
Fogalomstruktúrák a viselkedés belső szabályozásában 

(Adalékok a személyiség kognitív elméleteihez) 

A modern pszichológiában a dualizmussal összefonódott lélek fogalmat 
szinte teljesen kiszorította és helyettesíti a személyiség koncepciója. A szemé
lyiség azt a bonyolult pszichológiai organizációt jelenti, amely a viselkedést 
és átélést lehetővé teszi, és annak állandóságát, adaptivitását biztosítja. Ez az 
organizáció az idegrendszer képességeinek és késztetéseinek alapján, az emberi 
környezet folyamatos és rendszeres hatásai nyomán szerveződik. A személyi
ség rendkívül bonyolult organizáció, tanulmányozása, kutatása több tudo
mány feladata. Egy-egy tudomány a személyiség egyes aspektusaival foglal
kozik. Gyakran egy aspektus is annyira komplex, hogy több tudomány kollek
tív erőfeszítéseire van szükség vizsgálatához. így például a személyiség 
lehetőségét adó neurológiai és pszichofiziológiai folyamatok, képességek, inge
rületfelvevő és feldolgozó rendszerek, motivációként jelentkező szükségletek, 
a személyiségműködések szubsztrátumát képező idegrendszeri struktúrák stb. 
érdekes — és sajátos módon kevéssé ismert — problémakörének kutatásában 
karöltve vesz részt a biokémia, az endokrinológia, az élettan, a neurológia, 
a neurofiziológia, a pszichofiziológia, az ethológia és számos más tudományág. 
A pszichológia a szerveződés és a személyiségműködés szabályszerűségeit 
kutatja, elsősorban a környezeti hatások terminusaiban, a viselkedés és az 
átélés vetületében. A modern pszichológia integratív törekvései olyan elméle
tek kialakításában nyilvánulnak meg, amelyek valamennyi ismert pszicho
lógiai funkció és viselkedésforma tekintetbevételével a személyiség organizá
ciójának egészére adnak magyarázatot. Az ilyen elméleteket személyiség
teóriáknak nevezzük, a meglevő fontosabb ilyen elméletek száma több tucatra 
rúg (HALL, LINDZEY, 1957, 1965). 

E teóriák csak az általános összefüggésekre adnak magyarázatot, volta
képpen hipotézisrendszerek, amelyek segítségével a meglevő ismeretek rendez
hetők, és amelyekből új vizsgálati feltételezések származtathatók. Az utóbbi 
másfél évtizedben valamennyi személyiségelmélet közös vonásává vált, — még 
a korábbi teóriák is felvették magukra ezt, — hogy a személyiséget sajátos 
rendszerként értelmezik, a modern rendszerelmélet (systems theory) felfogása 
szerint. Ez az értelmezés a közvetlen pszichológiai kutatásokból kinőtt elmé
letekben többnyire implicit, próbálkozásszerű, főleg abban mutatkozik meg, 
hogy az elméletek hangsúlyozzák a feedback, a szabályozás, az input és az 
output, valamint a rendszer működéséhez szükséges energetikai és információ 
folyamatok szerepét, és e tényezőket keresik a személyiségen belül. Csak az 
utóbbi években figyelhető meg szisztematikus tevékenység a személyiség 
„meta-teóriájának" kidolgozására, azaz a rendszerelméleti ismeretek szakszerű 
alkalmazására a személyiségelméletek ellenőrzésében és új személyiségeiméle-
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tek kialakításában. Az ilyen törekvések ma már hosszú sorát Allport nyitotta 
meg, aki a nyílt rendszer fogalmát vonyatkoztatta a személyiségre (ALLPORT, 
1960). Később rendszerelméleti szakemberek foglalkoztak a kérdéssel, és kiala
kították a személyiségszimuláció módszerét, amelynek alapján a rendszerelmé
leti terminusokban leképezett személyiségteória számítógépeken működő 
modellé változtatható, „szimulálható", és ennek során a működési feltételek 
variálásával az elméletek érvényessége bizonyos fokig ellenőrizhető (TOMKTNS, 
1963, H A J N A L , 1966). 

Különböző elméletek más és más folyamatokat és tényezőket tekintenek 
alapvetőnek a személyiségben. Az elméletek egy része a legfontosabbnak, 
a személyiség par excellence elemeinek a környezeti hatások nyomán kialakuló 
ismereti jellegű szerkezeteket tekinti. A szerkezetek a személyiség tapasztala
tai, élményei nyomán jönnek létre, voltaképpen képzetek, premisszaszerű téte
lek, állítások viszonylag stabil alakzatai. A személyiség a külvilág és a belső 
átélés információit ezekben dolgozza fel, és e szerkezetek működése alapján 
dönt, cselekszik, viselkedik. E szerkezetek szabják meg az érzelmek kiváltó-
dásának küszöbértékeit is. Mivel e szerkezetek felismerő, azonosító, minősítő 
munkát végeznek, ezeket k o g n i t í v struktúráknak nevezik, és azokat az 
elméleteket, amelyek e struktúráknak kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak 
vagy főleg ezek szerepével foglalkoznak a személyiségben, kognitív személyi
ségteóriák gyűjtőnevével szokták jelölni. 

