
47

Doi: 10.17627/AlkPszich.2021.3.47

AlkAlmAzott PszichológiA 2021, 21(3): 47–61.

AZ ÖKOLÓGIAI RENDSZERSZEMLÉLET 
TÉRNYERÉSE ÉS A PSZICHOLÓGIA ÚTJAI 

A 21. SZÁZAD ELEJÉN

szokolszky Ágnes
SZTE BTK Pszichológiai Intézet

mit vállAl fel ez Az írás?

Ebben az esszében a következő tézist 
 igyekszem megvilágítani és alátámasztani: 
a 21. században a tudomány sikeréhez – 
beleért ve a pszichológiát – a komplex rend-
szerszemlélet, ezen belül is az ökológiai 
 rendszerszemlélet érvényesülése egyre inkább 
szükséges. Ennek jeleit különböző tudomány-
területeken látjuk. A 20. században a pszicho-
lógiában is jelen voltak ebbe az irányba muta-
tó irányzatok, de a 21. századi fejlődés ezek 
felerősödését hozta. Mindez sok hagyomá-
nyos elméleti és gyakorlati hozzáállás felül-
vizsgálatára és új utak keresésére késztet.

A gondolatmenetet annak tisztázásával 
indítom, hogy mit is értsünk ökológiai rend-
szerszemlélet alatt, és mit nyújt ez a megkö-
zelítés a pszichológia számára. Nem  rendszeres 
áttekintésre, hanem a lényeg összefoglalásá-
ra törekszem. A tágabb horizontot érintve az 
orvostudomány –  kiemelten a rákkutatás – és 
az evolúcióelmélet fejleményein keresztül 
mutatok rá arra, hogy az ökológiai rendszer-
szemlélet miként terjed a tudomány különbö-
ző berkeiben. Ezt követően rátérek arra, hogy 
milyen módon, milyen területeken jelentke-
zik az ökológiai rendszer szemlélet (ha nem is 
mindig ezzel a megnevezéssel) a pszicholó-
gia, illetve a kognitív tudományok területén. 

Az ökológiai rendszer szemléletet átfogó meta-
elméleti fogalomként használom. Ide sorolok 
olyan  megközelítéseket is, amelyek magukat 
nem címkézik ennek, de lényegileg ide sorol-
hatóak, ennek lényeges mozzanatait képvise-
lik. Az enaktív megközelítésen, az  ökológiai 
pszichológián és az ún. „4E” kognitív tudo-
mány  bemutatásán keresztül érzékeltetem, 
hogy hogyan formáló dik át a problémafel vetés 
ezekben a szemléleti keretekben. Kitérek arra 
is, hogy az ökológiailag érzékeny pszicholó-
gia egy olyan időszakra rezonál, amelyben az 
általános ökológiai tudatosság egyre fonto-
sabb tényező.

Következtetésként megfogalmazható 
gondolatom az, hogy az ökológiai rendszer-
szemlélet térnyerése a pszichológiában egy- 
aránt következik a tudomány „önfejlődésé-
ből” és a korszellemhez való alkalmazko-
dásból. Bár a korszellem felszínesebb jellegű 
divatot is jelenthet, mélyebb szinten az adott 
kor szociokulturális vektorainak kifejezője. 
A pszichológia jól teszi, ha a korszellemmel 
haladva új utakat keres, egyúttal gyógyítja 
régtől fogva magával hurcolt „karteziánus 
sebeit”. Ezen az úton az ökológiai rendszer-
szemlélet fontos iránytű lehet, amely a pszi-
chológiát átlendítheti 20. századi fejlődése 
során elkövetett, gyakran végletes leegysze-
rűsítésein.
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mit értsünk „ökológiAi 
renDszerszemlélet”  

AlAtt?

Ökológia és pszichológia – a viszony 
tisztázása

Az ökológia és rendszer szavak népszerűek 
és gazdag asszociációs mezővel rendelkez-
nek, jelentéstartományuk intuitívan hozzá-
férhető. Ma is bizonytalanul hangzik azon-
ban az ökológiai vagy a rendszerszemléletű 
jelzők pszichológiához illesztése. Induljunk 
ki tehát a fogalmak és az ide tartozó jelentés-
tartományok tisztázásából.

Szorosan véve az ökológia a bioló-
gia tudományának azon ága, amely az élő lé-
nyek és környezetük kapcsolatát, élettereik 
 működését vizsgálja. A kifejezés a 19. század 
 közepi német biológustól, Ernst Haeckel-
től  származik, aki a mechanikus szemlélet-
tel szemben azért alkotta meg, hogy utaljon 
azon kölcsönhatások vizsgálatának szüksé-
gességére, amelyek az élőlények és az őket 
körülvevő élő és élettelen környezet között 
fennállnak. A szó a görög oikos (’ház’) szóból 
ered, így az ökológia az eredeti összetétel-
ben ’a ház tanulmányozásá’-t jelenti. Hogyan 
értendő itt a ház? Haeckel (1866) ide érti az 
organizmus létezését hordozó feltétel rendszer 
totalitását. Az ökológiát jelentősen továbbfej-
lesztő Jakob von Uexküll pedig, tovább vi ve 
ezt a gondolatot, hangsúlyozza, hogy a kör- 
nyezet nem az objektív fizika nyelvén le- 
írható „körülvevő dolgok” összessége, ha- 
nem életfeltételeket hordozó dinamikus 
viszonyrendszer (Umwelt), amely csak az 
élőlény környezetre irányuló érzékenysé-
gének és aktivitásának függvényében írható 
le (von Uexküll, 1934, 1937). Az ökológia 
tehát nem csupán a biológia egy területét 
 jelöli, hanem egy szemléleti keretet is, 

amelyik a kölcsönös kapcsolatrendszerre 
helyezi a hangsúlyt organizmus és környe-
zete megértésében. Ház és lakói csak egymás 
létezésének viszonylatában értelmezhetőek. 
Egy sün odúja leképezi a sün testének, 
életmódjá nak, tevékenységének jellemzőit, 
ahogyan egy ember építette ház is az életfelté-
teleket hordozó viszonyrendszer leképezése.

