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A lélekgyógyászat kognitív fordulata

Századunk elején a lélekgyógyászatnak két nagy irányzata bontakozott ki: a mélylé
lektan (pszichoanalízis) és a viselkedésIélektan (behaviourizmus), illetve az erre tá
maszkodó viselkedésterápiák. Utóbbi a XX. századi pozitivizmus termékének is te
kinthető, amely tehát csak az érzékelhető és megfigyelhető tényeket fogadja el való
ságosnak. Az Egyesült Allamokból kiindulva elsősorban az angolszász országokban
terjedt el, s csak a század közepe táján jelent meg a - főleg német iskolák által befo
lyásolt - közép-európai színtéren. A viselkedéslélektan. szakítva a hagyományos 
introspekcióra támaszkodó - lélektanokkal, a kísérleti módszerre épít, s azokat az el
járásokat is kísérleti ellenőrzésnek veti alá, amelyek segítségével a (koros) viselke
dést befolyásolni igyekszik. Saját elméletet dolgoz ki a kóros viselkedés keletkezésére
vonatkozóan, amelyben integrálja az állatlélektan, valamint idegélettan legújabb
eredményeit is.

A címben megfogalmazott kognitív fordulat a lélekgyógyászatnak a behaviourista
iskolájához tartozik, annak szerves fejlődésébe ágyazódik. Jelentősége azonban túl
mutat egy irányzat szűkebb keretein, s egységes pszichoterápiás elmélet kialakítását
teszi lehetővé. Az itt röviden bemutatandó fejlődés magán viseli a század szellemtör
ténetének vonásait. Mintegy huszonöt éve-magam is tevékeny részese vagyok ennek
a folyamatnak, igy tanulmányomban személyes tapasztalataim is hangot kapnak.

A "kognitív" kifejezés azt jelenti, hogy "gondolkodással kapcsolatos", Egészen tág
értelemben használjuk ezúttal, s az idegrendszernek az információfelvétellel, feldol
gozással és tárolással kapcsolatos tevékenységét értjük a "kognitív folyamatok" kife
jezésen. Hagyományosan párhuzamba szokták állítani a kognitív folyamatokat az
emocionális (érzelmi, indulati) állapotokkal. Ma már tudjuk, hogy minden emóció
nak van kognitív mozzanata is, azaz nem képzelhető el érzelem gondolati, jelentés
adó, megnevező aktus nélkül.'

A viselkedésterápiák fejlödésének föbb szakaszai

A behaviourizmust és az ennek talaján kialakult terápiás irányzatot a pszichoanalí
zissel, tágabb értelemben az ún. dinamikus megközelítéssel szokták szembeállítani.
Ez nemegyszer ellenségeskedést szült a két irányzat között. A szembenállásnak nem
csupán elméleti, hanem számos gyakorlati vonatkozása is van. A fejlődés folyamán a
mélylélektan sokkal inkább áthatotta a klinikai orvostudományt, mint a viselkedés.
lélektan. Utóbbi inkább a klinikumon kívüli területeken bontakozott ki. A két irány
zat közötti megnemértésnek valószínűlegaz eltérő nyelvi struktúra a döntő tényező

je. A mélylélektan leíró, metaforikus fogalomkincse sokkal közelebb áll a klasszikus
orvostudomány, különösen pedig a pszichiátria nyelvezetéhez. (Ilyen fogalmak pél
dául: mélylélektan, tudatalatti, tudatelöttes, elfojtás, ösztönök felszínre törése stb.) A
kísérleti lélektan operacionalizált. nemegyszer matematikai formulákba öltöztetett
fogalmait az orvosi gondolkodás nehezebben fogadja be. (Pl. megerősítés, operáns
válasz, reakció-intenzitás stb.)

A kísérleti alapokra különösen akkor van szükségünk, ha az egyes terápiás iskolák
vadhajtásaitól kívánjuk megóvni magunkat. A lélekgyógyászati iskolák nemegyszer
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messianisztikus vonásokat öltenek magukra, túllépve illetékességi körüket. A pszi
choanalízis, vagy újabban a személyközpontú irányzat például számos jeIét mutatja
ennek a fejlódésnek.' Az elmélet "tanná" szervezödik, amely a szakemberek egy ré
szére vagy a félig tájékozott laikusokra hatalmas vonzerőt gyakorol, akik így a tan
"híveivé" szegődnek. A tudományosnak induló elméletből így nemegyszer "pszeudo
vallás" lesz, amely megteremti a maga infrastruktúráját, intézményeit, "rítusait". A
segítségre szoruló egyén már nem a testi-lelki bajok szakértőjével áll szemben, ha
nem valamely tan "kvázi-papjával".

A viselkedésterápiák fejlődésének egyes szakaszai egyben a gondolkodás egy-egy
állomását is jelentik. E szakaszok nem határolódnak el élesen, ma is egymás mellett
élnek "ortodox" és újabb felfogások.