Az ilyen elméleteknek több közös sajátosságuk van. Ilyen például, hogy 
a többi személyiségelméletnél inkább s z o c i á l i s i r á n y u l t s á g ú a k , 
a személyiség biológiai és idegrendszeri feltételeivel és alapfolyamataival 
kevésbé foglalkoznak, figyelmük inkább a környezeti hatásokra és a nyomuk
ban zajló kognitív strukturálódásra, és az így kialakult struktúrák viselkedés
beli megnyilvánulására irányul. Csak az utóbbi években kezd hangsúlyt kapni, 
és ezzel még erőteljesebben egy másik közös vonássá válni ezekben az elméle
tekben a n y e l v f u n d a m e n t á l i s j e l e n t ő s é g e a s z e m é l y i 
s é g s z e m p o n t j á b ó l . A kognitív struktúrák ugyanis — mint említet
tük — képzetekből és viszonylag tartós, tételszerű fogalomkapcsolatokból áll
nak, ezek nyelvi jelentéstartalmakban, szavakban fogalmazódnak meg, létre
jöttüknek és működésüknek tehát a nyelv elengedhetetlen feltétele. Habár 
a nyelv elsajátítása is idegrendszeri készségekhez kötött, a nyelv maga első
sorban mégis szociális jelenség, a személyiség a tőle független kultúra nyelvét 
tanulja el emberi hatásokra, tehát szociális folyamatban szerzi meg a kognitív 
struktúrák építőelemeit, részfeltételeit. A nyelv segítségével folyik azután 
a strukturálódáshoz szükséges informáeióbeáramlás, és a tapasztalatok belső 
összegezése. További közös vonása ezeknek az elméleteknek, hogy d i n a m i 
k u s a k , a struktúrákat úgy koncipiálják, hogy mindegyik különböző — meg
határozott feltételektől függő mértékű — energiát gyűjt magába és transz
formál. Az egyes struktúrák között feszültségek és konfliktusok alakulhatnak 
ki. A dinamikus jelleg megnyilvánul abban is, hogy a struktúrákat az elméle
tek folytonos változásban mutatják be, a környezeti hatások és a tapasztalatok 
erősíthetik, gyengíthetik, átalakíthatják a struktúrákat, rendszerint azonban 
a viszonylag stabil szerkezeteken csak tartós, összegeződő hatások változtat
nak. A kognitív elméletekre jellemző még, hogy a személyiség késztetéseivel, 
motivációival és emocionális megnyilvánulálásaival kevésbé foglalkoznak, 
a személyiséget mintegy irányító központot vagy relérendszert képzelik el. 
Mellékesen megjegyzendő, hogy a legutóbbi években egyre erőteljesebben 
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jelentkeznek integrálódás jelei a személyiségelméletek között, ez mutatkozik 
egyrészt abban, hogy a kongitív teóriák is többet foglalkoznak pszichés ener
giaproblémákkal, másrészt abban, hogy a nem-kognitív elméletekben a kogni
t ív arculat mindig inkább előtérbe kerül. 

A kognitív struktúrák alapkoncepciója a strukturálódás eredetileg a 
pszichoanalitikus személyiségfelfogásban, valamennyi személyiségelmélet ősé
ben és prototípusában jelent meg. Freud szerint a hármas tagozódású szemé
lyiség központja és vezérlő szerve az Én az ösztönök és az ösztönöket korlátozó 
valóság konfliktusa nyomán alakul ki úgy, hogy a kellemetlen tapasztalatok 
emlékeiből kialakul a személyiségen belül olyan struktúra, amelyhez percep
cióit viszonyítva indítja meg vagy fogja vissza cselekvéseit, viselkedését. 
A strukturálódás folyamata nem nyert explicit kidolgozást, csak a pszicho
analitikus gyógymódban — amelyről még lesz szó — derül ki, hogy a kóros 
(sőt a nem kóros, a művészi vagy a szabályszegő) viselkedés élmények soro
zatában kialakult belső összefüggésláncolat, struktúra megnyilvánulása, amely
ben vannak hibás tételek, merev képzetek, és az egész struktúra késztetéseket, 
érzelmi energiákat köt meg és kanalizál tünetben vagy viselkedésformában. 
A pszichoanalitikus gyógymód célja a hibás viselkedésformák mögötti struk
túrák felismerése és átalakítása. (FREUD, 1917, 1933) A kognitív tényezők 
szerepére mutat a pszichoanalitikus Colby szimulációs kísérlete, aki a neuro
tikus viselkedést és annak pszichoterápiáját számítógépen kognitív szerkeze
tekkel tudta leképezni. A neurotikus viselkedés kognitív struktúráinak alap
já t merev, premisszaszerű tételek, hibás általánosítások képezték. E viselkedés 
„pszichoterápiája" olyan behatások sorozatából állt, amelyek e tételeket módo
sították a modellezett személyiség „tapasztalatain" át (COLBY, 1963). Meg
jelent a kognitív szemlélet Adler személyiségelméletében is; Adler szerint a 
személyiségbe a gyermekkorban célképzetek (Leitmotive, fiktive Lebensziele) 
épülnek, a viselkedést később ezek irányítják. E célképzetek nem teljesen 
tudatosak, csak pszichoterápiás segítséggel tudatosíthatok az egyénben. 
(ADLER, 1928) E koncepció kevésbé pregnáns megfogalmazásban először 
Freud Én-ideál felfogásában került felszínre. 

A modern kognitív személyiségelméletek fejlődése a szociálpszichológia 
evolúciójával párhuzamosan haladt. A szociálpszichológia kezdettől fogva 
nagy figyelmet fordított a szociális viselkedést kísérő és befolyásoló tudat tar
talmak vizsgálatára. Megalkotta az a t t i t ű d fogalmat, amely a személyi
ség viszonylag szilárd, eléggé konkretisztikus (pontosabban: az általánosítás 
relatíve alacsony szintjén álló) vélekedést, hiedelmet jelent. Az atti tűdnek 
érzelmi töltése van, az at t i tűd tárgyát képező szociális vetületben a személyi
ség hajlamos az attitűdnek megfelelően viselkedni. Az at t i tűd tehát beállító
dást, viselkedéskészséget jelent (ALLPORT, 1935, SHERIE, CANTRILL, 1947). 
Attól függően, hogy az at t i tűd mennyire merev és milyen emocionális töltése 
van, több változatát különítették el a szociálpszichológusok. A tapasztalatnak 
legkevésbé ellenálló attitüdfajta a nézet vagy vélemény (opinion, belief). Ezek
nek nagy része a társadalom és a közvetlen emberi környezet aktuális ügyeire 
vonatkozik. Ezek kutatásával foglalkozik a köz vélemény kutatás. Sensu stricto 
att i tűdök a személyiségre jellemző vagy a személyiség szociális csoportjaira 
jellemző tartós nézetek, amelyek az ellentmondó tapasztalattal szemben is 
hajlamosak a fennmaradásra, és a cselekvés belső megtervezésében olyan 
szerepük van, mint a szillogizmusban a premisszának. Ha az attitűdök klisé-
szerűek, tartalmuk erősen leegyszerűsített, és többnyire népekre és társadalmi 



