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Drávucz Fanni
Az érzelmek reprezentációja az interakciós folyamatokban

Bevezetés

Az interakciós folyamatok létrejöttének egyik meghatározó – talán legfontosabb – motivációja 
az, hogy szándékunkban áll a másik számára kifejezni a beszédhelyzethez kötődő akaratunkat, 
ítéleteinket, vélelmeinket és érzelmeinket. Az érzelmek kifejezésére széles eszközkészlet áll 
rendelkezésünkre, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a legszélsőségesebb helyzetekben 
is jelzéseket adjunk a másik számára érzelmi állapotunkról. Munkámban az érzelmeket egy 
olyan rendszerbe foglalom, amelyek pszichológiai és fiziológiai alapokkal rendelkeznek, de 
megjelenésük diskurzushoz, interakciós helyzethez kötött.

Az érzelmek kultúráktól független vonatkozásait kutató Paul Ekman megfigyelései a 
kommunikációs helyzethez kötött érzelemkifejezésre korlátozódnak. Álláspontja szerint 
érzelmeinket mindig úgy fejezzük ki, hogy számolunk a másik jelenlétével és információ-
feldolgozó képességével. Ekman leírásai és módszertana hasonlóságot mutat Arisztotelész 
Rétorikájában megjelenő érzelemfogalmakról kialakított rendszerével, amely a szónok számára 
ad instrukciókat a hallgatóság ítéleteinek befolyásolására, amelynek célja, hogy az érzelmekre 
hatással legyen, és befolyásolja a hallgatóság ítéleteit. Arisztotelész leírásai nem korlátozódnak 
a szónoki szituációra és – Ekmanhoz hasonlóan – működésük diszkurzív jellegét hangsúlyozza 
kiemelve az érzelmek fiziológiai alapjait. A diszkurzív jelleg hangsúlyozása lehetővé teszi, hogy 
a funkcionális kognitív pragmatika módszereivel megvizsgáljam, hogyan alakulnak a befogadói 
és megnyilatkozói szerepek és stratégiák a két rendszerben.

Az érzelmek értelmezése a nyelvtudományban

Az érzelmek természete iránti érdeklődés több ezer éves múltra tekint vissza, egyidős a 
pszichológia tudományával. Szoros kapcsolata az emberi léttel folyamatosan ébren tartja a humán 
tudományok érdeklődését. Emocionális viselkedésünk a kommunikációs tevékenység több 
aspektusát érinti. Érzelmeink fogalmi konstrukciója lehetőséget ad arra, hogy viselkedésünket 
behálózva több szinten megjelenjen, és árnyalt stratégiarendszerként értelmezési keretet adjon 
a beszédhelyzetekben a befogadó és a megnyilatkozó számára. A pszichológia régóta vizsgálja 
az érzelmek szerepét az emberi kommunikációban és tényként kezeli azt, hogy a verbális és 
non-verbális kifejezőeszközök megjelenése a beszédhelyzetben a résztvevők érzelmi állapotának 
a függvénye. Az érzelmek kifejezését segítő verbális és non-verbális eszközeink lehetőséget 
adnak arra, hogy az érzelmi polaritás szélsőséges állapotait az interakcióban résztvevő partner 
tudtára adjuk és befolyásoljuk az ő érzelmi állapotait. Az érzelmek és a nyelv viszonya a nyelvi 
rendszer és a nyelvi tevékenység több síkján kapcsolódik egymásba. A jelenségek természetéből 
adódóan a vizsgálatok módszertana a különböző területeken nagyon eltérő. Péter Mihály ’90-
es évek elején íródott monográfiája1 is jól bizonyítja, hogy a nyelvi rendszer különböző szintjein 
jelenhetnek meg azok a rendszerelemek, amelyek az interakció során érzelmi töltetet hordoznak, 
tehát azok az elemek, amelyeknek a megjelenése a fiziológiai tényezőkön kívül érzelmi jellemző 
tulajdonítható. Péter Mihály felteszi a kérdést, hogy van-e a nyelvnek érzelemkifejező funkciója? 
Álláspontja szerint azért nem indokolt a nyelvnek külön érzelemkifejező funkciót tulajdonítani, 

1  Péter 1991.
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mert az érzelemkifejezés behálózza az interakciós folyamatot.2 A kognitív nyelvészet tudásról 
alkotott általános modellje alapján3 az érzelemkifejezés értelmezhető nyelvi funkcióként, amely 
hálózatszerű, dinamikus modellt alkotva részt vesz a nyelvi interakciós folyamatban.

Péter Mihály elemzései alapján az érzelmeket el kell határolni az olyan nyelvi kategóriáktól, 
mint az expresszivitás, stílusérték és nyelvi értékelés, mert ezek nem a nyelvi kifejezések 
eszközeiként értelmeződnek. A szavak és az érzelemkifejezés viszonya úgy jelenik meg, mint 
egy zárt információszerkezetet hordozó egység. Ez alapján négy különböző esetet különít el: 
érzelemfogalmakat jelölő szavak, érzelmek közvetett fogalmi ábrázolását ellátó szavak, értékelő 
minősítő szavak és értékelési funkciót betöltő szavak.4 Grammatikai kategóriák érzelemkifejező 
lehetőségei között a főnév, a névmások és az ige grammatikai tulajdonságaiból adódó érzelmi 
többletkifejezését vizsgálja.5

Az érzelemfogalmakat vizsgáló másik mérföldkőnek számító kutatás egy kognitív modell 
bevonásával értelmezi az érzelemfogalmakhoz tartozó tudáskeretet. Az érzelmi jelentés nem 
köthető szorosan csak az érzelmeket kifejező szavakhoz, ebből következően az érzelmek 
tudományos megismerése a pszichológia, antropológia, a nyelvészet és a filozófia bevonásával 
vizsgálható.6 Az érzelmek hasonlóan más fogalmakhoz prototípus köré rendezhetők célként 
fogalmazva meg, az érzelemfogalom leírásának prototipikus szabályszerűségeit. Kognitív 
modellként a fogalmi metaforát használja, amelyben a HARAG, FÉLELEM, BÜSZKESÉG, 
TISZTELET és a SZERELEM érzelemfogalmakhoz köthető nyelvi kifejezésekben működő 
fogalmi metaforák céltartományait és forrástartományait vizsgálja.7

Az érzelemfogalmak és a metaforamodell-értelmezés bizonyítéka annak, hogy az érzelmek 
nyelvi kifejezésének van egy olyan közvetett módja, amelyek csak egy másik fogalom bevonásával 
válnak elérhetővé és az interakciók során felhasználhatóvá. A kutatás arra azonban nem ad 
választ, hogy ebből milyen általános következtetés vonható le az érzelemfogalom általános 
természetére vonatkozóan. A kutatási módszerek alapján csak azok az érzelemfogalmak 
válnak elemezhetővé, amelyeknek van egy forrástartományként definiált fogalmi köre. Ez 
alapján azok az érzelemfogalmak, amelyeknek nincs ilyen metaforikus kiindulási alapjuk nem 
értelmezhetők a módszertani kereten belül. A másik fontos kérdés, amely megfogalmazható a 
módszertannal kapcsolatban, hogy mi történik azokkal a kifejezésekkel, amelyek valamilyen 
érzelemfogalmat konceptualizálnak, azonban nem jelennek meg bennük a forrástartományhoz 
köthető tudásszerkezetek.

