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A MOTIVACIO ES EMOCIO
KISERLETI LELEKT ANI ELEMZESE

Paradox helyzet. hogy amig az emberek altalaban a 1E~lektanf6 fela-
datanak az erzelmek vizsgalatat tartjak, maga a lelektan sokaig egyetlen
lelki jelenseget gem tartott magat61 annyira idegennek, mint eppen az
erzelmeket.

Aligha magyarazhat6 .pusztan egy tudomannyal kapcsolatos tajekozat-
lansaggal ez az emberek reszerol megnyilvanul6 beallitottsag. A gyakorlati
elet nagyon is konkret problemai iranyftljak az erzelmekre figyelmOnket.
Barmilyen is legyen egy tudomany belso fejl6dese es onmeghatarozasa,
feladatainak, celjainak kijelolese a vele szemben tamasztott tarsadalmi
igenyekkel elobb-ut6bb szamolnia kell. Nem tekinthet6 veletlennek ezert,
ha a mintegy evszazados kesedelem utan most - egy-ket evtizede - a
lelektan eredmenyes kiserletekkel es intenziv kutatassal fordult e prob-
lemakor fele.

Uttor6 munkassagnak szamit e teren nemcsak nyelvi kornyezeti.inkben.
de nemzetkozi szinten is Grastyan Endre es munkatarsai idevonatkoz6
l<fserletei. de Ranschburg munkassaga is. Grastyan els6sorban az erzelmek
pszichofiziol6giai hatteret, Ranschburg az em6ci6k ontogenetikus fejl6de-
sever, a felelem es agresszi6 kialakulasaval. stb. foglalkozik. .

Az erzelmek kerdeskorenek elhanyagolasa regi gyokerekig nyulik visz-
sza. A XVII-XVIII. szazadig kell visszaternOnk Decartes filoz6fiai tan ita-
saig es ennek terh6ditasaig. .

Mint ismeretes ez a filoz6fia az ember kognitiv voltat, a j6zan e.szt. a
raci6t Onnepelte, s az em6ci6kr61 ugy velekedett, mint az ember testi le-'
level szOksegszeruen egyOttjar6, sajnalatos adottsagar61, amelyet azonban
szerencsere esszel-ertelemmel, »raci6valu kontrollalni lehet. s igy hat-
terbe szorithat6. Az erzelmeket tartottak az id6ben a leginkabb. kozosnek
bennOnk az allatival. Kes6bb, miutan a leiektan onall6sult, kivalt a filoz6fi-
ab61, az uttorok vagy kiiktattak, fel~etettek az em6ci6 fogalmat ketsegbe
vonva az em6ci6k elkOlonithetoseget mas jelensegektol, s igy ketsegbe
vonva az em6ci6k onall6 letezeset is, vagy pedig megmaradtak a korabbi
filoz6fiai allaspont mellett.

A kiserleti pszichol6gia biol6gia szarnya - Thorndike. Watson. Hull -
az onmegfigyelesre alapozott korabbi lelektani alapallast es okfejtest fel-
reteve radikalisan jart er. csak olyasmivel foglalkozott, ami a termeszet-
tudomanyok altal elfogadott mer6 m6dszerekkel merheto, megragadhat6,
regisztralhat6 jelenseg. Az em6ci6knak itt erthetoen nem maradt hely, s
igy a behaviorista iranyzatok sz6tarab61 az em6ci6 fo~ahna gyakorlatilag
eltunt. illetve a magatartas szubjektiv. s igy erdektelen aspektusava valt
(Grastyan, 1968). Amennyiben megis foglalkoztak vele. ugy az osztonok,
feltetlen reflexek jelensegkorebe utaltak.

