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vá sá ra 1994. má jus 30án The second cognitive revolution címmelelhangzottelőadásmódosítottváltozata.
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Atudományospszichológia
háromparadigmája

Az elmúlt ötven év során a pszichológia
tudományánakmeghatározásáraháromfőbb
javaslatotterjesztettekelőéspróbáltakki.

 1. Apszichológiaazoknakakapcsolatok
nak a sta tisz ti kai ta nul má nyo zá sa, ame lyek 
az idealizált egyén absztrakt módon és
„objektíven”leírtinputjaiésoutputjaiközött
vannak. Ezt a programot valósította meg a
behaviorizmus, és máig erőteljesen él az
amerikai experimentalizmusban. E felfogás
egyeshíveia„lélek” [mind] fogalmátüres
nektartották,másokapriváttalvagya„szub
jektívvel”azonosították.Egyesekszámáraez
azt je len tet te, hogy a lé lek nem ját szik sze re
pet a tudományos pszichológiában, mások
viszontaszubjektívjelenségeketisolyannak
tekintették,amelyekakülsőlegmegnyilvánu
ló viselkedéssel azonos elveket követnek.
Skinner például „behaviorizmusának” a

viselkedésnek tekintett szubjektív tapasztalatokra történő kiterjesztését javasolta, amelyek
vizsgálatailymódonazoperánskondicionálásiprogramrészétképezné(Skinner1974).

2. Apszichológiaamegnemfigyeltésegyenesenmegfigyelhetetlenmentálisfolyama
tokravonatkozóhipotetikusdeduktívelméletekmegalkotásaésellenőrzése.Azelképzelés
híveinektöbbségeszámáraamentálisfolyamatoktermészetétazagyésakomputer,illetve
agondolkodásésaprogramlefutásaköztianalógiaadjameg.Eztolykor„alélekmögötti
lélek”elméletneknevezik.Ezazelméletegymástólnagyonkülönbözőformákatöltött,mint
példáula freudiánuspszichológia,melybena lélekmögötti lélek teljesenmásanalógián
vagy me ta fo rán ala pul, mint az a me ta fo ra, amely a hi po te ti kus deduktivizmus mes ter sé ges 
intelligenciakutatásként, illetve kognitív tudományként megvalósuló formáját uralja. A
jelenségekmagyarázatáraapszichológusáltalkialakítotthipotéziseketebbenamegközelí
tésbenolymódonellenőrzik,hogymegvizsgálják,helyesnekbizonyulnakeahipotézisek
bőllevezetettpredikciók.Ezenelképzelésszerintalélekmentálisgép.Eztneveztékazelső
kognitívforradalomnak,minthogymindmódszertanilag,mindmetafizikailagélesenszem
benállabehaviorizmussalésazamerikaiexperimentalizmussal.

Vegyük észre, hogy mind az első, mind a második megközelítés, kimondva vagy
kimondatlanul,passzívnak tekintiazemberi lényeket–akáregyénenként,akárcsoportok
ként–,olyanfolyamatokpusztamegfigyelőinek,melyekfölöttnemrendelkeznekellen
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őrzéssel.Amagasabb szintű ellenőrzési folyamatok pedig pusztán folyamatok, mint a
többifolyamat.

3. Apszichológiaazaktívemberektanulmányozása,legyenekakáregyedül,akárcso
portban.Azemberekétehát,akikanyagiésszimbolikuseszközökethasználnakarra,hogy
különféleterveiketahelyességlokálismércéinekmegfelelőmódonvalósítsákmeg.Ezta
paradigmátkövetiadiszkurzívpszichológia,anyelvészetiantropológia,anarratológiaés
egysormáskutatás.Eztnevezzük„másodikkognitívforradalomnak”.Ebbőlanézőpontból
„alélek”meglehetősentökéletlenelnevezéseaprivátmódonvégrehajtottdiszkurzívcse
lekvéseknek,akészségekáltalmegalapozottszimbólumhasználatnak.Minthogyadiskur
zuselsődlegesenpublikuséscsakmásodsorbanprivát,akogníció–akülönféleeszközök
mentálisfeladatokmegoldásáratörténőalkalmazása–iselsődlegesenpublikuséstársas,és
csakmásodsorbanprivátésegyéni.

A „diskurzus” szót dolgozatombanmeglehetősen tág, a gondolatok és érvek szóbeli
megjelenítésének szokásos jelentésénél szélesebb értelemben használom, hogy alkalmas
szóvaljelöljemmindazokatacselekvéseket,melyekintencionálisak,azazönmagukontúl
mutatóeszközöketvesznekigénybe,segybennormatívmódonkorlátozottak,azazaláren
delődnekahelyességéshelytelenségmércéinek.Amennyibenakifejezéshasználatát ily
módontágítjukki,anyelvhasználatcsakegyikeszámosdiszkurzívképességünknek.Ment
ségemerreazújításra,hogynincsolyankifejezés,melyönmagábanképeslennefelölelni
mindazokatazáltalunkmegtehetődolgokat,melyekmegfelelnekazonáltalánoselőírásnak,
hogyegyszerreintencionálisakésnormatívmódonkorlátozottak.

Azelsőkognitívforradalomésnémielégedetlenség

Amásodikkognitívforradalomfőjellemzőinekbemutatásáhozelőbbvilágossákelltennem,
hogymitjelentettazelső.J.S.Bruner(Bruner1973),valamintG.A.MillerésJohnsonLaird
(Miller–JohnsonLaird1976)érdeme,hogyhatározottanképviseltékaztazálláspontot,mely
szerintakognitívjelenségekkiküszöbölhetetlenekapszichológiatudományánaktárgyköré
ből.Demikakognitívjelenségek?Természetesenagondolatokésazérzések,pontosabban
szólvaafogalmak,illetveafogalommanipulációk.Azezenelgondolásokpontossátételére
irányulótörekvések(végzetesen)vezettekakomputeranalógiához.Végülebbőlazanalógi
ábólalakultkiazazelképzelés,melyszerintazagyegyfejbenlévőkomputer.Ezsokpszi
chológusszámára–leegyszerűsítve–aztalehetőségetjelenti,hogyfolytassaabehavioriz
mus kí sér le ti prog ram ját, ugyan ak kor ar ra hivatkozzék, hogy azt kog ni tív hi po té zi sek tesz
telésére használja. Feltételezték, hogy az információfeldolgozás egy központi feldolgozó
mechanizmusbanjátszódikle,melynekeredményepublikuscselekvésséalakul,legyenaz
egyénivagytársas.Arégikísérletiprogramtehátszámoshelyenfolytatódik.Mostazonban
azahivatkozásialapja,hogyapszichológiáthipotetikusdeduktívkeretbenkellelgondol
nunk.Az információfeldolgozásmechanizmusainak természetéről ésműködésimódjáról
kialakítottsakomputeranalógiánalapulóhipotézisekbőlelőrejelzéseketvezetnekle,majd
ellenőrzikazokat.

