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A tarsadalom
lelkiismerete"

rossz
FESZtJLTSI!GEK A PSZlCHOLOGIABAN - SOK tJZEM, ISKOLA, GYAR NEM TUDJA PONTo-
SAN, MIT VARJON A PSZICHOLOGUSTOL, A PSZlCHOLOGIA PEDlG SOKSZOR A LEGEGY-
SZERtJBB KOVETELM);:NYEKNEK SEM TUD ELEGET TENNJ

Mindazon szakmikban, amelyek a tirsadalml mnnkamegosz-
tisban meghatirozott gyakorlatl feladatokat litnak el es ugyan-
akkor mint valosigttnk meglsmereseneki sajatos kerdeskarei, tu-
domattyos kutatas alapjiuI Is szolgilnak, folyamatosan jelen van,
es Idorol Idore, klelezodlk a gyakorlat es tudomiuy kazOtt feszillo
elIeutmondis.

A PSZlCHOLOGUSI mVATAs
egyike azoknak az ujonnan iel-
tUnt. es nal!Y nepszeriisegnek ar-
vendo hivatasoknak, amelyek sU-
ritetten hordozzak magukban,
mind elmeleti-tudomanyos teren,
mind gyakorlati alkalmazasuk-
ban az elm€let es a gyakodat
tisztazatlansagaib61 fakad6 el-
lentmondasokat. Ez a mindeD vo-
natkozasban gyakorlati erdekelt-
sel!U - am a vole szemben ta-
masztott lisztazatlan igenyek, a
kellokeppen at nom gondolt es
eltulzott kovetelmenyek miatt
egyszersmind tulfeszitett - hi-

~~t~~. s~ti~t,~~~~b~~~:k~lts~~~~=
many, belso ellentmondasai miatt
eppugy nom tudta megvonni gya
korlati hasznalhat6saganak teru-

tisztazatlan elvarasok vagy a sok
szor keptelen igenyek kozott
egyenswyozva mit kellene tenni-
ilk. Ez a konfliktus ugysz61van
mindenUtt es Iolyamalosan jelen
van.

A HELYZETET CSAK NEHE-
ZITI, bogy a "megrendelok" nom
Iordulhatnak tanaesert a pszieho-
16gia tudomanyanak elmeleti lel-
legvarahoz alkalmazottuk szerep
kOrere vonatkoz6an eo a pszieho-
16gus()k sem kereshetlk ()tt hi-
vatastudatuk szilard alapjait.
Merthogy e jeles tud()manyt is
szinte elboritjak sajat g()ndjai.
A legegyszerUbb kovetelmenynek:
targymeghatar()zasanak gem tud
va eleget tenni tud()many()ssaga
oak k()mplexusaival van elfog-

Az elmelet ea gyakorlat elvalasztasanak egylk
kavetkezmenye az, hogy a gyakorlatl kutat6k

patkanyokkal 6s majmokkal kis/irleteznek,
az elme'etl kutat6k pedlg elvesznek

az absztrakcl6kban

letet es kriteriumat, mint ah()gy
tud()manYkent gem sikerUlt meg
nyugtat6an rendezni helyzetet es
statusa!.

Konfliktusok
\ I,," '."

Magyar;\zat.nakaionban megis
tulsag()san egyszerii volna, ha csu
pan a psziehol6gia "fiataisaga-
nak" szamlajara !rnank mindazt
a megoldatlansagot, ami gyakor-
lati alkalmazasa s()ran fellelheto,
es mindazokat a f()gyatek()ssago-
kat, ami elmeleti-tud()manyos to
rekveseiben eszreveheto. Mert
haMr e szakma altal felsz!nre
vetett sokfele ellentmondas es
megoldatlansag ketsegtelentil osz
szefiigg a psziehol6gia juvena!is
koraval. tarsadalmi-emberl viszo
nyaink formalasaban jatszott gya
korlati szerepenek meg kezdetl
kialakulatlansagaval, val6sagllnk
es onmagunk jobb megismerese-
hez hozzajarul6 tudomanyos lobe
tosegeink gondolatai tisztazatlan-
sagaval. onmagaban ez a magya-
razat nom mas. mint leegyszerU-
sltese a felszln, ,alatt re.ilo me-
Iyebb gyokerii problemanak.

