
* A ta nul mány a Ma gyar Megismeréstudományi Ala pít vány A meg is me rés tár sas el mé le tei cím mel ren de zett 
összejövetelénelhangzottelőadásátdolgozottváltozata.(Gödöllő,1996.január29–31.)Atanulmánymegírása
soránazF020511számúOTKA-pályázattámogatásátélveztem.

1 Amegismerés pszichológiai és ismeretelméleti vizsgálata lépten-nyomon összefonódik egymással, s az e
tekintetbenmeglévőbonyodalmakatlehetőlegnemkívánomfokozni,ezértszükségesnektűnikannakdeklará-
lása,hogyamegismerésésakogníciókifejezéseketjelendolgozatkereteiköztszinonimákkénthasználom.
Hasonlómegfontolásokalapjánkerülnifogomareleváns–mondjuk,KuhntólBlooronátLatourigvezető–
ismeretelméletitörekvésekretörténőhivatkozásokat.
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Whatholdsfor„meaning”holdsfor
„thinking”.

(Wittgenstein:The Blue and
Brown Books, 1965:148)

1.Bevezetőmegjegyzések

Bevezetéskéntszeretnéknéhánymegfonto-
lástelőrebocsátaniarrólakérdésről,hogy
milyen értelmet kölcsönözhetünk összejö-
vetelünkcímének,azaz„amegismeréstár-
sas elméletei” kifejezésnek.A szimpózium
címénekháromtartalmasszavaközülcsak
kettővel foglalkozomkicsit részletesebben:
a meg is me rés és a tár sas terminusokkal.1 
Ezzel, persze, cseppet sem szeretném azt
sugallni,hogyevidenslenne,miaz,amita
kognitívpszichológiánbelülakifejezéssza-
batosértelmébenelméletnek,miaz,amit
modellnek és mi az, amit egyszerűen
újraírásnaknevezhetünk,sevidenslennea
köztük lévő különbség (vö. Pléh és Lányi

1984;Robinson1985).Rátérekteháta„megismeréstársas”szókapcsolatra,melynek–azt
gondolom–legalábbkéthasználatátérdemesmegkülönböztetni:

i)Akifejezésegyik–ésmegítélésemszerintamaipszichológiábangyakrabbanhasznált
–értelmeszerintlétezik–következésképpenelemezhetőis–amegismerésatársasfolya-
matoktólfüggetlenül,pusztánmintindividuálisteljesítmény,illetvefolyamat.Ezenállás-
pontszerinttehátatársaskonvenciók,szabályokvagymegegyezéseknemjátszanakkons-
titutív szerepet a megismerésben. Ebben a felfogásban a megismerés annyiban társas,
amennyibentárgyáttársasobjektumok,eseményekképezik.Azígyértelmezettmegisme-
réshezképestatársasmásodlagos,külsődleges,azazakogníciólogikailagleválaszthatóa
társasról.Egyilyenmegközelítésazutánatársast(amennyibenegyáltalánfigyelmetszentel
neki)utólagosan,mintamegismeréstárgyátpróbáljakezelni,értelmezni.Amikoreztteszi,
akkorakifejezésegyik–külsődleges–értelmébenfoglalkozikamegismeréstársasjellegé-
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2 Alélekfilozófiaklasszikusszekértáboraibatartozókvagyteljesenignoráljákatársast,példáulFodor,vagyaz
egyénből,azindividuálisbólépítikfel,példáulSearlevagyDennett.Azindividualistaszerzőkaszolipszizmus-
tól–haéppenséggelnembüszkélkednekvele–úgypróbálnakmegszabadulni,hogya társast (racionalista
módon)vagybelehelyezikagenomba,és/vagyazindividuálisélményeketanalógiásanmásoknaktulajdonítják
(empiricista alternatíva); vegyük észre, hogy a társasmindkétmegoldásimód esetében következetesen az
egyéninalapul:vagykivirágzik,vagybetudódik.Azilyenálláspontok,persze,nemkizárólagosak–Putnam,
Goodmanésmások is számosolyan elgondolást fejtenekki, illetve javasolnaknyitott kérdésekre,melyek
lényegeéppenaz,hogykonstitutívszerepetbiztosítatársasnak,illetveanyelvhasználatnak.
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vel.Kicsiteljátszvaaszavakkaleztnevezhetjüka meg is me rés tár sas mi ben lé te nem tár sas 
meg kö ze lí té sé nek, azonbanaztjavaslom,nevezzükazilyenelgondolásokatamegismerés-
rőlalkotottindividualistafelfogásoknak.Azilyenelgondolásoknak–nemmeglepőmódon
–atársas,azinterszubjektivitásmegalkotásávalvannakszimptomatikusgondjaik.Akogni-
tívpszichológiavezetőfilozófusaiközülpéldáulamásszempontbólegymássallépten-nyo-
monvitatkozóFodor,SearleésDennettegyarántilyenálláspontotképvisel(Fodor1985;
Searle1983;Dennett1991).2

ii)A„megismeréstársas”szintagmaegymásikhasználatimódjaszerintamegismerés
folyamatábanésgenezisébenszociális,azazbensőlegesen,sui generis társas.Ebbenafel-
fogásban az emberi megismerés nem ragadható meg a magányos felfedezők képével,
inkábbkollektívvállalkozáskéntkellelképzelnünk.Eztnevezhetjük–kicsitszőrszálhaso-
gatómódon–amegismeréstársasmibenlétetársasfelfogásánakvagyröviden:kollektivis-
tamegismerésfelfogásnak.Amennyibenadolgokszimmetrikusak(vö.azindividualistákról
fentebbmondottakkal),várható,hogyazilyenelgondolásoknakvalamiképpaszubjektivi-
tásmegalkotásávalvannakgondjaik.Példaként–hogyszinténészak-amerikaikortársfilo-
zófusokatemlítsek,solyanokat,akikfontosérvekkeljárultakhozzáahagyományoskogni-
tív pszichológia kialakulásához – Putnam és Goodman nevét említem (Putnam 1990;
Goodman1984).

Hasonlóképp,kollektivistamegismerésfelfogástképviseljónéhányklasszikuspszicho-
lógiaimunka,snapjainkszámospszichológusszerzőjeis.Amennyiremegtudomítélni,a
társasmegismeréskollektivistaváltozatánakkövetkezetesvégigviteléretesznekkísérleteta
szociáliskonstruktivizmuscímkéjealásorolhatókülönféleelgondolások.

Afentiekbenmegpróbáltamelkülöníteniamegismerésésatársasegymáshozrendelésé-
nekkét értelmét: az első egyolyan felfogását jelent,mely (olykor legalábbis) szándéka
szerintlehetővétesziatársast,ámatársasmozzanatnakamegismerésbennemtulajdonít
sajátosszerepet,mígamásodikolyanmegismerésfelfogás,melybenatársasamegismerés-
ben–genezisébenés/vagyaktuálislezajlásában–konstitutívszerepetjátszik.Ilyenállás-
pontotképviselGreenwood:

Az inherensen társas pszichológiaimagyarázatokúgydefiniálhatók,mint a személyek által
felismertéselfogadottelrendezésekre,konvenciókravagymegegyezésekrehivatkozómagya-
rázatok.Az individuálispszichológiaimagyarázatokúgydefiniálhatók,mint amelyekolyan
pszichológiaiállapotokravagyattitűdökrehivatkoznak,melyekbenazelrendezések,konvenci-
ókvagymegegyezésekfelismerésevagyelfogadásasemmiféleszerepetnemjátszik(Green-
wood1994:91).