Ezaprogramkezdettőlfogvakritikatárgyavolt.Azegyikfősállandóanelismételtprob
lémát,melyszerintazIesvédjegyűkognitívtudományiprogramapasszívszemélyfogal
máratámaszkodik,újabbanBrunermagaisfelvetette.Abehaviorizmuspasszívszemélye
pusztaszemlélőjeazonSR[ingerválasz]reakcióknak,melyeketelszenved.Azelsőkogni
tívforradalomparadigmájábanmegőriztékapasszívszemélyt,mintanyíltésrejtettkogni
tívfolyamatoklefutásánakszemlélőjét.

AzegykoriSzovjetunióbanapszichológiapontosanfordítottiránytkövetett:azembere
ketolyanaktívágenseknektekintette,akikcélokattűznekmagukelé,ésaktívantörekszenek
céljaikmegvalósítására.Aszemélykognitívtudományonbelülipasszivitása–úgytűnik–
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szoroskapcsolatbanállazzalafeltételezéssel,hogylétezikegyközpontifeldolgozómecha
nizmus,melyúgyszólvánelvégziagondolkodástazemberhelyett.Eztazelképzeléstrégóta
támadják,újabbanShwederThinking through Cultures (Shweder1991)címűkönyveérde
mel figyelmete tekintetben.Aközponti feldolgozómechanizmus feltételezéseamentális
állapotokkalésfolyamatokkalrendelkezőkarteziánuslélekújbólifelélesztése.Ismétarégi
metafizikávaltaláljukmagunkatszemben,deezúttalválasztékoshi-tech álarcbanlépelénk.

Amásodikkognitívforradalomeszméi,melyekegyikforrásátBrunernarratológiaivizsgá
lataijelentik(Bruner1990),virágkorukatélikLoughboroughban(Edwards–Potter1992),az
EgyesültÁllamokban,Kanadában,Olaszországban,Spanyolországbanésmásutt.Ezt„disz
kurzívfordulatnak”nevezhetjük.Atovábbiakbanefordulattartalmátszeretnémrészletezni,
ésnéhányfrisskutatássalillusztrálni.Mindenekelőtt:amásodikkognitívforradalomontoló
giájábannincsközpontifeldolgozómechanizmus.Azagyonkívülsemmimásnincsazembe
rekfejében.Aközpontifeldolgozómechanizmuskiiktatásánaktovábbikövetkezményeirőla
későbbiekbenleszszó.Azelsőközvetlenkövetkezménymagátólértetődőenvezetapszicho
lógiánakapublikusésprivátdiskurzusok–melyekrévénazemberekténylegesengondolkod
nak–vizsgálatakénttörténőelgondolásához.Leszkognitívpszichológiánk,ámaztnemaz
absztrakt komputációs eszközök lefutásának értelmében kívánjuk felfogni. Ez a kognitív
pszichológia annakvizsgálata lesz,hogyazaktív,készségekkel rendelkezőemberi lények
hogyan használják különböző feladataik elvégzésére és terveik végrehajtására a különféle
szimbolikusrendszereket–legyenekeközbenakáregyedül,akármásoktársaságában.

Adiszkurzívfordulat

Ezenapontonjoggalvetődikfelakérdés:miaz,hogydiszkurzívfolyamat?Valamilyenjel
rendszert–példáulamindennapinyelvet–felhasználóintencionálisaktusokstrukturáltsora,
melyetelvbenközösenhozunklétre.Nemléteznekegyénilegvégrehajtottintencionálisaktu
sok.Mindetközösenhozzuklétre.Amintdiszkurzívképességeinkirányításábantapasztaltab
bakká válunk, az általánosítottmásik válik interakciós partnerré, azaz egy, az egyén által
kialakított absztrakt interakciós partner általános reprezentációja, miként azt G. H.Mead
mondta(Mead1934).Azelképzeléslényegeaz,hogyazintencionálisaktusokatmindigegy
adott személlyelvagya„másik” személyvalamilyenáltalános reprezentációjávalközösen
alkotjukmeg.Ezenaktusoknak,persze,megkellfelelniükavonatkozólokálisnormáknak.
Azintencionálisaktusokaszociálisésapszichológiaivilágbanteljesenüresek,mígcsakegy
interakcióspartner felnemfogjaőket.Ahhoz,hogyegy jelrendszerműködőképes legyen,
létezniükkellolyanszabályoknakésnormáknak,melyekvonatkozásábanértékelhetőarend
szerhelyeséshelytelenhasználata.Ebbenasémábanazemberekajelrendszerek–éspersze,
a használatukhoz szükséges testi felszerelés – aktív használói.Következésképp,miként a
kezünket használjuk amacskabölcső játszásához, úgy az agyunkat használjuk problémák
megoldására,ésaszemöldökünketarra,hogyaboltbanrendesenszolgáljanakki.

Azújstílusúpszichológiaikutatásiprogram

Elsőpélda:aköhögéstudományosvizsgálata

Az eddigiekbenmeglehetősen általánosan jellemeztem amásodik kognitív forradalmat.
Mostmegpróbálomkonkrétabbanisbemutatniegyképzeletbeli,demegvalósíthatókutatá
siprogramsegítségével.Vanegyűraszociálpszichológiában.Tudomásomszerintaköhö
gésneknincstudománya.Eztazújtudományt„bexológiának”nevezhetnénk(bexo görögül
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köhögéstjelent).Elsőkéntejtsünkszóta„kamarahangversenyiköhögésről”–arrólazellen
állhatatlanköhögésről,amelyamellkasikaparászásbólleküzdhetetlenülalakulki,mígcsak
azembernemtehetmást,csakköhög.Vegyükészre,milyenkapcsolatbanállaszemélya
kamarazeneiköhögéssel.Amechanizmustovábbfut,ésbárhogypróbáljaisazember,nem
képeskontrollálni.Aztmondhatjuk,ezegytisztánneurofiziológiaijelenség,sbártudatában
vagyunkazirritálásnak,mégisúgyérezzük,hogyellenállhatatlanulsodródunkaköhögés
felé. Ott van aztán a szemantikus köhögés. Különféle szemantikus köhögések vannak.
Egyiküka„Figyeljenrám,kérem!”köhögés.Egymásikaz,melyetazemberakkorhallat
azajtóban,amikorvalakiodabentaszövegszerkesztőveldolgozik.Ezaztjelenti(ugyanazt
afeladatotvégzi),mintamikoraztmondjuk:„Elnézést,vanegyperce?”Vanaztánolyan
köhögésis,mellyelbeszélőtársunkatfigyelmeztetjükarra,hogyakirőléppenpletykálunk,
mindjárthallótávolságonbelüllesz.Léteziktovábbáaköhögésfiziológiaicélú,szándékos
használata, amikor ahörgőket tisztítjuk.Aköhögéskülönböző fajtáinak felfedezése egy
modernértelembenvett,azazamásodikkognitívforradalomnakmegfelelőpszichológiai
ku ta tá si prog ra mot ké pez het ne.