A fenti két kutatás között nagyon sok módszertani különbséget látunk, abban azonban 
hasonlóak, hogy a nyelvben azokat a tartalmi elemeket vizsgálják, amelyek valamilyen érzelmi 
állapot jelenlétére utalnak. Tehát nem magát az érzelmi állapot jelenlétét vizsgálják a nyelvi 
interakcióban, hanem azokat a nyelvi kifejezéseket, amelyek az érzelmek közvetett nyelvi 
reprezentációjára utalnak, vagy valamelyik érzelemfogalom közvetett konceptualizációját 
teszik lehetővé.

A pragmatika és az érzelmek kapcsolata

2  Péter 1991, 39.
3  Langacker 1999.; Shina 2007.
4  Péter 1991, 49–103.
5  Péter 1991, 104–124.
6  Kövecses 1989, 31–32.
7  Kövecses 1989, 33–49.
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Az érzelmek felismerésének pragmatikai nézőpontból történő vizsgálata kognitív és 
szociokulturális megalapozottságot feltételez. Ez alatt egyfelől azokra az alapvető fiziológiai 
jelenségekre gondolok, amelyek a beszédhelyzetben résztvevőket befolyásolják a kommunikációs 
stratégiák kialakítása során. Valamint másfelől azokra a tanulási folyamatokra, amelyeknek 
a során rögzítjük az érzelmekhez köthető viselkedési mintákat. Ez alapot ad arra, hogy az 
érzelmekről egy interdiszciplináris értelmezést adjunk, amely egy pragmatikai nézőpont 
létjogosultságát teszi lehetővé. Ez a pragmatikai alap interakcionális alapot biztosít az érzelmek 
megismeréséhez, amelyben a fiziológiai és a retorikai tényezők (hatáskeltés és meggyőzés) is 
szerepet játszanak.

A szociokulturális megalapozottság a tanulási folyamatokkal szoros összefüggésben olyan 
tapasztalati jelenetek, események rögzítését teszi lehetővé, amelyek során ítéleteket alkotunk 
a megélt történésekről, reakciókról. Ezek az ítéletek a jövőben attitűdként működve alakítják 
a megnyilatkozások során megjelenő érzelmi állapotokat. A társas interakció során megjelenő 
érzelmek elsődlegesen interakciós jellegükkel jellemezhetők. A megnyilatkozásokhoz köthető 
érzelmek a tapasztalatmegosztás során kapnak szerepet, és adaptív tevékenységként értelmezve 
érzelmi állapotokat hívnak elő, amelyek során ítéleteket alkotunk, értékelünk és reagálunk a 
megnyilatkozó üzenetére. Az interakcióban megjelenő érzelmekhez tartozik az a jelenség is, 
amely a kommunikációs folyamatban úgy válik értelmezhetővé, hogy a tervezett helyzetekhez 
stratégiaként kapcsolódik.

Az érzelmek fogalmi természetéhez tartozik a polaritás tulajdonsága, amely alapjaiban 
meghatározza a fogalomról alkotott tudásunkat. Arisztotelész Rétorika című értekezésében 
a polaritás az érzelmek alaptulajdonságai között van említve. A polaritás mentén történő 
tematizálás meghatározza az interakcióban megjelenő érzelmek definiálását és egy rendszeren 
belüli értelmezési keretet biztosít, amely az érzelmeket egymástól teszi függővé.

Az interakciós alapok Arisztotelész Rétorika című értekezésének II. Könyvében található I. 
fejezet tartalmazza, amely a szónok jellemét és az érzelmek felkeltését tárgyalja. Értelmezésében 
az érzelmek a következő definíció bevezetésével jelennek meg:

„Az érzelmek azok a tényezők, melyek megváltoztatják az emberek ítéleteit; 
következményeik pedig a fájdalom és a gyönyör; mint például a harag és a szánalom 
meg a félelem és más efféle érzelmek, valamint az ellenkezőik.”8

Arisztotelész az érzelmeket alapvetően interakciós keretben írja le, amely harmonizál 
a választott funkcionális pragmatikai nézőponttal.9 A tárgyalt érzelmek csoportja pedig 
hasonlóságot mutat az Ekman-féle rendszerrel, amelyet a következő részben részletesen kifejtek.

A bemutatott elméleti háttér alapján az érzelmekről olyan értelmezést adok, amely a három 
nézőpontot egy keretben értelmezi, ezáltal kiemeli az érzelmeknek azt a funkcióját, amely a 
nyelvi megismerő tevékenység szempontjából meghatározza a nyelvhasználatot. Konklúzióként 
egy olyan csoportosítást mutatok be, amely az alapérzelem csoportosításából kiindulva 
Arisztotelész leírásai alapján az érzelmeket szituációs mintákba foglalva írja le, figyelembe véve 
a pragmatika álláspontját a nyelvi tevékenységről.

A pragmatikai nézőpont bevonásával az érzelmek értelmezése két alapvető részre osztható, a 
megnyilatkozóhoz tartozó érzelmi állapotra, amelynek a funkciója az intencióhoz kapcsolódik 
és a befogadóhoz köthető érzelmi állapotra, amelynek ítéletalkotó funkciója a meghatározó. 
A nyelvi tevékenységek során létrehozott világreprezentációk az alapérzelmek ítéletalkotó 
funkciói alapján jönnek létre és az érzelmek megjelenése a befogadón az interperszonális 

8  Arisztotelész 1999, 82.
9  Tátrai 2011.
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kapcsolatteremtés alapvető jele, mert a megnyilatkozó intencióját a befogadón felismert érzelmi 
állapot is legitimálja.

A társalgás során szerephez jutó érzelmi állapotok felismerése a megnyilatkozó és a befogadó 
számára nem kontrollált automatikus folyamat. A kommunikációs tényező eddigi modelljeiben 
az érzelmeket külön nem értelmezték és nem tüntették fel a kutatások. Ennek talán az lehet az 
oka, hogy az érzelmekről szerzett tudományos ismereteink a pszichológia területéről származnak 
és az ott végzett kutatások szinte kivétel nélkül szimulációkon és közvetett megfigyeléseken 
alapulnak. Ez alapján feltételezhetjük, hogy a szociális tanulás során minden érzelmi állapothoz 
tudunk kötni olyan nyelvi viselkedési mintákat, amelyek az érzelmi állapotokhoz köthető 
nyelvi jelölőket hordozzák. Ez az érzelmi állapotra vonatkozó referencia-rendszer egy olyan 
eszközkészletet hordoz, amely azonos nyelvet beszélőknél értelmezhető. Az érzelmi polaritás az 
alapérzelmek fentebb ismertetett jellemzőinél nem kap szerepet, ezért az érzelmek pragmatikai 
nézőpontú tárgyalásánál sem lesz hangsúlyos.

Az interakciós folyamatban megjelenő nyelvhasználat adaptív tevékenységként való 
értelmezése10 a kommunikációs igényeknek és szándékoknak a betöltését tűzi ki célul. A 
kommunikáció során megjelenő alapérzelmek ennek az adaptív tevékenységnek a részét 
képezik és ezen a ponton jelennek meg értelmező közegként a befogadó számára. Az, hogy 
hogyan szerkesztjük meg azt az adaptációs keretet, amely meghatározza a megnyilatkozásainkat 
a szociális tanulás során szerzett tapasztalataink és tudásunk által biztosított választások 
sorozata.11

A pragmatikai nézőpontot a funkcionális–kognitív irányzat biztosítja, amely a 
nyelvhasználatot társas megismerő tevékenységként értelmezi.12 A pragmatika nézőpontjából 
a nyelvi tevékenység során a szubjektum a világról szerzett tapasztalatairól mások számára 
hozzáférhető módon (interszubjektív) világreprezentációkat hoz létre. A világgal kapcsolatos 
tapasztalatok megosztásával az is jellemzi a nyelvi interakciókat, hogy személyközi 
(interperszonális) viszonyokat alakítanak ki és tartanak fenn.13 A nyelvi szinteken megjelenő 
egységek megnyilatkozásokban betöltött funkciója az érzelem-tudás-cselekvés hármas 
egyensúlyán nyugszik,14 amelyeknek az állandó jelenléte dinamikusan változik a megnyilatkozó 
szándékával, ítéleteivel, vélelmeivel egyetértésben.