A korai kiserleti pszichol6gia mas kepvisel6i - Wund. Titschener -
foglalkoztak ugyan az em6ci6k vizsgalataval. de ezek a kiserletek annyi-
ban merOltek ki. hogy kUlonbozo ingerekre kellett a kiserleti szemelyeknek
beszamolni elmenyeikrol.
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Pozftiv es negativ szfnezete miatt mar ekkor ket dimenzi6snak - kel-
lemes es kellemetlen - tekintettek az erzelmeket. Altalanosan elfoga-
dotta valt a kutat6k koreben az a nezet is, hogy az erzelem maga olyan
tudatallapot, amely a testi elvaltozasokat letrehozza es igy tovabbmenoen
testi erzeseket idez BID. William James dolgozta tovabb ezt a gondolatot,
s forma Ita olyan elmelette, amelyben aztan vegkepp feje tetejere allitotta
a dolgokat. A gyakorlati tapasztalattal szemben azt allitotta, hogy az em6-
ci6 a testOnkben vegbemeno valtozas erzekelese, vagyis kozismerette valt
peldajan szemleltetve: nem alert menekulunk, mert felunk, hanem alert
felUnk, mert menekulunk.

Az emociokkal es a viselkedessel kapcsolatban fellepo konkret fizio-
logia folyamatok azonban ezeket a korai pszichologusokat meg nem erde-
keltek.

Cannon kfserletei es munkai nyoman a figyelem egyszerre a koz-
tiagy egy kis teruletere, a hipothalamusra iranyult, mint az em6cionalis
viselkedes integralasanak fontos kozpon~jara. Ezt kovetoen evtizedekig
meddo vita folyt a James-Lang es a Cannon-Bard fele elmeletek kozott,
amelynek soran a pszichofiziologiai szemlelet egyre nagyobb tert h6ditott,
s az ilyen iranyu kiserletek szuksegessege mindinkabb nyilvanvalova valt.

Az erzelmek harom kulonbozo aspektusa - a szubjektiv elmeny jel-
lege, a vegetatfv befolyasolo (Hziol6giai) es a viselkedest szabalyz6 --
regtol fogva ismert.

Mint viselkedestszabalyoz6 (drive) motivaci6, az em6ci6 vizsgalata
elvalaszthatatlan a motivumok vizsgalatatol, ill. forditva, a motivaci6 vizs-
galata nem nelkulozheti az em6ci6k vizsgalatat. Erre az osszefUggesre
utal mar az a korulmeny is, hogy a ket fogalom elnevezese - emocio es
motivaci6 - egyazon sz6tobol, a latin »mot. - (!J1ozgast jelent6) to-
bo! szarmazik.

Az a gondolat, hogy a viselkedes motivalt, es hogy a motivaci6 tudo-
manyos kutatasa kozelebb vihetne bennunket a viselkedes jobb megerte-
sehez, uj gondolat a kiserleti lelektan tOrteneteben. 1929-ben meg, amikor
Boring megjelentette a Kfserleti lelektan tortenete c. kezikonyvet, emli-
test sem tesz a motivacior61. A motivaci6 tudomanyos kutatasa koreben
az elso lenyeges lepest Cannon es munkatarsainak kutatasa jelentik. Az
ehseget es szomjusagot vizsgalva ugy talaltak, hogy szoros osszefugges
van a gyomor osszehuzodasai es az ehsegerzet kozott, amelyr61 a k.sz-ek
beszamoltak. A feltelezes kezenfekvoen latszott: a gyomor osszehuz6da-
sai valtjak ki az ehsegerzetet. Ugyanigy: a szaj es a torok szarazsaga a
szomjusagerzetet. Val6jaban tehat e szuksegletek hattereben a recepto-
rok ingeruleterol van szo. Ez volt az eisa, az un. »helyi elmelet., amely
megkfserelt valaszt adni a motivaci6k eredetere.

A behaviorista gondolkodasban praktikusan bevalt ez az elgondolas;
az ehes allat alert dolgozik, tanul, mert az Mel (jutalom) csokkenti a
kellemetlen periferias ingert.