Mindenilyenprogramnakkétaspektusavan.Azegyikaköhögésneurofiziológaivizs
gálata.Amásikaszemantikusköhögésszerepének,azazavonatkozóneurológiaimecha
nizmus különféle kommunikatív célokra történő szándékos használatának a vizsgálata.
Ezenfelülaszemantikusköhögéstegyüttesenkellvégrehajtani:azazpéldáulegyülésleve
zetőjénekköhögésétmintafigyelemelnyeréséreirányulókéréstnekünkismegkellérte
nünk ahhoz, hogy az betölthesse a szerepét. Egyszerűen gondolhatnánk azt is, hogy az
illetőcsakatorkátköszörülte.Ezesetbenaszociálisvilágbannemsikerülneközösenlétre
hoznunkaszóbanforgószemantikusköhögést.Aszemantikusköhögésmintszociálisjelen
tésselrendelkezőaktusakkorválikteljessé,hamásszemély(ek)megérti(k).Amegértésnek
nemkellszubjektívnek,azazazinterakcióspartnerprivátaktusánaklennie,vagyisazülés
levezetőjénekkezdetiköhögéseesetébennemtételezekfelsenkirészérőlsemmiféleszub
jektívmunkát.A jelenlévőkegyszerűen felnéznekés figyelnek.Aszemantikusköhögést
nem csu pán kö zö sen hoz zuk lét re, an nak ren del kez nie kell egy meg ha tá ro zott hellyel is egy 
intelligibilisszekvenciánbelül.Pontosantudjuk,mitjelentazüléslevezetőjénekköhögése,
mertegymeghatározottstruktúrájúepizódba illeszkedik.Aköhögésaszekvenciánbelül
egybizonyospontonjelenikmeg.Felrajzolhatunkegysausurreiánuskoordinátarendszert,
azegyiktengelyenazepizódszintagmatikaistruktúrájával,amásikonazülés levezetője
általaköhögéshelyénelvégezhetőalternatívcselekedetek–példáulegyvizespohármeg
kocogtatása–paradigmatikusstruktúrájával.

Fontoskutatásieszköztkapunkígy,averbálisekvivalenskigondolásánakésellenőrzé
sénekeszközét.Amennyibenhelytállóazazerősállítás,melyszerintapszichológialénye
giösszetevőidiszkurzívak,akkorképeseknekkelllennünkarra,hogyverbálisekvivalenst
találjunkbármelynemverbáliscselekedetre,legyenazprivátvagypublikus.Ígypéldáula
köhögéstkülönféleverbálismegnyilatkozásokkalhelyettesíthetnénk.Azegyikezlehetne:
„Ébresztő,mindjártbejelentekvalamit!”,mígegymásikígyszólna:„Vigyázz,valakivana
közelben!”ésígytovább.Miakülönbségaközött,hogyanemverbálisjelekkészletéből
merítettkonvencionálisjellelvagyverbálisekvivalensévelteszünkegyállítást,közvetítünk
együzenetetstb.?Azegyiknyilvánvalókülönbségaz,hogyanemverbálisekvivalensnek
gyakrannagyobbazereje.Egymásikaz,hogyanemverbálisüzenetnekkönnyenadhatunk
alternatívolvasatot.Aköhögésbenfinomtöbbértelműségrejlik.Köhinteniegyetahelyett,
hogyaztmondanánk:„Hallgass,jönaminiszterelnök!”,azzaljár,hogyaköhintéstazéppen
érkezőszemélyolvashatjakoncerttermiköhögésnek,azazjelentésnélküliautomatizmus
nak,míg az interakciós partner figyelmeztetésnek érti.A köhögésnek csodálatos kettős
jellegevan,ígybelátható,hogyszámosesetbenjóokkalhasználjukinkábbaköhögésjelet,
mintsemverbálismegfelelőjét.
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A szemantikus köhögés pszichológiai értelmezésének kialakításához általam használt
módszertanaköhögésselgyaníthatóanazonosillokúcióserővelrendelkezőexplicitverbális
formákkaltörténőhelyettesítésenalapul,amennyibenaverbálisformákatvalamelyepizód
kibomlásasoránaköhögésselazonoshelyenvesszükfigyelembe.Ezentechnikafelhaszná
lásáhozazonbanmárelőzetesenismernünkkellatisztánverbálisbeszélgetés[conversation]
intencionális/normatívszerkezetét.Akiterjesztettdiszkurzívpszichológiamódszertanaegy
jólmegalapozottszociolingvisztikátelőfeltételez,melyreaverbálishelyettesítésmódszer
ta na tá masz kod hat.

Anyelvkettősszerepeadiszkurzívpszichológiában

Az új nézőpont mögötti hajtóerő részben a nyelv középpontba állításából származik.
Könnyenfélreérthetőazazállítás,hogyvalamiképpanyelvjelentiakulcsotapszichológi
ához.Anyelvközéppontbaállításakétértelembenisszükséges.Számosdiszkurzívgyakor
latteljesegészébenvalamilyennyelvimédiumbankerülvégrehajtásra,aminteztaköhögés
esetével illusztráltam.Bizonyosesetekbennemanyelvamédium,hanemvalamilyen,a
nyelvhezhasonlórendszer.Azazelképzelés,hogyaköhögést„szemantikai”keretenbelül
vegyükszemügyre,azonazelgondolásonalapul,hogyanyelvhezhasonlómódonműkö
dik.Aköhögésmindenváltozatárólszemantikaikérdéseketkellfeltenni.Aztán„szintakti
kai”kérdéseketisfelkelltennünk,melyekegyadottjelentésselrendelkezőköhögésnekaz
epizódot alkotó cselekvéssoronbelülimegfelelő elhelyezésére vonatkoznak,minthogy a
köhögés az adott, nyelvhez hasonló funkcióját éppen ezen az epizódon belül teljesíti.
Amennyibenanyelvhezhasonlójelenségekkéntfogjukfelőket,olyanfogalmakatpróbá
lunk al kal maz ni rá juk, ame lye ket ren de sen a nyelv hasz ná lat meg ér té sé hez hasz nál nánk. 
Természetesenmindanyelv,mindanyelvhezhasonlótevékenységekszabályoknakvannak
alávetve,minthogyadiszkurzívtevékenységmindenegyesformájaértékelhetőahelyesség
és hely te len ség lo ká lis kri té ri u mai alap ján.