Az érzelmek integrált módon jelennek meg a nyelvi tevékenység során, tehát a 
megnyilatkozó a befogadó érzelmeit célozza meg, és az érvelés a meggyőzés integráns részeként 
van jelen a megnyilatkozások között. Ebben a diskurzusban a retorika részének tekinthető. 
Hasonló rendszert találunk Arisztotelész Rétorika című munkájában is, ahol az érzelmek az 
interperszonális viszonyokba ágyazva jelennek meg, tehát a megnyilatkozó minden esetben a 
kommunikációs stratégia részeként mint visszacsatolás használja fel a befogadó által reprezentált 
érzelmi állapotot.

Arisztotelész által leírt érzelmi állapotok módszere a téma természetéből adódóan, a szónok 
számára ad instrukciókat arról, hogy hogyan befolyásolhatják a befogadó érzelmeit. A teljes 
rendszerről nem tudunk pragmatikai értelmezést adni, mindenesetre figyelemre méltó, hogy 
Arisztotelész olyan módon ad tanácsot az érzelmekről a szónokoknak, hogy interakciós keretbe 
helyezi őket és a befogadóban megjelenő érzelmek felkeltését tűzi ki célul.

10  Tátrai 2011, 45.
11  Tátrai 2011, 46.
12  Tátrai 2011.
13  Tátrai 2011, 25.
14  Croft 1994, 470.
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A pszichológia és az interakcióban megjelenő érzelmek kapcsolata

Az érzelmi állapotok egy elméleti keretben történő kezelése a huszadik század első felében 
kezdődött és napjainkig tartó tudományos diskurzust tart fenn. Fehr és Russel kísérletei 
alapján15 tudjuk, hogy azért nehéz az érzelmekről általános definíciót adni, mert a hozzá 
kapcsolódó kategóriákat nem lehet jól elkülöníteni egymástól. Az érzelmekről alkotott 
tudásunk prototípusosan szerveződik és mivel természetes kategóriaként van jelen, nem lehet 
éles határokat húzni a különböző érzelmek között. A pszichológiában az érzelemelméletekhez 
köthető kutatások célja, hogy kategorizáció segítségével rendszert hozzanak létre az emberi 
viselkedésben megfigyelhető érzelmekről. A kategorizációt minden érzelem esetében elvégzik 
és az általános tapasztalatok leírásával megalkotják azt a tulajdonsághalmazt, amely egy adott 
érzelemről elmondható.

Az érzelemelméletek körében végzett kutatások többféle síkon állítottak fel kategória-
rendszereket, Ekman kutatásait alapul véve,16 amelyek során természeti népek érzelemfelismerési 
reakcióit vizsgálva és azt összehasonlítva a civilizált társadalomban megfigyelhető 
érzelemfelismeréssel arra az eredményre jutott, hogy az emberek érzelemfelismerése alapvetően 
veleszületett képesség. Talált olyan érzelmeket, amelyeket minden közösségben (fejlettségi 
állapottól függetlenül) egyformán fejeznek ki és ismernek fel, ezek az öröm, félelem, undor, 
meglepődés, szomorúság, és a düh, összefoglaló néven az alapérzelmek. Ekman érzelemelméletében 
a kategóriarendszer alapja az a társas interakció, amelyben az érzelmek felismerhetővé válnak. 
Vizsgálatának alapja a nonverbális kommunikáció és az arcon felismerhető érzelmek rendszere. 
A diszkurzív alapok hangsúlyozása Ekman elméletében abban érhető tetten, hogy az érzelmeket 
egy interakciós helyzetben megjelenő válaszreakcióként értelmezi.

Egy gondolat erejéig utalnunk kell itt Arisztotelészre, aki ennek a válaszreakciónak az elérését 
tűzi ki célul rendszerében, amelyhez a retorika eszközeit használja fel – ennek részletes kifejtése 
később következik.

Paul Ekman és az alapérzelmek rendszere

A nyelv és a gondolkodás egymást feltételező rendszere az emberi kogníció alapvető feltétele. 
Az érzelmek az ember kognitív rendszerében meghatározó szerepet töltenek be és folyamatos 
értékelő–értelmező funkcióként jelen vannak a percepciós folyamatokban. Az érzelmek 
többféle módon jelenhetnek meg a valóságra tett ítéleteinkben. Összetett hálózatuk lehetővé 
teszi azt, hogy szavak nélkül is kifejezzük érzelmeinket, ítéleteinket. A világ megismeréséhez 
köthető érzelmi viselkedésünk a fejlődés során változik, eszközkészletünk árnyaltabbá válik. 
A valóságról tapasztalt információk és szituációk formálják azokat a reakcióinkat, amelyeket 
döntéshelyzetekben konvencionalizált stratégiaként használunk. Az érzelmek rendszere 
egy olyan stratégiarendszerként van jelen a közösség életében, amely a döntési helyzeteket 
meghatározza, befolyásolja és lezárhatja.

Az érzelmek a nyelv és a gondolkodás összekapcsolódása és fejlődése az emberi kommunikációs 
rendszerek működésének alapvető feltétele. Az emberek meg akarják osztani egymással a 
tapasztalataikat, a világról szerezett információikat, ezért alakították ki azokat a szimbolikus 
konvenciókat, amelyekhez az érzelmek rendszere is köthető. A nyelv fő funkciója a diskurzusban 
résztvevők figyelmének az irányítása, a valóságról szerzett adaptációk átadása, tehát a dolgok 
perspektivikus bemutatása. Az adaptációs folyamat és a perspektíva kialakítása a megnyilatkozó 
ítéletének a valóságról szerzett tapasztalatának és a korábbi tudásának a következménye. Az 

15  oaTley 2001, 132.
16   ekman 1992.; ekman 2011, 25–44.
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érzelmi tényező figyelembevételével alapvető polaritás jelenik meg a diszkurzív tevékenység 
során, és folyamatosan kiépül a megnyilatkozó és a befogadó referenciális jelenthez köthető 
emocionális tapasztalata és aktuális élménye.

A megnyilatkozóhoz és az általa létrehozott megnyilatkozáshoz köthető érzelmi polaritás 
negatív vagy pozitív tulajdonságokkal jellemezhető. A negatív vagy pozitív pólus között történő 
átmenetek lehetőséget adnak fokozatok kialakítására, amelyek meghatározzák és befolyásolják 
a befogadó reakcióját és az információhoz köthető adaptációját. A beszédeseményekhez 
köthető érzelmi állapotokat mindig újra létre kell hozni, oly módon, hogy a befogadó számára 
egyértelmű legyen az információhoz köthető ítéletünk. Ez alapján az érzelmek rendszerében 
jelen kell lenni olyan elemi tulajdonságoknak, amelyek alapján a szociális tanulási folyamatok 
során azok elsajátíthatók.17 Ezenkívül a tanulási rendszerben folyamatosan jelen kell lennie 
annak a polaritásnak, amely az érzelmek rendszerében pozitív és negatív pólusként értelmezhető.