A klasszikus, vagy "ortodox" behaviourizmus megalapítójának Watsont szokás te
kinteni, aki 1913-ban megjelent híres cikkében, az úgynevezett Behaviourista kiált
ványban fogalmazta meg főbb tételeit.' Munkássága olyan fejlődést indított el a lélek
tanban -és később a lélekgyógyászatban is -, amelyet joggal neveznek behaviourista
forradalomnak- A viselkedéslélektani iskola másik megalapozója a nálunk jobban is
mert Pavlov, akinek reflextana az idegrendszer egyik legfontosabb képességének, a
tanulásnak legelemibb mechanizmusait világította meg. A történeti hüség kedvéért
meg kell említenünk, hogy a magasabb idegmüködés reflexológiai megközelítésében
a magyar Lechner Károly (l 85(}-1922) megelőzte Pavlovot, részletesen kidolgozott ref
lextana azonban - mint annyi más esetben - elszikkadt magyar forrás, anélkül, hogy
a nemzetközi tudományosság folyamát elérte volna.'

A klasszikus behaviourista a lelki működéseket az inger-reakció sémáira redukálja.
Abbeli törekvésében, hogy a régi lélektanok mentalisztikus fogalmait elkerülje, fi
gyelmen kívül hagyja mindazt, ami az idegrendszeren belül zajlik le, mivel az csak
introspekcióval közelíthető meg. A viselkedést tehát a külső ingerfeltételek határoz
zák meg, a kutató feladata az, hogy a környezet és a viselkedés közötti összefüggése
ket minél pontosabban megfigyelje és leírja. Ez az egyoldalú determinizmus jól illesz
kedett mind a pozitivista szemléletmódhoz nyugaton, mind a filozófiai materializmus
mechanikus változatához keleten.

A viselkedésterápiák klasszikus korszakának legnagyobb szellemi nyeresége az,
hogya tények tiszteletére tanította meg a lélekgyógyászokat, tiszta fogalomkincset
alkotott, világos gondolkodásra késztetett, elutasította a terapeuta misztikus minden
tudásába vetett hitet (amely különösen a századelő hipnózissal foglalkozó orvosaira
volt jellernzöj.s

A fejlődés második korszakát a neo-behaviourizmus elméleti alapja jellemzi. A ta
pasztalatok hamarosan arra késztették a kutatókat, hogy feladják az egyszerű inger
reakció sémát. A viselkedést számos olyan tényező is meghatározza, amely nem ve
zethető le egyszerűen a környezet ingeregyűtteséböl,mint például az öröklés, a gya
korlással szerzett készségek. Gondoljunk csak arra, mennyire eltérően viselkedik az
előadóteremben egy gyakorlott és egy kezdő előadó. A figyelem egyre inkább ezen
"köztes" változók, vagyis az inger és reakció között ható tényezők felé fordult.'

Az ember viselkedésének kialakulásában döntően a tanulás játszik szerepet, amely
nek a pavlovi reflextanon alapuló mechanizmusa elégtelennek bizonyult. Thorndike
és Skinner munkássága nyomán az instrumentális tanulás törvényszerűségeikerültek
előtérbe. Ez azt jelenti, hogy viselkedésváltozás akkor jön létre, ha az akciónak az
egyén számára pozitív következménye van, ez a jutalom vagy megerősítés. Bármely
"jutalom" alkalmas arra, hogy az előtte végrehajtott akció jövőbeni valószínüségét
megnövelje.! A viselkedés változásának egy további mechanizmusát utánzásos tanu
lásnak nevezték el.? Ennek lényege az, hogy fontos személyek (pl. szülők) viselkedé-
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sének észlelése is képes változásokat előidézni a megfigyelőben (pl. gyermek) anél
kül, hogy közvetlen megerősítésállana fenn.

Ezek az alapelvek a terápia szempontjából azért fontosak, mivel az új viselkedés
elsajátításának általános törvényszerűségeitírják le. Tehát akár a gyermek viselke
désének fejlődéséről van szó (szocializáciö), akár valamely problémásnak minősített

viselkedésmód korrekciójáról (terápia), az alapelvek azonosak. Éppen ezért az utób
bi időben nem is terápiáról beszélünk, hanem viselkedésmódosító eljárásokról (be
haviour modification). Ezeknek a módszereknek igen bonyolult rendszere alakult ki
az idők folyamán, amely alkalmas arra, hogy az egyedi problémát árnyaltan, egyénre
lebontva közelítse meg. Ez a hagyományos értelemben vett orvosi diagnosztikától
egészen eltérő gondolkodásmódot követel. Érthető ezért, hogy az irányzat a klinikai
gondolkodást még mindig nem hatotta át eléggé.'?

