáról és
a pszichológusok tényleges tevékenységéről. Némelyeknek fehér köpenyes
emberek jutnak az eszükbe, akik
elmegyógyintézetben dolgoznak
vagy laboratóriumi kísérleteket
végeznek patkányokon. Másoknak
talán valamely közép-európai nyelvet
beszélő férfi képe jelenik meg, aki a
kanapén fekvő betegén pszichoanalízist végez, vagy – ha a filmes forgatókönyveknek hinni lehet – valamifajta
elmekontrollt hajt végre rajta.
Jóllehet a fenti sztereotípiák túlzások, némi igazságot felfedezhetünk
bennük. Talán a témakörbe tartozó
nagyszámú terület (és az elképesztően sok „pszich-” előtaggal kezdődő
kifejezés) az, ami elbizonytalanít,
amikor a pszichológiát kívánjuk meghatározni – valószínűleg maguk a
pszichológusok sem értenének egyet
egyetlen, egységes definícióban.
A pszichológia szó az ókori görög
psziché (lélek, elme) és logosz (tudás)
szavakból származik, és a témák
széles skáláját öleli fel. Manapság
inkább „az elme és a magatartás

tudománya” meghatározás tűnik a
legpontosabbnak.

Az új tudomány

A pszichológiára a filozófia és fiziológia (élettan) közötti hídként is tekinthetünk. Ahol az élettan az agy és az
idegrendszer fizikai felépítését írja le
és magyarázza, ott a pszichológia
megvizsgálja a bennük lezajló mentális folyamatokat, és azt, hogy ezek
miként nyilvánulnak meg a gondolkozásunkban, a beszédünkben és a
viselkedésünkben. Ahol a filozófia a
gondolatokkal és az eszmékkel foglalkozik, ott a pszichológia megvizsgálja, hogyan alakítottuk ki őket, és
mit árulnak el az elménk működéséről.
Minden tudomány a filozófiából
alakult ki, mégpedig úgy, hogy a
filozófiai kérdéseket tudományos

A pszichológia múltja hosszú,
de a történelme rövid.
Hermann Ebbinghaus

módszerekkel kezdtük vizsgálni. Az
olyan témák megfoghatatlan természete miatt azonban, mint a tudatosság, az észlelés és a memória, a pszichológia csak lassan alakult át
filozófiai spekulációból tudományos
gyakorlattá. Néhány egyetemen
– különösen az Egyesült Államok
ban – a pszichológia tanszékek a
filozófia tanszékekből nőttek ki, míg
más helyütt – pontosabban a német
egyetemeken – a reáltudományok
karain kaptak helyet. Önálló tudományként azonban csak a 19. század
végén ismerték el.
Az első kísérleti pszichológiai
laboratóriumot Wilhelm Wundt hozta
létre 1879-ben a Lipcsei Egyetemen,
ami a pszichológia mint valódi tudományos tárgy elismerését fémjelezte,
mégpedig olyanét, amely addig felfedezetlen kutatási területeket hódított
meg. A 20. század folyamán a virágkorát élte; ekkor fejlődtek ki fő ágazatai és irányzatai. És, mint minden
más tudomány esetében, a pszichológia története is az egymást követő
generációk elméletein és felfedezésein alapszik, ahol számos régebbi
elmélet máig releváns maradt.
Néhány kutatási terület a pszichológia hajnalától kezdve folyamatos
érdeklődés tárgya, amelyekre az
egyes iskolák más-más értelmezést
kínáltak, míg mások hol nagyobb, hol
kisebb figyelmet kaptak. Ám minden
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alkalommal jelentős hatást gyakoroltak a következő generációk gondolkodóira, és alkalmanként teljesen új
kutatási területek felé orientálódtak.
Ha első alkalommal közelítünk
a pszichológia roppant témaköréhez,
akkor talán az a legegyszerűbb, ha
megvizsgálunk néhányat a fő irányzatai közül, úgy, ahogy mi is tesszük
könyvünkben. Többé-kevésbé kronológiai sorrendben fejlődtek ki a gyökereket jelentő filozófiából, a behaviorizmuson, a pszichoterápián,
a kognitív pszichológián, a szociál
pszichológián és a fejlődéslélektanon
keresztül, egészen a differenciál
pszichológiáig.