Beszédesemények nélkül is tudunk érzelmi állapotokat azonosítani, ezek az érzelmi állapotok 
olyan fiziológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek szintén értelmezhetőek az állapotot 
feldolgozó szubjektumok számára. A hozzájuk köthető polaritás megjelenése itt is meghatározó 
szerepet kap. Az érzelmek tanuláshoz és adaptációhoz köthető másik fontos tulajdonsága, 
hogy nemcsak embereket tudunk érzelmi állapottal jellemezni, vagy felruházni, hanem élő 
vagy élettelen entitásokat is, abban az esetben, ha felfedezünk olyan vonásokat, amelyeket 
felismerünk érzelmi állapot hordozójaként.18

Az érzelmek nyelvi feldolgozásával összefüggő és kogníciót meghatározó tulajdonsága, 
hogy az érzelmeket három alapvető módon tudjuk azonosítani: dologszerű fogalomként, 
folyamatszerű jelenségként és más élő vagy élettelen entitáshoz köthető tulajdonságként.

Az érzelmek nyelvi és társas meghatározása a lélektani kutatások fontos területét képezi. 
Ekman az alapérzelmeket kilenc jellemző alapján határozta meg,19 amelyeket itt részletesen 
ismertetek. Elméletében hangsúlyozza az érzelmek diskurzus-meghatározó hatását.20

A következőkben részletesen végigveszem azokat a jellemzőket, amelyeknek a részvétele 
vagy jellemzője különbséget tesz az alapérzelmek között. Ezeket a kategóriákat a pszichológia 
módszereivel hozták létre, ezért csak részben vannak nyelvi összetevőik. Közös vonásuk, 
hogy minden szempont a kommunikációs folyamatban résztvevők bizonyos fiziológiai 
vagy pszichológiai jellemzőit értelmezi az érzelmek hordozójaként illetve a kommunikációs 
helyzetben megjelenő érzelmek hatására történnek az elváltozások. Ez alapján az alapérzelmek 
megjelenésének egyik alapvető feltétele a kommunikációs helyzet jelenléte, tehát megjelenésük 
pragmatikai természete vitathatatlan. A továbbiakban az alapérzelmeknek azokat a tulajdonságait 
veszem sorra, amelyek alapján elkülöníthetők, más válaszreakcióktól.21 A tulajdonság Ekman 
rendszerében fiziológiai eredetűek, részletezésüket a dolgozat nem tárgyalja, a tulajdonságok 
fiziológiai részleteit, azonban röviden kiemeli azokat a tulajdonságokat, amelyek az alapérzelmek 
kapcsán relevánsnak tekinthetők.

Az alapérzelmeket egymástól megkülönböztető univerzális jegyek 

Az alapérzelmeket egymástól a hozzájuk köthető arckifejezések különböztetik meg. Szociális 
interakciós kontextusban ezek az arckifejezések kultúrától, a kultúra fejlettségi szintjétől 

17  Tomasello 2002.
18  kövecses 1991.
19  ekman 1992, 174–190.
20  ekman 1992.
21  ekman 1992, 175–189.
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függetlenül megismerhetők és felismerhetők mind szándékos mind spontán megnyilvánulások 
esetén. Az érzelemkifejezés létfontosságú a személyek közötti kapcsolattartás fejlődésében és 
szabályozásában. Meg kell jegyezni, hogy az alapérzelmek előfordulhatnak a fenti jellemzők 
nélkül is. Az arckifejezések univerzalitása konzisztens az érzelmek megjelenésének evolúciós 
elméletével, de nem zár ki más elméleteket.22 

Az alapérzelmek jelenléte más emberszabásúaknál

A félelem és a düh illetve valószínűsíthető, hogy a szomorúság és öröm arckifejezései jelen 
vannak más emberszabásúaknál is.

Az alapérzelmeket egymástól megkülönböztető fiziológiai jegyek  

 A düh, félelem, undor, esetén eltérő agytevékenység-mintázat figyelhető meg.23

Megkülönböztető univerzálék az antecedens eseményekben

A szociális kontextusok, amelyek egy-egy érzelmet előhívnak különbözőek személyenként és 
kultúránként. Ennek ellenére logikusnak tűnik feltételezni, hogy ezekben az előzményekben 
közös elemek találhatók. Ez egy keveréke a biológia háttérnek és a tanulási folyamatoknak.24 
Például egy közeli hozzátartozó elvesztése univerzális antecedense a szomorúságnak, de az, 
hogy ki az a közeli hozzátartozó kultúránkét eltérhet. Hasonlóan a félelem egy univerzális 
antecedens eseménye a fizikai vagy pszichológiai bántalmazás.25

Koherencia az érzelmi válaszokban

Ellentmondásosak az eredmények abban a tekintetben, hogy van-e koherencia az érzelmekre 
adott válaszokban, mert ezek tükrözhetnek személyiség jegyeket, hangulatot vagy eltérő 
szándékokat. Az érzelmekre adott válaszok között megkülönbözteti a tényleges válaszokat a 
spontán válaszokat az érzelemkifejezéseket a társadalmi és szándékos kifejezésektől. Ez alapján 
az egyik csoport az, amit tudunk befolyásolni a másik az, amire nem tudunk hatással lenni.26

Az alapérzelmek gyors megjelenése a kommunikációs helyzetben

Az érzelmek természetéből fakadóan az érzelmek olyan gyorsan beállnak, hogy nem is tudatosul 
bennünk.27

Az alapérzelmek rövid időtartama

Nemcsak rövid időtartam alatt kell megjelenni az érzelmeknek, hanem a szükséges válasz 
után rövid idővel el is kell tűnnie, ha csak nem váltja ki valami újra. Éppen ezért Ekman 
megkülönbözteti az érzelmeket a hangulatoktól, amelyek órákig vagy napokig is tarthatnak, de 
a hangulatok erősen töltöttek más érzelmekkel is.28

22  Ekman 1992, 175.
23  Ekman 1992, 179.
24  vö. Tomasello 2002.
25  Ekman 1992, 182.
26  Ekman 1992, 184.
27  Ekman 1992, 185.
28  Ekman 1992, 185.
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Az alapérzelmek automatikus kiértékelése

Az egyes érzelemkifejezések különlegesen rövidek, szükség van olyan mechanizmusokra, 
amelyek hasonlóan gyorsan reagálnak, és nemcsak azt tárják fel, hogy az érzelmet megélte az 
egyén, hanem azt is, hogy melyiket.29

Az alapérzelmek szándékolatlanság

Az egyén nem tudja egyszerűen megválasztani, hogy mikor milyen érzelmet válasszon. Ha 
az érzelembeállása egy elhúzódó kiértékelés eredménye, vagy fokozatosan jelenik meg, akkor 
nagyobb esélyünk van beavatkozni vagy befolyásolni, hogy milyen érzelem alakul ki. De 
ha az érzelem automatikus kiértékelés eredménye, akkor az egyénnek a belső erőkkel kell 
küzdenie, hogy kontroll alatt tartsa ami vele történik. Hasonlóan gátolni vagy befolyásolni 
az arckifejezést mint a hangszínt és valószínűleg egyszerűbb elváltoztatni a hangot, mint az 
autonóm változásokat (agytevékenység, fiziológia). Mivel az érzelmi válaszok erőteljessége és 
gyorsasága szintén egyénfüggő, változik annak a mértéke is, hogy mennyire tartunk valamit 
szándékolatlannak. Az emberek olyan szituációknak teszik ki magukat, úgy rendezve a 
körülményeket, hogy azok valószínűleg előhívják az érzelmet, de ez még nem teszi az érzelem 
tényleges megjelenését szándékolttá.30

A fenti kilenc jellemző dinamikus keretben értelmezhető, amely lehetővé teszi, hogy a 
jellemzők tulajdonságai a szociális tanulás vagy az új tapasztalatok hatására változzon.31 A 
társas megismerő tevékenységnek meghatározó területét képezik, amely a nyelvi megismerő 
tevékenységet is meghatározza oly módon, hogy az egyes beszédeseményekhez köthető 
intenciók az alapérzelmek befolyásolta ítéletekként jönnek létre. Eszerint a diskurzusban 
megjelenő fókusz az alapérzelmek által motivált érzelmek hatására formálódik.