Bar ezek a nezetek szeleskoruen elterjedtek, kes6bb radikalis biralat-
ban reszesultek.

Kiderult ugyanis, hogy a »helyi ingerles. csak egy lehetoseg a sok
mas tenyezo kozott, amelyek a viselkedest motivaljak. Kfserletek azt bi-
zonyftottak, hogy pI. a gyomor elvesztese (eltavolitasa) eseten is uelent-
kezhet ehsegerzet, ill. a vegtag elvesztese utan fajdalomerzet a nemletezo
vegtagban.

Cannon hemosztazis gondolatab61 kiindulva Richter a motivalt vi-
selkedest, mint »onszabalyz6 viselkedest. gondolta el. Elmelete szerint a
kulonboz6 fiziol6giai reakci6k, viselkedesek azt a celt szolgaljak, hogy hely-
realljon a bels6 - valami miatt felbomlott - egyensuly. fgy pI. nagy hideg-
ben, amikor a madar fazik, reszket vagy eirepul, hogy menedeket keressen.
Mindket reakcioja szoros osszefuggesben van belso homeosztazisanak
helyreall ftasaval.

Bar ez az elmelet lenyeges igazsagokat tartalmaz, mert szamos szuk-
seglet es kesztetes val6ban fgy ertelmezhet6, onmagaban csak ez az el-
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melet nem alkalmas minden viselkedes magyarazatara. Vannak ugyanis
DIvan fiziol6giai szOksegletek, amelyek nem vezetnek adaptfv motivalt vi-
selkedeshez (pI. valamely vitamin, vagy asvanyi s6 hianya szervezetOnk-
ben.) Masreszt lehetseges motivalt viselkedes belsa fiziologiai szOksegle-
tek nelkOI is (pI. cukorka szopogatasa, elanyben reszesftese mas, sokszor
fontosabb anyagokkal szemben).

VegOI is tehat nem minden viselkedes onszabalyz6. A belsa kornyezet,
amely valoban sok esetben fontos. csak a tenyezaje a motivalt viselke-
desnek.

Laschly volt az elsa kutat6, aki a motivaci6 problemajat neurofiziolo-
giai alapokra helyezte. Szerinte a motivaci6 bizonyos kozponti idegi mecha-
nizmusra hat6. szamos szenzoros es humoralis tenyeza kozremukodesenek
az eredmenye.

Laschly viselkedeselemzeseben harom lenyeges szempontot adott meg:
1. Az osztOnos es a motivalt viselkedes nem egyszeruen csak komp-

lex reflexlancolatok. nem tekinthetak csak sztereotip viselkedesnek az il-
leta faj egyedire nezve, hanem akar parzasban, akar feszekrakasban, ne-
velesben s mas teren, apro egyeni reakciokkal gazdagftott - minasftett -
valtozatok!

2. A motivalt viselkedes nem eqy sajatos receptorhelyre korlatoz6do
eqyetlen inqer fOggvenye. hanem rendszerint tobb inqer hatasara jon letre.
Az ingerek komplex semaja hatarozza meq a viselkedest, mea ha elegenda
is egyetlen inger motivalt viselkedes kivaltasahoz (beindftasahoz).

3. Az ingerek hatekonysaga mindig a belsa kornyezet felteteleinek is
fOggvenye.

Laschly elmeletet Tinbergen es Lorenz dolgoztak tovabb, bar lenveges
ui szempontokkal nem qazdagftottak. Viselkedeselemzeseik kitOnaek, de ne-
urol6qiai allftasaik spekulatfvak. Maganak Laschlynek gem volt konkret el-
kepzelese, ~avaslata a kozponti idegi mechanizmusok helyet es termeszetet
illetaen.