Atovábbiakbanamegismerésazonelemzésikísérleteivelfoglalkozom,melyekszerint
azemberikognícióinherensentársas.Annakillusztrálására,hogya„magányosmegismerő”
doktrína meghaladásának igénye nem posztmodern-hermeneutikai-relativista kutyagumi
stb.–kéretikmindegyikkifejezéstehelyt,ámcsakehelyt,szarkasztikus-pejoratívintoná-
cióvalérteni–,smárjóidejejelenvanalélekrőlvalógondolkodásban,hárompéldátfogok
rövidenemlíteni:Meadkísérletéta lélek,azénésa tudatértelmezésére;Bartletteredeti
pszichológiafelfogását s annak az idők folyamán bekövetkezett finom változását; végül



replika 107

egyetaközelmúltból:akognitívfejlődésrőlkialakítottfelfogásokelőfeltevéseinekBruner
javasoltakibontását ésmegkérdőjelezését.Eztkövetőenkét, hasonló igénnyel fellépő, s
önmagátszociáliskonstruktivistánakdefiniálómegközelítésimódnéhányközpontifelveté-
sétmutatombe:előbba lélekszociológiájánakCoulteráltalképviseltváltozatát,majda
Rep li ka jelentematikusblokkjánakkiindulótanulmányábanmegjelentszemléletmódot,a
Harréáltalkidolgozottdiszkurzívpszichológiát.Végezetülpedigkörbekerítemadolgoza-
tot,azazvisszakanyarodomacímbenszereplőhasonlathoz,azéterhez.

2.1 A lé lek ről, az én ről és a tu dat ról

G.H.Meadmunkásságánakbizonyosösszetevőifeltehetőenközismertek,sjelenkeretek
köztnem iscélom,hogy részleteiben ismertessemőket.TörekvéseitCharlesMorris–a
Mind, Self and Society (azazAlélek,azénésatársadalom)címűkötetösszeállítója–álta-
lánosságbanígyjellemzi:

Meadannakmegmutatásáravállalkozik,hogyalélekésazénatársasbólkeletkeznek–mara-
déktalanul;továbbáannakmegmutatására,hogykeletkezésükmechanizmusátanyelvbiztosít-
jaavokálisgesztusformájában.Aztgondolom,Meadsikeresenvégezteelezeketafeladatokat,
különösenazonnyelvimechanizmusazonosítását,melyáltalalélekszociálisankonstituálódik,
smelynekrévénazönmagánakmintobjektumnaktudatábanlevőénmegjelenik(Morris1967:
xiv).

Meadérvelésénekegyetlen–véleményemszerintcentrális–mozzanatáraemlékeztetek
kissérészletesebbenehelyt:agesztusésajelentésteli[significant]gesztus(melyjobbáraa
vokálisgesztus)köztikülönbségtevésre.Rendkívültanulságos,ahogyajelentésteligesztu-
sokkialakulásánakproblémájaMeadelemzésébenösszefonódikagesztusokwundtifelfo-
gásánakbírálatával.

Talánközismert,hogyakísérletilélektanmegalapítója,Wundtszerintamagasabbrendű
megismerésifolyamatok,példáulagondolkodásvagyanyelvhasználatnemvizsgálhatók
termékenymódonkísérletimódszerekkel.UgyanakkorWundt–aközhiedelemmelellen-
tétben–nemhittsemmiféleegyénfelettiszubsztanciában,stöbbszörishangsúlyozta,hogy
a„néplélek”(Volkseele)általahasználtfogalmát„nemszabadösszemosniatranszcenden-
táliscsoportlélekkorábbimisztikusfogalmával”(Blumenthal1973:13).Azösszetettkog-
nitív folyamatokat javaslata szerint objektivációik – nyelv,mítoszok stb. – elemzésével
tanulmányozhatjuk.AWundt-félekí sér le ti és nép lé lek tan ezértnemállíthatószembeegy-
mással, ugyanakkor nem is függetlenek egymástól.Azt gondolom, hogy a gesztusokról
mintanyelvetmegelőzőkommunikációsmódrólkialakítottfelfogáshangoljaösszeőket.S
Meadéppenséggelagesztusokwundtiértelmezésébőlindulki.

A Nép lé lek tan elsőkötetébenkidolgozottelképzelésszerintagesztusoknakegyfelőlbel-
sőlelkiállapotok(előbbérzelmek,majdideák,illetvefogalmak)és–aWundtáltalképvi-
seltpszichofizikaiparallelizmussalösszhangban–adott idegrendszeri állapotok felelnek
meg.Agesztusokmásfelőlamásikat,atársatbefolyásolják,azazkommunikatívfunkcióval
rendelkeznek.Ezutóbbiszerepüketeleinteazáltalérikel,hogyazutánzásrévénamásikban
iskiváltjákakérdésesgesztust,amiaztánamásikbaniselőidéziamegfelelőbelsőpszicho-
lógiaiésfiziológiaiállapotokat.EztafolyamatotneveziWundt„pusztaimitációnak”, il- 
letve„együttgesztikulálásnak”(Wundt1973:147,149).Azilyengesztusokazutánszámos
formaiváltozásonmennekát,miközbenazegyrebővülőasszociációskapcsolatok,vala-
mint az egyéni tudatosság hatására önkényes jelekké, „válaszoló gesztusokká” válnak
(Wundt1973:148).Figyelemreméltó,hogyWundtatermészetesjelekkonvencionálisje-
lekkéalakulásátegyszerűenazegyénitapasztalat–megfelelőasszociációselveketkövető
–felgyülemlésévelésatudatosodássalértelmezi.Ezazapont,aholMeadelégtelennektart- 
 



3 AmintarraPléhCsabafelhívtaafigyelmemet,BühlerközvetlenüliskapcsolatbanálltMeaddel,amikor1927–
28-banChicagóbantartózkodott.
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jaWundt–individualista–megoldását,éshelyettebevezetisaját–kollektivista–javaslatát.
Meadelőbbkifejti,hogyazutánzáskorántsemtekinthetőakonvencionálisjelektanulását
szolgálóprimitívmechanizmusnak,mivel előfeltételezi, hogyazutánzó (válaszkészleté-
ben)márelőzetesenrendelkezikazutánzandóreakcióvalsazannakmegfelelőpszicholó-
giaiállapottal (élménnyel, illetvefogalommal)ésfiziológiaiállapottal.Majdrátérannak
pozitívkifejtésére,miszerintagesztusjelentésteligesztussáválásaabbanamozzanatban
érhetőtetten,hogyatársválaszaimplikálódikbenne.Ugyanakkoratársválaszánakelővé-
telezéseteszilehetővéazegyedszámárasajátviselkedésénekkontrollját,akövetkezménye-
ivelszámoló,azaztudatosviselkedéstis.Ajelentésteligesztushasználatasoránazegyed
sajátviselkedésénekkontrollálásáhozamásikszerepétveszifel.Meadtehátahelyett,hogy
az individuális lélekbőlkiindulvaépítené fela társast,a társas interakcióból indulki,és
annakbelsővétételébőleredeztetialelkit.