Az alapérzelmek motiválta ítéleteket minden újabb diskurzus során létrehozzuk, tehát az 
érzelmi összetevők aránya, mindig újra formálódik és minden szociális interakció során újra 
létrejön. A beszédesemény során résztvevő érzelmek fontos vonása a megismételhetőség, ezért a 
kifejező készletnek is olyannak kell lennie, amely újra létre tudja hozni azokat a folyamatokat, 
amelyek alapján az érzelmi ítéleteinket megalkotjuk, és amelyek hatására a megnyilatkozásokat 
megformáljuk.

Az alapérzelmek irányítására az Ekman-féle rendszer alapján a szubjektum nem képes, 
azonban a beszédtevékenység során a megnyilatkozói intenciónak az egyik célja az, hogy a 
befogadó alapérzelmeit a számára kedvező módon befolyásolja. A megnyilatkozó ahhoz igazítja 
a közös figyelmi jelentben reprezentált információt, hogy a befogadó a percepciós folyamatok 
hatására a számára megfelelő érzelmi állapotot hozza létre, amely a befogadó és a megnyilatkozó 
részéről is egy tudatos és kontrollált folyamatként van jelen. A kontroll esetében mindenképpen 
hangsúlyozni kell a norma jelenlétét, amely életkoronként és kultúránként eltérő lehet. Mivel 
az alapérzelmek rövid ideig tartanak, gyakran előfordulhat keveredés, amely azt jelenti, hogy 
több alapérzelem folyamatszerű összekapcsolódása hoz létre egy érzelmi állapotot. A befogadói 
és megnyilatkozó szerepek felcserélésével az érzelmekhez köthető szerepek is megváltoznak. 
Az interakció során felépülő érzelmi állapotok folyamatszerűen kísérik a megnyilatkozásokat, 
amelyek összhangban vannak a megnyilatkozások során felépülő információszerkezettel. Ez 
annyit jelent, hogy az érzelmi állapotaink egy beszélgetés során folyamatosan változnak annak 

29  Ekman 1992, 187.
30  Ekman 1992, 189.
31  vö. Tomasello 2002.
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függvényében, hogy éppen megnyilatkozóként vagy befogadóként veszünk részt a szituációban 
illetve, hogy milyen kötődésünk van a diskurzus során felépülő témához.

Az eddigieket összegezve megállapíthatjuk, hogy alapérzelmek a szubjektum érzelmi állapotait 
befolyásoló elemi tényezők, amelyek folyamatosan jelen vannak a társas interakciókban. A 
megnyilatkozás során újra létrehozzuk őket, a megnyilatkozói szerepben résztvevő szubjektum 
és a befogadói szerepben lévő szubjektum folyamatosan hatással vannak egymásra és 
párhuzamosan alakítják egymás érzelmi állapotait. az, akinek a viselkedése befolyásolja a 
befogadói szerepben lévő szubjektum érzelmi állapotának a létrejöttét.

Arisztotelész és az érzelmek rendszere modern értelmezésben

Arisztotelész érzelmekről kialakított koncepciója máig meghatározza a téma diskurzusát. 
Kutatásomban a modern keretet Ekman kutatásai adják. A két rendszer közötti hasonlóság 
az érzelmek és az interakciós folyamatok kapcsolatán és a fiziológiai alapok hangsúlyozásán 
érhető tetten. Ebben a fejezetben bemutatom Arisztotelész érzelmekről kialakított rendszerét 
és összehasonlítom Ekman kutatásaival úgy, hogy a terminológiai keretet a funkcionális 
pragmatika adja.

Oatley és Jenkins érzelmekről szóló monográfiájában32 Arisztotelész érzelemfogalmait 
a cselekvésekhez és az ítéletekhez kötődő személyes reakciókként értelmezi, ami az 
érzelemfogalmakat a társas interakció szerves részeként értelmezi. Azzal, hogy Arisztotelész a 
retorika tárgyköréhez kapcsolja az érzelmeket, tematikailag a meggyőzés és hatáskeltés elemeként 
is értelmezhetnénk, de ő ennél általánosabb és állandóbb elemként értelmezi jelenlétüket. 
Elemzései alapján megfigyelhetjük, hogy az érzelmek a beszédtevékenység egyik összetevőjeként 
vannak jelen.33 Az érvelés oldaláról közelíti meg az érzelmeket, amelyek leírásánál a szónoknak 
vagy megnyilatkozónak írja le a befogadó reakcióit az egyes érzelmekkel kapcsolatban.

Arisztotelész szerint az érzelmek és az interakció kapcsolata azért fontos, mert a beszéd a 
szubjektumhoz kötődő személyes és egyedi jelenség, e jelenség konvencionalizálódott részeit 
rendszerbe foglalja. Az érzelmek részvétele a hétköznapi beszélgetésekben egy olyan rutinná 
vált viselkedési és stratégia rendszert feltételez, amely lehetőséget ad a szélsőséges viselkedési 
minták megvalósítására is. Arisztotelész az érzelmeket kognitív jelenségként értelmezi, tehát 
olyan tudásszerkezetként írja le őket, amelyet a szociális tanulás során rögzítünk. Az érzelmek 
egy másik alaptulajdonsága, hogy részekre bontható és részleteiben elemezhető fogalmakként 
tekint rájuk. A részletek alatt olyan részletekről van szó, amelyeknek azonos tulajdonságai 
vannak. A tulajdonságok két nagy csoportba oszthatók, az egyik csoport úgy értelmezhető mint 
attitűdkeltést befolyásoló és építő tudásszerkezet. A másik csoport pedig mint a viselkedést 
befolyásoló tudáshalmaz. Arisztotelész rendszerében is megjelenik a polaritás, amely máig 
meghatározza az érzelmekkel kapcsolatos tudományos diskurzust.