Neuroloqiai meqalapozasu, uj. eqyseqesebb soktenyezas elmelet ki-
dolgozasara Stellar tett kiserletet. Velemenye szerint az »inteqralo mecha.
nizmus«. amelv felelas a motivalt viselkedes felkelteseert, veqrehajtasaert
es kieleqfte,,6Qrt a koztiagyban, val6szfnuleg, hoay ezen a terOleten lev6
gocok eltavolitasa, vaqy ingerlese a motivalt viselkedest erasfti vagy qyen-
gfti. Serkenta es gatl6 mechanizmusok kozpontjait lehet ilymodon »kitap6-
gatni«. .

A hipothalamus korOlfrt terOleteinek inqerlesevel szamos mot.fvaltc'se-
lekvest valthatunk ki, mint pI. fokozott etvagy, sexualitas, koros faradtsag,
dOh-nyugalom, stb. Szerencsetlen modon azonban hianyzik minden DIvan
pantos anatomiai lefras. amely kozelebbral meghatarozna, hogy melv struk-
turanak kell szerepelniOk ahhoz. hoer a motivalt viselkedes kOlonf~le ha-
tasai letrejojjenek. - jegyzi meg Stellar a szeleskoru kutatasok eredme-
nyeivel kapcsolatban. Val6ban ma meg idevonatkozo ismereteink csak mint-
egy alapul szolgalhatnak hipotezisek felallitasahoz es ezek bizonyftasara
szervezett kfserletek elveqzesehez, de semmikeppen gem elegsegesek a
motivalt viselkedes bonyolult rendszerenek hianytalan, pantos megfogal-
mazasahoz.

VegyOk csak peldanak a cortex (kereq) szerepet. Tudjuk r6la. hogy
befolyasolja valamikeppen a viselkedest. Decortikacioval mar regen si-
kerOlt un. »aldOhot« kivaltani, ami azt a gondolatot yeti rei, hogy a cor-
tex szerepe az emociok, motivacios viselkedes szervezeseben gatlo. De
mivel a kereg hatasat jelen szemleletOnk szerint egy DIvan koztiagyi me-
chanizmuson keresztOl fejti ki, amely mint serkenta, mint gatlo funkcioval
is rendelkezik, vegOI is nem lehet tudni, hogy a cortex szerepe mikor gatlo,
s mikor serkent6... FelmerOlt az a gondolat is, hogy a kozponti ideg-
rendszerben »receptor« sejtek vannak, amelyek kozvetlenOI erzekelik, pI.
aver altar a szervezet vegyi anyagainak helyzetet, s ezek a receptor in-
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gerOletek is visszahatnak a motivalt viselkedes szervez6desere. KOl6nb6z6
vegyi anyagok befecskendezesevel - kiserletekben - szamos reakci6t
lehetett kivaltani. Sajnos a kiserletek egyszersmind arr61 is meggy6znek
bennOnket, hogy ezek a vegyi anyagok aspecifikusak, a befecskendezes
helyet61 fOgg6en, mas-mas hatast valtanak ki. Ha ezek a kiserletek mas
kiserletekkel egyOtt nem is vezettek meg vegleges eredmenyhez, annyit
biztosan allithatunk, hogy a motiviilt viselkedes iriinyitiisiiban a ktizponti
idegrendszer minden szintje hat egyOttesen.

S6t, ennel bizonyos fokig ttibbet is tudunk, magar61 a motivalt viselke-
des szabalyossagar61.

Az ide vonatkoz6 idegfiziol6giai kutatasok eredmenyei szerint a k6z-
ponti idewendszeri strukturak szabiilyzo rendszerek, amelyek muk6deset
bonyolult k61cs6nhatasban lev6 k6zpontpiirok val6sitjak meg. Ez a paros-k6z-
pont-organizaci6 elmei es komplex muk6desre egyarant ervenyes.

liven paras k6zpontok: a legzest szabalyozo - be- es kilegz6 -, a
vernyomast szabalyoz6 - presszor es depresszor -, a h6erzekelest sza-
balyoz6 - hut6 es fut6-, a taplalkozast szabalyoz6 - ehseg es szom-
jusag - k6zpontok.