Azelemzésszerintabiológiaiegyedlélekkelésénnelrendelkezőegyénnéalakulásaa
nyelvnekköszönhető.Kéttényezőnyerígyelismerést:azadottfiziológiailehetőségekkel
rendelkezőegyediorganizmus, és az, amit anyelv előfeltételez:valamilyen társadalom.
MeadabbanmarasztaljaelWundtot,hogybárhelyesenalapozzaelképzelésétagesztusok
kommunikatívfunkciójára,elemzésemégistöredékes,amennyibenelőfeltételeziatudatos
megismerőt,azént,nempedigelemzéseeredményekéntkapjamegazt.Érdekesmódon
rímelerre,éspersze,Wundtszámosmaikövetőjére,Bühler3funkcionalista-cselekvéselmé-
letinézőpontbólszületettmegállapítása:

…Wundtazösszescsápjátbehúzta,ésmintDiogenészülegyhordóban,másszóvalúgyvisel-
kedikmintegymonádikusteremtmény,akiaztmondjamagának:avilágaz,amitelképzelek
(Bühler1973:37).

2.2 Em lé ke zés és em lé ke ze ti sé mák

A szociális konstrukcionizmus szituálásához további adalékkal szolgálhat Sir Frederic
Bartlettpszichológiafelfogásánakszemrevétele.Bartlettnek,a20.századtalánlegnagyobb
hatásúbritpszichológusánakmindenekelőttazemlékezéskonstruktívjellegénekkimutatá-
sát és séma elgondolásra alapított értelmezését köszönhetjük.ABartlett-féle emlékezeti
sémaleszazutánakognitívpszichológiáraolyjellemződinamikusreprezentációsformák
egyik ősképe (vö.Neisser 1984).Amint azonban arra Pléh is rámutatott, az emlékezés
Bartlett nevéhez kötődő sémafogalma megengedi „azt az értelmezést, hogy a belső
sematizációsmunkatulajdonképpenakülsőtársasstratégiákeredményekéntjönlétre.Az
emlékezetisematizációtalánatársaselbeszélésimintákbólered,amásoknakvalóelmondás
sémáiból származnának a magunk számára a megjegyzés vagy legalábbis a felidézés
sémái”(Pléh1985:19).

Costall tudománytörténetielemzéseszerintBartlettálláspontjaAz em lé ke zés megjele-
nésekor,azaz1932-benátmenetistádiumbanvolt.„Az em lé ke zés átmenetimunka,világosan
képviselikorábbikulturálisnézőpontját,ugyanakkorazonbanindividualistaésmechanikus
kogníciófelfogástismutat,melyetBartlettmagaabritpszichológia»hivatalos«vezetőjének
szerepébenegyreinkábbelőtérbehelyezett”(Costall1991:51).

Az1923-asPsychology and Primitive Culture idejénBartlettálláspontjaszerintapszicho-
lógialeválasztásaatársas/társadalmitényekről,aszociológiárólazzalaveszéllyeljár,hogy
olyanmagyarázatokatkeresünk,melyekbenamagyarázat„mindigazegyénhezmegyvissza,
úgyábrázolvánőt,minthabármiféleszociáliscsoportonkívüllétezne”(Bartlett1923:8),
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shozzáteszi:azindividuumpszichológiájánakilyenelgondolásaaliglennetöbb,mintpszi-
chofizika.Az1932-benmegjelentEm lé ke zésbenezaténymár„sokgondotokoz”(Bartlett
1985:345),zavarbaejtőnekminősül:

Úgylátszik,arrakényszerülünk,hogybevalljuk:ahiedelmekből,konvenciókból,szokásokból,
hagyományokbólésacsoportrajellemzőintézményekbőlszármazóviselkedésisaszociálpszi-
chológiaanyagátképezi.Elméletilegfogalmazvaezmeglehetősensokgondotokoz,hiszenazt
jelenti, hogy a pszichológiábanminden a szociálpszichológiához tartozik, kivéve a teljesen
egyedieseteket,valamintazolyanválaszformákat,melyeketközvetlenülsdominálóanfizikai
ingerekhatároznakmeg(Bartlett1985:345).

Néhány évtizeddel később, így például az Encyclopaedia Britannicában megjelent
Memory szócikkből,pedigmárteljesenkimaradazemlékezéstársasmeghatározottságára
történőhivatkozás(Bartlett1973).CostallelemzéseszerintBartlettelméletielmozdulása
részben„egyetemszociológiai”éstudományszociológiaiokoknak,snemelvimegfontolá-
soknakköszönhető.Elemzésétígyfoglaljaössze:

HaBartlettet„úttörőnek”tartjuk,akkorakogníciókét, egymássalszembenállómegközelíté-
sénekúttörője.Azegyikakognitívpszichológiaismerősfajtája,melyvagyfigyelembesem
vesziatársastésakulturálisat,vagyalegjobbesetbenfejünkbe„privatizálja”…Amásikegy
radikálisalternatíva,melyetBartlettszinténsegítettmeghatározni.Ennekapszichológiánaka
tárgyaazegyénmarad–akiazonbantársadalmirendbenél,résztvevőatársasvilágban(Costall
1991:51).

2.3 A kog ni tív fej lő dés ről

Akollektivistamegismerésfelfogáspszichológiánbelülifolyamatosjelenléténekillusztrá-
lásáhozakognitívfejlődéskutatásiterületérőlmerítemharmadikpéldámat.Jóllehetalocus 
classicus etekintetbenaszázéveszületettVigotszkijlenne,mostmégsemazőelgondolá-
saiból indulok ki, hanem Bruner elemzésére fogok támaszkodni. Bruner meglehetősen
fontos szerepet játszott a hagyományos kognitív pszichológia kialakulásában (Bruner
1973),csakúgymintVigotszkijangolszászbefogadásában(Bruner1962).

A tranzakcionális én című esszéjében a kognitív fejlődés hagyományos felfogásának
négytételétemelikiéskérdőjelezimeg(Bruner1987).Ezeksorbanakövetkezők:

i)azegocentrikusperspektíva,vagyisazafelfogás,melyszerintagyermekekeleinte
nemképesekmásokperspektívájánakfelvételére,errecsakfejlődés,illetvetanuláshatására
lesznekképesek;

ii) a tripartizmus,melyen lényegébena lélekmegismerésre, érzelemreéscselekvésre
történőhármasfelosztásátérti;

iii)aprivátság,melyszerint létezikvalamifélebensődlegesén,melykimondhatatlan,
privát,akultúrántúli;

iv)aközvetítésnélküli fogalomalkotás,melyszerintagyermekalapjaibanavilággal
valóközvetlentalálkozásoksoránsajátítjaelismereteit,nempedigamásokkalfolytatott
interakciókésegyezkedéseksorán.