Kétféle szemléletmód

A pszichológia jelentése már a kezdetekben sem volt egységes. Az
Egyesült Államokban a filozófiából
ágazott el, így inkább a spekulatív
és elméleti szemléletmód jellemezte,
amely olyan fogalmakkal foglalkozott,
mint a tudat (consciousness) és az én
(self). Az európai iskolák a reáltudományokban gyökereztek, így a hangsúly a mentális folyamatok, például
a szenzoros érzékelés és a memória
kontrollált laboratóriumi körülmények
között történő vizsgálatára esett.
Mindazonáltal, még a tudományosan
orientáltabb pszichológusok kutatásait is korlátozta a módszereik introspektív természete: Hermann

Ebbinghaus és az első úttörők saját
kísérleteik alanyai lettek, így lényegében a vizsgált témák azokra a területekre szorítkoztak, amelyeket önmagukon is megfigyelhettek. Jóllehet
tudományos módszereket alkalmaztak, elméleteikkel pedig lerakták az új
tudomány alapjait, az utánuk következő pszichológusgeneráció számos
tagja túl szubjektívnek találta vizsgálati folyamataikat, és objektívebb
módszertan után kezdtek kutatni.
Ivan Pavlov orosz pszichológusnak az 1890-es években végzett
kísérletei döntő fontosságúnak bizonyultak a pszichológia további fejlődéséhez mind Európában, mind
pedig az Egyesült Államokban.
Pavlov bebizonyította, hogy az állatokat válaszra lehet kondicionálni, az
ötlet pedig új irányzattá, a behaviorizmussá nőtte ki magát. A behavioristák szerint lehetetlen a mentális
folyamatok objektív tanulmányozása,
viszonylag könnyűnek találták azonban a viselkedés megfigyelését és
mérését: vagyis a szóban forgó folyamatok megnyilvánulását. Hogy bepillantást nyerjenek az emberi pszichológiába, kontrollált feltételek között
lebonyolítható kísérleteket dolgoztak
ki, amelyeket először állatokon végeztek, majd később embereken is.
A behaviorista tanulmányok szinte
kizárólag arra koncentráltak, hogy
a viselkedést miként formálja

az interakció a környezettel;
az inger-válasz elmélet végül John
Watson munkássága révén vált köz
ismertté. A tanulási folyamatról egyre-másra születtek a közérdeklődést
is felkeltő új elméletek Európában és
az Egyesült Államokban.
A behaviorizmus egyesült államokbeli térhódításával egy időben
egy fiatal bécsi neurológus is elkezdett kidolgozni egy tudatelméletet,
amely a megszokottól gyökeresen
eltérő megközelítésmód ellenére
hamarosan 180 fokos fordulatot idézett elő a kortárs gondolkodásban.
Sigmund Freud nem laboratóriumi
kísérletekre, hanem pácienseinek
megfigyelésére és esettanulmányokra támaszkodó pszichoanalízis-elmélete a szubjektív tapasztalat
tanulmányozásához való visszaté-

Az első tény nekünk,
pszichológusoknak az, hogy
valamiféle gondolkodás mégis
létezik.
William James
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rést jelentette. Érdekelték az emlékek,
a gyermekkori fejlődés, a személyközi
kapcsolatok, és hangsúlyozta a tudat
alattinak a viselkedésre gyakorolt
meghatározó szerepét. Habár gondolatai forradalminak számítottak akkoriban, gyorsan és széles körben átvették őket, és a „beszélgetőkúra”
(talking cure) fogalma különféle formákban a mai pszichoterápiában is
tovább él.

Új tanulmányterületek

A 20. század közepén a behaviorizmus és a pszichoanalízis is
veszített a népszerűségéből, és
újra a mentális folyamatok tudományos tanulmányozására helyeződött nagyobb hangsúly. Ez jelentette a kognitív pszichológia
kezdetét. Az irányzat a Gestalt
pszichológia holisztikus megközelítésében gyökerezik, amely elsősorban az észlelést tanulmányozta.
Az Egyesült Államokban a
II. világháborút követően került
előtérbe, és az 1950-es évek
végére a legnépszerűbb irányzattá
vált a kognitív pszichológia. A
kommunikáció és a számítástechnika gyors térhódításával a pszichológusok hasznos analógiát
kaptak a kezükbe – az információfeldolgozás modelljét felhasználva
alakították ki az emberi figyelmet,
az észlelést, az emlékezetet, a

felejtést, a nyelvet és a nyelvtanulást, a problémamegoldást, a döntéshozatalt és a motivációt magyarázó elméleteket.
Még az eredeti „beszélgetőkúra”
módszerből számtalan irányban
elágazó pszichoterápiára is kihatott
a kognitív szemléletmód. A kognitív
terápia valamint a kognitív viselkedésterápia a pszichoanalízis alternatíváiként jelentek meg, majd a humanisztikus pszichológiához és a hasonló
irányzatok kialakulásához vezettek,
amelyek az emberi élet egyediségének
jellegzetességeire összpontosítottak.
Ezen területek szakemberei a betegek
gyógyítása helyett arra helyezték a
hangsúlyt, hogy az egészséges embereket egy jelentőségteljesebb élet felé
terelgessék.
Míg a kezdetekben a pszichológia
túlnyomó részben az emberi elme és
a viselkedés vizsgálatára koncentrált,
később egyre növekvő érdeklődés
övezte annak megértését, hogy
miként érintkezünk a környezetünkkel és más emberekkel; ami életre
hívta a szociálpszichológiát. A kognitív pszichológiához hasonlóan ez a
tudományág is sokat köszönhet a
Gestalt-pszichológusoknak, különösen a náci Németországból az 1930as években az Egyesült Államokba
menekülő Kurt Lewinnek. A szociálpszichológia a 20. század második
felében bontakozott ki igazán nagy