312 BUDA BÉLA 

csoportokra vonatkoznak, s z t e r e o t i p e k n e k nevezik őket. így pl. az 
emberekben sztereotip hiedelmek élnek más nemzetek tagjairól, egyes — 
különösen a kisebb, szélsőséges — társadalmi csoportokról. Ha az at t i tűd azo
nos társadalom olyan más etnikus vagy faji csoportjaira vonatkozik, akikkel 
a személyiség közvetlenül és gyakran érintkezik, e l ő í t é l e t n e k nevezzük 
(ALLPORT, 1954). Ilyen attitűdök képezik alapját a négerekről, zsidókról, cigá
nyokról stb. kialakult elképzeléseknek, és a hozzájuk való érzelmi és viselke
désbeli viszonyulásnak. 

A szociálpszichológia kimutatta, hogy az attitűdök nem a személyiség saját 
tapasztalatainak általánosítása révén alakulnak ki, hanem ezeket a személyi
ség átveszi környezetétől, szüleitől és a körülötte élő kis csoportoktól. A tapasz
talat csak módosít az attitűdökön. Az attitűdök egy része közös vagy hasonló 
egy kultúra tagjaiban, más atti tűdök nagyobb társadalmi egységek tagjaiban 
közösek, ismét más atti tűdök formájukban és emocionális töltésükben egyé
niek, a személyiségre jellemzők. A szociálpszichológiában ma is intenzív kuta
tás tárgya, hogy az attitűdök hogyan viszonyulnak a viselkedéshez, és hogyan 
változnak, hogyan befolyásolhatók. A propaganda tudományos kutatása pl. 
ma főleg az attitüdbefolyásolás gondolatkörében folyik. (BROWN, 1964) 

Az attitűdök vizsgálatának kezdetétől fogva probléma volt, hogyan 
lehetne az attitűdök merevségét, érzelmi töltését mérni. Feltűnt ugyanis, hogy 
egyes attitűdök megváltoztathatatlannak bizonyultak és velük kapcsolatban 
igen nagy érzelmi erők mozgása volt megfigyelhető, míg mások viszonylag 
könnyen alakultak át a tapasztalat nyomán, különösebb érzelmi hullámzás 
nélkül. A mérés céljára kialakították az attitüdskálákat. Az attitüdskálák 
voltaképpen különleges szerkesztésű kérdőívek, amelyek az at t i tűd jelentés
tartalmát szétbontják különböző állításokra. Az állítások olyanok, hogy radi-
kalitásuk foka, ill. a belőlük következő viselkedésformák feltételezett érzelmi 
töltése és szociális minősítése különböző. E skálán vizsgálják az egyén vagy 
egyes szociális csoportok elhelyezkedését (TORGERSON, 1958, CICOUREL, 1964) 
Az ilyen jellegű vizsgálatok során vetődött fel egyre élesebben a kérdés, hogy 
milyen is az attitűdök lélektani természete. A vizsgált és leírt attitűdök ugyan
is állító mondatok. Korántsem lehet azonban azt mondani, hogy az at t i tűd 
a személyiségben ilyen megfogalmazott tételként élne. Az at t i tűd megfogal
mazása éppen a vizsgálómódszertől függ, egy-egy viszonylatban a hasonló 
tartalmú állítások egész sora hozható felszínre a személyiségből. Inkább úgy 
tűnik a vizsgálatokból, hogy az egyes attitűdök inkább részei vagy megfogal-
mazási módjai a személyiségben levő bonyolult, nem teljesen verbalizálható 
jelentéstartalmaknak, amelyek az adott szociális vagy interperszonális viszony
latra vonatkoznak. A tételszerű megfogalmazások inkább a vizsgálatok műter
mékei, amelyek abból az előfeltételezésből indulnak ki, hogy az attitűdök 
pszichológiai szubsztrátuma, belső jelentéstartalma leírható, m i n t h a ilyen 
állítás lenne. Érdekes módon ez a methodológiai gondolkodás éppen Adlernél 
nyer explicit kifejtést, aki pedig a szociálpszichológia értelmében empirikus 
vizsgálatokkal nem foglalkozott. Adler egész személyiségelméletét Vaihinger 
„Philosophie des Als Ob"-ja szerint alakította ki, szerinte a fiktív életcélok 
és a vezérmotívumok a személyiség tendenciáinak ,,als ob" leírásai módjai. 

Az attitűdök pszichológiai természetének kutatása ma is elevenen folyik, 
ma az a nézet, hogy a vizsgálható att i tűd tartozéka valamiféle bonyolult 
összefüggésrendszernek a személyiségen belül, amely jelentéstartalmi jellegű, 
különböző általánosítási fokú nézetek és képzetek hierarchikus építménye, 
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valamiféle struktúra a különböző absztrakciós nívójú j e l e n t é s t a r t a m 
között. E struktúra egy része nem tudatos, csak egyes konkretisztikus elemei
ben kerül be a tudatba és kommunikálható. E struktúrákat a modern kogni
tív szakirodalom hiedelemrendszer (belief system) néven is szokta jelölni. 
Szokás attitüdstruktúrákról vagy általában kognitív struktúrákról is beszélnL 
így alakult ki tehát a kognitív személyiségelméletek alapgondolata, a struk

túrakoncepció, anélkül azonban, hogy a struktúrák pontosabb természetét, 
pszichológiai lényegét tisztázták volna. A különböző teóriák elsősorban ilyen 
struktúrák jelenlétének és globális dinamikájának kimutatásával és értelme
zésével foglalkoztak (KELLY, 1954, SCHEERER, 1954, K R E C H , CRUTCHFIELD, 
BALLACHEY, 1962) Jelen fejtegetésünkben a kognitív struktúrák pszichológiai 
lényegének, és ebben a nyelv szerepének kérdéséhez próbálunk hozzászólni. 
Az adalékokat a pszichoterápiás munka összegyűlt megfigyeléseiből és tapasz
talataiból alakítottuk ki, ezek részben a pszichoterápiás szakirodalom meg
figyelés- és tapasztalatanyagából származnak, részben saját megfigyelések és 
tapasztalatok vonatkoztatásai. 