Arisztotelész Rétorika című művében34 egy egész fejezet foglalkozik a különböző érzelmek 
kiváltásának lehetséges szónoki eszközeivel. A továbbiakban ezt fogom bemutatni folyamatosan 
reflektálva a már bemutatott ekmani háttérre. Arisztotelész a szónok nézőpontjából értelmezi az 
érzelmeket és elsődleges szempontja az, hogy útmutatót adjon arról, hogy a különböző érzelmek 
hogyan kelthetők fel a hallgatóságban. Érzelemnek tekinti azokat az interperszonális hatásokat, 
amelyek befolyásolják az ítéletalkotásunkat. Kiemeli, hogy azok az érzelmek, amelyekhez 
pozitív érzés köthető gyönyört váltanak ki, amelyekhez negatív érzés köthető fájdalommal 

32  Oatley 2001.
33  Arisztotelész 1999, 281–82; vö. Croft 1994.
34  Arisztotelész 1999.
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járnak.35 Ezek olyan fiziológiai alapként értelmezhetők, amelyek Ekman értelmezési keretével 
mutatnak hasonlóságot.36 A fiziológiai rendszer nemcsak jelenlétében mutat hasonlóságot, 
hanem abban is, hogy akkor beszélhetünk az érzelem kiváltotta gyönyörről vagy fájdalomról, 
ha már az érzelem állapotát megéltük, tehát mint következmény jelenik meg az interakciós 
helyzetben résztvevők között. Olyan tényezőkként értelmezi az érzelmeket

„amelyek megváltoztatják az emberek ítéleteit; következményeik pedig a fájdalom 
és a gyönyör; mint például a harag, a szánalom meg a félelem és más efféle érzelmek 
valamint ellenkezőik. Mindegyikkel kapcsolatban három dolgot kell megkülönböztetni; 
például a haraggal kapcsolatban, hogyan lesz valaki haragossá, milyen emberekre szoktak 
haragudni és mi miatt.”37

Ez alapján az érzelmek a fogalmi konstruálás folyamatában jutnak szerephez. Az érzelmek 
kommunikációban betöltött szerepét a beszédhelyzetben az befolyásolja, hogy milyen viszony 
jellemzi a megnyilatkozót és a befogadót, amely attitűdkeltő hatása befolyásolja a fogalmi 
konstruálást. Az ítéletek bevonása az érzelmek kialakulásában Péter Mihály rendszerével 
mutat hasonlóságot. Nála az értékelő attitűd jelenik meg, amely befolyásolja a megnyilatkozás 
szerkezetét.

Az érzelmek és a kommunikáció kapcsolatának az elválaszthatatlan tényét bizonyítja 
Arisztotelész Rétorika című értekezésének II. könyvének 1. fejezete, amelyben a szónok jelleméről 
és az érzelmek felkeltéséről ír. Az érzelmek felkeltésének az eszközeit a szónok nézőpontjából 
írja le. A pragmatika perspektívájából ez úgy értelmezhető, hogy egy stratégiakészletet ad meg, 
amely abban segíti a megnyilatkozót – a szónokot megnyilatkozóként értelmezzük –, hogy 
hogyan tudja a befogadó ítéleteit számára megfelelő módon alakítani. Minden érzelem esetében 
abból indul ki, hogy mit kell tennie a szónoknak ahhoz, hogy a közönségben (befogadókban) 
az általa kívánt érzelmeket tudja felkelteni.

Arisztotelész három tényezőt ad meg, amelyek értelmezhetők a társas interakció feltételeiként. 
A három tényező megkülönböztetése az érzelmeknél lefedi azt a tudásrendszert, amelyet a fenti 
elemzések során már leírtunk. Arisztotelész a haraghoz tartozó tényezőket írja le példaként, 
de a többi érzelem esetében is ezeknek a tényezőknek a tulajdonságát értelmezi, amelyet a 
továbbiakban részletesen ismertetek. Az első pont esetében azoknak az eseményeknek, 
helyzeteknek és szituációknak a leírását tartja fontosnak, amelyeket a szubjektum a szociális 
tanulás során raktároz és a közös figyelmi jelenetek folyamán felhasznál forgatókönyvként, 
amikor az érzelmi állapot szerepet kap a társas interakcióban. Ebben a rendszerben az 
interperszonalitás szerepe kiemelkedővé válik, mert az érzelmekre való hatás szándéka mind 
a befogadói mind a megnyilatkozói oldalról mintázatok, forgatókönyvek előhívását várja el, 
amely egyben az érzelem feldolgozásának is a menete. Az érzelmek feldolgozása interszubjektív 
módon történik, mivel korábbi tapasztalatok alapján történik mind a befogadói mind a 
megnyilatkozói szerep konstruálása. A folyamatjelleg hangsúlyozása utal arra, hogy nem egy 
kész válaszreakcióról van szó, hanem egy több tényező által befolyásolt állapot kialakulásáról. 
A második pont, azokra a tulajdonságokra utal, amelyek haragot váltanak ki belőlünk. Ez az 
adott érzelem egy másik aspektusát emeli ki, amely azokat a viselkedési mintákat hordozza, 
amelyek alapján egy érzelmi reakció kialakul. Ezek azok a megnyilatkozói intenciók, amelyek 
részt vesznek a befogadó érzelmi állapotának a kialakulásában. A harmadik tényező az ok, 
amely miatt haragszunk. Ez a megkülönböztetés kiemeli azt a tényezőt, hogy vannak olyan 

35  Arisztotelész 1999, 82.
36  Ekman 1992.
37  Arisztotelész 1999, 82.
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érzelmi állapotot befolyásoló tényezők, amelyek nem emberi jelenléthez köthetők, de érzelmi 
állapot kiváltására alkalmasak. Ennek akkor van jelentősége, amikor megnyilatkozóként egy 
bizonyos érzelmi állapotban vagyunk és a befogadónak ezt az érzelmi állapotot szeretnénk 
adaptálni.

Arisztotelész a következő érzelmeket különbözteti meg: harag, szelídség, barátság, szeretet, 
ellenségeskedés, gyűlölet, félelem, bátorság, bizakodás, szégyen, jótett, hála, szánalom, jogos 
felháborodás, irigység, versengés. Ebben a rendszerben az érzelmek sokkal árnyaltabbak, 
mint Ekman rendszerében. Nála hat érzelmet találunk: öröm, meglepődés, félelem, undor, 
szomorúság, düh. Arisztotelész felosztása elengedhetetlennek tartja a polaritást, ezért már 
a leírásokat is úgy alakítja, hogy a barátság és a szeretet egy értelmezési keretbe kerülnek, 
ahogy az ellenségeskedés és a gyűlölet is. Sugallva ezzel azt is, hogy egyik a másik nélkül 
nem értelmezhető. A két csoport együtt jelentkezik és egymást kizárva jelennek meg a társas 
interakciókban.

Arisztotelész nem definiálja az érzelmeket kultúrától és interakciótól függetlenül, mint ahogy 
azt Ekman teszi. Az általa felsorolt érzelmek közül kiemeli azokat, amelyek jól megfigyelhetők 
a társas viszonyok dinamikájában és a szónok számára hasznosnak bizonyulhat felismerésük. 
Ekman rendszerében az érzelmek nem kapcsolódnak szorosan egymáshoz, azonban a polaritás 
nála is jól megfigyelhető. A pozitív oldalon ugyan csak az öröm jelenik meg, de a pozitív vagy a 
kellemes érzelmek kapcsán megjegyzi, hogy a pszichológia természetéből adódóan inkább azzal 
foglalkozik, ami a szubjektumot nyugtalanítja.38 A negatív oldal ennél jóval kidolgozottabb 
rendszert mutat, amelyet a félelem, szomorúság, undor és düh érzelmek jellemeznek. A 
felsoroltakon kívül említi még a meglepődést, amely kapcsolódhat a negatív és a pozitív 
oldalhoz is.