A viselkedésmódosító eljárások modern gyakorlatára az jellemző, hogy a diagnosz
tikát követő terv összeállítása egyre inkább egyéni, egyre kevésbé követi a régi me
revebb sémákat. Másrészt egyre nagyobb szerepet kap maga a páciens, akinek meg
határozott program szerinti gyakorlatokat önállóan, naplóvezetési kontroll vagy más
önmegfigyelő eszköz segítségével kell végeznie. A terv kidolgozásában is aktívan
részt vesz, s a terapeuta az egész eljárásra vonatkozóan részletes felvilágosításokat
ad. Egyes módszereket a problémás személy teljesen önmaga alkalmazhat. Utóbbia
kat összefoglalóan önkontroll-módszereknek is nevezzük. I I

Az idők folyamán a terápiás technikák iránti lelkesedés alábbhagyott. Feltűnően

nagy eltérések mutatkoztak az eredményeket illetően az egyes betegek között, annak
ellenére, hogy minden elemzés és program a szabályoknak megfelelöen zajlott le.
Nem beszélve arról, hogy a programokat ritkán lehetett olyan következetességgel
végig vinni, mint ahogy azokat a szakirodalom taglalta. Máskor a betegek hozzáállása
nem volt megfelelő. Saját magam is átéltem ezt a "csalódást", amely új utak keresésé
re indított. Közben mintha a betegségek képe is átalakult volna. Egyre gyakrabban
fordulnak orvoshoz olyanok, akik nem valami jól megfogható tünet miatt szenved
nek, hanem akiknek igazában önmagukkal van bajuk. Kisebbségi érzéseik, önértéke
lési problémáik kínozzák őket, nem találják helyüket az életben, céltalan és értelmet
len számukra minden. Frank demoralizáció-szindrómának nevezte ezt az állapotot,
amelyet a legtöbb lelki zavar hátterében föllelhetünk.P Közben egyre nyilvánvalóbbá
vált, hogy a verbális viselkedés is ugyanazoknak a törvényszerűségeknek engedel
meskedik, mint a viselkedés egésze. A beszéd azokra a belső folyamatokra derít
fényt, amelyeket összefoglalóan belső vagy látens viselkedésnek nevezünk (gondol
kodás, fantázia, emóciók stb.). A személy belső folyamataira irányította a figyelmet a
humanisztikus pszichológia, és a nyomában kibontakozó személyközpontú terápiás
irányzat is. Ennek a közelmúltban elhunyt Carl Rogers volt a megalapozója, akiről

lapunk is közölt tanulmányt.'!
A viselkedésmódosító eljárásoknak ezt a szemléletváltozását Dember a "kognitív

forradalom" elnevezéssel illette, mivel a 70-es évektől kezdődően robbanásszerű át
alakulással járt. A fejlődésnek ezt a harmadik, napjainkra is jellemző szakaszát néha
kognitív-viselkedésterápiás megközelítésnek is nevezik. .

A kognitív szemlélet lényege

Ha betegeinket figyelemmel hallgatjuk, feltűnik egy idő után, hogy önmagukról al
kotott ítéleteik mennyire hasonlítanak egymásra. Jóllehet klinikailag eltérő kórké
pekről van szó, néha a mondatok, amelyekkel jellemzik önmagukat, szinte azonosak.
E kijelentések a betegeknek önmagukkal kapcsolatos beállítódásait fedik fel, ame-
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~lyek hatása alatt torz, többnyire negatív színezetű véleményeket fonnálnak maguk
ról, s a környezeti jelzéseket is ilyen mödon, torzítva, hamisan értelmezik. A kognitív
szemlélet lényege, hogy az egyén nem a valóságra mint olyanra reagál, hanem a való
ságnak önmagában leképezödött mintázatára. Ez a mintázat viszont a torzító beállí
tódások hatására jelentősen eltérhet magától az eredeti ingertől is. A terápia homlok
terében tehát ezeknek a torzító beállítódásoknak a feltárása és befolyásolása áll.14

A torzító beállítódás hatását egy példával világíthatjuk meg: Egyetemi előadás fo
lyik, s közben egy hallgató feláll, és kimegy. Az önképzavarokkal küszködő előadó fe
jében a következő gondolatok suhannak át: "Bizonyára annyira érdektelen és rossz
az előadásom, hogy nem bírja tovább hallgatni ... " A magabiztos előadó például a
következőt gondolhatja: "Milyen kár, hogy el kell mennie, s ezt a remek előadást nem
hallgatja végig ... " Előbbi tanárunk nem csupán gondolkodik, hanem a gondolatai
nak megfelelő érzések is elárasztják: szomorú, csalódott, rosszkedvu lesz. Az előadás

végén felzúgó taps nem a sikert jelenti számára, hanem ilyeneket gondol: "Annyira
szánalmas voltam, hogy vigasztalásul megtapsolnak", vagy "mindenkit megtapsolnak,
hisz ez a szokás" stb.

A kognitív szemlélet egyik alapelve, hogy az érzelmi állapotokkal szemben a kog
nitív folyamatok elsődlegesek. A depresszió tehát nem primér emocionális betegség,
hanem torzult gondolkodási mechanizmusok következménye. A terápiás vizsgálódás
előterében az áll, miként látja az egyén a világot és ebben önmagát; miként írja le
magát és világát az a személy, aki ettől a világtól (vagy önmagától) alapvetöen szen
ved és nem érzi jól magát benne.