MERT HAT TOBBROL VAN
ITT szO. Sokkal nagyobb es a
psziehol6gta altal talan fel gem
oldhat6 tarsadalml ellentmondas
fesztil mind ezekneka "meg nom
fele!eseknek", mint maganak e
hivatas letrejobtenek: gyak()rlati
alkalmazhat6saganak es tudoma-
ny()s lehetosegeinek a Mttere-
ben. H()gy ezt fe!ismerhessilk
az()nban nom 'Izt kell elemez-
getnunk, h()gyan es mikent jgyek
szik a pszeih()16gia manapsag ele
get lentIl a vole szemben tamAsz
t()tt - javareszt tajekozatlansllg-
b61 es bizonytalansagb61 fekad6- legktilonbozobb elvarasokno1.<
es k!vanalmaknak, hanem O"t kell
tlsztaznunk, bogy a ,,!enyegi s,em
pontb61 mifele tarsadalmi szilk-
seglet is az, ami ezt a szakmat
eletre h!vta.

Barmennyire furcsan hangzik
Is", azt kell mondanunk. hoev a
pszichol6~ia lenvege' egvaJtalan
nom nyilvanval6. Nem nvilvan-
val6 sem' a ..megrendelok" sok~-
saganak - iizem, iskola. k6rMz.
kozlekedesrendeszet. ktilonbozo
egeszsegugvi, szocialis es, jav!t6-
nevelo Intezmenyek sib. -. gem
maguknak a legktilonfelebb ""J-
kalmazasban ,levo es szer."kort
betolto pszichol6gusok szamar~.
Aho£yan a ..megrendelok" rend-
szerlnt feJemas kepzetekkel ren-
delkeznek arra vonatkoz6an. ho"v
volt,ko,.,oen mi is az. amit ;"e-
nyeln. es szamonkerne a j)'!7;COO-
16giat61, ugyani, a pszichol6-

- gusok gem lien tudjak, bogy a

lalva. Mlndenaron ellsmerest eo
tekinteJyt szeretne kivlvnl ma-
ganak, de sajnalatosan azzal az
oroklott pozitivista tudomanyos
szemleletmMdal es mMszertan-
na!. omit egyaltalan nom a sza-
mara alakitottak ki. Az egzakt-
Sag es ,merhetoseg rig.,r6zus ko-
vetelmenyeital athatva presztizs-
szerzeshez a g()ndjaikkal veszo-
do, bonyolult pszichikumu em-
berek termeszetesen alkalmatlan
oak bizonyulnak. exert a ,,~ya-
korlati" beallitottsagu kutat6k
patkanyokkal es majmokkal,' az
elvontspekulaei6ra hajl6 elmek
viszont a mindennapi elet ..klcsl
nyes" gondja-bajahoz DemigoD
kapcsolhat6 absztrakci6kkal van

elfoglalva.

Minden meg-
vasarolhat6 .

Mindennek ellenerp e hlvatas
gyakorlataban megis utat talal
maganak. es tObbe-kevesbe erve-
nyestil az. ami ennek a tevekeny
segi kornek ertelmet ad. Es ha a
pszichol6gust alkalmaz6 intez-
menyek kevesbe is talaljak meg
szamitasukat, maguk. 'I pzsicho-

16gushoz fordul6 szemelyek alta-
laban megkapjak azt, amire leg-
inkabb szukseguk van, s amiert
egyaltalan pszichol6gushoz for-
dultak. Es ennek a kettossegnek
a titka allgha lehet e~dektelen
szamunkra.