lendülettel, amikor a kutatások izgalmas új tényeket tártak fel attitűd
jeinkről és előítéleteinkről, az engedelmességre és konformitásra való
hajlamunkról, agresszív vagy altruista viselkedésünk okairól. Olyan
témákról, amelyek mindegyike egyre
relevánsabbá vált a modern városi
élet és a viharos gyorsasággal fejlődő
kommunikáció világában.
Freud töretlen hatása elsősorban
a fejlődéslélektan új tudományterületén érződött, amely eleinte kizárólag
a gyermekkori fejlődéssel foglalkozott, ám figyelme később az egész
élettartamra kiterjedt, a csecsemőkortól kezdve egészen az időskorig.
A kutatók kidolgozták a társadalmi,
a kulturális és az erkölcsi tanulás
módszereit, valamint a kötődés kiala-

Ha a 19. század a szerkesztői
szék kora volt, akkor a 20.
század a pszichiáteri kanapéé.
Marshall McLuhan
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kulásának a formáit. Jelentős volt
a fejlődéslélektan hozzájárulása az
oktatáshoz, ugyanakkor kevésbé volt
nyilvánvaló, miként hatott a gondolkodásra a gyermekkori fejlődés és a
faji, nemi különbségeket alakító attitűdök vonatkozásában.
Szinte valamennyi pszichológiai
iskola foglalkozott az egyének közötti
különbségek tanulmányozásával, a
késő 20. században azonban a diszciplína önálló tudományterületté vált,
differenciálpszichológia néven. Az új
és egyre növekvő tudományterület
pszichológusai amellett, hogy meg
kísérlik beazonosítani a személyiségjegyeket és az intelligenciát alkotó
különféle tényezőket, megvizsgálják
a normalitás és az abnormalitás definícióit és mérőeszközeit, továbbá
górcső alá veszik, hogy az egyéni
különbségeket milyen mértékben
befolyásolják a környezeti tényezők
vagy a genetikai öröklődés.

Befolyásos tudomány

A pszichológia ma létező számos
ágazata lefedi a mentális élet, valamint az emberi és az állati viselkedés
teljes spektrumát. Számtalan átfedés
jellemzi más tudományterületekkel,
többek között érintkezik az orvostudománnyal, a fiziológiával, az ideg
tudománnyal, a számítástechnikával,
az oktatással, a szociológiával, az
antropológiával, de még a politikával,

a közgazdaságtannal és a joggal is.
Talán a pszichológia a legszerteágazóbb tudomány.
Folyamatosan hat más tudományokra, és hatnak rá más tudomány
ágak, különösen az idegtudomány és
a genetika területén. Az öröklés-természet vita, amelynek kezdete egészen az 1870-es évekig, Francis
Galton munkásságának idejére nyúlik vissza, még mai is aktuális. Az
evolúciós pszichológia a közelmúltban azzal járult hozzá e vitához, hogy
a pszichológiai jellemvonásokat olyan
velünk született és biológiai jelenségekként tárta fel, amelyeket a genetika és a természetes kiválasztás
törvényei szabályoznak.
A pszichológia befolyásos tudomány, kutatási eredményei mindnyá-

A pszichológia feladata az,
hogy teljesen más elképzelést
nyújtson azokról a dolgokról,
amelyeket a legjobban tudunk.
Paul Valéry

junkat érintenek. Ilyen vagy olyan
formában kihat az államigazgatás, az
üzleti élet és az ipar, a reklámszakma
és a tömegmédia területein hozott
döntésekre. Társas és individuális
szerepeinkben is érint bennünket, és
ugyanúgy hozzájárul a társadalmaink
meglévő vagy kívánatos szerkezetéről
folytatott nyilvános vitához, mint a
mentális betegségek diagnózisához
és kezeléséhez.
A pszichológusok elgondolásai
és elméletei olyan mértékben váltak
részeivé mindennapi kultúránknak,
hogy sokan úgy gondolják, a viselkedésről és a mentális folyamatokról
alkotott eredményeik megítélhetők
pusztán a józan ész alapján. Jóllehet
a tudományág által feltérképezett
elképzelések némelyike megerősíti
ösztönös benyomásainkat, legalább
ugyanennyi kényszerít bennünket
eredeti elképzeléseink felülvizsgálatára. A szakemberek gyakran megdöbbentették és felháborították a
közvéleményt, amikor kutatási eredményeikkel kétségessé tették a
hagyományos, régóta fennálló hiedelmeket.
Rövid története során a pszichológia számos olyan elképzeléssel ajándékozott meg bennünket, amely
megváltoztatta gondolkodásunkat, és
segített abban, hogy jobban megértsük önmagunkat, másokat és a világot, amelyben élünk. ■