Említettem, hogy a betegek néha meglepő módon azonos fordulatokkal jellemzik
önmagukat és a világhoz, illetve a jövőhöz való viszonyukat (Beck ezt a három ténye
zőt kognitív triádnak nevezte, mivel a patológiás attitüdök e három tényező köré cso
portosulnak). Ezeket a vélekedéseket patológiás kognitív sémáknak nevezzük. Ezek a
gyógyító beszélgetés során többnyire rejtetten. a közölt anyag hátterében jelennek
meg, s a terapeuta segítségével válnak kikristályosodott nyelvi fonnulává. Éppen
ezért rnásodlagos, hogy tematikusan miröl folyik a beszélgetés, a szakember a szavak
mögötti közlésekre figyel. Egy depressziós betegem például a következő állításokat
fogalmazza meg önmagáról (természetesen segítséggel, abban a sorrendben, ahogy a
beszélgetés során ezek megjelennek):

- Engem nem lehet szeretni.
- Rajtam nem lehet segíteni.
- Azemberek mások, mint én.
- Csak addig szeretnek, amíg rám szorulnak,
- Sohasem biztos, hogy a szeretet őszinte.

- Az emberek félreértenek.
- Állandóan bizonyítanom kell, hogy nem vagyok rossz .. , stb.
Ezekbe a mondatokba sűrített sémák egy olyan állandó jellegű beállítódást tárnak

fel, amely az egyént érő információkat sajátos mödon torzítja: a séma vonalába eső

bármely esemény iránt a figyelem fogékonyabb. Ami ettől távol esik, azt észre sem
vesszük. A részben illeszkedő jelzések átalakulnak, a szavak, mondatok értelmezése
megváltozik. A jelentés-adó folyamat zavaráról van itt szö, amelynek eredményeképp
a lelki zavarokkal küszködők értelmezett világa valóban olyan, hogy minden okuk
megvan a szenvedésre, A terápia során a torzító folyamat "gyakorlata" is felszínre ke
rül. Ez sajátos gondolkodási, logikai zavarok együttese. Ilyen például az indokolatlan
általánosítás (leesett a pohár. "persze, nekem semmi sem sikerül ... "), vagy az alap
nélküli én-bevonás, perszonalizáció (a főnök ma morcos: "vajon mi baja lehet
velem").
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A gyógyító gyakorlatban különösen azok a sémák játszanak szerepet, amelyek ön
magukkal kapcsolatosak, ezek az önkép elemeit alkotják. Nem csupán információ
preferenciáról van szö, Az énnel kapcsolatos sémák rejtett értékelést is tartalmaznak,
az adott én-mozzanatot a jó-rossz tengelyen helyezik el. Betegeknél ez negatív irányú
eltolódást jelent. Nemegyszer erősen moralizáló színben tűnik.felmindez, egészen ál
talános értelemben véve valóban morális önértékelésröl, esetünkben ön-leértéke
lésről van szö, Ezért is nevezte Frank ezeket az állapotokat demoralizációs-szindró-
mának. .

A teljesség kedvéért meg kell említenünk, hogy a valóság negatív túlsúlyú átélése
nem csupán lélektani zavarok eredményeképp alakulhat ki. Ismeretesek azok az agyi
struktúrák, amelyek az érzelmi minősítésértfelelősek.A negatív struktúrák túlműkö

dése biológiai zavarok, sőt örökletes tényezők hatása alatt is létrejöhet.

A kognitív fordulat és a megismerés

A fentiekben vázolt fejlődés nem csupán egy szűkebb tudományterület belső ügye.
Az idegrendszer megismerő folyamatainak kutatása során jelentősen átalakultak a
korábbi elképzelések. Ennek lényege az a kísérletileg is igazolt felismerés, hogy az
idegrendszer a valósággal való kapcsolatában korántsem valami passzív befogadó,
információfelvevőszerv. Az információ strukturálása nem valami szűrö segítségével
valósul meg, hanem eleve adott perceptuális sémák alapján. E sémák részben velünk
született adottságok, nagyobbrészt azonban a fejlődés folyamán elsajátított beállító
dásokról van szó. Az idegrendszert bombázó ingerek véletlenszerűáradatából azáltal
lesz strukturált világ, hogy ezek az ingerek bizonyos, eleve adott sémákat aktiválnak.
A kognitív séma fogalma tehát jóval általánosabb, mint ahogy azokat a kóros állapo
tokban jellemeztük. A kognitív sémák 'a valóság megismerésének egyéni eszközei,
amelyeket két hierarchikus rétegre oszthatunk.t! Vannak alapvető sémák ("alapfel
tévések"), amelyeket a valóság elemeinek széles skálája aktivál, és amelyek főbb

viszonyulásainkat határozzák meg. Ilyenek pl. az önmagunkkal kapcsolatos alapvető