,A pszichol6gussal val6 kontak-
Ius - latsz61ag - nom tobb,
mint a ktilonbozo panasszal hoz-
za fordul6 emberek meghallgata-
sa. A klvtila1l61mak nehez enoek
a - tulajdonkeppen yogi_lentil
termeszetes ember! - vlszony-
oak valamifele meh'ebb ertelmet
lain!. Mint ahogy val6jaban nom
is pusztan a meghaJIgatas; hanem
a meghallgatassal az egyen! sor-
sok g()ndjaiban vallalt szemelyes
kozsosseg e... felelasseg' az, 'amit
a paeiens kef es a pszlch()16gus
magara vallal.

A CSEREVISZONYOK LOGI-
KAJAN alapul6 tarsadalmi
egyUttelesunkben aruva vaJik
mindeD. s mint aru penzre vaJt-
hat6. Megvasarolhat6. Kiveve
egyet: a szemelyes eletil,"k !do-
szerii gond,iaiban vallalt, fenn-
tartas nelkilll kozosseget. Illetve
a pszichol6gianak. mint hlvatas-
nak a !etrehozasaval a tarsada-
lam ezt is, ha a maga torz for-
m!\jaban is. de csere targyava,
azaz ..megvasarolhat6va" tette. Az
elldegenedett tarsadalmi-ember!
viszonyokb61 kiszc>rult humaniz-
mug a vilagban a pszichol6gus
szerepkorenek Intezmenyessege-
ben talalt vegso menedekre. Per
sze, a kulturalls felepitmeny ego
sze ezt 'a sajatos koriilmenyt
!gy~kszik elkendozni, s a dolgok
oak olyan beallitast adni, mint-
ha ez a szolgaltatas a humantzalt
emberi let pluszjaruleka volna.
A szerepkor elkendozese 'IZC>nban

'","U;nyegen'mit 'rem vaJtoztat, ta-
lal6 hasonlattal sz61"" a pszicho-
16gia nom egyeb, mint' az cle-
let szemelyessegetal megfoszt6
(dehumaniiaI6) tarsadalom rossz
lelkiismerete. A tOrtenelmi kozel
mult intO peldai tanusitjak: .oly-
kor meg ez a rossz leikiismeret
gem lehet jelen. Nyilvanval6an az
"em kozombos. bogy ma hot ho-
gyan bannak vole.

A psziehol6gus. mar a legele-
mlbb szinten is, azt a gondot ve-
szl magara, omit a panaszt hoz6
.0rnyezetebOl senki mas nom
valla!. Ha harul az, omit csalAd-
tagok, munkatarsak, IsmerosBk
egytnast61 el nom fogadnak.

HODI Sandor

Jijvo szombaton: Kenyszerii
szerepos,tas

A pszlchologussal val6 kontaktus szemelyes felelossegvallalast
Is jelent (Boro Vojnovic felvetele)
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Kenyszeru 'szerepos'Ztas
AZ ALKALMAZOK SEM VARNAK MINDIG A PSZICHOLOGUSTOL ALKOTOI MUNKAT -
ONIGAZGATASO TARSADALMUNK ATSZERVEZODE:SE A TUDOMANYOS KUTATAs ONCE-
LOSAGAT IS LEHETETLENNE TESZI

Miilt szamunkban swltunk a psziebologia belyzerenek Dega-
liv aspeklusalrol.Vajon milyen akadalyokkal. ken megk(lzdenle
ennek a ludomanynak ea hot van a kivezetO ut. Mlndenekeloll
felmeriil a kerdea. bogy a pszlebologla Iranl megnynvanulo ".e-
les korii Indivldualls szitkseg)el ellenere mierl megll az Inrezme-
nyek babozasa, bizalmatJansaga e statussal Izemben. A magyz<a-
oat abban rejlik, bogy mIndeD Inlezmeny - fitggetJenitl ZDDak
jellegeliil -, mini tarsadalmi-em berl vlszonyaink elJargyiaauil
formaja, azegyiittlel jeJ[egebol es az er!nlkez..ek form&jabOl a
ozubjektiv szemelyeooegel kazarja. E:lelitnk Izemelyessegenell: bel-
00 tartalma, indlvldualls lelitnk oajalszeriisege a kiiltinbOz6 In-
rezmenyes formakban klfejezeare jutO tebat reaUzalhatO - em-
ber! vlszonyalnkoD !dviil marad,