A pszichológia koncepciója ettől igen 
eltérő szemléleti alapokon született és fejlő-
dött. Egyrészt az elme (tudat és tudattalan) 
tudományaként jött létre, eleve feltételezve, 
hogy a számára vizsgálandó folyamatok egy 
belső pszichés térben zajlanak. Ebben 
a keretben tételeződött ugyan egy külső fizi-
kai-szociális tér, de csak a belső tér vizsgá-
lata szempontjából, mint fizikai és társas 
elemek szelektív halmaza (például az „inger-
anyag” egy kísérletben, vagy az „anyai hatá-
sok” a csecsemőfejlődésben). A behavioris-
ta  keretek között a pszichológia a viselkedés 
tudományaként fogalmazódott meg. Ebben 
a keretben a külső tér került domináns 
szerepbe a belső térrel szemben, de szintén 
erősen leegyszerűsítve a „ház és lakója” 
viszonyát.

Az ökológia és a pszichológia tehát jelen-
tősen eltérő célokkal és előfeltevésekkel 
közelített az organizmus (ember) és környe-
zete problémájához. Ezek fényében mit 
jelenthet az ökológiai szemlélet érvényesíté-
se a pszichológiában, és mit nyerhet általa 
a pszichológia? Ezeket a kérdéseket írásom 
egészének feladata megválaszolni, de a rövid 
válasz a következő: Összességében „a környe-
zet” kérdésköre, illetve ember és  környezete 
viszonyának alapjaiban való tárgyalása máig 
alárendelt jelentőségű és szisztematikusan 
ki nem dolgozott része a pszicholó giai 
gondolkodásnak. Az ökológiai szemlélet ezt 
a hiányt töltheti be olyan módon, hogy elke-
rüli a leegyszerűsítő magyarázatok  csapdáját. 
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Az ökológiai rendszerszemlélet  érvényesítése 
a pszichológiában a legalapvetőbb értelem-
ben azt jelenti, hogy a többszintű, komplex 
kölcsönhatásokra koncentrálunk, és a pszi-
chés folyamatokat és az emberi viselkedést 
következetesen ebben a kölcsönhatásrend-
szerben értelmezzük (vö. Szokolszky és Dúll, 
2006).

Rendszerszemlélet, komplexitás 
és pszichológia

A rendszer szó ismerőssége, sokfélesége és 
elmosódó határai miatt hasonló bizonyta-
lanságot kelt, mint az ökológia, pedig jól defi-
niálható fogalomról van szó. Rendszernek 
nevezhető a valóságnak bármely határokkal 
rendelkező, egymásba ágyazott egysége, 
amely olyan elemekből áll, amelyek között 
kölcsönhatások állnak fenn. Ez a leírás 
kétségtelenül a valóság legkülönbözőbb 
 körére illeszkedik (pl. naprendszer, iskolai 
osztály, szív). Ez azonban nem teszi part-
talanná a fogalmat, inkább arra hívja fel 
a figyelmet, hogy ezeknek a nagyon külön-
böző rendszereknek lehetnek közös tulaj-
donságai. Ilyen alapjellemző, hogy – a részek 
közötti kölcsönhatások eredményeként – 
a rendszer mint egész, a részek tulajdonsá-
gaitól eltérő, minőségileg új jellemzőket és 
viselkedésmintát mutat. Ebből következő-
en a részek vizsgálatából nem jósolható meg 
a rendszer viselkedése. Rendszerszemléletű 
minden olyan megközelítés, amely a vizsgált 
jelenségeket integrált, nagyobb egészbe 
beágyazódva közelíti meg, és a működésben 
olyan törvényszerűségeket keres, amelyek 
csak az integrált egészek szintjén felfedez-
hetőek.

Az általános rendszerelméletet (General 
Systems Theory, GST) Ludwig von Berta-
lanffy dolgozta ki, arra a gondolatra ala- 

pozva, hogy a rendszerszerű, egészleges 
működés az élet elsődleges tulajdonsága 
(Bertalanffy, 1956). Bertalanffy a pszicho-
lógiára is kiterjesztette ezt az alaptézist, és 
olyan pszichológiát vizionált, amelyik az 
egyént önszabályzó, dinamikus egészként, 
nyitott rendszerként, nem pedig külső vagy 
belső mechanizmusok kollekciójaként értel-
mezte (Bertalanffy, 1966). A biológia azon-
ban – a pszichológiával és sok más tudomány-
nyal együtt – nem a rendszerszemlélet, 
hanem az analitikus redukcionizmus straté-
giája jegyében fejlődött tovább. Ennek követ-
keztében rendkívüli előrelépés történt a 20. 
században a rendszereket alkotó elemek és 
az elemi szintű folyamatok megismerése 
terén (mikrobiológia, genetika, atomfizika, 
agykutatás). A rendszerszemlélet a kiber-
netika és a hozzá kapcsolódó mérnöki disz-
ciplínák révén erősödött meg az 1940-es 
évektől kezdve. A nemlineáris, komplex 
dinamikus rendszerek kutatását azonban 
csak a 20. század utolsó évtizedei hozták meg 
(Capra és Luisi, 2014).