beállítódások, az események pozitív-negatív minösítése stb. A másodlagos feltevések
konkrét helyzetekre vonatkozó specifikus beállítódások (pl. a hivatással kapcsolatos
sémák).
Megismerő tevékenységünk tehát eleve kidolgozott pályák mentén halad. Előrevé

telezett ismereteink vannak a világról, önmagunkról. Ismerünk, mielőtt megismer
nénk. Ezért is nevezi Mahoney e sémáinkat preontologikus struktúrának. E struk
túrák a valóság teljesen egyéni mintázatát alkotják. Ugyanaz a valóság-mozzanat telje
sen más struktúrákat aktiválhat az egyik és a másik embernél. Az emberek közötti
nézeteltérések oka: ugyanarról a dologról alkotott különbözö vélekedéseik. nézet
eltéréseik. Agyunk olyan információ-feldolgozó szerv, amely nem csupán a saját
"kimenetét" szabályozza (akció), hanem inputját is. Aktív szerepet játszik a valóság
inger-kínálatának strukturálásában. (Kant a priori kategóriáiban a fenti preontologi
kus struktúrák gondolati ősét ismerhetjük fel.)16

A nyelv Jelentősége.A strukturalizmus

A kognitív folyamatokról elmondott elvek a viselkedésterápia átalakulását a struk
turalizmus szellemi áramlatával hozzák kapcsolatba. Az elemi folyamatok és mozza
natok helyett a közöttük lévő kapcsolat kerül a vizsgálódás előterébe. Piaget a lelki
struktúrákban a természet általánosabb törvényszerűségétismerte fel, s a megismerő
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folyamat fejlődésének mintájára a struktúráknak általában önépítkezö, önszervező

dö, fejlődő jelleget tulajdonítP Egyes gondolkodók a struktúrák állandóságát tétele
zik fel (mint pl. Lévy-Strauss'[t, míg a pszichoanalitikus Lacan a struktúrák állandó
átalakulását hangsúlyozza," Utóbbinál a végső struktúra a "másik", amellyel állandó
dialogikus kapcsolatban vagyunk.

A kognitív sémák egyben nyelvi sémák is. Ez a felismerés nem csupán a terápiás
gyakorlat eredménye. A modern nyelvészet a felszíni réteg mögötti mélyebb struk
túrákat próbálja felderíteni (mint pl. Chomsky generatív nyelvtanal.P E mély nyelvi
struktúrák egyben megismerő, valóságalakító folyamatok is. Ha meggondoljuk, hogy
a kognitív sémák a nyelv segítségével alakulnak ki, nyugodtan állíthatjuk, hogy a ko
rábban leírt megismerő vagy patológiás sémák lényegében nyelvi struktúrák. Az is
meret tehát nem a valóság valamely idegrendszeri lenyomata (mint ahogy az empi
rizmus tanítja), hanem az egyén által a valóságról konstruált hipotézis.t' Az egyént
zsákutcába juttató patológiás állapotok olyan "hipotézisek" alkotását jelentik, ame
lyek a valósággal, a létezéssel nem vagy alig összeegyeztethetőek. Itt különösen az
önmagunkról alkotott hipotézis, az önkép játszik szerepet. Az önkép is nyelvi struk
túra, az önmagunkról konstruált állítások összessége. Ezért játszik olyan nagy szere
pet a gyógyításban az önmagunkkal folytatott dialógus, az önfeltárás (önexploráció).
Az önmagunkról alkotott nyelvi struktúrák azonban csak dialogikus viszonyban jö
hetnek létre. A struktúra-képző folyamat egy dialogikus viszonyt feltételez, mint
ahogy ezt Martin Buber és Gabriel Marcel felismerte.P

A struktúra-alkotás egyben jelentés-alkotó folyamat. A valóság egyéni értelmezése
során a valóság egy-egy elemét egyéni jelentéssel ruházzuk fel. Wittgenstein mutatott
rá, hogy a mondatnak sokféle egyéni használata van. A jelentést az információközlő

aktusok produkálják. nem rejlik passzívan bennük. A jelentésadás funkciója végső so
ron az, hogy csökkentse az egyén bizonytalanságát, kiszolgáltatottságát. A terápiás
folyamat nem más, mint új jelentések konstruálása. Ennek során az egyén új filozó
fiát alakít ki önmagáról. Ezért is nevezik a kognitív megközelítésű terápiákat "isme
retelméleti terápíanak",» A lelki gyógykezelés lényegében képzés (formatio), amely
ben a hermeneutikai folyamat teljessége megvalósul: a megértés során új értelmezés
re jutunk és ennek alkalmazására is lehetőség nyílik (Gadamer szerinti hermeneuti
kai beszélgetés-t). Ennek során az egyén megtanulja. hogy elvonatkoztasson önmagá
tól (például ne csupán perszonalizált jelentéseket konstruáljon), s önmaga különössé
gét egy általánosnak a fényében tudja meghatározni. Ez egyben annak felismerését is
jelenti, hogy az általa tulajdonított jelentések csak egy lehetséges hipotézis alkotóele
mei, más lehetséges hipotézisek mellett. Feltűnő az általános és különös értelmezésé
nek a zavara olyan neurotikusoknál, akiknél a "speciális személy" séma észlelhető.