Szimptomatikus, hogy a tripartizmus kivételével mindhárom előfeltevés közvetlenül
releváns amegismerés társas jellege szempontjából. Természetesen fölvethető, hogy az
egocentrikusperspektívaésaprivátságfeltételezésétesetlegkiiktathatjaazallocentrizmus
vagya„nemprivátság”valamelyik,kardinálisnaktekintettösszetevője:példáulazintencio-
nális állapotok regisztrálásához szükséges tudás (lásd Csibra 1996) vagy egyenesen az
interszubjektivitás(Trevarthen1979)veleszületettségénekhipotézise,azazaHermann-féle
megkapaszkodásiösztön(Hermann(1984[1943])valamelymodern(azazkognitívterminu-
sokbanmegfogalmazott)reinkarnációja.Vegyükazonbanészre,hogyazilyentípusúhipoté-



4 Jacobígyjellemzia17–19.századibiológiafejlődésszemléletét:„Acsíraajövendőélőtest-terve;snempoten-
ciálisan,amagegyikaktívrészeként,amelybőlfokozatosanfejlődikakislényteste,ahogymegvalósulegy
terv,hanemmaterializáltan,ajövendőszervezetminiatűrmásaként.Mintegymindenrészében,mindendarab-
jában,mindenrészletébenmegkisebbítettmodell”(Jacob1974:80),hiszen„Hogyanisszülethetnetyúktojás-
ból,hanemlennejelenatojásbanmindaz,amiatyúkotjellemzi,amiegymeghatározott,láthatóstruktúra”
(Jacob1974:88).Mutatismutandis–kortársaink,Chomsky,Fodorsnagyszámúkövetőiknézeteiezek,csupán
atestiselvilegláthatómorfológiahelyettmaalelkisláthatatlanmorfológiárólszólatörténet.
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zisekönmagukbanmégnemelkötelezettekamegismerésindividualistaversus kollektivis-
ta felfogásának fentebb részletezett értelmében.Bármilyen szofisztikált, s az innátizmus
szelleménekmegfelelőkezdetilehetőségekkelruházzukisfelazújszülöttet,atulajdonkép-
penifejlődésjellemzésétilletőenmégmindigválasztanunkkellamegismerésindividualis-
ta versus kollektivista alternatíváiközött – amennyibennemkívánunka17–19. századi
predarwinibiológusokhozhasonlóanteljességgelpreformistáklenni(vö.Jacob1974).4 A 
jelzettalternatívákjobbárarejtettekmaradnak,ámhareflektálatlanulis,demegjelenneka
fejlődés-lélektaniszakirodalomban.Akollektivistamegismerésfelfogástképviselipéldául
Tomasellónakésmunkatársainakakulturálistanulástípusaitésevidenciáitáttekintőtanul-
mánya(Tomasello,KrugerésRatner1993),vagyBrunernekakultúramindennapigyakor-
latábanmeghatározószerepetjátszópragmatikaibeszédfunkciókelsajátításátaszülőáltal
fenntartott alakzatokban, illetve nyelvi játékokban megragadó elemzése (Bruner 1983).
VelükszembenindividualistaelképzeléstfejtkipéldáulKarmiloff-Smith(1996[1994])a
kognitívfejlődésrőláltalábansa„reprezentációsújraírás”(RR)–azazvalamelyestkevésbé
elmélethezkötöttterminológiával:areflexió–kialakulásárólkülönösen.Ahibázásokésa
társaktanulásban,illetvefejlődésbenjátszottszerepévelszembenérvelveígyfogalmazza
megálláspontját:„Haddmenjekelolyanmesszire,hogyaztmondjam,azRRfolyamata…
azemberieredetiségegyikösztöne”(Karmiloff-Smith1994:706).Karmiloff-Smithteháta
kognitívfejlődéstvalamiféleösztönösönkibomlófolyamatnakábrázolja(vö.BodorésPléh
1994).

Mind Bruner, illetve Tomasello és munkatársai, mind Karmiloff-Smith építenek a
nagyobbrészt az innátizmus által inspirált újabb csecsemőkutatások eredményeire (az ún.
korai„kompetenciákat”demonstrálóvizsgálatokra),mígazonbanazutóbbiszerzőindividu-
alista,azelőbbiekkollektivistaálláspontotképviselnekakognitívfejlődéshatótényezőinek
vonatkozásában.Debármikéntalakuljonisazegocentrikusperspektíva, illetveaprivátság
tételezéséneksorsa,nyilvánvaló,hogyafejlődéslélektanközvetítésnélkülifogalomalkotási
doktrínájánakmegkérdőjelezéseakognitívfejlődéskollektivistafelfogásáhozvezet.

3.Szociáliskonstrukcionizmusésmegismerés

Napjainkbanegymástólsoktekintetbenkülönbözőszerzőkazonosítjákmagukatszociális
konstruktivistaként apszichológiánbelül. Így szociáliskonstruktivistának tartjamagát a
szociálpszichológusKennethésMaryGergen;ahetvenesévekbenmégbehavioristakénta
csecsemőkdiszkriminációsválaszaittanulmányozóJohnShotter,azegykoriStrawsonés
Austin tanítvány s eredetileg nyelv- és tudományfilozófus RomHarré éppúgy,mint az
etnometodológusJeffCoulter.Ennekmegfelelőenapszichológiánbelül(is)többféletársas
konstrukcionizmuslétezik.AGergen-félemegközelítésimódegyesimplikációtaPszi cho
ló gia hasábjain amagyar szakirodalom ismegvitatta (lásd aPszi cho ló gia 1983/2, 3, 4;
1984/1-esszámai,illetveaz1993/4-esszámavonatkozótanulmányait).MivelpedigShotter
írásaittalántúlzottanisa„hagyományos”pszichológiaideológiaiimplikációinakostorozá-
sajellemzi(lásdpéldáulShotter1991),ezértatovábbiakbanmindenekelőttCoulterésHarré
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példáján szeretném bemutatni, hogy a megismerés szociális konstruktivista szemlélete
mikéntrealizálódhatprogramszerűen.

3.1 A lé lek etnometodológiája

Azalábbinéhánybekezdésbentermészetesennemlehetcélom,hogyazetnometodológiát
mintsajátosszemléletimódotmegfelelőenbemutassam.Ezértnemtérekkirásemmint
„tudásszociológiára”(Karácsony1995),semmint„atermészettudományhermeneutikájára”
(Márkus1992),azazatermészettudományoslaboratóriumokbanvégzettmunkagyakorla-
tának elemzésére, sem mint az interakciók elemzési módjára, a beszélgetéselemzésre
[conversationanalysis](Psathas1995).Lényegébenarraa„felületére”fogokkoncentrálni,
melyszámunkraitt leginkábbreleváns:hogyanfaragazetnometodológia–vagymiként
Coulterolykornevezivállalkozását,azepisztémikusszociológia(Coulter1989)–alélek-
taniproblémákbólszociológiait?Azazmilyenalaponmerészelbárkiisolyasmitművelni,
mintalélekszociológiája[sociologyofmind](Coulter1979)?

Előbbazonbannéhányszótillenékmondanomarról,milyenigénnyellépfelésmiként
művelődikazetnometodológia–melykifejezésvalamivarázslatrévénmegragadazembe-
rekfejében,ámakívánatosnáltalánkevésbéközismertatartalma.