EZ A MOZZANAT, vagyls az
elet szemelyessege es --mlnOsege
csak a konkret indlvlduUmok sza
mara" jelentos, az Intezmenyek
szamara nemaz. IIletve csak ab
ban, azesetben .Is formaban va-
Ilk jelentosse, amennylben azelel
szemelyl' ,mlnosege ,az Intezme-
nyekben realizalando anyagl er-
dekelL,egii viszonyok lerhere van.
19y pCJdaul a munkahelyl legkor,
a kUlonbozo konfliktusok, az al-
koholizmus, balesetek" betegsza-
badsagok stb.' nom az ezekel el-
szenvedo'szubjeklum aspeklusal-
b61 fontosak, qanem' mint az
anyagl erdekeItsegeket fekezo
meglerhelesek nyemek jelenlose-
get.

Intezmenyesftett
szereposztas

Az inlezmenyesseg anyagt- er-
dekvlszonyu logil"ij,U,61 kiindul-
va konnyeben erthetove valik az
is, bogy a pszicho16gia, mint' tu-
dqmany, hogyan es mlert Is nom
refleklaJ(hat) a felemas helyzet-
ben levo gyakorlat mindennapl,
fajdalmas klhlvasaira, Mert, mi",t
Intezmenyesitelt tudatforma koz-
vetIenUl nom Is refleklalhat: hOB
za ,a ,.megrendelesek" a tarsadal-
ml'\nlezmenyrenaszerek bonyo-
lultsziirorend'szeren at juti!atnak

\ csak c!. Ji:s biz<:my, mire az cgyenl
'l;orsok ,szubjektiv gondja-baja az
akademiai kutatasl programok-
ban meghatarozott kcrdesfeIte-
vcsse formal6dnak, olyannyira at
szlnezOdnek es alakot vaItanak,
bogy azmar ret)dszerint gyoke-
resen mas problems. Illetve ,a
felpanaszolt !etnck gyokeresen
mas erdekii aspoktusa.' Az elet
szubjektlv elmenytartalma, 'sze-
mel)'i vallalasa - vagy eppen
ellenkeioleg: az elutJlBitas kUlon-
bozo sikjai - fel5f foItett ker-
des a pszichol6gia alka]mazott
againak konkret kutalasaiban ki-
zar61ag conk anyagi von:jlkozasa-
ba"',nyerhet erveny!.

A GYAKORLATI HIVATAs
ekent Icnyeget - s nom ilzleti
vaHalkozasait - lekintve, meg
van fosztva tenyleges tudomanya

. t6!. Ugyanigy a pszichol6g!a
adekvalt ,tudomanyos formaja is
meg van fosztva a gyakorlati
felol jovo stirget5 gondok terme-,
kenylt5 impulzusa!t6!. A nagy
kerdes az, bogy azok a min-
dennapi gyakorlat! problemak,
amelyek jellegtiket tekintve
tenylcgesen a pszicho]6glat me-
tik meg, hogyan es m!kent val-
hatnanak kozvetIentil - teMt az
intezmenyes kozvetitorendszerek

, kozbeekel6dese nelkUl - az el-
melet! kutatas szamara tudoma-
nyos kerdesfeltevesse, vagy mas
sz6val, a szubjektiv emberi sztik-
segletek konkret impuJzusanyaga
m!kent formal6dhatna a megol-
daskereses tudomanyos igenyeve
a profit szempontjai nelkti!.