Aktívhasználatamellettanyelvrendelkezikegymásik funkcióval,amelyugyancsak
fontosnakbizonyulazittismertetettnézőponthozkapcsolódó,empirikusmódszertankidol
gozásasorán.Anyelvarraishasználatos,hogymásodikszintűkommentárokattegyünkaz
elsőszinten lezajló interakciókról.Azetogénikuskutatásiprogramkezdetimunkáiban–
példáulPeterMarshésmunkatársaimunkájában(Marsh–Rosser–Harré1977)–amásodik
szintűtevékenységekközülamagyarázatoknak[accounts]–azazamegtettcselekedetek
értelmezésének,afélreértésekhelyrehozataláratettpróbálkozásoknakstb.–tulajdonítottak
kiemeltfontosságot,ésezeknekszenteltékalegtöbbfigyelmet.Vanazonbananyelvnekegy
másik,meglehetősennyilvánvaló,nevezetesen,azosztályozásbanmegnyilvánulóhaszná
lata,melyet a legutóbbi időkig többékevésbémellőztek.Az egyes természetes nyelvek
érzelemszótáránakleírókifejezéseithasználjukpéldáulalokálisanelismertérzelmekosztá
lyozásához.Azeffajtahasználatmeglehetősenkülönbözikamagyarázatokbanmegnyilvá
nulóhasználatimódtól.Garfinkeletnometodológiájaazembericselekedetekmagyarázha
tóságával[accountability]foglalkozik.Semmitsemmondarról,hogyazemberekmaguk
hogyanosztályozzákazaktusokat,melyekszekvenciáitmegbomlásukeseténmagyarázatok
segítségévelállíthatjákhelyre.Ezttermészetesnekveszikazetnometodológusok.

Másodikpélda:azérzelmekpszichológiája

Azérzelempszichológiaújabbfejleményeiillusztrálhatják,hogyadiszkurzívpszichológia
hogyanterjesztettekiértelmezésitartományátanyelvhezhasonlóinterakciókra,valaminta
szimbolikus rendszerek privát használatára. Ilymódon általában részévé válhatminden,
amikielégítiazintencionálisjelhasználatkövetelményét.(Eznemszükségképpenjelenti
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azt,hogyegyexplicitintenciótkellmegvalósítania.)Ezannyitjelent,hogymintjel,valami
önmagántúlirairányul,továbbá,hogymintmindennyelvhezhasonlójelenség,normatív
korlátozásokaláesik.Mindebbőlnemszükségképpenkövetkezikaz,hogyamitazemberek
csinálnak,aztaszabályokokozzák.Aszabályokannakmegítéléséhezszolgálnakalapul,
hogy amit cse le ked tek, az he lyes vagy hely te len.

Azérzelempszichológiaújabbmunkáikéttípusbasorolhatók.Azegyikmeglehetősenúj
keletű,ésaz„érzelemtanok”[emotionologies]kialakulásátésváltozásátvizsgálja(Stearns–
Stearns1988).

Valamely érzelemtan egy, az érzelmek természetére és hatókörére vonatkozó lokális
„elmélet”,amintaztegyadottszótárhasználatakifejezi.Havalakiakülönbözőnyelvekre
éskultúrákrafigyelvekóborolavilágban,észreveszi,hogyakülönbözőnépekmennyire
másésmásérzelemkatalógusokatismernekelgyakorlataikbanéstörténeteikben.Hogyan
ragadhatjukmegtudományosanhasználhatómódonamáskultúrákbankifejlődött,tanított,
hangsúlyozott,jutalmazottésbüntetettstb.érzelmekezenváltozatosságát?Nyilvánvalóan
nemannakelőfeltételezéserévén,hogyazegzotikuskultúránakvalamiképplétezikasaját
kultúránkratörténőfordítása!Adiszkurzívnézőpontszerintegyadottkultúrábanalkalma
zottérzelemtaxonómiátalokálisszótárhasználatimódjánakvizsgálatábóllehet–ceteris 
paribus–kivonni.Aspanyolbanpéldáulnemlehetegyetlenszóvalpontosanvisszaadniaz
angol „embarrassment” (zavar) szót. Léteznek különböző szavak, melyek mindegyike
különböző aspektusát fedi le annak, amitmi az „embarrassment” szóval egy kalap alá
veszünk.Azangolésakasztíliaiszótárigenlényegespontokonkülönbözikegymástól,így
az,amireaspanyolokattanítják,ésamilyenreakciókgyakorlásáraaspanyolokatnevelika
nyelvésazazzalösszefonódottkulturálisgyakorlatokmegtanulásasorán,azegy,azangol
tólvalamelyesteltérőérzelmirendszer.Megtanuljákegykereszténykultúrábailleszkedő
életbizonyosaspektusainakkiemelésétésmásokháttérbentartását,adolgokolymódon
történőösszekapcsolását,ahogyanaztazangoláltalábannemteszi.

Valamelyszótárvizsgálataegy,akérdésesszavakhasználatáravonatkozószabálykész
letetad,amelyszabályokahasználatlokálisnormáitfejezikki.Fontosemlékeztetniarra,
hogya„szabály”fogalmátanyelvfilozófusinkábbarrahasználná,hogyvalamilyennorma
tívszabályszerűségetfejezzenkivele,mintsemegyannakmagyarázatáravonatkozópszi
chológiai elmélet részeként, hogy az emberek hogyan képesek helyesen cselekedni és
grammatikusanbeszélni.Anyanyelvünkszavaitnemszabályokatkövetvehasználjukhelye
sen!Azérzelemszavakhasználatimódját,úgytűnik,négyfő–ahelyeshasználatszem
pontjábólmérvadótényezőalapjánosztályozott–szabálykészlettellehetkifejezni.

1. A megfelelőtestiérzések[bodilyfeelings]jelentikegyesérzelemszavak–példáula
„szorongás”ésaz„öröm”–használatánakegyikkritériumát.

2. A sajátostestimegnyilvánulások[bodilydisplays]részbenkritériumokkéntszolgál
nakazolyanszavakhelyeshasználatához,minta„düh”ésa„bánat”[grief].

3. Afentiérzésekésmegnyilvánulásokeredetére/okára/célpontjáravonatkozókognitív
ítéletek részben kritériumokként szolgálnak az olyan szavak vonatkozásában, mint a
„bosszúság”ésaz„unalom”.

4. Az adottlokálismorálisrendenalapulósafiziológiaireakció/etológiaimegnyilvánu
lásfeltételezetteredeténekmorálisstátuszáravonatkozómorálisítéletek,va la mint a vo nat
kozó morális ítéletekből következő társas aktusok kritériumokként szolgálnak az olyan
szavakvonatkozásában,minta„zavar”ésa„féltékenység”.