Azetnometodológia–melynekatyjaHaroldGarfinkel–vizsgálatitárgyátalaikusokhét-
köznapitudásaképezi,azatudás,illetveazokazeljárások,melynekrévénatársadalom
tagjai értelmet adnak környezetüknek, s melyek alapján cselekszenek (Garfinkel 1989
[1967]).MígafenomenológusHusserltésSchützöt–meglehetősenleegyszerűsítvefelfo-
gásukat–azakérdésfoglalkoztatta,hogymilyenalaponjönlétreazegyénitapasztalat,mi
konstituáljaazegyéni(továbbáHusserlesetébena„transzcendentálisfordulatot”követően
azegyáltalánlehetséges)tapasztalatot,addigGarfinkelakérdéstúgyszólvánkitetteazinter-
szubjektívegyeztetésekmezejébe.Ezzelpárhuzamosan,atapasztalatotkonstituálóténye-
zőkelemzéséreHusserlafenomenológiairedukciómódszerétvezettebe,melyneksorána
valóságzárójelbetétetik,samiezutánmarad,azazafenoménekbelsőkonstituálótényezői
képezikavizsgálódástárgyát.Ezekazokatényezők,„típusosságok”,melyekatapasztalat
előzetesét képezik.Garfinkel ugyanezt a problémát kivitte az interszubjektív szférába, s
vizsgálatieszköznekkiötlötteazazóta„garfinkelezésnek”nevezetteljárást(Heritage1992).
Az eljárás lényege, hogy a személyt arra kérjük, szemlélje úgy az eseményeket, illetve
viselkedjékúgy,hogyközbennehagyatkozzéktársaivalközösismereteire.Ennekszemlé-
letespéldájavolt,amikorGarfinkelarrakértediákjait,menjenekhaza,ésotthontegyenek
úgy,minthaalbérlőklennének,azaztegyékzárójelbemindazonelőzetesközöstudásukat,
amelycsaládjukhozkötiőket.Agyakorlatbanaztánpillanatokonbelülkiderült,hogyaz
ilyenkinemmondottismeretekretörténőhivatkozásésazannakmegfelelőcselekedetek
moráliskényszertjelentenek,smegsértésüktársadalmiténykéntszankcionálandó.

Garfinkelnektehátsikerültdemonstrálnia,hogymindennapiviselkedésünk,illetveinter-
akcióinkkinemmondottismeretektömegénalapulnak,továbbá,hogyazemlítettismeretek
„megnyilvánításáért”morálisfelelősséggeltartozunk.Megemlíteknéhánytovábbipéldátis
arravonatkozóan,hogyamagátólértetődő, természetesnekvett teljesítményeketmilyen
területekenelemeztékazetnometodológusok:vizsgálták,hogymilyenmódszereseljárások
révén (vö.metodológia) kategorizálnak valakit az ilyenmunkát végzők öngyilkosnak –
vegyükészreaháttérbenaszociológust,akitezaproblémakevésséfoglalkoztat,hiszena
valamiképpkialakulóöngyilkosságistatisztikákalapjándolgozik(példáulGarfinkel1989
[1967]1.fejezet);milyeneljárásokrévéntalálnakazutcánposztolórendőrjárőrökvalakit
gyanúsnak–amirészbenforrásaabűnözésistatisztikáknak(Sacks1990);milyeneljárások
révénmutatjafelvalakimagátnőnek(Garfinkel1989[1967],5.fejezet),vagyegyszerűen
mikéntmegyünkazutcán(RyaveésSchenkein1984).Nézetükszerintbármilegyenisaz
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öngyilkosság,abűnözés,azutcángyaloglásvagyanő,ennekészlelése,eldöntése,gyakor-
latiprodukálásapillanatrólpillanatragyakorlatiproblémátjelent,melyetarésztvevőknek
módszeresenkellmegoldaniuk,smegoldásaikrólszámotkelltudniukadnitársaiknak,azaz
képeseknekkelllenniükarra,hogyajózanészalapjánértelmesésazadotthelyzethezkötött
magyarázatot[account]adjanakcselekedeteikre.Ezenhétköznapimódszerekteremtikmeg
azutánakölcsönösenértelmeshétköznapivalóságot.Ebbőlkövetkezikprogramjuk:atény-
legescselekvőkmegértéséhezavalóságstabil jegyeit létrehozómódszereket,eljárásokat
kell explikálni.Azetnometodológusok szerint vállalkozásuk fundamentális, amennyiben
mindenfélekésőbbi reflexió,példánakokáért a tudományosvizsgálódás is ahétköznapi
megértődésekennyugszik,tehátazáltalukexplikálteljárásokatudománynakislogikaielő-
feltételeitjelentik.

Amintaztjeleztem,afentebbvázoltmegközelítésimód,kiegészülvénalélekfilozófiai
problémákwittgensteiniánuselemzésével,mintegyvalódimindenevő,kiterjedolyankér-
désekértelmezéséreis,melyekeredetilegapszichológiaterületéretartoznak.Melleslegez
különösenfontoslehetazetnometodológusokszámára,mertegy,aszociológiánbelülköz-
keletűvélekedéspszichologistának,illetveszubjektivistánakminősítiőket.

Coulterakövetkezőképpfogalmazzamegszociológiájánakkiindulópontját.
A„pszichológiai jelenségek”mentalista ésbehaviorista felfogásainaknyelvfilozófusokáltal
kidolgozottradikáliskritikájaképeziazalapotszámomraaszub jek ti vi tás szociológiaivizsgá-
latához(Coulter1979:36).

Coulterszerintaz,amitszubjektívnek,azazahagyományoskartéziánusértelembenkizá-
rólagosan az egyén számára rendelkezésre álló lelkinek (élménynek, érzésnek,mentális
tartalomnakstb.)tekintünk,azavonatkozómentáliskifejezéseknekalogikai-grammatikai
használattól(àlaWittgenstein)saterminusoknakarésztvevőkhözkötött,mindennapiszi-
tuált használatától (etnometodológia) eloldozott alkalmazási módja.A következőkben a
szándékosságmentalistaértelmezésénekkritikájátésetnometodológiaiértelmezésétmuta-
tombevázlatosan.

Aszándékterminusamentalistafelfogásszerintegykizárólagazegyénszámárahozzá-
férhető,belsőmentálisaktusravagyfolyamatrareferál,melyvalamelycselekedetetmeg-
előz,illetveazzalegyüttjár–állapítjamegCoulter.Ezazelképzelésazonban–folytatja
–aszándékosságmintkifejezéshétköznapi,józanészenalapulóhasználatátszisztematiku-
san átalakítja-kiiktatja.Amennyibenugyanis a szándékhoz– amentalista értelmezésnek
megfelelően– a személykizárólagosmódon férhetnehozzá, azaz csakő tudhatna róla,
annyiban értelmes, intelligibilis lenne bármiféle szándék bejelentése bármiféle körülmé-
nyekközt,függetlenülaszituációbanmásokszámáramegfigyelhetősrelevánsnaktekintett
tényektől. Azaz semmi alapja sem lenne másoknak arra, hogy ilyen megállapításokat
tegyenek:nemazálltszándékodban,nemeztakarod.Aszándékmentalistafelfogásakövet-
kezésképpnemvédhető,érvelCoulter.