A viselkedés és az átélés zavaraiban szenvedő emberekkel való terápiás 
foglalkozás mindig alapját képezte a személyiségteóriáknak, a főbb elméletek 
szerzői pszichoterapeuták voltak. Betegekkel való foglalkozásból alakult ki 
a pszichoanalitikus és az individuálpszichológiai személyiségkép is. Betegekkel 
foglalkozó klinikai pszichológus az ismertebb kognitív teoretikusok közül 
Kelly és Tomkins (TOMKINS, 1962) is. Valamennyi személyiségelmélet közös 
alaptétele egyébként, hogy a „normális" és a kóros viselkedésformák a szemé
lyiség azonos szabályszerűségei szerint magyarázhatók. A pszichoterápia 
leggyakrabban alkalmazott formáiban, így a pszichoanalízisben és az úgy
nevezett dinamikus rövid pszichoterápiákban a történés magva az, hogy a 
beteg beszél, elmondja gondolatait, viszonyulásait, élményekre kialakuló reak
cióit, és a vele korábban történt dolgokat. Elmondja képét önmagáról, és 
többi emberről. Majd a terápiás foglalkozás témái közé fokozatosan bevonódik 
a terapeutával kialakuló kapcsolat, ennek élményszerű, eleven problémáihoz 
korábbi emlékek sorozata fűződik. A terapeuta engedi a beteg szabad közlését, 
kérdései és közbeszólásai inkább azt a célt szolgálják, hogy a beteg még sza
badabban nyilvánuljon meg, ill. közlései minél több olyan problémára is kiter
jedjenek, amelyek személyiségével és panaszaival összefüggésben lehetnek. 
A beteg beszéltetése nem az információszerzés érdekében történik, a pszicho
terápia feladata a viselkedés megváltoztatása, ezzel együtt a személyiségben 
is bizonyos változás elérése. A változás a kognitív struktúrákban zajlik, 
a beszéltetés, a közbekérdezés és közbeszólás a hibás struktúrák felbontását 
és adaptívabb struktúrák kialakítását célozza, ennek pontosabb menetéről 
a későbbiekben szó lesz. A struktúrák felbomlása, ill. módosulása és részleges 
átépülése olyan folyamatban történik, amelyben a személyiség konfrontálódik, 
élményszerűen találkozik viselkedésének belső szabályszerűségeivel, s e sza
bályszerűségek egy része bizonyos fokig tudatosul is benne. A tudatosulás nem 
feltétlen szükséges, enélkül is létrejöhet belső korrekció. A terapeutával való 
sajátos kapcsolat érzelmi feszülstége biztosítja az élményszerűséget, a korábbi 
tapasztalatok és a személyiség meglevő viszonyulási és viselkedései sémáinak 
kivetülése e kapcsolatra pedig eleven konfrontációs és korrekciós lehetőséget 
ad. 

