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BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 

3. hét 

A pszichológia mint önálló diszciplína 

kialakulásának előzményei és társadalmi 

feltételei 

Erős Ferenc 

 Mechanikus elméletek 

 Az utilitarianizmus emberképe és a „homo oeconomicus” megjelenése a 

pszichológiai gondolkodásban (John Stuart Mill, Jeremy Bentham)  

 Az „értelmes önzés” elve; csere-elméletek, a motiváció és a szükségletek 

problémája  

 Mérés, megfigyelés, kontroll; az emberi élet szabályozása és irányítása, az ember 

mint az igazgatás, a gazdasági élet, a nevelés, a gyógyítás, a fegyelmezés és 

büntetés „alanya” (Foucault)  

 Auguste Comte és a „morális fizika” 

Szakirodalom 

 Kötelező: 

 Pléh Csaba: A lélektan története. 99–113. 

 Michel Foucault: Felügyelet és büntetés. Gondolat, Bp. 1990. „A 

panoptikusság” c. fejezet 

 Ajánlott: 

– Mérő László: A közgazdasági elméletek pszichológiai vonatkozásai. In: 

Hunyady György–Székely Mózes: Gazdaságpszichológia. Osiris, Bp. 
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2003. 37–110. 

– Kovács Attila: A gazdasági viselkedés racionalitása. Uo. 125–147. 

John Stuart Mill (1806–1873) 

 John Stuart Mill (1806–1873) egy maga által „mentális kémiának” nevezett 

elméletet alkotott meg. Ennek lényege, hogy az emberi elme az anyagi világ 

kémiai törvényeihez hasonló módon működik. Ahogyan az atomok molekulává 

történő összekapcsolódása folytán új anyagi minőségek jönnek létre, úgy az 

emberi érzetek is képesek új minőségeket létrehozni: a narancs például három, 

tőle független minőség az összekapcsolódása: a kerekségé, a sárgaságé és az 

ízé.  

 Mill az induktív logika elsődlegességét hirdette a deduktív logikával szemben. Olyan 

logikai rendszert kell létrehozni, amely a természettudományok módszerét követi, 

és az egyedi tényekből kiindulva halad az általános felé. 
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Adam Smith 1723–1790 

 Adam Smith: A nemzetek gazdagsága (1776) 

 Minden lépésében a gazdasági ésszerűség szerint cselekvő ember ideáltípusa 

 A piac „láthatatlan keze”: az egyének hatékony önérdekeik mentén racionálisan 

döntenek, a piac azonban minden egyes döntés kontextusát úgy rendezi el, hogy 

annak eredménye mindenki érdekében álljon. 

 Az erkölcsi érzelmek elméletében (The Theory of Moral Sentiments, 1759) 

 Smith úgy vélte, hogy az emberi erkölcs és a társadalmi együttélés alapja az 

egymás iránt érzett rokonszenv és szolidaritás. Ez a munkatevékenység 

mozgatórugója is  

 A szociálpszichológiában: „proszociális viselkedés”  = altruizmus, segítőkészség 
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A „HOMO OECONOMICUS” MODELLJE 

 Forrás: 18. századi közgazdasági gondolkodás (Adam Smith, David Ricardo) 

 „Nem a hentes, a serfőző vagy a pék jóindulatán múlik, hogy megkapjuk 

vacsoránkat, hanem azért, mert saját érdekük ezt kívánja” (Adam Smith) 

 Filozófiai és szociológiai kiterjesztése: utilitarianizmus (Bentham, John Stuart Mill) 

 Mill: az ember olyan lény, aki szükségleteinek lehető legnagyobb fokú kielégítésére 

törekszik, a lehető legnagyobb kényelemre és luxusra, a lehető legkisebb 

erőfeszítés és önlemondás árán. 

Axiómák:  

1. az emberek rövid távú döntéseikben a költségek és hasznok kalkulációja 

alapján választanak 

2. az emberek hosszú távú döntéseikben a kockázatok és hozamok kalkulációja 

alapján választanak 

A homo oeconomicus pszichológiai „karrierje” 

 A homo oeconimicus-szal szembeni kihívások 

 Pszichoanalízis: tudattalan motivációk, ismétlési kényszer 

 Kognitív disszonancia elmélete a szociálpszichológiában: döntéseink utólagos 

racionalizálása, önigazolás szükséglete 

(Leon Festinger) 

 Döntéselmélet, racionális döntések elmélete, döntéshozatal bizonytalan feltételek 

között  (Tversky, Kahnemann) 

 Viselkedésgazdaságtan mint alkalmazott pszichológia 
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Korlátozott racionalitás 

A korlátozott racionalitás elmélete:  

 Az ítéletalkotás torzításai (heurisztikák) 

 A problémamegjelenítés hibái 

 A döntési helyzet megoldásának defektusai (motivációs tényezők) 

 döntés bizonytalan feltételek között –fogolydilemma játék, mint a bizalom 

paradigmája 

Jeremy Bentham 1748–1832) 