("Más vagyok, mint a többi ember." "Rám a gyógyszerek másként hatnak." "Engem
félreértenek" stb.) Ebben az esetben az egyén önmagát kivonja az általános érvé
nyessége alóPs

A kognitív fordulat és a pozitivizmus

Nem nehéz felismerni a rokonságot a klasszikus behaviourizmus és a pozitivizmus
nézőpontjaközött. Mindkettő számára a tapasztalat az egyedüli ismeretforrás. Ahogy
a behaviourizmus elutasítja az introspekciót mint ismeretforrást. úgy határolja el
magát a pozitivizmus az "ideális" tényektől. Lényegében azt mondhatjuk, hogya be
haviourizmus ortodox formája nem más, mint a pozitivizmus konkrét alkalmazása a
viselkedéstudományok területén.
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A két irányzat későbbi fejlödése is párhuzamba állítható. A behaviourista érdeklő

dése az idők folyamán a megfigyelhető viselkedés-tények felől a személy belső világa
felé fordult. Felfedezte a "belső viselkedésnek", a beszédnek a jelentőségét. A neopo
zitivizmusban ugyancsak a nyelv és a gondolkodás játssza a központi szerepet (logi
kai pozitivizmusról is beszélünk). A filozófia feladata a tények és a nyelv kapcsolatá
nak, a logikai struktúráknak az elemzése. A bécsi iskola (Wittgenstein és mások), vala
mint Russel stb. felismerték. hogy a nyelvi állítások között két réteg különíthető el. A
szintetikus kijelentéseket a valóságból eredeztethetjük. Az analitikus állítások viszont
a tapasztalattól független, a priori ismereteket tartalmaznak. Nem nehéz felismerni,
hogy az analitikus állítások fogalma fedi a kognitív terapeuták "alapfeltevéseinek"
kategóriáját, amelyeket más megjelöléssel preontologikus struktúráknak is ne
veztünk.

A kognitív nézőpontés az egzisztencializmus

Mint említettük, kóros állapotokban negatív értékelő sémák ve-szik át a lelki élet ve
zérlését. Súlyos állapotban agyunk csak negatív információk feldolgozására képes.
Ezt nevezi Beck a kognitív blokád állapotának." Ezen a szinten lélektani és idegélet
tani folyamatok elválaszthatatlanul összefonódnak.

Ha a negatív valóság- és önértékelés nyelvi szerkezetét közelebbrőlmegvizsgáljuk,
feltűnik, hogy az egyén mind önmagát, mind valóságát pozitív értékmozzanatok hiá
nyaként fogalmazza meg. Egy depressziós betegem jelentősen javult állapotban így
jellemezte jobblétét: .Köszönöm, voltam már rosszabbul is." Az örömképesség. az élet
igenlésének zavara így a nernlétet, a hiányt, a Semmit hozza egyéni közelségbe. Azt is
mondhatjuk, hogy a depresszió, de tágabb értelemben a neurózisok összessége: egyé
ni filozófia a Semmiről. Az ilyen személy már életében átéli önmaga megsemmisülé
sét (érthető, hogy nemegyszer tevőlegesen is megvalósítja a Semmibe való átlépést).
Életét, önmagát negatívumokkal, rosszal, hiánnyal definiálja, azzal, ami nincs. Szá
mára még a nem létező, jövőbeni, potenciális rossz is létező valóság, önmaga meg
határozásához tartozik. "Nekem ez úgysem sikerül", "Bele sem kezdek egy kapcso
latba, úgyis elromlik" . .. Léthiányokból összerakott egyéni "valóság" - érthető, hogy
ennek megsemmisítése igazán nem nagy lépés, logikus befejező aktus.

Az összefüggés, miszerint ami rossz, ami hiányzik, az a "valóság", fordítva is igaz:
ami van, az rossz. A depressziós nyíltan kimondja: ami igaz, az nem jó. Számára ezért
az ismeret növekedése, új ismeretek elsajátítása nem lehet vonzó: új rosszakkal való
találkozás. "Mi jó van abban, hogy önmagamat megismerem?", kérdezte egy pszicho
lógus-betegem. A depressziós számára a lét: a jövőbeni rossz anticipációja, érthető,

hogy belső állapotát a szorongás határozza meg. A Semmi közelsége a szorongás él
ményében ölt testet.