Bár a pszichoterápia nem információszerző célzatú, mégis egyedülálló 
alkalom arra, hogy egy személyiség kognitív összefüggéseiről, szerkezeteiről 
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beható képet kapjunk. A rövid pszichoterápiák is igényelnek legalább 20— 
40 óra intenzív foglalkozást, a hosszabbak nem egyszer több száz órát is. 
Ezalatt óriási mennyiségű kognitív anyag kerül felszínre, kezdve a legmaga
sabban absztrakt szintű etikai és esztétikai nézetektől a képi vagy deskriptív 
emléktöredékekig, amelyek gyakran teljesen közvetlen összefüggés nélkül, 
szabad asszociációs folyamatban vagy álomtartalmak reprodukciójában kerül
nek elő. Az anyagból elég jól nyomon követhető a betegben kialakult képzet
összefüggések viszonya az érzelmekhez, valamint a viselkedéshez. Megfigyel
hető a tapasztalatok percepciós anyagának feldolgozódása e képzetösszefüggé
sekben. Látható, hogy a kognitív struktúráknak b e l s ő s z a b á l y o z ó 
s z e r e p ü k van a viselkedés szempontjából, ugyanis a személyiség úgy 
viselkedik, ahogyan a benne kialakult tételek, kognitív összefüggések alapján 
a külvilágot minősíti. E kognitív struktúrák határozzák meg a percepciós 
jelek jelentését a személyiség számára, attól függően, hogy a személyiség ezek
nek milyen minősítést ad, különböző viselkedéssémák aktiválódhatnak. A visel
kedésformák megtervezésében a kognitív struktúrák tartalmazzák a valóság
ról, az élettelen és az emberi környezetről kialakított tapasztalati képet, ezek
nek alapján anticipálja a személyiség, és veszi tekintetbe a viselkedésterv mér
legelésekor, a külvilág reakcióját, a viselkedés várható következményeit. A per
cepciós jelzések minősítése révén a személyiség definíciót alkot a viselkedés 
szituációjáról, és a viselkedés később mindenben e definícióhoz igazodik (lásd 
az ún. interakcionista szociálpszichológiai irányzat felfogását, és „définition 
of the situation" elnevezésű koncepcióját, — pl. SHIBUTANI, 1961, — és ennek 
alkalmazását az interperszonális, kapcsolaton belül viselkedésre : HALEY, 1963). 
Amennyiben a személyiség illetékes kognitív struktúrái pl. egy emberi szituá
ciót, pl. vizsgát vagy tekintélyszemélyekkel való találkozást félelemkeltőnek, 
bizonytalan veszélyt rejtegetőnek definiálnak, a személyiség reakciója ennek 
megfelelő lesz, belső feszültségnövekedés, esetleg szorongás következik be, 
megváltozhat a viselkedés. Akkor is megtörténhet ugyanez, ha az adott szituá
ció más személyiségekben egyáltalán nem vált ki hasonló reakció, vagy ha 
a személyiség tudatosan be is látja, hogy reakciója helytelen, értelmetlen. 
A reakció okát a személyiség megadni nem képes, ahogyan ez beszédben meg
fogalmazódik, „nem tudja", hogy mi az oka, mi a magyarázata viselkedésének. 
Pszichoterápiás beszégetéssorozatban az ilyen reakció ,,oka", élményháttere 
és kognitív strukturális alapja rendszerint felszínre hozható, kiderül, hogy 
a reakció kognitív háttere a személyiségfejlődés során bekövetkezett hatásokra 
alakult ki és vált annyira szilárddá, hogy már nem adaptív, nem helyénvaló, 
de a későbbi tapasztalatoknak ellenállva megmaradt. A terapeuta számára 
ilyenkor az összefüggések megfogalmazhatók néhány általános mondatban, 
pl. úgy, hogy a tekintélyszemélyek a beteg számára olyanok, mint ahogyan 
gyermekkorában apját minősítette, aki a beteg számára adott körülmények 
és adott élmények következtében félelmetes, szorongáskeltő, büntető s tb. volt. 
Ezt az „als ob" jellegű összefüggést a beteg nem tudatosítja, erre önmagától 
nem képes rájönni. Márpedig ezt az összefüggést jogosult meglevőnek és műkö
dőnek tekinteni, mivel a szituációk, a szituációkra adott reakciók és a szemé
lyiség hasonló korábbi élményei között valós, ellenőrizhető kapcsolatot teremt, 
a viselkedést érthetővé teszi. Az ilyen összefüggéseket a pszichoanalízis „tudat
talannak" nevezte, mivel a beteg tudatosan nem ismeri. Ha a terápia során ez 
az összefüggés élményszerűen kidolgozódik, esetleg tudatossá is válik, a struk
túra megváltozhat, a személyiség képessé válhat ugyanilyen szituációk reáli-
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sabb definiálására, ennek nyomán már nem áll elő ugyanaz a belső feszültség, 
szorongás, megváltozik a viselkedés is. A percepciók, a percepciók feldolgozása 
definíciókká, majd a definíciók nyomán cselekvések megindulása, a cselekvés
ről és a szituációról kapott újabb percepciók stb. reverberációs köröket képez
nek. A kognitív struktúra merevsége a közvetlen viselkedés szintjén ritkán 
engedi meg a definíció tapasztalati korrekcióját közvetlenül. A kognitív struk
túra hajlamos a neki ellentmondó percepciókat átszínezni, torzítani, olyanra, 
amely a definíciót támasztja alá. Ezt nem pszichoterápiás helyzetből származó 
kognitív vizsgálatok is bizonyították (lásd a ,,cognitive dissonance and balance" 
teóriáját, FESTINGER, 1957, BREHM, COHEN, 1962 stb.). A pszichoterápia 
az inadaptív kognitív szerkezet quasi hibás szabályozási mintáját, definíció
alkotási készségét „átállítja" más, adekvátabb mintára, és ezzel új szabályo
zási lehetőséget teremt meg. Az átállítás illusztrálására emKthető egyszerű zárt 
rendszerek szabályozásának átállítása, pl. a hűtőszekrény beállítása más hő-
fokkonstanciára, — a párhuzammal azonban óvatosnak kell lenni, mivel 
a személyiség is és a kognitív struktúrák is nyílt rendszer jellegűek. 

Rendkívül fontos, és a további fejtegetések egyik pillérét képező tapasz
talat, hogy a kognitív átstrukturálás nem történhet úgy, hogy a terapeuta 
a benne kialakult „als ob" teóriát a betegben levő összefüggésekről egyszerűen 
közli a beteggel. Az ilyen közlést a beteg esetleg memorizálja, valószínűnek tartja, 
lényegét azonban nem érti meg, a közlésnek viselkedésére befolyása alig van. 
Az átstrukturálódáshoz az összefüggés élményszerű felismerése kell, amelynek 
nem is szükséges a terapeuta elméletének szintjéig menően tudatosulnia. 
A terapeuta szakmai ügyességétől és a konkrét személyiségtől, ül. kognitív 
struktúráktól függ, hogy a terapeuta hogyan segíti létrejönni ezt az élmény
szerű felismerést, az emlékanyag elmondásának tematikus terelésével, egyes 
dolgokra való rákérdezéssel, egyes összefüggések konfrontativ hangsúlyozásá
val vagy közlésével, az ún. „interpretációval". A lényeg az, hogy az elvont 
elméleti kép jelentéstartalma, értelme a beteg számára egyszerű, direkt köz
léssel nem világítható meg, megértéséhez hosszadalmas munka kell. 

A pszichoterápiás vizsgálatok számos ilyen kognitív struktúra szerepére 
mutat tak rá. Igen érdekes a kognitív teoretikusok közé számító Rogers meg
figyelése, aki szerint az Én a legfontosabb kognitív struktúrarendszer (ez 
voltaképpen Freud gondolatának modern megfogalmazása), ebben is a leglé
nyegesebbek azok a struktúrák, amelyek a személyiség belső viszonyulását 
szabályozzák a többi emberhez. E struktúrák magva a személyiség képe ön
magáról, amely ugyancsak jórészt tudattalan, a beteg közlései nyomán a 
terapeutában mint ilyen „als ob" teória alakul ki. Rogers szerint viselkedés
es átélészavar főleg akkor van, ha a személyiség önmagáról kialakított atti tűd-
rendszere (self-regarding sentiments, self image) eltér attól a képtől, amely 
a személyiségről a környezetben kialakul. A személyiség képe önmagáról lehet 
jobb és rosszabb, mint a valóságos, mindkettő okozhat zavart a többi emberhez 
való viszony és viselkedés belső szabályozásában (ROGERS, 1951). A Rogers -
féle terápia az Én t alkotó kognitív struktúrák módosítására helyezi a fő hang
súlyt. I t t említendő, hogy a b e l s ő szabályozás koncepcióját azért hang
súlyozzuk, mert létezik k ü l s ő szabályozás is, ez azonban fejtegetésünk 
szempontjából kevésbé lényeges. A külső szabályozás a szituáció feltételeinek 
változtatásával történik, pl. a környezet fenyegetései vagy büntetései, várható 
előnyei szabályozzák kívülről a viselkedést, azáltal, más és más fajta viselke
dés feltételeit vagy lehetőségeit teremtik meg, ül. egyes viselkedésfajtákat 
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lehetetlenné tesznek. A pszichoterapeuta is a beteggel való kapcsolatban annak 
viselkedését kívülről szabályozza. A belső szabályozás arra vonatkozik, hogy 
adott szituációban milyen pszichológiai tényezők határozzák meg, hogy a 
személyiség hogyan viselkedjék, úgy, ahogyan a szituációban általában visel
kednek az emberek a kultúra szabályai szerint, vagy úgy, ahogyan a viselke
dés eltér a szabályoktól, pl. kóros, neurotikus vagy elmebeteg viselkedés. 