Utilitarizmus 

 Bentham a hasznosságot és az érdeket az élet és az életvitel alapelvévé tevő 

etikai irányzat megalapítója (utilitarizmus). Valamely jogi politikai intézmény 
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hasznossága attól függ, hogy mennyiben mozdítja elő a legtöbb ember lehető 

legnagyobb fokú boldogságát. Az utilitarizmust gondolatot átfogó erkölcsfilozófiába 

és ontológiába ágyazta be. Hangsúlyozta hogy a hasznosság-elv a gyakorlati 

életben ténylegesen alkalmazható 

 A„boldogság-kalkulus” segítségével bármely két tettről eldönthető, hogy melyik 

hasznosabb. A fájdalmak és örömök összemérhetőek, a különböző fajtájú 

fájdalmak és örömök között nincsen minőségi különbség 

 A Foucault-i probléma: A humán tudományok létrejötte  

 A jelet, reprezentációt vizsgáló, osztályozó 17–18. századi nyelvészet és 

természettörténet átalakulása filológiává és biológiává. A gazdaságtan 

megjelenése Hogyan teszi az ember önmagát tudás tárgyává 

 Szavak és dolgok (1966), A tudás archeológiája (1969) 

 Episztémék: a tudásminták korszakos szerveződése: a változás nem folytonos és 

folyamatos, hanem megszakított, diffúz 

Panoptikusság 

 Bentham Panoptikonja olyan börtönépület-együttes, amelynek térbeli 

középpontjában egy tornyot építenek az őrök számára. A tornyot gyűrű alakban 

veszi körül a rabok elhelyezésére szolgáló épület, amely egyszemélyes cellákra 

osztott. A cellákban úgy helyezik el az ablakokat, hogy az őrök beláthassák a cella 

egész terét, miközben ők a torony kiképzésének köszönhetően láthatatlanok 

maradnak 

 A panoptikum egy olyan társadalom és hatalmi működés utópiája, melyet jól 

ismerünk jelenlegi életünkben, végső soron tehát egy valóra vált utópia” (Foucault 

1988, 73–74.) 
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Panoptikum alaprajzok 

„A bolondok tornya” (Narrenturm), Bécs 



 

 

 

9 

Modern panoptikum 

AAzz  oorrvvoossii  ppiillllaannttááss  ((mmeeddiiccaall  ggaazzee))  
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HHeennrrii  GGeerrvveexx::  OOppeerráácciióó  eellőőtttt    TThheeooddoorr  BBiillllrrootthh  

((Adalbert Franz Seligmann)  

André Brouillet festménye. Charcot demonstrálja a hisztériát a párizsi Salpetriere 

klinikán 1887. 
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Michel Foucault 

Foucault: Hatalom-tudás  

 Hatalom/tudás: az embertudományok intézményekkel és hatalommal való 

összefüggése  

 a test szoktatása, fegyelmezése, társadalmi célokhoz igazítása a kisgyermekkortól 

kezdve: szociális ortopédia  

 erre szolgáló intézmények: iskolák, kórházak, menhelyek, javítóintézetek, börtönök  

 vizsgálat: normalitás és helyesség: „az egyének élethossziglan tartó ellenőrzésével 

biztosítja a normák érvényesülését”.  

 A testet alakítják, átalakítják, korrigálják, kibontakoztatják képességeit, 

munkavégzésre alkalmassá teszik  
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William Hogarth festménye a londoni elmegyógyintézetről. „The Rake in Bedlam” (1735) 

Az ész diadala az őrület felett: Pinel leveszi a láncokat az elmebetegekről a párizsi 

Bicetre-ben, Charles-Louis Mullett festménye 
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Pinel (Tony Robert-Fleury festménye, 1876) 

„A nőknek a tudományhoz kell tartozniuk, különben az egyházé lesznek.” Jules Ferry 

Comte és a pozitivizmus 

Comte filozófiája 3 állapot törvényén alapul, minden gondolati rendszer, tudomány 

ezen 3 állapottörvényen alapul, minden tudomány áthalad ezeken.  

Teológiai állapot: mindent istennel magyarázunk, a felsőbbrendű lénnyel 

Metafizikai: személytelen absztrakciókkal magyarázunk, ad hoc magyarázatok 

Pozitiv, tudományos: ok-okozati törvények, pontos megfigyelések 

A szociológia megalkotója is, ami a tudományok piramisának csúcsán helyezkedik 

el, alatta a biológia, azalatt kémia, majd fizika, aztán csillagászat és legalul a 

matematika. A piramison felfelé haladva nő a specifikusság, és csökken az 

általánosíthatóság. 
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A pszichológia nem tudomány, mert a tudatnak nem lehet tudománya. 

Ennek cáfolata: német pszichofizológiai iskola 

Auguste Comte (1798–1857) 

 


