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BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 

4. hét 
A XIX. és kora XX. századi 

pszichológia fő irányai 

és törekvései I. 
 

Erős Ferenc 



• A lélek „matematizálásának” kezdetei. A mentális mérés és a 

pszichofizika 

• A korai német kísérleti pszichológia (Weber, Fechner, Helmholtz, 

Wundt) filozófiai és természettudományos (fiziológiai) gyökerei, 

„a lélek nélküli lélektan” programja  

• „Elemi” és „bonyolult” lelki jelenségek  

• Az evolúciós gondolat a pszichológiában (Lamarck és Darwin), 

szelekció, fejlődés, az összehasonlító pszichológia kezdetei 

Kulturális univerzalizmus és relativizmus. Tömeglélektan 

(Le Bon), néplélektan (Wundt), a kollektív psziché eszméje,  

és ennek gyökerei a romantikus világképben és a darwini 

biológiában  

• Kolonialista hatások a pszichológiában  

• A rasszizmus születése és kapcsolata különféle pszichológiai 

megközelítésekkel (Galton, Lombroso stb.)  

• Kollektív reprezentáció és mentalitás (Durkheim, Lévy-Brühl)  



Szakirodalom 

Kötelező:  

• Pléh Csaba: A lélektan története. 144-219. 
 

Ajánlott:  

• Pataki Ferenc: A tömegek évszázada. Osiris, Bp. 

1998. 17–45, 169–195.  

• Kende Anna–Vajda Róza: Tetten ért tudomány. 

Bevezetés a Rasszizmus a tudományban c. 

kötethez. (Vál. és szerk. Kende Anna és Vajda 

Róza. Napvilág Kiadó, Bp. 2008.) 7–32. 



A biológia és a fiziológia 

fejlődése a XIX. században 
• A reflex-elmélet kidolgozása 

• Az agyi lokalizáció tanai 

• frenológia (Franz Joseph Gall) 

• neuron-elmélet (idegsejtek) 

• klinikai neurológia (Broca, Wernicke – afáziakutatás) 

 



Frenológia  
Az ember szellemi 

képességeinek és erkölcsi 

tulajdonságainak pontosan 

meghatározott helye van az 

agykéreg felületén. A koponya 

formája tükrözi az alatta lévő 

kéreg szerkezetét, így az 

egyén adottságai 

meghatározhatók („Dudorok”) 



Agyi lokalizáció 



Specifikus idegi energiák tana 

(Johannes Müller) 

• Az inger csupán kiváltja az érzékszerv működését, 

az érzékszerv szabja meg döntően az kialakuló 

érzetet. Specifikusan csak a neki megfelelő 

modalitás vált ki érzékletet (pl. a szem csak a 

fényre reagál, bizonyos hullámhossz esetén)  

• Információ és energia viszonya, az energia 

megmaradás elve az idegélettanban.  

• Kérdés: hol keletkezik az érzet, hogyan válik az 

információ élménnyé 



Pszichofizika 
 A pszichológia matematizálása, inger és érzet viszonyának 

megragadása matematikai törvényszerűségekben 

  

 Friedrich Herbart (1776–1841) mentális algebrája 

 

 E. H. Weber (1795–1878) anatómus és fiziológus:  

 nem minden inger kelt érzetet, csak akkor lesz érzet, ha átlép egy 
bizonyos küszöböt: abszolút küszöb 

  

 Két pont küszöb első vizsgálója (legkisebb távolság két ingerlési pont 
között, amit még 2 különálló pontként érzékelünk), eltérő a test 
különböző részein: nyelv 2 mm, hát 5 cm.  

  

 Különbségi küszöb fogalma: az inger erősségének mindig ugyanolyan 
arányban kell növekednie, hogy az érzet erőssége éppen észrevehető 
növekedést idézze elő.  

 Minden érzékelésnél az érzékenység nem abszolút nagyságokra, 
hanem a 2 inger közötti különbség arányára érzékeny. 



Weber-Fechner törvény 
Ez az első pszichofizikai törvény, amelyet Theodor Fechner  
(1801–1887) matematizált. Az inger növekedésnek arányosnak kell 
lenni az érzetnövekedéssel. (2 grammos súlyt 1 grammal növelve 
változást tapasztalunk, 2 kilogrammot 1 grammal növelve ezt nem 
tapasztaljuk.)  

 

 E = k log * I (E = érzet erőssége, K = állandó,  
 I =  ingererősség)  

 

Fechner: természet és lélek kapcsolata (pánpszichizmus, 
spiritualizmus) 

  

Hermann von Helmholtz (1821–1894) természettudományos 
megoldásokat alkalmaz, megméri az ingerület terjedési sebességét 
kimográf segítségével, amely majd a reakcióidő alapja lesz, impulzus 
terjedési sebessége: 30m/sec. 



Weber Fechner-törvény: logaritmikus 

összefüggés inger és reakció között 



Theodor Fechner (1801–1887) 



Hermann von Helmholtz 

(1821–1894) 



Wundt és az első pszichológiai 

laboratórium 
• 1879. Lipcse: első önálló pszichológiai laboratórium, önálló tudomány kezdete. 

A lélektan empirikus tudomány lett, a filozófiától elhatárolódott.  

• Wundt fontos tudományszervezői tevékenységet látott el: pszichológiai 
laboratórumot, folyóiratot alapított, tanítványokat nevelt ki, akik folytatták a 
tevékenységét.  
  



A wundti kísérleti lélektan 

fő jellemvonásai 
 

• Tudatlélektan: Wundt követője a klasszikus descartesi filozófiának: 
a lelkit azonosította a tudatossal:  lelki = tudatos. Tudattartalmainkat 
meg tudjuk figyelni, hozzáférhetők számunkra.  