Már Kierkegaard felismerte a szorongásnak ezt a központi jelentöségét," "A szo
rongás a Semmit nyilatkoztatja ki." (Heideggeriw

A kognitív nézőpont sajátos megvilágításba helyezi az ember létét. Az a lehetőség,

hogy saját világunkat aktívan formálhatjuk, létünk szilárdságát megkérdőjelezi,elbi
zonytalanítja. Választási lehetőségeink hangsúlyozása felelősségünket növeli. Nem
csupán létünk, de lehetőségeink is kézzelfogható közelségbe kerülnek. Minél mar
kánsabban definiáljuk önmagunkat, annál inkább struktúrát öltenek nemlét-mozza
nataink is, közelebb kerülünk a Semmihez.

Az egzisztencialista dilemma - szabadok vagyunk, de félünk miatta - megoldása a
depressziósnak nem sikerül. Valósága, jelene a Nemlét végtelen idötengelyén a "még
nincs" és a "már nincs" közé szorult (szorongó) "nem Nemlét", A depressziós filozó-
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fia: önbecsapás. Vagyis, hogy a valóságot a nemlét tagadásával definiálja: "Van = nem
nincs" (vagy: jó = nem rossz). Nem mer igent mondani a létre, inkább a nemléttel jár
ja körül, s nem veszi észre, hogy csak szaporítja a maga számára a bajt. Minden lét
tagadás fájdalmas, a kettős tagadás még inkább. A magyar nyelv zseniális találmánya,
hogy a kettős tagadás nem állítás (mint sok indoeurópai nyelvben), hanem még erő

teljesebb, fájdalmasabb tagadás.

A viselkedésmódósító eljárások kulturális gyökerei

A pszichoterápia a 19. század végének, de főleg a jelen századnak a szellemi vívmá
nya, amely nagyrészt az orvostudomány, az ideg- és elmegyógyászat, később pedig a
lélektan elméleti bázisán és intézményi struktúráján fejlődött ki. Nyilvánvaló azon
ban, hogy az a szellemi' erjedés, amely főleg a pszichoanalízis közvetítésével mélyen
be ivódott a század szellemi arculatába. nem elszigetelt, történelmi előzmények nél
küli jelenség. Az európai kultúrának ősidőktől fogva egyik alapvető jellemzője a vál
tozásra, a többre, a fejlődésre való törekvés. Ez nem csupán a gazdálkodásra érvé
nyes, hanem a viselkedésku!túrára is. A kereszténység ezt a kulturális örökséget
transzcendentális szellemi tartalommal töltötte fel, s az egyén tökéletesítésének, fej
lesztésének. nemesítésének igen fejlett gyakorlatát valósította meg. Ha az aszketikus
irodalom egy-egy példáját kiragadjuk. rácsodálkozhatunk, hogy a kognitív pszicholó
gia "új keletű" vívmányait például már a kolostoralapító atyák is alkalmazták. Felis
merték az önmagunkkal folytatott dialógus jelentöségét, s ennek igen részletesen ki
dolgozott programját írták elő a meditációs gyakorlatok során (például Szent Bene
dek Regulája, vagy Guigo apát "A kolostor négy lépcsője" című írása." A dialogikus
viszony fontosságát is korán felismerték, erre vonatkozó ajánlást már Szent Vazulnál
olvashatunk", Külön tanulmányt érdemelne a bünbánati gyakorlat terápiás aspek
tusainak elemzése."

Egy egységes pszichoterápiás elmélet körvonalai

A kognitív szemléletmód alapján az összes pszichoterápiás módszert és iskolát egysé
ges elméleti keretbe foglalhatjuk. Ma már igazolt tény, hogya. változtatásra való-tő

rekvésben a választott módszer másodlagos jelentőségű, s az eredmény a páciens és
a terapeuta közötti kommunikatív folyamatból vezethető le. E folyamatban tehát a
személy megtanulja önmagát és világát új módon definiálni, önmaga azonosságát
megőrizveönismeretét új kognitív struktúrákkal gazdagítani. A pszichoterápiás isko
lák feladata a jövőben tehát nem az lesz, hogy önmagukat egymással szemben hang
súlyozottan elkülönítsék (jelentős részben piaci szempontok miatt), hanem hogy a
közös alapelveket kimunkálják.