Miaszerepeazérzelemmegnyilvánításnakamindennapiéletegyepizódjában?Miaz
értelmeavitatottvonalbíróidöntéstkövetőfelugrálásnak,ordibálásnak,randaságokbekia
bálásának és az elvörösödésnek, röviden a „düh kifejezésének”Wimbledonban?Mit is te
szünk,amikoregymerevkismosolykíséretébengratulálunkvalakinekminketporigalázó
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sikeréhez?Adiszkurzívpszichológia elvei szerint az érzelemmegnyilvánulásait ítéletek
kifejezéseinekkelltekintenünk.Ezekszemantikailag„spontán”vagy„premisszanélküli”
ítéleteknektekintendők,azazolyanítéleteknek,melyekkifejezésérevagyráneveltek,vagy
természetesdiszpozícióvalrendelkezünk,szembenazokkalazítéletekkel,melyekrealogi
kai okos ko dás fo lya ma ta ré vén ju tunk. Egy ér ze lem nyil vá ní tás na gyon össze tett íté le tet 
fejezhetki.Azzalavéleménnyelistalálkoztam,hogya„premisszanélküli”terminustalán
nemteljesenmegfelelőenjellemziazítéletkifejezésénekazonfajtáját,melyetazérzelem
megnyilvánításavagyérzéseérel.Ezekaz„ítéletek”különfélevélekedésekhezkapcsolód
nak,jelesülazontestireakcióeredetének/okának/körülményeinektermészetéreésminősé
gérevonatkozóvélekedésekhez,melyeknekazítéletjelentéséttulajdonítjuk,illetvemelye
ket épp az ítéleti reakció maga idéz elő. Mindezt figyelembe véve talán entimémikus
[„lélekbenmaradt”–gör.,afordítómegjegyzése]ítéleteknek,elsüllyedtargumentumoknak
nevezhetjükőket,melyek logikai szerkezete éshiányzópremisszái rekonstruálhatók.Ez
azonbanéppenazafajtamitikusrejtettkogníció,melynekkiiktatásátapszichológiaielmé
letalkotásbólolykívánatosnaktartom.Ehelyettinkábbaztmondanám,hogyvalamelyalka
lomésazérzés/megnyilvánulásköztikapcsolattermészetes(darwini)vagytanult,ésami
kognitív–amikor releváns–, azamegnyilvánulásés azérzés szerepében rejlik, snem
valamiféleképzeletbelielőzményekben.

Azérzelemmegnyilvánulásokmint ítéletkifejezések–úgy tűnik–négy fő témaköré
csoportosíthatók:

1. Esztétikaiélmények.Az un dor ki nyil vá ní tá sa pél dá ul an nak az esz té ti kai íté let nek a 
„spontán”kifejezése,hogy„ezadologvisszataszító”.

2. Morálisértékelés.Adühkifejezésepéldául,amintaztAverillmegmutatta,egymással
összekapcsolódottmorálisítéletekhierarchiájátkifejezőkomplexstruktúra.Amikorvalaki
valakimásirántdühötnyilvánítmeg,akkorakövetkezőketfejeziki:

a. aztazítéletet,hogyamitamásikszemélytett,azolymódonmegalázó,rosszhírbe
hozóvagyjogokatsértő,hogyazasértettszemélylealacsonyításánakszámít;

b. aztazítéletet,hogyamásikszemélyhibázottazzal,hogyígycselekedett;
c. az el ma rasz ta lás ak tu sát.
Adühmegnyilvánításatehátkifejezkétmorálisítéletet,továbbáegymorálisaktusvég

re haj tá sá ra szol gál.
Csakakkorképesvalakiakomplexérzelmek,ígyaféltékenység,ajóindulatúésarossz

indulatúirigységstb.pszichológiájánakakibontására,hafigyelmetfordítazérintettszemé
lyekközöttiviszonyokra,különösenazérzelemnyilvánításepizódjainakhelyetadólokális
morálisrendre.Azirigységkétfajtájaköztikülönbségtevésazonalapul,hogyazemberazt
gondoljae,hogyamásiksikerelealacsonyítjaőtmagát,vagycsupánaztkívánja,bárcsak
őisolyszerencséslehetne.

3. Prudenciálisítéletek.A fé le lem meg nyil vá ní tá sa pél dá ul an nak le het egy diszkurzív 
jelzésimódja,hogyahorizontonmegjelenttárgyveszélyes.

Minthogymodernemberkéntatestiérzéseketisbeleértjükazérzelmeksorába,jóllehetaz
ér zel mek ere de ti leg csak a meg nyil vá nu lá sok ra vo nat koz tak, a diszkurzív for du lat meg kö ve
teli,hogyamegnyilvánulásokkalazonosmódonkezeljükatestiérzéseketis.Azazolymódon
kellmegkonstruálnunkazérzéseket,mintugyanazoknakazítéleteknekaprivátkifejeződését,
amelyekatradicionálisérzelemmegnyilvánulásokbannyilvánosanfejeződnekki.Adühprivát
érzése így azon ítélet kifejezése, hogy méltóságunkat, jogainkat stb. megsértette valaki
másnak a cselekedete.Nyilvánoskifejeződéshiányában azonban érzelmünknem lehet az
elmarasztalásszociálisaktusánakkifejezése,kivéve,haaztképzeletbenhajtjukvégre.

4. Társasviselkedés.A za va ro dott ság meg nyil vá ní tá sa pél dá ul azon íté let ki fe je zé sé nek 
lehetegyikmódja,melyetamásokszemébennemhelyénvalóvagyilletlenviselkedésem 
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ről én magam hozok.Megnyilvánítása egyben annak kinyilvánítását is szolgálja, hogy
alávatemmagamahelyiszokásoknak,egyfajtamentegetőzéskéntpedigegytovábbifunk
ciójaislehet.

StearnsésStearnsmunkájánakfényében(Stearns–Stearns1988)megkockáztatomaztaz
állítást,hogyatestiérzések[bodilyfeelings]érzelemmegnyilvánulásokkéntvalófelfogása
annakfüggvénye,hogyazérzelemkifejezéseittestimegnyilvánulásoknak[bodilydisplays]
tekintjük.Ilymódonamiegyértelműenigazfejlődéslélektanitézisként,azemberpszicho
lógiaitörténeténekvonatkozásábantettállítássáisválik.Lutzbeszámolróla,hogyérdekes
módonIfaluklakóiatestiérzéseketnemtekintettékazérzelmitapasztalatokelkerülhetetlen
vagyelmaradhatatlanösszetevőinek(Lutz1988).

Azérzelempszichológiájánakújmegközelítésetehátakülsőérzelmireakcióra,azérze
lemmegnyilvánulásárafigyel,ésvalamilyenítéletkifejeződésénektekintiazt.Azérzelem
kutatásmódszertanának természetes fejleménye lenneannakmegfontolása,hogymilyen
típusúállításszolgálnaazonosítéleticélt.Haarravagyunkkíváncsiak,hogyegyérzelem
nyil vá ní tást vagy ér zést mi lyen íté let ki fe je zé sé re hasz nál nak, és ez ál tal mi lyen tár sas ak tust 
hajtanak végre, akkormegpróbálhatnánk valamilyen verbális formával helyettesíteni az
ítéletet,éstámaszkodhatnánkazilletőítéletkontextusátkonstituálóhelyzettípusokatismerő
aktorokintuícióira.