Komplex dinamikus rendszernek számít 
minden olyan rendszer, (a) amelyet nagy-
számú komponens alkot, több egymásba 
ágyazott szerveződési szinten; (b) amelyben 
a komponensek és szerveződési szintek 
között sűrű, többirányú kölcsönhatások 
állnak fenn; (c) amelyre magas fokú kontex-
tusérzékenység jellemző, beleértve az idő- 
dimenziót (nem mindegy, hogy valami mikor 
történik); (d) amelyben nemlineáris hatások 
érvényesülnek (egy kis hatás is eredményez-
het nagy változást vagy éppen fordítva), kriti-
kus pontoknál hirtelen állapotváltozások, 
fázisugrások következhetnek be; (e) amely-
nek az egyensúlyi állapota változékony, stabi-
litása dinamikus; (f) amelynek a viselkedése 
önszerveződő módon jön létre: a sokféle 
interakcióból autonóm és spontán módon 
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 jönnek létre új, emergens (a kezdőfeltételek-
ben nem létező) tulajdonságok, globális, 
 koherens állapotok és viselkedések (vö. 
Szokolszky és mtsai, 2015). Az ökológiai 
rendszerek minden esetben komplex dina-
mikus rendszerek, de nem minden komplex 
dinamikus rendszer élő rendszer (lásd pl. 
meteorológiai vagy gazdasági rendszerek).

Az, hogy valami komplex rendszer, nem 
jelenti azt, hogy csak komplex rendszerként 
kezelve lehet vizsgálni. Éppen ellenkezőleg: 
a tudomány fejlődése a tudatos és módsze-
res leegyszerűsítésen, leegyszerűsítő model-
lek alkotásán keresztül valósult meg, mint 
ahogyan Harvey a szívet a pumpa analógiá-
jára, Newton a világegyetemet az óraszerke-
zet mintájára, a gént Jacob és Monod (1961) 
a komputerprogram mintájára értelmezte. 
A szükségszerű tudományos leegyszerűsí-
tésből eközben világkép lett.

Azonban már a 20. század elején éppen 
a fizika, a természettudományok mintaadó 
diszciplinája mutatott rá megrázó erővel az 
inorganikus világ komplexitására a relativi-
táselmélet és a kvantumfizika területén. Ma 
már értjük, hogy a szív nem egy külső irányí-
tás alatt álló lokálisan működő mechanikus 
szerv, hanem egy önszabályzásra képes 
komplex adaptív szervrendszer része (Kresh 
és mtsai, 2002); hogy a világegyetem messze 
nem írható le mechanikus gépezetként (Scott, 
2007); és hogy a gének nem önálló irányító 
egységek, hanem olyan felettük kontrollt 
gyakorló sejtregulációs hálózatok részei, 
amelyek maguk is magasabb szintű hálóza-
tok részét képezik (Barabási és Oltvai, 2004). 
A 21. század elején a komplex rendszerek 
tudománya és a hozzá kapcsolódó hálózattu-
domány viharos gyorsasággal tölti ki azt az 
űrt, amit a redukcionista megközelítés hatal-
mas sikerei ellenére is maga mögött hagyott 
(Barabási, 2012). A „nemlineáris tudomány” 

a 21. század első évtizedeire a tudományos 
gondolkodás csaknem minden szegletébe 
eljutott (Scott, 2007).

Hogyan viszonyul a pszichológia mind-
ehhez? A lélektan tudománya az elsők között 
járult hozzá a rendszerszemlélet kidolgozá-
sához az alaklélektani iskolán keresztül, 
Bertalanffyra is hatást gyakorolva (Drack és 
mtsai, 2007). A rendszerben gondolkodás 
fontosságát az alaklélektan mellett a darwi-
nizmusra épülő funkcionalista pszichológia 
(James, Dewey, Mead, Bateson) is képvisel-
te, a folytatásban azonban nem ezek a hatá-
sok érvényesültek. A pszichológiát uraló 
karteziánus szemléletmód az elválasztások-
ra, a mechanikus, gépi metaforákra és az 
egyszerű oksági viszonyokra helyezte a hang-
súlyt. A lélektani magyarázatok sokasága 
fragmentáltan kezelte/kezeli az embert. Elme 
és test, öröklés és környezet, elme és visel-
kedés, individuális elme és társas lét, szub-
jektív tudat és természeti világ, fizikai és 
mentális okság, és általánosabban: fizika, 
biológia és pszichológia logikai elválasztha-
tósága tartós előfeltevésként épült be a pszi-
chológiába (Szokolszky, 2004; Costall, 1993; 
2004). Nevezhetjük ezeket a megoldatlan, 
magunkkal hurcolt dualizmusokat „kartezi-
ánus sebek”-nek.