Minden gyógyító törekvésnek arra kell irányulnia, hogy az anticipált nemléttől

szenvedőketönmaguk sikeresebb értelmezéséhez segítsék hozzá olyan módon, hogy
a szenvedő egyén léte, önmaga igazsága egyúttal a Jó értékmozzanatát is magára ölt
se. A pszichoterápia ezért az elvesztett remény újraépítésének gyakorlata. A remény a
jövő eseményeinek értékébe vetett meggyőződés, hit, amelynek során felvállaljuk a
valósággal való kapcsolatunk tevékeny alakításának feIelősségét.
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'elYzetek: I. Schachter mutaUa ki. hollY a kémiailag kiváltott érzelmi feszültség minösége aUól függ, hollY elötte milyennek
minősltik az ..előre kioktatou" kisérleti ál-alanyok (1967). - 2. Lásd a Vigilia 1985. júniusi számában megjelent tanulmányo
mat. (Rogers és a modem lélekllYÓllYászat). - 3. Watson 1913·ban fogalmazta meg elöször tézíselt, amelyeket részletesen
1916-ban fejtell ki. az Amerikai Pszichológiai Társaság elöul elnöki beszédében. - 4. Piaget. J.. Fraisse. P.. Reuchlin. M.: A kísér
leti pszichológia módszerei. Akadémiai. Bp. 1967. - S. Lechner Károly munkásságát Nyirő Gyula ismerteti részletesen az
1962·ben megjelent, ma már klasszikusnak számltó Pszichiátria c. tankönyvében (Medicina). - 6. Lásd a nálunk is ismert Forel
Ágoston vagy VölllYesi Ferenc munkáit. - 7. Tolman (1866-1959) az organizmusból eredeztethetö determinénsokat közti válto
zóknak nevezte. mivel az inger és a reakció ..közöll" fejtik ki hatásukat. - 8. Ez a viselkedésterápiában llYakran emlegetett
Premsek-féle elv. - 9. M. utánzásos tanulás kisérleti vizsgálata elsősorban Miller és Dollard nevéhez fűzódik. - 10. A viselkedés
terápiák magyar nyelvű összefoglalását I. Tringer 1.-Mórotz K.: Klinikai viselkedésterápiák c. monográfiájában. M8flYar Pszí
chiátriai Társaság kiadása. Bp. 1985. - II. Reinecker, H.: Selbstkontrolle. Otto Müller Verlag, Salzburg, 1978. - 12. Frank, J. D.:
Psychotherapy: The restoration of morale. Amer. J. Psychiat. 1974. 131.271. - 13. Lásd a 2. jellYzetben emliteutanulmányt. - 14.
M. első jelentös kognitlv pszichoterápIál rendszen Ellis és Beck dolgozta ki. 1. Mahoney. M. J.• Freernan, A.: Cognition and
psychotherapy. Plenum Press. New York, 1985. - IS. Nelsser. M.: Megismerés és valóság. Gondolat. Bp. 1984. - 16. Kant. I.: A
tiszta ész kritikája. Bp. 1913. 1981. - 17. Piaget. J.: Válogatoutanulntányok. Gondolat. Bp. 1970. Le structuralisme. PUF. Paris.
1968. - 18. Lévy-Strauu, CI.: AntropolQlie Itructurale. Plon, Pari .. 1958. - 19. A nemrég elhunyt Lacan nagy népszerűségnek ör
vend Franciaországban. Munkássálát a hagyományol pszichoanalitikus iskolán belűl erősen vitatják. - 20. Chomsky. N.:Gene
rativ grammatika. Európa, Bp. 1985. - 21. Welmer. W. B.: Psycholingulstic and Plato's paradoxes of the Meno. Amer. pszichole
gist. 1973,2. IS. - 22. Buber. M.: lwlesprache. 1929. Dialogisches Leben. 1947. Foelz, 8.: (szerk.) Gabriel Marcel: St. Benno Ver
lag. Leipzig. 1966. -23. Lásd. a 14. jellYzetben emliteu müvet, - 24. Gadamer. H.-<;.: Igazságés módszer. Gondolat. Bp. 1984.- 25.
Lásd a 14. jegyzetben emliteu művet. - 26. A kognItIv blokád állapotában az 8flYcsak negativ érzelmi szinezetű információk fel
dolgozására képes. Ez az állapot mind biológiai. mind pszichológiai tényezók hatására kialakulhat. Lásd a 14~ jeflYzetben emlí
tell müvet. - 27. Kierkepard. s.: Abschlle&ende unwissenschaftllche Nachschrift. In: Kierkegaard's Werke. D1ederichs Verlag.
Jena, 1910. M8flYarul: Köpeczi B. (szerk.): Az egzisztencializmus. Gondolat. Bp. 1984. (4. kiadás). - 28. Köpeczi B. (szerk.) i. m.>
29. Szennay Andrá. (szerk.): Népek n8flY nevelöje. Szent !stván Társulat Bp. 1981. - 30. 1. Johanne. Cassianus: De institutis
coenobiorum. (Ford. Simon Árpád). ELTE kiad. Bp. 1980.- 31. Lásda Teológia XIX. évf. (1985) 3. számát.

FERENCZ GYŐZŐ

Profán ének:rálsmerés

Nem szégyen, ha az érzelem
átüt a szavakon,

ahogy jött, megy: átvészelem,
nyitott szemmel, vakon.

Kell még s mennyi tapasztalat,
hogy elhiggyem, igaz.

hogy akiben megláttalak.
egy vagy. és ugyanaz-

Az alakod megismerem,
ne is fedd föl magad,

a kéz. a láb, az arc, a szem:
tiéd, tudom, ki vagy.

Ahányszor megtaláltalak.
annyiszor vesztem el,

ahányszor: újra más alak
másolata leszel.

Ha nem vagyok. nem vagy te sem,
az. aki bennem él,

ha vagy: leszünk, együttesen
ketten három személy.
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