Afennmaradókutatásikérdésezutánannakakülönbségnekazértelmezése,amelyaz
ítéletverbálisformájaéstestiavagy„etológiai”formájaközöttvan.Miértmaradtakfenn
mindmáigazérzelemmegnyilvánítások,azítéletekmegtestesültkifejezései,haazérzelem
megnyilvánulás illokúciós ereje nyelvi megnyilatkozásokkal is közvetíthető? Föltehető,
hogyazillokúcióserőverbáliskifejezésénekképességeegyikeanyelvlegkorábbihaszná
lati módjainak, következésképp mintegy százezer éve „rendelkezésre áll”. Miért nem
hagyottfelakkorazemberifajazelpirulással,akiabálással,azökölrázással,akönnyhulla
tással stb.?A testimegnyilvánulásnak legalábbkétolyan jegyevan,amelyolyan fontos
maradványszerepreutal,melyetamegnyilatkozásokönmagukbannemképesekteljesíteni.
Az egyik a testimegnyilvánulások erőteljessége.Egydühroham sokkal nagyobb erővel
[force]rendelkezik,mintannakkimondása,hogy„Nagyonharagszomrád!”.Mégfonto
sabbazonbanamegnyilvánuláspáratlanőszintesége.Egyszomorúmegjegyzést–„Sajná
lom,hogyazöregbedobta a törölközőt”– cseppet semnehézképmutatóankimondani,
ugyanakkor az emberek számára jobbára igen nehéz feladat krokodilkönnyeket hullatni
vagyjókedvettettetni.Aszociáliskohézióérdekében,persze,rendszerintnemkérdőjelezik
meggyarlópróbálkozásainkat.Agyermekek ésmáskönnyenbefolyásolható személyek
kedvéértazemberhamarmegtanuljaazérzelmektettetését.Adühtettetettmegnyilvánulá
sátprodukálhatjukpéldáulazért,mertáltalaesetlegtöbberedménytérünkel,minthaegy
szerűenaztmondanánk:„Ugye,nembántalakmegvele,deszeretném,hanemdugnádbe
akéshegyétabbaakonnektorba.”Egykisszínlelésmegnövelhetiazítélethatékonyságát.

Adiszkurzívfordulatnakvanegytovábbikövetkezményeis.Abbólacélból,hogyegy
érzelemnyilvánításszerepétmegértsük,aztegy–szélesebbszociális,kulturálisésmorális
kontextusonbelülmeghatározott–kibontakozóepizódlépésekéntvagyszakaszakéntkell
szemügyrevennünk.Kiderülhet, hogyaz epizódokbizonyos „formákkal” rendelkeznek,
bizonyospontokonfölmelegednek,másuttlecsillapodnak.Csaknembiztosravehető,hogy
megvannakazokalokáliskonvenciók,amelyekmegszabják,hogyankellegyepizódnak
kifejlődnie,hapedigadolgokmásképp történnek,azvárhatóanszámottevőmennyiségű
magyarázatotvonmagaután.Goffmanrendszeresvizsgálat tárgyávátettea„helyrehozó
beszélgetéseket”[remedialexchanges],azazamentegetőzéstigénylőepizódokat.Schegloff
ésSacksugyanezttettékabeszélgetésekmegkezdésévelésbefejezésévelkapcsolatban.
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Harmadikpélda:azemlékezésdiszkurzívértelmezése

A„diszkurzívfordulat”következtébenátalakultpszichológiaikutatásiterületekközülhar
madikpéldakéntazemlékezéstválasztottam.Amikoremlékezünk,amúltbanvelünkmeg
történtsszámunkraakkortudatosdologreprezentációjának[representation]vagyleírásá
naktekintettdolgotmutatunkbe[presenting]önmagunknakvagymásoknak.Adiszkurzív
nézőpontszerintazemlékezéssoránamúltreprezentációjánakésleírásánakmegalapozá
sáhozbizonyoseszközökethasználunk,ígyagyunkemlékezésimechanizmusait,naplóírást,
fába vésett jeleket, zsebkendőre kötött csomókat stb. Egy naplóbejegyzés éppúgy nem
em lék, mint ahogy nem em lék az agy va la mely mo le ku lá ris min tá za ta sem. Az em lék rep
rezentáció.Areprezentációcsakakkoremlék,hapontosvagyigazreprezentációjavalamely
múltbelieseménynek,állapotnak,helyzetnekstb.,melybenszerepetjátszottunk,smelynek
tudatábanvoltunk.

Azemberemlékeiháromféleképpenkerülnekkifejezésre:képekben(ezekrendszerint
vizuálisak, ámolykor auditorikusak vagy esetleg taktilisek), testilegmegvalósított tevé
kenységekben, valamint állításokban.Ezeket az emlékezeti teljesítményeket privát vagy
publikusmódonegyarántlétrehozhatjuk.Demiaz,amiemlékekkétesziőket?Másszóval
mibenkülönböznekazokareprezentációk,amelyekemlékek,azoktól,amelyekfantáziák?
Azemlékezéskísérletikutatásasoráneztakérdéstáltalábannemteszikföl,minthogyotta
kísérletezőellenőrziamúltat,kitörölhetetlen följegyzésekkel rendelkezik róla,ésamúlt
reprezentációit,valamintamúltróltettmegállapításokatgondnélkülösszetudjavetnisaját
följegyzéseivel.Amindennaposemlékezési feladatokbanazonbannem támogatnakben
nünketilyenkitörölhetetlenföljegyzések,mikéntabbansemsegítenek,amikoragyermek
nekazemlékezésésacsakelképzeltközöttikülönbségettanítjuk.(Vegyükészre,mennyire
természetesnek tűnikazelőzőmondatbana„csak”.)Amegkülönböztetéstnemaképzet
valamelyminőségérevagyazállításvalamelyaspektusárahivatkozvatesszükmeg.Nem
végzünk a múlt nyomait fölhasználó összehasonlításokat sem, minthogy nagyon kevés
ilyennyomlétezik.Azemlékezésnemvalamiféleházilagosarcheológia.