A következetesen rendszerszemléletű, 
integrált egységekben és dinamikus komp-
lexitásban való gondolkodás igénye azon-
ban a század vége óta a pszichológiában 
is erősödik. Jól példázza ezt az egészség-
pszichológia, ezen belül is a bio-pszicho- 
szociális (sőt, bio-pszicho-szocio-spirituá-
lis) modell térnyerése (Túry, 2003; Saad és 
mtsai, 2017). A komplexitásszemlélet gyors 
fejlődésnek indult egyes problématerüle-
teken, így például a rezilienciakutatásában 
(Szokolszky és V. Komlósi, 2015), a fejlő-
déslélektanban (Thelen és Smith, 1996; 
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Szokolszky és Read, 2018), és a mentális 
zavarok modellezésében (Granic és Hollens-
tein, 2003; Kossakowski és mtsai, 2019).

A következőkben két példán keresztül 
mutatom be az ökológiai rendszergondolko-
dás – rövidebben az ökológiai szemléletmód 
– térnyerését az utóbbi két évtized tudomá-
nyában: az egyik az orvoslás, a másik az 
evolúcióelmélet területére esik.

ökológiAi szemlélet 
Az orvostuDománybAn 

és Az evolúcióelméletben

Az ökológiai szemlélet megjelenése 
az ezredforduló orvostudományában

Az orvoslás története mutatja legtisztábban 
a holisztikus és az analitikus megköze- 
lítések különbségeit. A holisztikus keleti 
orvoslás vezérlő elve az, hogy a gyógyítás 
feladata a szervezet megbomlott egyensúlyi 
állapotának és energiaszintjének helyreállí-
tása. Ezzel összhangban az alkalmazott 
gyógymódok és gyógyszerek hatása multi-
dimenzionális, és a szervezet egészét, illet-
ve az abban érvényesülő kölcsönhatásokat 
veszi célba. A nyugati orvoslás vezérlő elve 
ezzel szemben az oki tényezők és mechaniz-
musok azonosítása és a tünetek, illetve 
a betegség kiváltó okainak megszüntetése. 
A modern gyógyszerek többsége egyetlen 
aktív komponens hatására épül, egy megha-
tározott biológiai célpont elérése érdekében 
(Kim és mtsai, 2015).

A nyugati orvostudomány sikereit jól 
példázza a rákkutatás története, amely az 
utóbbi években az ökológiai szemléletre 
épülő paradigmaváltás jeleit mutatja. A rák-
kutatás 20. századi sikereit az analitikus- 
redukcionista paradigma keretében érte el, 

a genetikai és molekuláris folyamatokra 
koncentrálva. Az általánosan elfogadott nézet 
szerint a rosszindulatú daganat génmutáció 
okozta genetikai betegség. A gyógyítás 
bevett stratégiája szerint a beteg sejteket 
azonosítani kell és el kell távolítani, vagy 
helyben el kell pusztítani őket. Ezzel szem-
ben a nemrég megjelenő ökológiai szemlé-
letű rákkutatás a rákos sejtek megjelenését 
és fejlődését a mikro- és makrokörnyezet 
összefüggéseiben vizsgálja. A rákos sejtek 
megjelenését annak tulajdonítja, hogy a sejt- 
és szervkörnyezet dinamikus egyensúlyi álla-
pota megbomlik a proximális és disztális 
tényezők egymásra hatásának folyamatában, 
és az elrákosodó sejtek beindítanak egy 
evolúciós eredetű túlélési mechanizmust. 
A daganatok komplex, adaptív, evolválódó 
rendszerek, amelyek környezetükkel folya-
matos interakcióban állnak annak érdeké-
ben, hogy a bennük lévő sejtek túlélési esélyei 
megnövekedjenek (Basanta és Anderson, 
2013; Horning, 2017; Reynolds és mtsai, 
2020). Az ökoevolúciós onkológia szerint 
a karcinogenezis és a metasztázis ökoszisz-
téma-jelenségek.

Mindez a rákos folyamatok matematikai 
modellálásának és gyógyításának is új szem-
léletű megközelítését eredményezi. A hang-
súly a lokális és távolabbi sejt- és szerv-
környezetben zajló interaktív folyamatokra 
tevődik. Az áttételi folyamat megértésében 
az áttétel helyét jelentő környezet legalább 
olyan fontos tényező, mint a mutáns sejt-
proliferáció. Már körvonalazódnak az új 
szemléletű gyógymódok, amelyek az ökoló-
giai megközelítés nyomán születhetnek 
(Merlo és mtsai, 2006; Pienta és mtsai, 2008). 
A holisztikus ökológiai modellek meg- 
jelenése szemléletváltással jár, ugyanakkor 
a további fejlődést az analitikus megközelí-
téssel egységben látja megvalósíthatónak. 
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A matematika és az informatika ma  elérhető 
eszközei lehetővé teszik az ökológiai szem-
lélet holisztikusságának és az analitikus 
szemlélet egzaktságának összeegyeztetését 
(Basanta és Anderson, 2013).