Aszándékbejelentésesajátosillokúciósaktusmegtétele,melybizonyossikerességifel-
tételeketkövetelmeg,tehátalapvetőkapcsolatvanazegyesszándékfajtákéskörülménytí-
pusokközt.A„szándékombanáll”megtanulásanemvalamiféleintrospektáltbelsőállapot
címkézése,hanemegykomisszíva(azazvalamelyjövőbelicselekedetmellettielkötelező-
déstmegnyilvánítóbeszédaktus)elsajátításaàlaAustin.Ennekmegfelelőenegyszándék
leírásavagydeskripciójaegycselekedetleírása,egyvártvagyelőrelátottcselekedeté,nem
pedigegytapasztalatévagyélményé.Eztermészetesennemjelentiannakkétségbevonását,
hogyaszemélyekszándékaikatolykormegtarthatjákmaguknak.Aztazonbanjelenti,hogy
amitaszemélymegtartmagának,azcsakisaszituációbanrelevánstényekalapjánírhatóle
megfelelőmódonmintszándék,snempedigmintvalamimás,példáulvágyakozásvagy
ábrándozás.MintCoulterkifejti:



5 Érdemesmegjegyezni,hogyvonatkozóelemzéseibenCoulternemvesztudomástaszándéktulajdonításszoci-
álpszichológiaielemzéseiről,azattribúcióelméletről(mikéntDennettsem).AzattribúcióelméletHeiderfeno-
menológiaiindíttatásúbelátásaibólindultki,majdazokatformalizáltkalkulusokkámerevítette,saközelmúlt-
banfordult(vissza?)ahétköznapinyelvhasználatelemzéshez(lásdpl.EdwardsésPotter1992).
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Aszándékokbejelentéseiéstulajdonításaikövetkezésképpnyilvánostényállásoknakmegfele-
lőenszerveződnek,sértelmességüketnemvalamifélementáliskegyelemnek,hanemnyilvános
tényállásoknakköszönhetik.…Egyszándékbejelentésenemaszemélyinkorrigibilisleírása
sajátmentális állapotáról, hanem valamely cselekvés iránti elkötelezettségmegnyilvánítása
(Coulter1979:41).

Aszándéktulajdonításaakárazilletőellenkeződeklarációjaellenéresemvalakilelkének
belsőműködésérevonatkozótalálgatás,hanemamagatartásésakörülményekértékelése,
melyolykormegfelelően fedheti fel a személy tényleges elkötelezettségét,olykorpedig
nem.Aszándékbejelentésekés-tulajdonításokhelyzetenkéntváltoznak,különösenafele-
lősség,ahibáztatásésaszégyentársasmódonkialakulólehetőségeimentén.„Nincsértelme
tehátannak,hogyazemberiszándékokvalamilyenáltalánospszichológiaielméletétkeres-
sük”–vonja leakövetkeztetéstCoulter (Coulter1979:42).Aszükségtelensa fogalmi
viszonyokateltorzító idealizációkhelyett amindennapi interakciókban felbukkanószán-
dékbejelentésekés-tulajdonításokempirikuselemzésérevanszükség.Aszándékmegadá-
sa,mintacselekedetreadottindokokegyikfajtájabeágyazódikahelyzethezkötöttgyakor-
latimagatartásba,smagaistevékenység.

Azindokokbejelentéseiéstulajdonításai(legyenekazokformájukbancélok,szándékok,motí-
vumok,konvenciók,vágyak,illetvevelükrokonságbanállóegyébértelmezések,skészüljenek
akárazáltalukmagyaráznikívántcselekedetekmentsége,igazolásavagyfeljogosításacéljá-
ból)empirikusszociálisjelenségek(Coulter1989:142).

Könnyenbelátható,hogyacselekedetekmegindoklásaésennekigényléseagyakorlat-
bannemjelenhetmegbármikorazinterakciósorán.Eztegy„házi”garfinkelezésselminden-
kikipróbálhatja.Ehhezelegendő,hogyamintminketilletaszólásjoga,egymásutánnégy-
ötalkalommalcsupánannyitkérdezünkavelünktevékenykedő-beszélgetőtársunktól:„mi
voltaszándékod,amikorezttetted-mondtad?”Ilymódonazonnalelőtérbekerülazindok-
láskonvencionálisjellege.Acselekedetekhétköznapimagyarázatainakelemzéseibőlegye-
bekköztakövetkezőempirikusandokumentálhatótulajdonságokatemelikiCoulter.

Az„indokmegadásának”[reason-giving]mindenformájátszociológiaijelenségekreirányuló
hallgatólagosorientációkszervezik: ilyenekpéldáulvégrehajtóikésbefogadóikszituációsan
tulajdoníthatótagságikategóriái,[és]atevékenységnek[azindoklásnaka]kommunikatívinter-
akciómeneténbelüliszekvenciáliselhelyezése(Coulter1989:145).

Azazarésztvevőkszociális identitásánakkimunkálásaésazéppenzajlócselekvéssor
szintaxisaegyarántkonstitutívacselekvésekhétköznapimagyarázatában.5

3.2 A diszkurzív pszi cho ló gia

AnyelvfilozófusHarrépszichológiaimunkásságátcsaknemnegyedszázadaapszichológia
megújításának igénye jellemzi.Törekvéseit ez idő alatt különféle elnevezésekkel illette.
Korábbanazetológiamintájáraelképzelt,azállatokatsajátkörnyezetükbenvizsgálósa
jelentéstelimagatartást,illetveazaktoráltalmagyarázhatóviselkedéstgenezisébenvizsgá-
lóetogénikuspszichológia(HarréésSecord1972;Váriné1981)programjáthirdettemeg.
Eztkövetőenegyfajtacselekvéspszichológiakialakításáratettkísérletet.Ebbenamegköze-
lítésbenaviselkedésmeghatározó,azaz„kontroll”tényezőiköztmégminda„társas”,mind
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azelme„mélystruktúrája”helyetkap:„Feltételezésünkszerintalélekstruktúrájaésatársas
rendanyelvistruktúraevolúciójávalvalamilyenmódonösszehangoltanalakultki”(Harré,
ClarkeésDeCarlo1985:27).

AzutóbbiévekbenHarréleginkábbszociáliskonstrukcionizmusra(Harré1986),illetve
diszkurzívpszichológiárahivatkozik(HarréésGillett1994).Érdeklődésetehátaszociál-
pszichológiátólfokozatosantágultapszichológiaegészefelé.Kiindulásaazonbanmindvé-
gigazonosmaradt:azaktív,cselekvőemberektanulmányozását tartjaalapvetőcéljának,
mégpedigmindvégigtörekedvénarra,hogyamindennapinyelvfilozófusainakvonatkozó
elemzéseitfigyelembevegye.Úgygondolom,ebbenrejlikHarrépszichológiaimunkássá-
gánakigazieredetiségesugyanakkortörékenysége.

Adiszkurzívpszichológiakidolgozásánaklogikus–ésmeglehetősenváteszi–következ-
ményeamásodikkognitívforradalombejelentése.Alábbadiszkurzívpszichológianéhány
olyanvonatkozásátmutatombeéselemzemröviden,melyekaRep li ka előzőszámában
közölttanulmányábannem,illetvecsakrészbenkerültekszóba(Harré1997).