További érdekes pszichoterápiás megfigyelés, hogy a szokványostól 
eltérő szexuális reakciók — különösen a szexuális életben való részvételi hiá
nyosságok vagy képtelenségek eseteiben — is a pszichoterápia során hibásan 
szabályozó kognitív struktúrák szerepére derült fény, amelyek ugyancsak 
leírhatók a terapeuta részéről néhány mondatos összefüggésbe, amely azután 
kellő pszichoterápiás munkával a betegben is kidolgozható (ELLIS, 1967). 
A szexuális impotencia pl. alkalmas a külső és belső viselkedésszabályozás 
kapcsolatának illusztrálására. A külső szabályozás — a szituációban jelenlevő 
partner hajlandósága — megengedné a szexuális viselkedést (ilyen szituáció 
a „normális" emberek számára szexuális reakció kiváltódásának szignálja), 
a belső szabályozás viszont nem engedi meg. Pathológiásnak akkor számít 
a viselkedés, ha a személyiségen belül kettősség, belső feszültség van, a szemé
lyiség egyik része akar valamit, másik része pedig nem teszi lehetővé. Az akaró 
rész, az Én, ilyenkor a helyzetet betegesnek éli meg. Pl. a partner hajlandó
ságára ki nem váltódó szexuális reakció akkor pathológiás, ha a személyiség 
akarja a szexuális aktust. Ha nem akarja, akkor dönt, hogy a szituációt nem 
fogadja el, ez esetben a reakció elmaradása adekvát belső szabályozás ered
ménye lehet. 

A kognitív struktúrák természetét illetően az elmondottakból a követ
kezők érdemelnek különös figyelmet: 

1. A kognitív struktúrák nem megfogalmazott tételek, tudatos általá
nosítások, viszont mégis jelentéstartalmak rendszerei, amelyeknek egy — fel
színesebb — részét állító mondatokra lehet bontani (attitűdök), más — 
mélyebb — részét pedig a személyiség közlés- és megfigyelésanyagából követ
keztetni lehet, és „als ob" jellegű állító mondatok alakzatával ki lehet fejezni. 

2. A kognitív struktúráknak a viselkedés különböző vetületeiben szabá
lyozó szerepük van. 

3. A kognitív struktúrák kifejthető, verbalizálható részei absztrakt 
jelentéstartalmú mondatok, állítások, a nem tudatos részekkel kapcsolatban 
a személyiség csak sajátos helyzetekben — pl. pszichoterápiás kapcsolat intim 
légkörében — tud konkretisztikus, reminiszcenciaszerű közléseket tenni, e köz
lések jelentéstartalmát értelmezni, vonatkoztatni nem képes. 

4. A szakképzett megfigyelőben kialakult ,,als ob" összefüggés közlése 
a viselkedésre hatástalan, a személyiség nem érti meg. Az összefüggések meg-
étése valamilyen, még nem teljesen ismert, élményszerű, graduális általáno
sító, tudat tar talmak közötti kapcsolatteremtő folyamatban történik, amely
nek külső irányítását a pszichoterapeuták jórészt tapasztalatilag, készség
szerűén sajátítják el. 

Közelebb jutunk a kognitív strukttirák értelmezéséhez, ha ezeken a meg
figyeléseken és tapasztalatokon kívül a következőket is tekintetbe vesszük. 

1. A pszichoterápia során feltűnő, hogy a beteg bizonyos fogalmakat 
gyakrabban használ, mint mások, e fogalmak többnyire önmagára, számára 
fontos személyekre és saját viszonylataira vonatkoznak. E fogalmak nagy 
része jelző, többnyire tulajdonságjelző. Hosszas pszichoterápiás kapcsolatban 
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mintegy sajátos ,,terminológia" jelentkezik ez a fogalomhasználat, egy idő 
u tán esetleg a terapeuta is belekapcsolódik. A sajátos fogalmak halmozódnak 
a beteg számára problémás dolgok körül. A terápiás munka során kidolgozódik, 
hogy e „terminológia" nagy része a személyiség valamely lényeges kapcsola
tában is sajátosság. Hasonló szabályszerűség megfigyelhető' nem beteg szemé
lyiségek pszichoterápiás kezelésében (pl. pszichoterapeuták élményszerű kikép
zési folyamatában) is. 

2. A beteg által használt fogalmak sajátos jelentéstartalmúak (elvont 
fogalmakról van szó). Minden terapeuta előbb-utóbb rájön, hogy a terápiás 
kommunikáció feltétele e sajátos jelentéstartalmak megértése, pl. a vele kap
csolatos asszociációk, élmények konkrét elmondatása. A beteg fogalmainak 
félreérthetősége és a betegnek nem familiáris elvont fogalmak használhatat
lansága (amelyek közé tartoznak a betegről kialakult ,,als ob" teóriák termi
nusai is !) kialakította a terapeutákban azt a gyakorlatot, hogy a verbális 
interakciót minél konkrétebb, élményközelibb szinten tartsák. A jelentéstar
talmi sajátosságaiban megértett, beteg által hozott absztrakció a közös „ter
minológia" részévé válik, alkalmanként a terapeuta is használja, azonban 
mindig figyelnie kell a beteg részéről újra és újra felmerülő jelentéstartalmi 
árnyalatokra. 