Az ökológiai rendszerszemlélet 
erősödése az evolúcióelméletben

Egy biológiai organizmus (egyed vagy 
faj) megértéséhez figyelembe kell venni 
a kör nyezettel együtt alakuló koevolúcióját, 
mindenkori ökológiai rendszerét és saját 
aktivitását. Ezeket a szempontokat érvé-
nyesti követ kezetesen a Modern Szintézis 
szemlélet módját és téziseit több ponton 
módosító új evolúcióelméleti paradigma, az 
ún. „kiterjesztett szintézis” (Pigliucci, 2009; 
 Pigliucci és Müller, 2010). A Modern Szin-
tézis az organizmus szintje alatti (geneti-
kai), illetve  feletti (populációs) természetes 
szelekciós folyamatokra összpontott. A ko- 
rábbi neo dar winista paradigma implicit 
feltevése szerint az életformák a genetikai 
programok és a természetes szelekció hatá-
saiból passzívan keletkeznek, az élő anyag 
nem rendelkezik önformáló képességgel 
(Medina, 2010). Az újabb megközelítések 
ezzel szemben azt hang súlyozzák, hogy az 
organizmus az a szerveződési szint, ahol 
megvalósul az élőlény lokális környezetbe 
ágyazott aktivitása, önfenntartó élettevé-
kenysége (Baddock, 2012; Carroll és mtsai, 
2013; Griffiths és Gray, 2004; Oyama és 
mtsai, 2001).

A fejlődési rendszerszemléletet integrá-
ló evolúciós fejlődésbiológia („devo-evo”) 
és az ökológiai szemléletet integráló evolú-
ciós ökológia („eco-evo”) megközelítések 
egy kibővített elméleti szintézis irányába 
mutatnak (Szokolszky és Palatinus, 2020). 
Az ökológiai fülkeépítés elmélete ( ecological 

niche construction) vetette fel erőteljesen 
azt a gondolatot, hogy az organizmusokra 
nem a passzív alkalmazkodás, hanem az 
aktív, környezetformáló adaptáció jellemző. 
Az ökológiai fülke egy adott faj életfeltéte-
leit hordozó mikrokörnyezet. A mikro-
környezet nem csak korlátokat és lehetősé-
geket teremt, hanem alakul is az organizmus 
puszta léte, életfolyamatai és tevékenysége 
által. A fülkeépítés evolúciós jelentőségét az 
adja, hogy az egyes generációk nem csak 
génjeiket, de környezetmódosításaikat is 
aktívan fenntartják, és közvetlenül átörökí-
tik utódaikra. Ezt nevezik ökológiai öröklő-
désnek (Odling-Smee, 1988). Ha a változá-
sok több generáción keresztül következetesen 
fennállnak, akkor az ökológiai öröklés evolú-
ciós folyamattá válik, mert következtében 
módosul az utódokra irányuló szelekciós 
nyomás. A fülkeépítés koevolúciós hatásai 
átörökíthető epigenetikai mintázatokat indu-
kálhatnak, az anya környezetpreferenciái 
például átörökített epigenetikai mintáza-
ton keresztül befolyásolhatják az utód 
környezetpreferenciáit. A humán evolú-
cióban a kulturális tanulás és fülkeépítés 
döntő erejűvé vált (Jablonka és Lamb, 2014; 
 Pigliucci, 2003).

A rákkutatás és az evolúcióelmélet példá-
ján keresztül azt a 21. század eleji felisme-
rést igyekeztem érzékeltetni, amit Barabási 
Albert-László (2012) is hangsúlyoz: a reduk-
cionizmusra mint eszköztárra továbbra is 
szükségünk van, de a tudományok területén 
feltartóztathatatlan a komplex rendszer-, illet-
ve hálózatszemlélet előretörése. Amennyi-
ben így van, akkor a megállapítás érvényes-
ségének nyilvánvalóan a pszichológiára is ki 
kell terjednie. A továbbiakban olyan irány-
zatokat mutatok be, amelyek ebbe az  irányba 
mutatnak, és befolyással bírnak a gondola-
tok jelenlegi piacterén.
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enAktív ökológiAi  
nézőpontok A kognitív 

tuDománybAn

Az enaktív paradigma

Az 1970-es években a chilei származású 
neurobiológus – filozófus Umberto Matu-
rana, és munkatársa, Francesco Varela köré 
szerveződő ún. Santiagói Iskola vezette be 
azt a vezérlő gondolatot, hogy az élő orga-
nizmusok jellemzője az önfenntartó (auto-
poetikus), önmagát tevékenyen megvalósí-
tó (enaktív) lét (Maturana és Varela, 1992). 
A biológiai lét aktív alakítás, amelyben az 
élőlény a „környezetre kapcsoltan” (a környe-
zeti tényezőkkel megszakítatlan, folyama-
tos szenzomotoros összekapcsolódásban) 
hívja elő azokat a tényezőket és feltételeket, 
amelyek integratív önfenntartásához szük-
ségesek. Az élőlények (baktériumok is) 
képesek közvetlenül észlelni és befolyásol-
ni a létezésük szempontjából releváns 
környezeti jellemzőket, ezért Maturana 
és Varela kognícióként határoz meg min-
den kapcsolatot, amelyet autopetikus bio- 
lógiai rendszerek a környezetükkel fenn-
tartanak.

Az enaktivista paradigma a kogníciót az 
élet alapjellemzőjének tekinti, és kognitív 
rendszernek tart minden élőlényt. Elme és 
élet önszerveződésre épülő, elválaszthatat-
lan jelenségek, és ennek az önszerveződő 
dinamikának a megnyilvánulása az észlelés, 
a cselekvés és a tudat. Az enaktivista néző-
pont az agy és az elme közötti „magyaráza-
ti szakadék” (Levine, 1983; Chalmers, 1995) 
problémájának nem redukcionista megoldá-
sát keresi, ezért nem fogadja el azt a kiindu-
lópontot, amely szerint a mentális folyama-
tok az agyban zajlanak (Thompson, 2010). 
Eszerint a mentális folyamatok nem az 

agyban, hanem egy test-agy-környezet rend-
szerben értelmezhetőek.