A szabalyozasnak ez a semaja - kiserletek igazoljak - a pszichikus
jelensegekre is ervenyesnek latszik. A jutalmaz6-bOntet6, vagy pozitivan
es negativan motival6 idegi szubsztratum ugyanazt a terbeli elkOl6nOlest
mutatja, mint a fentebbi funkci6k kepviseletei. Pregnansan bizonyitjak ezt
az allatoknal vegzett ,,6ningerleses« kiserletek. Elektr6dakat helyezve el
bizonyos idegrendszeri regi6kba, gyenge iirammal kellemes, ill. mas terO-
leteken kellemetlen ingereket lehetett kivaltani.

Grastyan es munkatiirsai ugyanezeknek az agykergi regi6knak elekt-
romos ingerlesevel egy korabban felteteles reflexhelyzetben, azaz tanult
magatartasi aktusokkal kialakitott serkent6 es gatl6, k6zeled6 es tavolod6
viselkedest sikerOIt kivaltani.

Ez a kiserlet egyben feltarja ugyanannak a hatiisnak motiviicios es
emociomllis aspektusat. Mig egyik esetben - 6ningerlesnel - em6ci6kat
valtunk ki, illetve valt ki maga az allat a pedal nyomkodasaval, mas kiser-
leti helyzetben motivalt viselkedest valthatunk ki, amelyben az 6r6m, .
jutalmazas anal6g a k6zelitessel, a negativ inger, a faljdalom a tavolodas-
sal. menekOlessel. '

Hogy a motiviicio es az emocio valahol ugyanannak a jelensegnek
kOl6nb6z6 aspektusai csupan, alert valt ennyire "kes6n«, vagy »sokara«
nyilvanval6va, mert a ket kerdes - ill. a problemak6r kutatas~nak e'lha-.
nyagolasa mellett nem kis terminol6giai zavar is nehezitette a hely'zetet.

Meg a viszonylag egyertelmlJnek latsz6 fogalmakat is, mint pI. az
em6ci6, erzelem ugy tunik ujra kell ertelmezni.

Ahhoz uugyanis, hogy az erzelmek lenyeget, az erzelmek mibenletet,
szerepet tenylegesen megerthessOk, szakitanunk kell az erzelmek regi
felfogasaval, amely szerint az erzelmet csak mint specialis lelki, vagy
viselkedesbeli allapotot tudjuk csak elkepzelni. Ketsegtelen, hogy a k6z-
vetlen szemlelet szamara az "erzelmekkel kapcsolatban ez adott: az erzel-
mek bels6 szubjektiv erzete es a viselkedesben megnyilvanul6 hatasa
(testtartas, arckifejezes). Az erzelmeknek ez a felfogasa - altaliiban a ma
meg uralkod6 felfogas! - abb61 a regi gondolkodasb61 maradt itt, amely
a lelki jelensegeket harom csoportba osztotta. Ogy mint megismer6, aka-
rati es erzelmi 6sszetev6k. . ,

Az uj kutatasok eredmenyei alapjan azonban helyesebb az erzelme-
ket DIvan ertelemben hasznalni, hogy az erzelmi allapot m6g6tt nemcsak
- es els6sorban nem! - szubjektiv elmeny - ill. viselkedesmegnyilva-
nulas all, hanem alapvetoen es elsosorban energiziilt, fesziilt, aktiviilt
iillapot.
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t:ppen ez az energizalt, feszOlt. aktivalt allapot al. amely aztan moti-
valt viselkedeskent. ill. szubjektfv elmenyszlnezetkent nyilvanul meg.

Az emociok es motivaciok vizsgalata vegOI is elvezet bennOnket ezek
energetikai hatterenek, az aktivacionak a vizsgalataig.