3. A sajátos fogalmak jelentéstartalmai igen gyakran tartalmaznak 
ellentétes minősítéseket, a köznapi gondolkodás által incompatibilisnek tar
to t t érzelmi kvalitásokat, vonzódást ós ellenszenvet, kíváncsiságot és borza-
dályt stb. egyidejűleg. A dinamikus pszichológia ambivalenciának nevezi ezt 
a jelenséget. Megfigyelhető, hogy a beteg fogalomhasználatában mindig az 
egyik pólus kerül előtérbe, amásik, az ellentétes, csak a konkretisztikus jelen 
téstartalmi részekből következtethető. A beteg problémái mögött álló kogni
t ív struktúrákkal e kettősség rendszerint kapcsolatban áll. 

4. Az elmondottak igen jól egybevágnak a „generál semantics" nyelvé
szek által nem nagyon kedvelt elméleteivel (KOEZYBSKI, 1958, HAYAKAWA, 
1964). Az elmélet itt ötletszerűen, nyersen megragad valamit, ami a pszicho
terápia és hasonló jelenségek keretében rendszeresen vizsgálni kellene. A sze
mantikusok által leírt „szemantikai zavar" a beteg és a terapeuta kapcsolatá
ban megjelenhet, a terapeuta szakmai ügyessége részben éppen ennek elkerü
lésében, a tényleges jelentéstartalmak felszínrehozásában nyilvánul meg. 
A beteg kognitív struktúráiban érzehetők, helyenként kimutathatók a jelen
téstartalmak különböző absztrakciós szintjei. A kognitív struktúrák belső 
szabályozó funkciója, annak a szituációról definíciót adó tevékenysége analó
giába hozható a szemantikusok által leírt „szemantikai reakcióval". Az esetek 
más részében a kognitív struktúra hibás általánosítások szerint szabályozza 
a viselkedést. 

5. A jelentéstartalom objektív pszichológiai vizsgálata az Osgood-féle 
„semantic differential" módszer révén kimutatta, hogy a személyiségben az 
sajátos viszonylatuk van más elvont fogalmakkal. A szemantikus térbeli 
viszonylat részben jelentéstartalmi összefüggés, részben az asszociációban való 
kapcsolódás valószínűségét fejezi ki (OSGOOD, SUCT, TANNENBATJM, 1957, 
HOPSTÄTTER, 1963). A szemantikus terek kapcsolatát a kognitív struktúrák
kal lehetett igazolni. A szemantikus tér is részt vesz a viselkedés belső szabá
lyozásában, abban a vetületben, amelyre a jelentéstartalom vonatkozik. 

Az említettek és egyéb, itt nem részletezendő szociálpszichológiai isme
retanyag (pl. szisztematikus tartalomelemzés, modern memóriakutatás stb.y 
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alapján a kognitív struktúrákról az a hipotetikus elmélet állítható fel (afázia-
kutatás, kommunikációs teória, szimbólumok vizsgálata), hogy ezek volta
képpen szemantikai struktúrák, különböző elvontsági szinten álló fogalmak 
struktúrái, amelyek hierarchikusan rendezettek. A kulcsfogalmakat a szociali
záció során a környezet személyei építik be, kommunikációs folyamatok révén 
a személyiségbe, a kultúra és a szűkebb szociális környezet sajátos jelentés
tartalmaival. A szocializáció kommunikációs folyamataiban alakul ki a fogal
mak kapcsolódása is. A fogalmaknak az egyéni tapasztalatok adják egyéni 
jelentéstartalmi árnyalataikat. A jelentéstartalmi összefüggések alkotják a 
kognitív struktúrákat. Feltételezhető, hogy a tudatosság kritériuma a szemé
lyiségben, hogy a tudatos dolog verbalizálható, nyelvben kifejezhető legyen. 
A kifejezés megtörténhet közvetlen leíró szinten, viszonylag kevés magasan 
elvont fogalom felhasználásával. Vagy pedig történhet elvont fogalmakban. 
Az elvont fogalmakban való verbalizálás és kommunikáció feltétele a közlő 
és a közlést befogadó közötti jelentéstartalmi azonosság. Az emberi kommu
nikációk rendszere (ennek részeként a modern társadalmak oktatási és tömeg
közlési szisztémái) kialakít a formális logika törvényei szerint viszonylag egy
séges jelentéstartalmi sémákat az elvont fogalmak számára, a kommunikáció 
ezekben folyik. Amely élmények és deskriptív szinten tudatos emlékképek nem 
dolgozódtak fel olyan kognitív struktúrákba, amelyek a kollektív jelentés
tartalmak szerint rendeződtek, azok szokványos kommunikációban nem hoz
hatók felszínre, mivel a memória ekforációjának valószínűleg az a szabály
szerűsége, hogy megfelelő hívószavakhoz, és hívóösszefüggésekhez kötött (lásd 
pl. HALBWACHS, 1938, vizsgálatait; ezekről bővebb leírást ad STOETZEL, 1963). 
A személyiség szempontjából rendkívül fontos az emberi viszonylatok jelenség
köre, ezekkel kapcsolatos kognitív struktúrák képezik az Én lényegét, ezeknek 
helyes szabályozási tevékenységétől függ a viselkedés és az átélés harmóniája, 
kreativitása. E jelenségkörrel kapcsolatos struktúrák vannak legszorosabb 
érintkezésben az emóciókkal. E jelenségvilág hallatlan gazdagságához és sok
rétűségéhez képest a rá vonatkozó elvont fogalmak száma a kultúrnyelvekben 
viszonylag kevés. Még legtöbb a személyiségre alkalmazott tulaj donságjelzők 
száma, ALLPORT és ODBERT (1936) vizsgálata szerint pl. az angol nyelvben ez 
a szám kb. 16 000-re rúg, ezeknek nagy része azonban szinonima, és elég ki-
számú gyökérfogalomra redukálható (CATTELL, 1950). A viszonylatokat és 
kapcsolatokat kifejező elvont fogalmak száma igen kicsi. Ez megnehezíti 
a kommunikációban kicsiszolódó kollektív jelentéstartalmak, fogalmi sémák 
kialakulását, és ezáltal az ide vonatkozó kognitív struktúrák külső szabályo
zását. A nyelv meglevő fogalmainak szűkösségét bizonyítja a viselkedéssel 
foglalkozó tudományok hallatlan méretű terminológiai burjánzása, és az 
egzisztáló elméletek nagy száma (így pl. a csak általános szinten mozgó kogni
tív személyiségteóriák is nagy számúak, mindegyik önálló terminológiával). 
Megkockáztatom azt az állítást, hogy a terminológia e zűrzavara nem egy
szerűen a viselkedéssel foglalkozó tudományo fejletlenségének következménye: 
hanem a vizsgált jelenségkör nehéz megragadhatóságából, és a köznapi nyelv 
releváns kifejezéseinek hiányából ered. Bizonyos fokig szemben áll ezzel a ter
mészettudományok terminológiai rendje, ahol a probléma nomenklatúra szint
re egyszerűsödött. I t t is van terminológia, sok új fogalommal, érdekes módon 
azonban a terminus technicusok egy rendkívül flexibilis, gazdag jelenségleíró 
nyelv, a görög többé-kevésbé természetes kifejezéseit használják fel, új jelen
ségtartalmakkal. A természettudományok példája még abban az összefüggés-
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ben is kínálkozik ide, hogy pl. egy természettudományos kutató munkájával 
kapcsolatos pszichológiai folyamatai is értelmezhetők a kognitív struktúrák 
terminusaiban, itt azonban feltűnik, hogy a fogalomstruktúrák absztrakciós 
rendje mennyire explicit, milyen könnyű kommunikálni, és mennyire nyitott 
a külső szabályozásnak, korrekciónak. 