Az enaktív megközelítés új hullámot 
 indított el a kognitív tudományban. Az új 
nézőpont színrelépését a filozófus Evan 
 Thompson, az idegtudós Francesco Varela 
és a pszichológus Eleanor Rosch 1991-ben 
megjelent The Embodied Mind. Cognitive 
Science and Human Experience című köny-
ve jelentette. Az ezredfordulóra sokak elége-
detlenné váltak azzal a tézissel szemben, 
miszerint az elme individuális szimbólum-
manipuláló, információfeldolgozó gépezet, 
amely a külvilággal reprezentációkon, model-
leken keresztül áll kapcsolatban, és az agyban 
valósul meg (Horváth, 2011; Szokolszky, 
1998). Az enaktív nézőpont hangsúlyozottan 
foglalkozik a szubjektív tudatosság prob-
lémájával, és ezen a vonalon újításként vonja 
be a fenomenológiai filozófiát és a dinami-
kus rendszerszemléletet a kognitív tudomá-
nyok, a kognitív idegtudomány és a pszicho-
lógia sáncaiba. A fenomenológia fogalmi 
eszközöket ad a test és a társas közeg szere-
pének újraértelmezéséhez, a dinamikus rend-
szerszemlélet pedig a tudat test–elme–kör- 
nyezet rendszerben zajló emergens jelenség-
ként való értelmezéséhez.

Az enaktivista paradigma sok területen 
kezdeményezett váltást a bevett  kognitivista 
elképzelésekhez képest (áttekintést ad pl. 
a Phenomenology of Cognitive Science 
2009-es száma; és Di Paolo és mtsai, 2010). 
A „szo ciális elmét” például a hagyományos 
szemlé let individuális bemeneti-kimeneti 
feldolgozó rendszerként értelmezi, amelyben 
az észlelés megelőzi a cselekvést, és függet-
len attól. A feltevés szerint a társas cselek-
vés az észlelés–információfeldolgozás–
döntéshozatal lineáris folyamatának vég- 
eredménye. A kutatást a szociális észlelés 
vizsgálata dominálja, mivel feltételezett, 
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hogy a kutatóknak is előbb a szociális észle-
lést kell megérteniük ahhoz, hogy eljussa-
nak a társas cselekvések vizsgálatáig. Ebben 
a keretben bármilyen közös cselekvés és tevé-
kenység valójában egyéni észlelési-döntési 
folyamatok összegződése, a „másik elme” 
megértésének problémája pedig a tudomá-
nyos hipotézisteszteléshez hasonló mentális 
művelet (Di Paolo, 2009). Az enaktív meg-
közelítés ezzel szemben abból indul ki, hogy 
a szociális kogníció alapját a teljes testi jelen-
léttel megélt társas interakciók jelentik. 
A figyelmet tehát elsősorban a társas visel-
kedésre mint kölcsönhatásokra épülő, ön- 
szerveződő dinamikus rendszerre irányítja. 
Új téma például a szociális koordináció, 
a csoportos viselkedésben váratlanul szerve-
ződő együttműködési mintázatok vizsgá lata 
(Marsh, 2010).

Az elmúlt években jelentős elmozdulás 
következett be a szociális elme cselekvő 
részvételre alapozott értelmezése és vizsgá-
lata felé. A társas lét az önmagát tevékenyen 
megvalósító (enaktív) ágens résztvevő be- 
vonódásán (participatory engagement) 
keresztül valósul meg (De Jaegher és Di 
Paolo, 2007). Különböző vizsgálatok igazol-
ták 2–3 hónapos korban az ún. elsődleges 
interszubjektivitás jelenlétét: ez a születés 
pillanatától jelen lévő preverbális, intuitív 
társas orientáció és készenlét a kölcsönös-
ségre (Trevarthen, 1979). A csecsemő tu- 
datában van az anya emocionális reak-
cióinak, és aktívan bekapcsolódik azokba 
( Trevarthen és Aitken, 2001). A szociális 
elme kezdettől fogva nem belső térbe rejtett 
ismeretlen, hanem testileg megnyilvánuló, 
közvetlenül észlelhető dinamika (Gallagher, 
2004).

Az enaktív megközelítés sok kérdést 
felvető, jelenleg is alakuló tudományos prog-
ramok halmaza, amely a tágan értelmezett 

ökológiai rendszerszemléletbe illeszkedve új 
utakat nyit a pszichológia legkülönbözőbb 
kérdésköreinek vizsgálatában.

Ökológiai pszichológia

A 20. század során az ökológiai jelző több 
elméleti rendszerre és a hozzájuk kapcsoló-
dó kutatási programra vonatkozóan került 
elő a pszichológiában, elég itt Kurt Lewint, 
Egon Brunswikot, Roger Barkert, Urie Bron-
fenbrennert és James J. Gibsont említeni. Bár 
különböző mélységű és tartalmú vállalkozá-
sokról van szó, közös bennük az, hogy az 
ember pszichés jelenségeit következetesen 
környezetbe ágyazott funkcionális egészként 
közelítették meg (vö. Heft, 2001;  Szokolszky 
és Dúll, 2006).