A reallzalas iitjaban ott van
,m!ndjart maga az Intezmenyesl-
tetf szereposztas, amclynek sze]-
]emeben vannak kutat6 pszichol6
gusok, akiknek az a hivatasuk,
bogy uj tudomanyoseredmenye-
ket, hozzanak lelre. BevaIasuk-
oak a tudomany aklualis kove-
telmenyrendszerehez (szenodes-
kotescihez) vain sikeres alkalmaz
kodasuk a feItete]e. Es ve]tik
szemben vannak a gyakorlat! al-
kalmazott psz!chol6gusok, akik
viszont a napl 'rut!nfeladatokat
(?) latjak cl. Az 0 bevalasuknak,
alkalmassaguknak viswnt ,aB a
feltetele,~ bogy teszteIeseikke], ta-
nacsaikkal iparkodasukkal milyen
s!kert emek e] konkret munka- '
holy! komyezetUkben.

Ez a tOrtenelmileg 5rl1kli5tt, s
~be!!,-, ~c:;;Ik;en{l~,en,,-,

kenY,"*erti szereposztas ketsegte-
lentil rossz sz&jlztteremt ~ mar,
az emberben. Hiszen, voltakllp-
pen nom jelent mast. mint! azt,
bogy en gondolkOzoi1t, te d9!goz-
zal, metve ennek forditottjat:
vegZem, abogy" tudom a, magam
m~ajat.' masok feladataaz,
bogy helyettem', gondolkozzanak.
Annak ellenere, hogy ez a sze-
reposztas lassan megerett ra,
bogy a tOrtenelem lomtaraba ke-
riiljlln, ,ma meg a legcsekelyebb
valtoztatasnak is szlvosan ellen-
an. Ellenallas tapasztalhatO elso-
sorban is maguknak a "hlvatasos
kutal6knak" a reszerol, akik
rosszaJl6an vesztkaz alkalma-

ENNEK A LEHETETLEN
HELYZETNEK a felszAmolasara.
a jelzelt ellentmondasok jelentOs
res:renek megoldlisara, ny1ijt nemi
remenysugart szocialista tarsa-
dalmunk uj alapokra vaIn he1ye
zese. Onlgazgatasu tarsadalmunk
ban, tudjuk, bogy a eel eppen az,
bogy kozvetIenlil maguk a dol-
goz6 emberek szabjak meg a
szamukra szilksegas szo]gaItata-
sok szfntjet cs jeHeget, konkret
szemelyi mlvoItukban dontsenek:
szilksegleteik klelegtlesenek, sza-
mukra adekvaIt formaJr6!. El"",
ben' adott !eMt a lehet6seg a
pszichol6gta megUJh6dasara is.
Csakhogy - es itt 'iilnek vtssza
a regl beldegzettsegek - meg 6l
a nalv CSQdavarlis, a "megrande-
lOk" tudataban a kill6noozo'szol
galtatasokkal szembeD. Meg gem
tudatosuIt kellokcppen, bogy a
kiil6nhOzo szolgaltatasok szlnvO-

\ nalanak emelesehez, s egyliltata-
ban' etszervezesehez, uj alapokra
rendezesehez megfe]elo feltete-
]ek, s kemeny alkot6-szeHemi
mmika kell. TUI melysegesen be-
agyawlt a reI'l hit, bogy a~ kii-
IOnb6zo szakemberek csak mint-
egy beemelik az ill:embe, okta-
tasba, egeszsegilgybe sIb. a nagy

"tJnlgazgatas6 tarsadalmunk atazorvez6d61O
a tudomanyos kutatas iinc616va valasanal<
vosz61y6t Iscsiikkentl... Do Rem 016g ozen
az 6ton' csak"Bz els6 16p6sekot mogtonnl. Nom

'el6g clak a tudomany r6g1 Intezm6nyes ,
korotolt megszUntetnl. Az uJ' alapokat Is
mieliibb mog ken t,ere,mtonl."

zott pszichol6gusok' elmeIetre-ku
tatasra hajl6 megnyilvanulasalt.
Velemenyiik sterint az eu.:,le am
blc!6k szamara nines tor, s aklk
meg!s a' "publikiici6ban keresik
ervenyestilestiket", ,azok"wgr,
nom megfeleM helyen vainiak'ai
kalmazasban,vagy e]hiMzott er-
tekrend vezet! felre oket.