A jelen fejtegetés keretébe tartozik még az emberi átélés egyik, az újabb 
pszichológiai kutatásban kissé mellőzött, sajátossága, a képzetek szüntelen 
áramlása. Az asszociáció annak ellenére, hogy az ókortól kezdve ismert és 
értelmezni próbált jelenség, ma sem rendelkezik megfelelő tudományos magya
rázattal. Valószínű pedig, hogy ez az ember tudatos tevékenységeinek és ezel-
lemi alkotási folyamatainak rezervorárja is, amelyet a társadalmi együttélés 
, , d o m e s z t i k á l t " gondolkodássá vagy kreatív fantáziává. Feltételez
hető, hogy a képzetek szüntelen áramlási tendenciája a kognitív struktúrákba 
való bevonódást szolgálja. A viszonylag alacsony absztrakciós szintű képze
tekbe, fogalmakba feldolgozódott benyomások és az általuk felhívott emlék
képek az asszociációban annál nagyobb feszültséggel jelentkeznek, minél 
kevésbé feldolgozottak kognitív struktúrákba. Ma még erről a feldolgozási 
folyamatról nagyon keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy az éjszakai alvás alatt 
az alvási idő jelentős hányada olyan álomszerű aktivitással telik (REM perió
dusok), amelyben a napi és bizonyos korábbi benyomások félig képszerűén 
(lehet, hogy teljesen képszerűén és közvetlen elevenséggel) cirkulálnak a sze
mélyiségben. A REM periódusban felébresztett ember a cirkulációról részben 
számot tud adni mint álomról, deskriptív szinten. Lehetséges, hogy az asszo
ciáció az éber állapot hasonló, de már absztraháltabb egységekben zajló infor 
mációáramlása. Mindenesetre igen valószínű, hogy SbZ EtSSZOCláClO VlZS£?£LlB/t£l 

a kognitív struktúrák problémájának megértésében sokat segíthet. 
Hangsúlyozni kell, hogy a kognitív személyiségelméletekhez szánt, fen_-

tebb kifejtett néhány járulékos szempont erősen hipotetikus jellegű. Elsősorban 
arra alkalmas, hogy a kognitív elméletek meglevő ismeretanyagából bizonyos 
szintézisre törekedve releváns további vizsgálati lehetőségeket jelöljön ki. 
A közölt hipotézisek elméleti jelentősége elsősorban az, hogy ezek helyessége 
esetén új perspektívában mutatkozhat meg a n y e l v é s a s z e m é l y i 
s é g kapcsolata. E felfogás szerint a nyelv nem egyszerűen kódrendszer, és 
csak kódrendszer jellegében conditio sine qua non ja a személyiségalakulásnak, 
hanem lenyes szemólyiségszervező és formáló erő, a személyiség szerkezetének 
és működésének fontos eleme. Ez a körülmény egyben a személyiség szociális 
eredetére is mutat , hiszen a nyelv a kommunikáció eszköze elsősorban. A sze
mélyiség nyelvi kategóriákban történő szervezőrére új aspektusban mutatja 
be — ha későbbi vizsgálatok megfelelően igazolják — a személyiség és a 
szociális környezet kölcsönkapcsolatát is. 
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The Rôle of the Cognitive Structures in the Internal 
Regulation of Behavior 

T h e a u t h o r su rveys t h e émergence of cogni t ive théor ies in t h e deve lopment of 
social psychology a n d d y n a m i c psychopa tho logy . H e po in t s ou t , t h a t in t h e subséquen t 
théories t h e rôle of language a n d t h e cogni t ive s t ruc tu re s ( a t t i t udes , belief Systems, etc.) 
is conSidered more a n d more i m p o r t a n t . Based on his psyoho therapeu t i c observa t ions a n d 
on t h e d a t a of t h e re levant l i t e ra ture he out l ines some generál thèses a b o u t t h e role of 
t h e l inguistic a n d cognit ive factors in t h e in te rna i régula t ion of behavior a n d on t h e 
peröonal i ty funct ioning in generál . 
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