Arisztotelésznél nem jelenik meg a meglepődés az undor és a szomorúság, de arra utaló 
leírással találkozunk, amely említi az érzelem jelenlétét. Először az undorhoz kapcsolódó 
Arisztotelészi leírást mutatom be:

„A szánalom egyfajta fájdalom annak láttán, hogy valamiféle pusztító és szenvedést 
okozó rossz ér valakit, aki ezt nem érdemelte, és ami véleményünk szerint minket is 
érhet vagy a mieinket. Ahhoz hogy szánalmat érezzünk, nyilvánvalóan szükséges, hogy 
tudjuk, minket is érhet baj.” 39

Arisztotelész olyan tipikus helyzetet említ, amelyből az érzelmi állapot kialakulhat. A 
szánalom esetében megvan a lehetőség arra, hogy ne legyünk közvetlen kapcsolatban azzal 
a személlyel, aki iránt szánalmat érzünk. Az érzelem megjelenése mindig a mindenkori 
aktuális interakcióhoz kötött és a korábbi tapasztalatok, amelyek alakítják a válaszreakciót, 
a kiváltó okokra irányítják a figyelmet. A közös figyelmi jelentben megjelenő referenciális 
jelent figyelemirányító funkciója teszi lehetővé az érzelmi állapot azonosítását. Az állapothoz 
kapcsolódó tudás természetéhez köthető a róla létrehozott konszenzus, amely a megnyilatkozó 
szándékán és a befogadó legitimációján alapul. A befogadóhoz köthető legitimációs folyamat 
úgy alakul ki, hogy a befogadó tapasztalati síkján a szánalom, mint a megnyilatkozás fókuszában 
szereplő topik és a megnyilatkozó valóságról kialakított adaptációja között harmónia alakul ki. 
A szánalommal szembe helyezett érzelem az irtózat:

„[Az] irtózat különbözik a szánalomtól, sőt kizárja azt, sőt az ellenkező érzelmet 
váltja ki. Nem érzünk szánalmat, ha a borzalom közel áll hozzánk. (…) Szánakozást 
kiválthat belőlünk, hanglejtés, taglejtés, megjelenés, cselekmény előadása. A tettek és a 

38  Ekman 2007, 247–248.
39  Arisztotelész 1999, 99.
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jelek is szánakozást jelentenek. (...) Mindez a közelsége miatt fokozza a fájdalmat. Ha 
tisztességes emberek vannak ilyen helyzetben.” 40

Az irtózat, nem szemben áll a szánalommal csak különbözik tőle, de Arisztotelész mégis 
úgy értelmezi, hogy a kettő kizárja egymást, mert az irtózat esetében nem beszélhetünk arról, 
hogy a diskurzusban résztvevők attitűdjét empátia jellemzi. Itt az irtózat úgy jelenik meg, mint 
a szánalomhoz hasonló érzelem. A jogos felháborodásnál megjelenik az irigység, ami szintén 
kapcsolatban áll a szánalommal, de a kapcsolat pontos leírása elmarad.

Ekman rendszerében az undor mellett szerepel a megvetés is, de alapérzelemként az undort 
nevezi meg. Az undor – Arisztotelésznél irtózat továbbiakban egységesen undor – mint önvédő 
érzelem41 ugyanazt a célt szolgálja mindkét rendszerben: a szubjektum tapasztalata arról, hogy 
hogyan kerülheti el a számára káros, fájdalmas helyzeteket. A tudás származhat közvetlen és 
közvetett tapasztalatból.

A következő pont ahol terminológiai különbséget találunk Arisztotelésznél a szégyen 
Ekmannál a szomorúság és a gyötrelem. Ekman rendszerében alapérzelemként a szomorúság 
szerepel. Arisztotelész meghatározása alapján a szégyen, az az érzelem, amely a szubjektumhoz 
köthető attitűdhöz kapcsolódik:

„A szégyen a jó hírünk elvesztésével kapcsolatos elképzelés, éspedig éppen ennek az 
elvesztése miatt nem pedig következményei miatt szégyenkezünk, és mindenki csak a 
róla véleményt alkotó emberek miatt törődik a hírével, azok előtt szégyelljük magunkat 
akiket fontosnak tartunk. Fontosnak azokat tartjuk, akik csodálnak bennünket, vagy 
akiket mi csodálunk, vagy akiktől elvárnánk, hogy csodáljanak bennünket, akikkel 
versengünk, és akiknek nem becsüljük le a véleményét. Jobban szégyelljük magunkat 
azok előtt, akik állandóan mellettünk vannak, s akik ránk ügyelnek, mert mindkét 
esetben mások szeme előtt vagyunk. Azok előtt, akik másnak kötelezték el magukat, 
mint mi, mert nyilvánvaló, hogy véleményük ellentétes a miénkkel. És azok előtt akik 
nem bocsátanak meg a hibázóknak, mert amit magunk is metszünk azt nem vetjük a 
szemére szomszédainknak, viszont amit nem teszünk, azt nyilván másoknak a szemére 
vetjük.” 42

A szégyenhez kapcsolódó idézet azért fontos, mert a szubjektumhoz kapcsolódó negatív attitűd 
alapvonásait írja le, és a szubjektumnak azt az igényét, hogy ezt szeretné megelőzni. Részletesen 
kitér arra, hogy egy tágabb közösségen belül milyen közösségi státusszal rendelkeznek azok az 
emberek, akiknek a szubjektumról alkotott attitűdje számít. A szubjektum megnyilatkozói 
szerepéhez kötődő viselkedési módokat befolyásoló jelenség. A szégyennél mint negatív attitűdnél 
fontos szerepet kap az időbeliség, mert a befogadói attitűdhöz köthető és a megnyilatkozóra 
vonatkozó vélemény kialakulásának az időbelisége a közösség tagjainak a megnyilatkozás-
történeteihez és szociális kapcsolathálójához kötődik. Arisztotelész által említett példák között 
a közösségben résztvevő a szubjektum szociális tapasztalatai alapján kialakított hierarchia tagjai 
vannak megemlítve. Ekman rendszerében a szomorúság és a gyötrelem másképp értelmeződik, 
mert megjelenik az értékvesztés, amely Arisztotelész rendszerében úgy értelmezhető, hogy 
a szubjektum a számára az őt meghatározó rendszer veszteségeit szeretné megelőzni, és erre 
kíván felkészülni. Ez alapján az ekmani szomorúság, és Arisztotelész rendszerében a szégyen is 
nevezhető önvédő érzelemnek.

40  Arisztotelész 1999, 100–101.
41  vö. Ekman 2007, 223–237 és Arisztotelész 1999, 100–101.
42  Arisztotelész 1999, 95–96.
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A következő érzelem a félelem, amely esetében terminológiai azonosság figyelhető meg és 
természetét tekintve hasonlóan épül fel mint az undor és a szomorúság:

„A félelem olyan fájdalom és aggodalom, amely abból az elképzelésből származik, hogy 
valami veszélyes és fájdalmas rossz fenyeget bennünket.” 43

A félelemnél nagy jelentőséget tulajdonít annak a távolságnak, amely a szubjektum és a 
félelem tárgya között van. Leírása alapján attól félünk, ami fizikai vagy lelki kiszolgáltatottságot 
eredményez. Nem köti emberhez vagy eseményhez a félelem kialakulását. Mértéke attól függ, 
hogy az esetleges fizikai vagy lelki károkozás hogyan és milyen mértékben állítható helyre. 
A félelemről szerzett tapasztalatok befolyásolják a jövőbeni cselekedeteinket és tervezésre 
ösztönzi a jövőben tervezetteket. A félelemmel szemben álló pozitívként értelmezhető érzelem 
a bátorság.

Ekman rendszerében a félelem középpontjában fizikai és pszichés fájdalom lehetősége áll, 
megjelenését három tényező befolyásolja, az intenzitás, időzítés és a tettek.44 A fenyegetettség 
érzése minden esetben megjelenik, amely szintén előhívja annak a lehetőségét, hogy a 
szubjektum keresi az esemény elkerülésének a lehetőségét.