OJ alapok
Demeg a klsebbik baj a "hl-

vatiisos kutat6k" statusfCltese.
Sokkal nagyobb good cunei; bogy
ugyanezt a szereposztast vMI-
apolja a ',,1Jlegrendelol tudat" is.
Az alka1mazok ugyanis nom vaT
oak el a pszichol6gust61 alkot6-
szellem! munkal" sot ~Iyesfcle
igenyeket nom Is lien tiimek
mol'. Ezert Is, vegUl Is, 'mindeD
gondolkod6 pszichologus bo]do-
gag hagyja el a' terepet - iize-
met, k6rMzat, iiltezmenyeket -,
ha alltalma es lehetosege nyllik
ra', ,hogy' valamelyik kutat6lnte-
zetben helyezkedjek cl. Az esz
dezertalasa ez az, elet konkret
feladadatinak tererol.

es mindent megold6 tudomanyt.
Elfeledve - vagy felsem Is-
merye - azt, bogy tarsadalrirl-
egyiittelesl viszonyaink etszerve-
zese, minosegl ~ atrendezOse nem
elsJ;>6rotasat;'leepltes6t je)entl,'a
fudomanyos' "kUtatomunkanak.
hogy nem kiiktatni kell' a szel~
lem erofesziteseit, , hanem eppen
ellenkezoleg, ennek soltkal ha~-
konyabb funkcl6t biztoslt6 at-
szervezesere, fehijltasera' van
oRgy szUkseg. " ,

Onlgazgatasu tarsadalmunkat
szervezOdese, a tudomanyos !alta-
tag '6nceluva vliilisliriak, ".mber-
ellensegenek" veszelyet cs5kken-
tt. A bonyolult Intezmenyes koz-
vetlleltseg nagyfoku rooukaJasa-
val ember! dolgalnk - a ludo-
many teren Is - iittekinthetOb-
be va]nak, s ez egytitt jarrelilis
problemelnk k6nnyebb felisme-
reseve!. De nom clog ezen az
iiton esak az else lepeseket meg-
tennl. Nem clog conk a tudomany
reI'l IntezmenyeS keretelt meg~
sztintetn!. Az iij a]apokat Isw-
el6bb meg kellene teremten!. Mert
ha ,keslk a megfele15 anyagl eszko
zok levlilasztasa s vole tudomanyos

elettink uj alapok
ra helyezese, ha
nom ny!lik mi-
el6hb adekvat m6d
es alkaloID a nom
zetkozi eredme-
nyek atertekelesa
re es sajatos vi-
szonvainkba vaIn
beepitesere, iigy
nom egy tudo-
manyag hamaro-
san krizisbe jut.
Koztak a pszicho-
16gia is, amely
egyebkent is csak
szercny kutatasl
Mzissal rendelke-
zett, elsokentve-
szelyeztetett. Lat-
szatletenek burkat
persze, idelg-<lraig
"Import, gondola-
tokka]" fel tudjuk
tOltent. Ez awn-
ban sajatos k6rill
manyeink formalli
.ahOz, tarsadalmi-
ember! viswnya-
ink humanizAla.a
hot nom aleI'. Ell
hez a tudomanyes
a gyakorlat 1ij ala
pokon nyugv6 vi-
swnyara, egymast
termekenyitO klll-
cs6n6ssegiikre, s e
k61cs6nossegbOl fa
kad6 1ij eredm6-
nyekre van' szuk-
seg.

HODI Sander

A PSZlCHOLOGIA MEG'OJHODASANAK
aEMENYE: A dolgowk maguk dtinlsenek
szitksegleteik klelegl&eseriek adekvlU for-
~ '