Azemlékeketdiszkurzívanalkotjukmeg.Akisgyermekemlékezőállításainak[memory
claims]mibenlétét az állításoknak a szülővel valómegvitatása szabjameg.Ahitelesség
ilyen nyilvános megvitatása életünk minden szakaszában jellemző az emlékezésre. Ezt
későbbkiegészítik,nempedigfelváltják,akoherenciakritériumai.Ugyancsakkiegészíthet
jükdokumentumokésmásfeljegyzésekhasználatával,melyeksegítségével,mintmondják,
„felfrissítjükemlékezetünket”.Azemlítettmegvitatásokközelebbivizsgálataéppencsak
elkezdődött,ámnéhányérdekeseredménymárismutatkozik(Middleton–Edwards1990).
Minthogyazemlékezésparadigmatikusanszociálistevékenység,mindenképpenfigyelmet
kell fordítaniamegvitatástvégzőszociáliscsoport struktúrájára,különösképpa tagok–
mint egyének és mint kategóriák képviselői – közti hatalmi viszonyok azonosítására.
MiddletonésEdwardseredményeiszerintazemlékezésjogátkétségbelehetvonniéski
lehetsajátítani.Vizsgálatukbankiemelkedőjelentőségűnektűntanematekintetben,hogy
milyenkövetkezményekkeljártegy,azemlékezésjogánakkétségbevonásátjelentőlépés.
Sokkaltöbbhasonlóihletésűvizsgálatot–azazszalagrarögzítettvisszaemlékezőbeszélge
tésekgondoselemzését–kellenemégelvégezniahhoz,hogyazemlékalkotásfolyamatait
részletesennyomonkövethessük.

Amikoraneuropszichológusokbekapcsolódnakazemberiemlékezetmegértésétcélzó
komplex programba, kizárólag azokra az emlékező állításokra támaszkodhatnak,melyek
valamilyenmódonmárjóváhagyástnyertek.Azemlékezésmolekuláinakvadászatasorán
nemkívánunkafantáziákalapjáulszolgálómolekuláknálkikötni.Aneurobiológiaikutatást
talánhelyesmederbentartja,haészbentartjukaztafontosmegfigyelést,hogyazemlékezés
emberekáltalvégzettfeladat,ésazemberekfejébenlévőemlékező„gépek”nemnagyobb
ésnemkisebbjelentőségűek,mintazáltalukugyancsakhasználtmagnetofonokésnaplók.
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Acselekvőegyénmegőrzése

Miazegyénekhelyeazújpszichológiában?AzemberekrészbenazértcsalódtakBrunerés
Millereredetikognitívforradalmában,mertbárBrunerkiemelteazintenciókjelentőségét,
apszichológiábólismételtűntekacselekvőemberek.Haazemberilényekmechanizmusok,
akkorazembereksajátkognitívfolyamatainaknézőivéredukálódnak.Aszemélyszerepea
diszkurzívpszichológiábanegyrésztnagyonegyszerű,egymásikértelembenviszontmég
kidolgozásraszorul.Mindeddigazthangsúlyoztam,hogyazáltalunkmegtettdolgoksze
mantikusértelembencsakannyibanhatékonyak,amennyibenanyilvánosszociálisvilágban
valaki más felfogja őket, és pontos, meghatározott jelentéseket kölcsönöz nekik. Már
Pearcenek ésCronennek a jelentés koordinált kezeléséről szólómunkájában is gondos
elemzéséttaláljukannak,hogyazemberekmilyenmértékbenésmilyenalkalmakkorteszik
viszonylagmeghatározottáaviszonylagmeghatározatlanszociálisaktusokat(Pearce–Cro
nen1981).

Apszichológianemazelszigeteltegyénekvalamilyenkörnyezetikontingenciákraadott
reakcióinak a vizsgálata. Másrészt azonban ostobaság lenne az emberi egyén szerepét
figyelmenkívülhagyni,ésazegyesemberekvizsgálatátelhanyagolni.Valamilyenmódon
szerepelniükkellatörténetben.A„szociáliskészségek”[skills]fogalmátMichaelArgyle
régesrégenbevezette(Argyle1969),ámújításátnemaknáztákkieléggé,nézetemszerint
főként a rettentően régi „kísérletező/statisztikai” metodológia fennmaradása miatt. Az
elgondolásmindazonáltaljóvolt.

Egykészségkétjellemzővonássalrendelkezik.

1. Egykészségmindenekelőtt egy huzamosabb ideig fennálló diszpozíció arra, hogy
bizonyos körülmények között bizonyosmódon cselekedjünk, hogy elütéssel próbálkoz
zunk, amikor azellenfélbefut ahálóhoz.Azonbanmint időben fennállódiszpozíciónak
alapulniakellvalamin,akészséggelrendelkezőegyénvalamilyenállandójellemzőjén.A
készségektöbbségeakészségtanulásasoránkialakultneurálisstruktúrákonalapszik.Ami
korvalakimegtanulfuvolázni,agyaszemipermanensmódonmegváltozik.Adolgotazon
bantovábbbonyolítja,hogy–amintarraanéhaiDonaldBroadbentrámutatott(Broadbent
1981)–azegyesembereknekmásképpenváltozikmegazagya,amikorugyanaztakészsé
getmegtanulják.Deafuvolázáskészségét támogató, illetvemegalapozó lehetségesagyi
állapotokközti különbségeknekvalamiképpvégeseknekkell lenniük, és számosmódon
különbözniükkellafafaragáskészségénekneurálisalapjaitól.

2. Ebbőlazonbannemkövetkezikaz,hogyakészségalapjánakfölfedezéseegybenmeg
felelőértelmezéseannak,hogymiakészség.Valamelykészségetigénylőcselekedetvalami
el vég zé sé nek a he lyes vagy a legjobbmódja.Akészségeketnemcsakmegalapozásukhatá
rozzameg,hanemazokaszociálisanadottkritériumokéskonvenciókis,melyekaztmond
ják ki, hogy mi szá mít va la mi he lyes meg té tel ének.

Hol helyezkednek el ezek a konvenciók és kritériumok? Olykor kézikönyvekben és
használatiutasításokban,olykorazadott tevékenységet folytatókbölcsességében,olykor
pedigegyszerűenagyakorlatbanmagábanrejlenek.Abecenevekreésabecenevekneka
személyiségfejlődésregyakorolthatásáravonatkozóvizsgálatban(Morgan–O’Neill–Harré
1977)azttaláltuk,hogyalegpompásabbbeceneveket–melyekrőlkiderült,hogyeredetük
benésjelentésükbenmeglehetősenstandardmintákatkövettek–kitalálógyermekeknem
rendelkeztekexplicittudássalazokrólakonvenciókról,melyeketjártasságot[skilled]muta
tóteljesítményeikpéldáztak.

Egykészségkövetkezésképpnemredukálhatóneurológiaialapjára,jóllehetnemlétezhet
nélküle.A helyesség szempontja nem lelhető fel ezen alapban, ugyanakkor a helyesség
fogalmanélkülcsakcselekvéssel,nempedigjártasságotigénylőcselekvésselvandolgunk.
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A kész ség kö vet ke zés kép pen két pil lé ren nyug szik: az egyik neurális, a má sik pe dig vagy 
explicitmódonnormatív–aközösségben,vagyimplicitmódon–agyakorlatban.

Miaszerepeazegyéniléleknekadiszkurzívpszichológiában?