A legjelentősebb hatású ökológia pszi-
chológia James J. Gibson és Eleanor J. Gibson 
munkássága nyomán alakult ki (Gibson, J. J., 
1966, 1979/2014; Gibson, E. J. és Pick, 2000; 
Raja, 2019; Szokolszky és Kádár, 1999; 
Szokolszky és Read, 2018; Szokolszky és 
mtsai, 2019; Wagman és Blau, 2020). A beha-
viorizmussal és kognitivizmussal is szem-
benálló, a hagyományos észleléselmélettel 
szakító Gibson szerint észlelés és cselekvés 
egymástól elválaszthatatlan, egymásba fonó-
dó folyamatok. Az észlelés nem az érzék-
szervek ingerlődésének, hanem a világban 
aktívan mozgó, cselekvő-észlelő organiz-
mus aktivitásának az eredménye. A  vizuális 
rendszer részét képezik a szemek és az agy, 
de a mozgékony test is. A látás (a többi észle-
lési modalitáshoz hasonlóan) nem a re ceptor-
felület ingerre adott válaszának a lánc szerű 
következménye, hanem globális testi telje-
sítmény egy adott cselekvés kontextusában. 
Az észlelőt körülvevő energiamező telítve 
van közvetlenül jelentésteli információval. 
Az észlelés nem a receptorfelületeket ostrom-
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ló érzékletek továbbítása az agy felé abból 
a célból, hogy az agy értelmes észleletté 
formálja a beérkező nyersanyagot, hanem 
a jelentéssel bíró specifikus információ aktív 
felderítése. Nem pusztán arról van szó, hogy 
az észlelőnek aktív figyelemmel differen-
ciálnia kell az információt, hanem arról is, 
hogy az észlelő mozgás által maga kelti, hoz- 
za létre a dinamikus mintázatokat, maga 
generálja az információt: helyet változtat, 
odafordul, végigpásztáz egy tárgyat, megta-
pogat egy felületet a vizuálisan, taktilisan 
vagy akusztikusan elérhető információ elkü-
lönítése érdekében. Eleanor Gibson a fejlő-
déslélektan vonatkozásában dolgozta ki 
ennek a megközelítésnek a részleteit.

Gibson elmélete és kutatási programja 
ökológiai szemléletű abban a filozófiai 
 értelemben, hogy a pszichológiai jelenségek 
vizsgálatában organizmus és környezete 
koimplikatív, egymást kölcsönösen feltéte-
lező, folytonosan változó egységéből indul 
ki. Ebben az értelemben mondható, hogy 
a környezet a kognitív folyamatoknak szer-
ves része, vagy hogy az egyedfejlődés során 
nem a gyermek fejlődik, hanem a gyermek–
környezet rendszer az, ami fejlődik (vö. Read 
és Szokolszky, 2018). Ökológiai evolúciós 
szemléletű továbbá abban az értelemben is, 
hogy a közös alapokat keresi különböző fajok 
észlelésében, sőt olyan rendező elveket, 
törvényszerűségeket keres, amelyek közösek 
a szerves és a szervetlen (fizikai) világ evolú-
ciójában és működésében. Kérdésfeltevése-
iben is ökológiai, mivel a kutatások arra 
irányulnak, hogy az élőlények, mint konk-
rét, szituált és motivált egyedek hogyan tarta-
nak fenn jelentésteli, koordinált kapcsolatot 
környezetükkel; és végül ökológiai módszer-
tanában is, mert az észlelést igyekszik termé-
szetes folyamatként vizsgálni (Szokolszky 
és Kádár, 1999).

Az ökológiai pszichológia az 1980-as 
és ’90-es években elszigetelten fejlődött, 
a klasszikus kognitivizmussal szemben meg- 
erősödő alternatívák mezőnyében viszont 
növekvő figyelmet kap, mint kidolgozott és 
termékenynek bizonyult ökológiai pszicho-
lógia (Lobo és mtsai, 2018). Vannak, akik az 
ökológiai és az enaktív paradigmák egyesí-
tésében látják a posztkarteziánus fejlődés 
útját (Heras-Escribano, 2019), noha a két 
paradigma több tekintetben vitában áll 
egymással (vö. Read és Szokolszky, 2020).

„4E” (embodied, embedded, enactive, 
extended) kognitív tudomány

Az első generációsnak nevezett klasszikus 
kognitív tudomány az érzékelést, a mozgást 
és általában a testi tapasztalatszerzést aláren-
delt jelentőségűnek tekintette a központi 
kognitív feldolgozó mechanizmusokhoz 
képest (Johnson, 1997). A komputermodell-
re épülő felfogás az elme működését a szim-
bolikus reprezentációk formális műveletei-
re alapozta. E felfogás szerint az érzékelés 
és a mozgás az információfeldolgozási folya-
mat elkülönült végpontjait képezik, amit 
szimbolikus (fogalmi) reprezentációkra 
épülő, végső soron az agyban lezajló kogni-
tív folyamatok közvetítenek és értelmeznek.