HarréésGillettkétwittgensteinimunka,aTractatus és a Vizs gá ló dá sok össze ve té sé vel 
példázza,hogyalélekmentálisreprezentációra(képelméletre)alapozottfelfogásamilyen
inherens problémáktól terhes.Ezek a nehézségek – szerintük – nemmerülnek fel, ha a
jelentést normatív (szabálykövető) és intencionális jelhasználatként fogjuk fel (Harré és
Gillett 1994: 18–21). Ha azután az életformába ágyazott nyelvi játékokat diskurzusnak
nevezzük, elérkezünk Harré pszichológiáról kialakított elgondolásának névadójához és
központiterminusához.AdiskurzuskifejezéstHarrébevallottankitágítvahasználja:min-
denolyantevékenységetdiskurzusnaktekint,amelyintencionálisésnormatívmódonkor-
látozott.A diszkurzív folyamatot – azaz valamely jelrendszert felhasználó intencionális
aktusoksorát–egykonkrétvagyáltalánosítottmásikhozigazodóközös teljesítménynek
tartja.S felfogásábana léleknemmás,minta személyáltal „privátmódonvégrehajtott
diszkurzívcselekvések”összessége.

AdiszkurzívpszichológiaegyikmódszerekéntHarrébemutatjaéspéldázzaaverbális
ekvivalensek behelyettesítésénekmódszerét. Ennek alkalmazása során „verbális ekviva-
lenst”kelltalálnunk„bármelynemverbáliscselekedetre”.Elsőpillantásraezmeglehetősen
kevéssészofisztikáltmódszernektűnikapszichológusokszemében.Miféleadataz,amit
ígykaphatunk?Semmiidőiadat.Semmihibaadat.Hibaadatazonbanmégisvan,csaknem
ahagyományos,avizsgálóáltalfelállítottnormáhozképestértelmezetthiba.Ámnefelejt-
sükel,hogyHarréproblémájaacselekvőszámárarelevánsjelentésmegállapításaésvizs-
gálata, nem pedig a pszichológus által előírt mércéhez történő igazodás mértékének a
felbecslése.Értelmezésemszerinta„verbálisekvivalensekbehelyettesítésénekmódszeré-

 Alélekmélystruktúrája —> ? <— Társasrend 3.szint

   Tudatosság   2.szint

  Viselkedésirutinok  1.szint

Aviselkedésirányításánakhierarchikusszintjei(Harré,ClarkeésDeCarlo1985:27)
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vel”Harrétulajdonképpenexplicitformárahozzaéshatókörébenkitágítjaaztamódszert,
melyetAustin,illetvebizonyosértelembenSearleisabeszédaktusokelemzésesoránalkal-
mazott(Austin1990[1962];Searle1969).MígazAustinvezetteszombatiösszejövetele-
kenanyelvhasználatelemzésesorána„behelyettesítést”arésztvevők„ésszerűkonszenzu-
sa” kontrollálta (Bodor 1996), addig Harré javaslatában a „helyzetet ismerők” játsszák
ugyaneztaszerepet.AmagamódjánugyanezttesziegyébkéntSearleisamentálistartalom
és a beszédaktus egymásra vonatkoztatásával, a kifejezhetőség elvének posztulálásával
(Searle1969:19–21),csaknálaegyetlenindividuumaz,akikiakarjafejeznimagát:mások-
nakebbennemjutszerep–azérthetőségelvétSearlenemvezetibe(Bodor:előkészületben).

Egy táblázat erejéig érdemes megemlíteni, milyennek képzeli el Harré és Gillett a
diszkurzív pszichológia (lokális) ontológiáját, azaz az adott tudományon belül született
elemzésekhezháttérként(ésugyanakkorkorlátként)szolgáló,alapvetőkéntelfogadottléte-
zőkkategóriáit(HarréésGillett1994).Apszichológiaszámáraelképzeltvigotszkijionto-
lógiaamechanikusvilágképnewtoniontológiájávalösszevetvekerülbemutatásra:

AfilozófusHarréésazidegsebészGillettatestéslélekköztiviszonyhagyományoskér-
désétazagyésadiskurzusköztiviszonyproblémájáváalakítja,saholográfiaanalógiájával
próbáljamegszemléletessétenni.Aholografikusképolymódonalakulki,hogyatárgyat
kétlézernyalábvilágítjameg,satárgyrólvisszaverődőfényekközös,interferálódottnya-
lábjahozza létreaholografikusképeta lemezen.Az ígykialakult„kép”nemhasonlíta
tárgyra,haazonbanatárgylemeztisméta„képet”eredetileglétrehozófénnyelvilágítják
meg,előtűnikazeredetitárgyháromdimenziósképe.Azelképzelésszerintadiskurzusa
lézernyalábnak,azagypedigaképetreprezentálólemeznekfelelmeg.

 lézerfény lézerfény
tárgy lemez kép

 diskurzus diskurzus
tapasztalat agy viselkedés
(HarréésGillett1994:94)

Mindezaztjelentené,hogyatapasztalatokreprezentációiazaktuálisdiszkurzívfolyama-
toknakmegfelelőenszerveződnekazagyban,sismételtmegjelenésükhasonlódiszkurzív
kontextustfeltételez.

Afentebbbemutatott,„megalapozó”igénnyelfellépőállásfoglalásokmellettmegemlí-
tendő,hogyadiszkurzívpszichológiaszemléletévelegybevágómunkákazáltalánospszi-
chológia–Harréfentebbidolgozatábanisérintett–szokásosfejezetein(pl.azemlékezés
vagyazérzelmek)túlapszichológiamásterületeireiskiterjednek,ígypéldáulaszemélyi-
ség(MühlhauslerésHarré1990;Andersen1994;Bruner1994)vagyklinikaipszichológi-
ára(CappsésOchs1995;Hallam1994;WienerésMarcus1994).

ontológia
newtoni
diszkurzív

térésidő
emberek

dolgok,események
beszédaktusok

kauzalitás
szabályokéstörténetek

el he lye zé si rend szer entitások relációk

(HarréésGillett1994:29)
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4.Konklúziók

Befejezésként–bárakelleténéltalánáltalánosabban,deremélhetőlegnemtorzítva–meg-
próbálomnéhánypontbanösszevetnia szociáliskonstrukcionizmusetnometodológiaiés
diszkurzívpszichológiaiváltozatát.

Közös vonásuk, hogy a pszichológiai problémák elemzéséhez elégtelennek tartják a
behaviorizmusmélyénrejlőelképzelést,melyszerintaviselkedésésaviselkedésváltozása
(a tanulás)mechanikusandeterminált.Továbbá,semakognitívpszichológiábanjelenleg
meghatározó,ahasználóteszközévelazonosító(illetveahhozasszimiláló)gondolatilépést,
melynekeredményeakomputer-modell,semazahhozillesztettmentalizmustnemkívánják
követni.Emellettnemfeltétlenültartjákmegfelelőmódszertanikiindulópontnakaz„itta
lélek,haddmérjem”hagyományosjelszavátsem.Megpróbáljákviszontlevonniatanulsá-
gotrészbenamindennapinyelvfilozófusai,részbenpedigafenomenológusokelemzései-
ből,megpróbáljákelkerülnialelkijelenségekelprivatizálásátésreifikálását,sakogníciót
úgyvizsgálják,mintamelyeredetébenésműködésébentársasmódonkonstituálódik.