Összefoglalva a fent leírt három érzelemre jellemzőket elmondható, hogy minden esetben a 
társas interakció megléte és időben értelmezhető fenntartása szükséges ahhoz, hogy az érzelem 
értelmezhetővé váljon. Mindhárom esetben önvédő érzelemről beszélhetünk, amelynek az 
interakció során elsődleges funkciója, hogy ismeretében a szubjektum felkészült legyen az őt 
ért fizikai vagy pszichés támadások ellen. Az interperszonalitás megjelenése itt a fenyegetettség 
érzésében jelenik meg, amely egy kétlépcsős rendszerben értelmezhető. Értelmezhető közvetlen 
interperszonális viszonyként, ami a befogadót és a megnyilatkozót érinti, valamint értelmezhető 
úgy is mint a szubjektum és a közösség viszonya. Ekman rendszerében a közösség nem jelenik 
meg ennyire közvetlenül, azonban hatása az egyén ítéleteire nála is értelmezhető.45

A következő érzelem, amelyet bemutatok Arisztotelésznél harag Ekamnnál düh értelmezésben 
jelenik meg. A korábbiakhoz hasonlóan először Arisztotelész definícióját idézem:

„Fájdalomtól kísért törekvés egy nyilvánvaló bosszúra egy nyilvánvaló semmibevételért, 
mely érdemtelenül ért bennünket vagy valamilyen velünk kapcsolatban álló személyt.” 46

Ebben a leírásban találjuk azokat a jellemzőket, amelyek alapján azonosítani tudjuk 
befogadóként, hogy a harag hogyan jelenik meg a szituáció azonosítása során. Arra vonatkozó 
információt is találunk, hogy a tárgyalt érzelemnek milyen hosszútávú következményei vannak. 
A harag esetében például az, hogy elmúlásával megjelenik az öröm, és a bosszú, amely ugyan nem 
értelmezhető alapérzelemként, de előfordulása gyakorinak tekinthető és természetét tekintve 
tartalmazza az alapérzelmek összetevőit.47 A harag részletezésénél Arisztotelész különböző 
fajtákat különít el, amelyek a befogadóból kiválthatják a harag érzését. Ilyen a semmibevétel, 
amely az értéktelen tárgyra vonatkozó vélemény kinyilvánítása, amelynek három különböző 
típusa van: lenézés, sértés és megvetés.

A következő értelmezési pont, az, amikor egy újabb szituációs minta bevonásával értelmezi 
a harag megjelenését:

43  Arisztotelész 1999, 91.
44  Ekman 2007, 208–209.
45  Ekman 2007.
46  Arisztotelész 1999, 82.
47  vö. Ekman 1992.
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„akkor is haragszunk, amikor olyanok sértenek bennünket, akiktől méltán jót 
várhatnánk.” 48

Ezt úgy értelmezhetjük, hogy a korábbi tapasztalataink alapján nem feltételezzük bizonyos 
helyzetben a harag megjelenését.

Arisztotelész kitér az idő, hely és a személyközi viszonyok helyzet-meghatározó tényezőjére 
és arra is, hogy a harag állapotát befolyásolja, hogy kihez kötjük az érzelmi állapot kialakulását. 
Másképp kezeljük a haragot, ha olyan személyek váltják ki, akikhez valamilyen speciális 
kötődésünk van. Ez harmonizál azzal a nézettel, hogy a harag – ez feltehetően igaz más 
érzelmek esetében is – interakcióban megjelenő reprezentációját befolyásolja a résztvevők 
szociális viszonya.

Ekman rendszerében a düh definiálása azonos Arisztotelésszel, tehát olyan nem várt sértő 
helyzetet érzékel az interakció során a szubjektum, amely haragot vált ki belőle.49

Összegzés

Összegzésként pontokba szedve bemutatom, hogy az érzelemfogalmak esetében milyen 
diszkurzív tulajdonságokat figyelhetünk meg, amelyek Arisztotelész és Ekman rendszerének 
bemutatása során a kognitív funkcionális pragmatika módszereinek köszönhető az érzelmek 
interakcióban betöltött szerepét és az ebből következő tulajdonságokat rendszerezi:
Az érzelem diszkurzív jelenség, amely a megnyilatkozó és a befogadó valóságról alkotott 
adaptációjához köthető.50 Ebből következik, hogy a megnyilatkozások során kifejezésre jutó 
szándékok, vágyak, ítéletek és vélelmek kifejezésre juttatásában a megnyilatkozót a befogadónak 
tulajdonított és az interakció során tapasztalt érzelmek befolyásolják és viszont.

 ʶ Az érzelemfogalmak adaptációját befolyásolja a szociális tanulás során elraktározott 
tapasztalatok természete. Arisztotelész megfigyelése szerint az érzelmek tényezőkre 
bonthatók fel, amelyeknek általános tulajdonságokat tartalmaznak az érzelem termé-
szetéről. Az összetevők csak a többi érzelem keretei között értelmezhetők.

 ʶ Az érzelmek a diskurzus során átmenetet képeznek. Az összetevők természetéből adódó 
átmenet állandó kapcsolatrendszert feltételez az érzelmek között. Ez kapcsolatban van 
az érzelmekről kialakított és folyamatosan változó tudásrendszerünkkel is. Amennyi-
ben az egyik érzelemmel kapcsolatban új információkat rögzítünk a hozzá kapcsolódó 
érzelemfogalom is változik, ezáltal változik a tudásszerkezet és az interakcióban felhasz-
nálható stratégiák és szituációs minták természete is.

 ʶ Értelmezési keretét a hozzá kapcsolódó antecedens esemény perfektív volta jellemzi.51 
Antecedens eseményként értelmezhetők azok a szándékok, vágyak, vélelmek, amelyek 
befolyásolják, hogy milyen érzelmeket generálunk egy interakciós helyzetben. A per-
fektivitás úgy határozza meg az interakciós helyzetet, hogy alapot ad arra, hogy a befo-
gadó érzelmei értelmezhetők legyenek a megnyilatkozó számára.

 ʶ Az érzelemfogalomról alkotott közös tudás alapján a befogadóhoz köthető nézőpont 
értelmezi a megnyilatkozásban megjelenő érzelem természetét. Ezáltal értelmezési és 
értékelési keretet ad a megnyilatkozónak, hogy elérte-e a célját. Ezen a ponton meg-

48  Arisztotelész 1999, 84.
49  Ekman 2007, 155–160.
50  vö. Ekman
51  vö. Ekman
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történik a visszacsatolás, és a megnyilatkozó számára új lehetőség nyílik, hogy egy 
antecedens esemény után újratervezze az interakcióban megjeleníteni kívánt érzelmek 
rendszerét. Ez bizonyítja, hogy a diskurzusban részvevők nemcsak mentális ágensnek 
tekintik egymást, hanem emocionális ágensnek is.

 ʶ A szándékosság elköteleződést jelent, amely mind a megnyilatkozói mind a befogadói 
oldalt jellemezheti az érzelmek megjelenése kapcsán. Ez összefüggésben van a megnyi-
latkozó által szándékosan megjeleníthet érzelmekkel.

 ʶ A megnyilatkozó szociális tanulás révén elsajátíthatja, hogyan befolyásolja a befogadó(-
ka)t a megjelenített érzelmek által.

A fentiek lezárásaként megfogalmazható, hogy a diszkurzív események során azonosítható 
érzelmi állapotok és érzelemfogalmak megismerése és pragmatikai nézőpontú elemzése 
árnyaltabb képet ad a befogadó és megnyilatkozó interperszonális viszonyáról.
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