A motivacio, az emocio es az aktivacio ugyanis kolcsonosen egymas
szinonimai, ugyanannak a jelensegnek killonboz6 iranybol valo megkoze-
Hteset jelentik. t:s ez a kiserleti lelektan es klserleti fiziologia - alig kef
evtizedes - kutatasanak legnagyobb hordereju felismerese. amely a to-
vabbiakban nemcsak az egyes aspektusok. mint emociok. motivaciok, akti-
vacio vizsgalatat konnyiti meg. de joggal alllthatjuk. hogy az egesz sze-
melyiseg komplexebb, tokeletesebb felfogasahoz is uj alapokat jelent.

Talan Hebb szavai vilagftanak ra erre legegyertelmubben, amikor leszo-
gezi. hogy a pszichikus folyamatok kognitiv-tartalmi es erzelmi energetikai
oldala elvalaszthatatlan. Ennek egyertelmu bizonyltekat adjak, akar az
aktivacios szintre vonatkozo kiserletek. vizsgalatok. akar a motivacios ma-
gatartas kialakulasara vonatkozo megfigyelesek.

A kozponti idegrendszer onszabalyozo mechanizmusnak is tekinthet6.
amely a kergi es kereg alatti rendszerek bonyolult kolcsonhatasan alap-
szik. Ez »allltja be« a szervezetet a mLikodeshez szOkseges aktivacios
szintre, aktivacios »gerjesztettsegi« allapotra. amely mint az egesz moti-
valt viselkedes mennyisegi es intenzitasbeli komponense.

Barmilyen feladat elvegzesehez megfelel6 aktivacios glint kell. Mas
szavakkal, minden motivalt viselkedesnek, ahhoz hogy eredmennyel jarjon,
megfelelo »energetikai« hatterrel kell rendelkeznie.

Mi hatarozza meg az aktivacios szintet?

Mindenekelott vannak altalanos tenyezok. amelyek jelentosen befo-
Iyasoljak az aktivacios szintet. lIyen tenyezok:

- eletkor (az eletkor elorehaladasaval a motoros es jatektevekenyseg
csokkeno tendenciat mutat)

- hormonok (aktivitas csokken. ha valamelyik mirigyet eltavoJitjak.:.)
- gyogyszerek (serkentenek, de depressziot is kivalthatnak) .
- faradtsag (izommukodes fOggvenyekent fellepo faradtsagi termek az

izmokban gatloan hat)

- depravacios tesfiallapotok (ehseg, szomjusag progresszlv hata-
suak...) .

- homerseklet (alacsony kUlso homerseklet serkentoleg hat, alacsony
belso homerseklet gatloan . . .)

- vilagitas (allatok, mint patkany, basely, sib. ejjel elenkebb, aktfvabb,
emberek inkabb nappal) .

- erzelmi allapotok (dOh, szorongas fokozzak a motoros aktivitast.
maskor - tul intenziv, hosszan tarto - gatoljak)

Ide kell azonban sorolnunk altalaban minden uj. minden intenziv insert.
Elhanyagolhatatlan a szemelyise(J sajatossa(Ja, a kornyezettel valo

viszonya, e viszony tortenete, a szemelyiseg jovotudata, celjai, tOrekvese,
mint belso feltetel.

Altalaban azt mondhatjuk, hogy a szervezet minden r~c~Ptorabol szar-
mala ingerek, impulzusok osszekeverednek. es a belso homeosztazis a
kOls6 kornyezeti hatasok es feltetelek e(JyOttesen hatarozzak meg az
integrativ tevekenyseg energetikai alapjat, az aktivacios szintet.

Mindehhez csupan azt kell meg kiegesziteskent hozzatennOnk, hogy
mindentele allapotnak - alvasnak es ebrenletnek, faradtsagnak es frisses-
segnek - meg van a maga aktivacios szintje, amely glint meghatarozza
mint viselkedesOnket es tudatallapotunkat mint erzelmeinket.
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