Azetnometodológiáratámaszkodómegközelítéstfenomenológiaieredeténekköszönhe-
tőenszigorú,sajátosépítkezésimódjellemzi,ennekellenéreképviselőinemkívánnakrend-
szertépíteni,legalábbisnemakifejezésszaktudományokrajellemzőértelmében.Azetno-
metodológia tartalma nem más, mint az értelmes emberi viselkedés „infrastruktúráját”
képező eljárások feltárása, s némi képzavarral élve, ad astra helyzethez, kontextushoz
kötöttségénekismételtdemonstrálása.Ezzelszükségképpenegyüttjár,hogyalélekrealista
képénekmegfestésénfáradozó,rendszerjellegűtörekvésekhezképestCoulterelemzéseia
pointilizmus benyomását keltik. Egy másik lehetséges vád szerint az etnometodológiai
elemzéseksemmitmondóak,olykormeglehetősenbonyodalmasmódonaztmesélikel,amit
máreddigistudtunk.Ez,persze,bizonyosértelembenigaz,ámmintvádnemfeltétlenül
helyénvaló.Coulterlegalábbisaztgondolja,hogy„anembiológiaihumántudományokban
valójábannagyonkevésolyanvalódi fogalmiújítást találhatunk,melynem torzítja el a
kulcsfontosságúkategóriákkonceptuálisstruktúráit”(Coulter1979:6).

AHarréfelvázoltadiszkurzívpszichológiasokszempontbólellentétes igényekkel lép
fel,mintaléleketnometodológiája.AtudományfilozófusésprogramhirdetőHarréthatáro-
zottelméletalkotóitörekvésekjellemzik.Rendszerespszichológiakialakításánfáradozik,s
kiinduláskéntehhezolyanmegalapozókérdésekrekínálválaszt,minta„Mialélek?”,„Mi
apszichológia tárgya,saztmilyenmódszerrel ismerhetjükmeg?”,„Mia lelkiésa testi
viszonya?”meglehetősenegyeneskérdései.Ilyenkérdéseketazelsőévespszichológushall-
gatókszoktakkérdezni,sapszichológiávalvalónéhányévnyifoglalatoskodásutánrend-
szerintegyzavartvagylesajnálómosolyaválaszunk.EzenfelülHarré,persze,kísérletet
teszapszichológiatematikusterületeinfelgyülemletttényekésismeretekértelmezéséreés
továbbiismeretekdiszkurzívpszichológiaialapontörténőfeltárásárais.

Adiszkurzívpszichológiakiáltványszerűmeghirdetésévelszembenfelvethető,hogya
nagyléptékűvíziókhelyettfoglalkozzunkarészletekkel,apozitívtényekkel,hiszazördög
éppenarészletekbenlakozik.Ámalehetségesválaszsemkevésbéerőtlenállítás:másként
kelleneértelmeznünkatényekegészsorát,sazördöghelyetttalánmásttalálnánk.

A diszkurzívmegközelítés jelen formájának egyik inherens problémája véleményem
szerintabbanrejlik,hogyhiányzikbelőleadiskurzustagolása:alighaazonosugyanisaszi-
tuációhozkötöttközvetlenjelentésteliség„mikroszintje”azadottkultúrárajellemzőnyelvi
terminológiaközvetítettetradíciótudás„makroszintjével”.Ugyanezanehézségperszefel-
vethetőadiszkurzívpszichológiadiskurzusfogalmánakegyikősképével,anyelvijátékok
koncepciójánakpszichológiaihasználhatóságávalkapcsolatbanis(BodorésKiss1991).A
filozófusesetlegbeérhetiazzal,hogyajelentésértelmezéséhezegyszerűennyelvijáték(ok)-
rahivatkozik,ámajelentésteliviselkedésrendszeresfeltárásáhozapszichológusnaktudnia



6 Minthogyafényszámoskísérletidemonstrációszerinthullámtermészetűnekbizonyult,sahullámokterjedését
kizárólagvalamilyenanyagi,azazmechanikailagértelmezhetőközegbentudtákelgondolni,kikelletttalálni,
feltételeznivalamit,amitulajdonságaitlehetővéteszi,illetvemagyarázza.Ezlettazéter,melyazutánrendkí-
vülitulajdonságokkalrendelkezőszubsztanciánakbizonyult:azéteregyszerrevoltmódfelettszilárd(hogya
fényhullámokatmeglehetőssebességgelsveszteségnélkülközvetítse)ésszintevégtelenülrugalmas(hogya
mechanikaitárgyak–égitestek,földitestek–akadálytalanulhaladjanakbenne),mitöbb,fentebbitulajdonsá-
gainakköszönhetőenközvetlenülsehogysemakartmegmutatkozni–„azétertulajdonságairaegyreerőszakol-
tabbfeltevéseketkelletttenni”(Simonyi1986:331).
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kellene,miaz,amiazegyiknyelvijáték,ésmiaz,amimáregymásik.Egyszóval,valami-
lyenalapontagolniakelleneanyelvijátékokat.Bármikéntlegyenis,a„diskurzus/ok”belső
tagolásanehézprobléma,skülönösképpmegnehezíti,hogyazírásmegmaradósígyismé-
teltenvizsgálatalávehetőreprezentációcentrikusképzetehelyett(Nyíri1994)aszóbeliség
tünékenyerőforrásairakelltámaszkodnia(BodorésSzecskő1997).

Befejezésként visszautalok a dolgozat címére, az éterre.Közismert, hogy a fizikusok –
AugustinFresneleredetielképzeléseitkövetően–mintegyszázévigintenzívenkutattákaz
étert,melyet egy rendkívül egyedi vonásokatmutató szubsztanciának tartottak.6 Az éter 
feltételezéséreeredetilegafénykísérletilegdokumentált(hullám)természeténekmegraga-
dásáhozvoltszükség.Afizikusoknak,persze,márjóideje–afényelektromágneseselmé-
leteóta–nincsszükségükazéterre,nemhisznektöbbélétezésében,snemkeresikbizony-
ságát,azéterszeletsem.

Bárafizikatörténetefényévnyitávolságravanalélektanjelenétől,mégisaztgondolom,
afentiekbenkifejtettgondolatoktömörösszefoglalásaésemlékeztetőjelehetazéterésa
mentálisreprezentációköztvontpárhuzam.Azétermintafényközegeésamentalizmus
centrumátjelentőmentálisreprezentációmintalélekközege(azaztulajdonságaitlehetővé
tevőésmagyarázószubsztancia)számostekintetbenmeglehetősenhasonlítanakegymásra.
Amennyiben pedig szociális konstruktivista álláspontra helyezkedünk, akkor amentális
állapotok,folyamatok,reprezentációk,modulok,fakultásokstb.önálló,azazarésztvevők
általkövetettkonvencióktól,értelmetadóeljárásoktólvagyadiszkurzívfolyamatoktólfüg-
getlenlétezésénektételezésenemmás,mintamiazétervoltegykoronafizikusokszámára:
hatékonyfikció.

Vá ros er dő, 1996. au gusz tus.
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