Apszichológiaannaktanulmányozása,hogyazemberekhogyan,miért,mikorésholhasz
nálnakjeleketalegkülönbözőbbcélokra:gondolkodásra,tervezésre,megelőlegezésre,ítél
kezésre, hazugságra, számolásra, üzleti birodalmak kialakítására, emlékek bemutatására
stb.Aszemélyközibeszélgetésekésmásszimbolikusinterakcióknyilvánosarénájábana
személyekkimerítőenértelmezhetőkbeszélőkként, zászlólengetőkként,graffitifestőkként
ésígytovább.Ezencselekvésekadottkontextusbanközösvagykollektívaktusokkéntvaló
megértésébennemreleváns,hogyacselekvőkeközbenlétrehoznakeegyegyprivátdis
kurzustis.Amikorigen,akkorazegyesszemélyekprivátdiskurzusailelkükkelazonosak.
Amintarraafilozófusokmárrégenrámutattak,azénmintaprivátéspublikusdiskurzusok
szerzője,önmagábannemegyolyanentitás,melyannakaszemélynekaszámára,akinek
azénje,megfigyelhetőlenne.Ennekafontosténynekadiszkurzivistamagyarázataaz,hogy
az„én”,melymindenegyénmindendiszkurzívaktusánakexplicitvagy implicitmódon
kezdeményezője,nemegyvalamiféleentitásrareferálókifejezés,hanemegyidexikusjel,
melyösszekapcsoljaabeszélés(vagyáltalábanajelhasználat)aktusánaktartalmátésszo
ciális erejét a kérdéses beszélő fizikai környezetével, morális helyzetével és társadalmi
pozíciójával.Publikusésprivátdiskurzusomataz„én”jelzi[indexed],silymódonjelzett,
hogyszemélykéntfelelősvagyokértevalamelyadottközösségben.Nincstehátkülönbség
azegyénnekaprivátbeszédmegalkotásábanjátszottszerepeésapublikusdiskurzusmeg
alkotásábanjátszottszerepeközött.

Adiszkurzívfordulatösszefoglalása

Azelsőkognitívforradalomnagyelőrelépésvolt,megszabadítottaapszichológiatudomá
nyátapozitivizmusáltalrákényszerítettslehetőségeitgúzsbakötőkényszerzubbonytól.A
tudományospszichológia többénemtekinthette irrelevánsnakakognitívfolyamatokat,me
lyekapszichológiatulajdonképpenimagjáváváltak,skomolyankellettvenniőket.Afélre
csúszás,melyetamásodikkognitívforradalommegpróbálhelyrehozni,abbanamódban
rejlett,ahogyanakognitívtevékenységeketabsztrahálták,ésformálisfolyamatokkáalakí
tották.Megvanatörténeteannak,hogyanlopódzottbeakognitívpszichológiábaalátszó
laggyümölcsözőkomputermodellel(melybenakogníciótmintinformációfeldolgozástgon
doltákel)apropozicionálislogika,mintegyolyandiskurzusgrammatikája,melybenmin
den egyes lépés reprezentálható komputálhatóműködésként.Úgy tűnt,mintha amögött,
amitcsinálunk,akognitívtörténésekegytovábbisorarejlene–azinformációfeldolgozás.
Ilyentovábbikognitívtörténésekpedignincsenek.Csakazagybanésazidegrendszerben
lejátszódóneurofiziológiai folyamatok és a terveiket végrehajtó, jártassággal rendelkező
cselekvőkáltalvégzettdiszkurzívfolyamatokvannak.Aneurofiziológiaifolyamatokatafi
zikaiéskémiaiokság,adiszkurzívcselekvéseketpedigaszimbólumhasználatszabályaiés
konvencióiirányítják.Mindebbőlazkövetkezik,hogypszichológusokkéntkettősmunkát
kellvégeznünk.Egyrésztannakneurofiziológiaialapjaitvizsgáljuk,mittudunktenni,ami
korkészségeinkidegrendszerünkidőbenfennállóállapotainalapulnak.Másrésztszemügy
revesszükazemlítettkészségekmindenfélediszkurzívaktusvégrehajtásáraszolgálóinter
perszonálishasználatát.Egytudományoselismeréstérdemlőpszichológiafelévezetőhosszú
útlegutóbbifordulatakülönbözőpszichológiaijelenségek,ígypéldáulazérzelmekrendsze
resésradikálisújraértékeléséhezvezetett.Azérzelmekebbenakeretbennemfiziológiai



152 replika

reakciókvagykondicionáltválaszok,hanemakibontakozóepizódokszerkezetébenpontos
elhelyezkedésselrendelkeződiszkurzívaktusok.Emegközelítésazelmúltnéhányévbena
pszichológiamás területeire iskiterjedt, ígyazattitűdökre (Billig1987),azemlékezésre
(Middleton–Edwards 1990), a felelősség attribúciójára (Edwards–Potter 1992) és így
tovább.Csakremélhetjük,hogyezafolyamatmindaddigfolytatódik,mígapszichológiaa
tár sa da lom tu do mány ok el is mert pa ra dig má já vá vá lik.

Mitteszekéshogyan?

Azeddigielemzéstekinthetőazonkérdésmegválaszolásáratettkísérletnek,hogymiaz,
amitazemberektesznek,azazhogyanmutathatókfelajelenségekszándékoltkéntésnor
matívként.Egykérdésazonbanmégválasznélkülmaradt:ho gyan csi nál juk azt, amit csi
nálunk? Ez a kérdés gondos elemzést igényel.Olvasható a következőképpen: „Hogyan
csináljuk azt, amitmi csinálunk?”, amire a válaszoknak tartalmazniukkell, hogy ennek
soráneztvagyaztatestimechanizmustvagytechnológiaikiegészítőt,esetleghelyettesítőt
aktiváljuk.Olvashatóazonbanakövetkezőmódonis:„Hogyanműködnekazerrevagyarra
a fel adat ra ál ta lunk hasz nált mechanizmusok?”Hasonlítsukösszeazautóvezetéstegyköl
teményrevalóemlékezéssel.Hogyanvezetemazautót?Bizonyosmechanizmusok,mint
példáulasebességváltómozgásbahozásával.Azirántisérdeklődhetünkazonban,hogyan
működik a sebességváltó mechanizmusa. Hasonlóképp, ha azt kérdeznénk, „Hogyan
emlékszemegyversre?”, leírhatnékvalamilyen technikát,mellyeleztvagyazta fizikai/
kémiai mechanizmust aktiválnám agyamban, mely által emlékezem. A mechanizmus
működésimódjánakleírásaazonbannemválaszazelsővagypszichológiaikérdésre,arra,
hogyanemlékszem,vezetekvagycsinálokbármit,amiszándékosésnormatív.

BodorPéterfordítása

AfordítóezútonisszeretneköszönetetmondaniKövecsesZoltánnakésWesselyAnnánakafordításhoznyújtott
önzetlensegítségükért.
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