• Introspekció (önmegfigyelés): saját lelki történéseink közvetlen 
megfigyelése, szubjektív beszámolók. A gondolkodás nem 
tanulmányozható ily módon: gondolkodás és önmegfigyelés 
egyszerre nem kivitelezhető. A gondolkodás magasabb rendű 
mentális tevékenység, amellyel a néplélektan foglalkozik, elemzi a 
mítoszokat, a nyelvet, a kultúrát.  

• Elementarizmus: lelki élet atomokból épül fel, amelyek asszociáció 
segítségével kombinálódhatnak (lásd kémiai atom). A lelki élet 
mozaikszerű. Az alapelemeket az érzet jelenti, amelyek már tovább 
nem bonthatók, viszont asszociációk révén összekapcsolódhatnak, 
így jönnek létre a képzetek.  



Pszichofizikai parallelizmus 

• Pszichofizikai parallelizmus problémája:minden 

lelki történésnek megfelel egy fiziológiai 

történés. A fiziológiai történés azonban nem oka 

a lelki történéseknek. Az ember természeti lény, 

de kiemelkedik a természetből, és sajátos 

minőségeket hoz létre. A német romantika 

(Goethe) hatása, romantikus 

természettudomány, „pánpszichizmus” 



A Wundt-féle illúzió 



Az Ebbinghhaus-illúzió 



Néplélektan (Völkerpsychologie) 

Wundt néplélektani programja.  

A néplélek wundti fogalma és a 

„Bildung” (képzés, elsajátítás) 

  

nyelv, kultúra, mítoszok, legendák, 

szokások, szertartások, orális 

hagyományok 

a modern antropológia kezdetei 

(„primitív és civilizált”) 

Néplélektan és tömegpszichológia 

 



• Néplélektani program. A néplélek wundti 

fogalma és a „Bildung” (képzés, elsajátítás) 

  

• Nyelv, kultúra, mítoszok, legendák, szokások, 

szertartások, orális hagyományok 

• A modern antropológia kezdetei („primitív és 

civilizált”) 



Tömegpszichológia 
Le Bon (1841–1931) mint a francia konzervatív antirepublikánus 

gondolkodás képviselője 

kontextus: francia forradalmak, párizsi kommün, Dreyfus per 

Le Bon tömeg-jellemzése 
– regresszió 

– hisztéria 

– szeszélyesség, befolyásolhatatlanság, „nőiesség” 

– tömegérzelmek 

– fertőzés 

– vezér jelentősége 

– „faji lélek” 

 

Le Bon hatása Hitlerre és a náci mozgalomra 
 

„tömegtársadalom”: Elias Canetti, Ortega y Gasset: A tömegek 
lázadása 





A tömeglélektani gondolkodás 

további képviselői 

• Gabriel Tarde: az utánzás törvénye 

• Scipio Sighele: a bűnöző tömeg 

• Émile Durkheim és a kollektív 

reprezentációk 

• Lucien Lévy-Bruhl és a kollektív mentalitás 



Émile Durkheim (1858–1917) 

Az öngyilkosság (1897) 

 

A kollektív tudat, az anómia és 

a szolidaritás fogalma 



Charles Darwin (1809–1882) 



• 1859. A fajok eredete 

• 1871 Az ember származása és a nemi 

kiválasztás 

 

• A darwinizmus közgazdasági gyökerei:  

Malthus népesédés-elmélete 

• Természetes kiválasztódás 

• Létért való küzdelem és osztályharc (Marx) 



Darwin hatása a pszichológiában 

• Evolucionizmus, szociáldarwinizmus 

(Herbert Spencer) 

• összehasonlító pszichológia 

• fejlődéslélektan 

• képességek szerinti szelekció 

• eugenika (Francis Galton) 

• Rasszizmus a tudományban: „alacsonyabb” 

és „magasabb rendű” fajok 



A rasszizmus olyan gondolkodásmódot 

jelent, amely az emberek külsejében 

megfigyelhető eltéréseket kiemeli, ezekhez 

morális, társadalmi és politikai 

különbségeket rendel hozzá, és az így 

létrehozott csoportok között – feltételezett 

tulajdonságaik vagy értékeik alapján 

– hierarchiát állít fel 

 



Fejméret mérése a náci Németországban 



Herbert Spencer (1820–1903) 

A szociológiai alapelvei (1874) 

 

 

Evolucionizmus  

 

A társadalom és a biológiai 

szervezet közötti analógia 



Sir Francis Galton (1822–1911) 



Galton 
a kiválóság az intellektuális képesség akár ezen, akár más 

fajtáiban [...] kis mértékben tulajdonítható tisztán különleges 

képességeknek. [...] Az emberek túlzottan hangsúlyozzák a 

látható sajátosságokat, túl elhamarkodottan azt gondolva, hogy 

mert az ember valamilyen sajátos foglalkozásra adta magát, 

esetleg valami másban nem tudott volna érvényesülni. 

Ugyanígy mondhatnák, hogy mivel egy ifjú reménytelenül 

beleszeretett egy barnahajú nőbe, esetleg nem szerethetett 

volna bele egy szőkébe. [...] lehetséges, [...] hogy az affér főleg 

egy általános „szerelmes kedély” diszpozíciónak tekinthető. 

Ugyanez a helyzet a speciális foglalkozásokkal”  

Galton: Az öröklött zsenialitás, 1869  



Kompozitfotók (Galton) 

Öröklött lángelme:  

az öröklődés törvényeiről és 

következményeiről (1869). 

Családi hasonlóságok 

kimutatása  



Az eugenika („fajnemesítés”) 



Cesare Lombroso (1835–1909)  

Lángész és őrület 

(1864). 

A bűnözés és a 

zsenialitás öröklődése 



Bűnöző típusok 



Lombroso gyűjteményéből 