Az ezredforduló óta viszont megerőső-
dött az ún. másodgenerációs kognitív tudo-
mány, amely arra a fő gondolatra épül, hogy 
a kogníció megértése nem függetleníthe-
tő a testi létezés viszonyrendszerétől, elménk 
működése elválaszthatatlan testi létezésünk-
től (lásd pl. Kukkonen és Caracciolo, 2014). 
Ez a megközelítés a kognitív működést 
a testi tapasztalatszerzés szenzomotoros, 
affektív és fenomenológiai dimenzióihoz 
köti. A másodgenerációs kognitív tudományt 
4E cognitive science-ként is szokás  említeni, 
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ahol a négy „E” a kogníció embodied, 
 embedded, enactive, és extended jellegét fedi. 
Az embodied jelző a testi szenzomotoros 
tapasztalat szerepére, az embedded a rend-
szerszerű beágyazottságra, az enactive 
a cselekvésben megnyilvánuló alakításra, 
önalakításra, az extended pedig a pszichés- 
kognitív folyamatok testhatárokon átnyúló 
természetére utal. Mivel az idetartozó elmé-
letek alaptéziseiket tekintve illeszkednek az 
ökológiai rendszerszemlélethez, jogos egy 
átfogó, ötödik „E”-t (ecological) hozzájuk 
kapcsolni (Jensen és Greve, 2019;  Szokolszky, 
2019).

Az 4E kognitív tudomány vagy másként 
az embodiment megközelítés távolról sem 
tekinthető egységes, kialakult nézőpontnak. 
Heterogén, alakulásban lévő és vitában álló 
elméleti tézisek és kutatási programok soka-
sága tartozik e tág címke alá. Ezzel együtt 
ez a posztkarteziánus mozgalom az elmúlt 
két évtizedben érzékelhetően átalakította 
a kognitív tudomány és a pszichológia számos 
területét. Ennek következtében előtérbe 
került a testi tapasztalatszerzés és a cselek-
vés, a világgal való összehangoltság és koor-
dináció fontosságának gondolata, illetve 
a patológiás folyamatokban ezek megbom-
lása. Eközben a kogníció fogalma is átala-
kult - nem érzésektől, érzékeléstől és mozgás-
tól elkülönült információfeldolgozást jelent, 
hanem a világban megvalósuló jelentésteli 
cselekvést támogató integrált folyamatokat.

konklúzió – mit jelent minDez 
A pszichológiA jövője 

szemPontjából? 

Ebben az írásban amellett érveltem, hogy 
a 21. századi tudomány arculatát máris nagy-
ban meghatározza a komplex ökológiai rend-

szerszemlélet, és ennek jelei a pszichológiá-
ban, illetve a kognitív tudományokban is 
megmutatkoznak. Az ökológiai rendszer-
szemlélet erősödése a pszichológiában új 
utakat nyit meg.

Az „új” vizsgálatánál mindig rá kell jön-
nünk, hogy ami a jelenben új, annak előzmé-
nyei megtalálhatóak a múltban. A  holisztikus 
gondolkodás sokáig jellemezte az emberi 
gondolkodás történetét. A modern tudomány 
– és benne a tudományos pszichológia – java-
részt az egészek szétbontásán keresztül fejlő-
dött. Az egészek szétbontása olyan szét-
választásokat jelentett, amelyek lehetővé 
tették a problémák analitikus meg köze lítését, 
de ennek a stratégiának a „mel léktermé-
keként” olyan dualizmusok vették be magu-
kat a gondolkodásba, amelyek feloldása az 
adott keretekben nem lehetséges. A rend-
szerelmélet a holisztikus gondolkodás tradí-
cióit vitte tovább, de átütő erőt ez a szemlé-
let csak a 20. század végéhez közeledve 
kezdett elérni annak köszönhetően, hogy 
a matematika és informatika ma elérhető 
eszközei lehetővé teszik a nagy adatalapú, 
kombinált módszertani megközelítéseket, az 
ökológiai szemlélet holisztikusságának és az 
analitikus szemlélet egzaktságának össze-
egyeztetését.

Ez olyan elemzési lehetőségek megvaló-
sítását teszi lehetővé, amelyek eddig elsik-
kadtak, vagy nehezen voltak megragadható-
ak. Ilyen a komplex okság, a nemlineáris, 
önszerveződő folyamatok szerepének mérle-
gelése, és annak a képnek a meghaladása, 
hogy az ember „információfeldolgozó” lény. 
A rendszerszintű ökológiai gondolkodás 
gyógyíthatja meglévő „dualista sebeinket”, 
amelyek megmutatkoznak az olyan problé-
mák fennmaradásában, mint agy és elme vi- 
szonya, mentális és fizikai okság  kettőssége, 
a biológiai és a szociális  összeegyeztetése, 
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a szubjektív tudatosság kérdése, és egyálta-
lában a tudat természeti létezőként kezelése 
nem redukcionista módon.

A tudomány fent leírt változásai az em- 
beriség életét kísérő változások velejárói. 
Elkerülhetetlenné vált a nagyobb egységek-
ben, komplex rendszerekben való gondolko-
dás, mert a 21. század problémáit csak ilyen 
módon lehet kezelni. Az ökológiai rendszer-
szemlélet a társadalmi és tudományos fejlő-
dés szükségszerű következménye. A tudo-
mány megérett a komplexitás kutatására, 
a komplexitáson alapuló megoldások kidol-
gozására. Turvey és Shaw (2001) kiemeli, 
hogy a 19. században a tudományt megmoz-
gató központi fogalom az energia volt, a 20. 
században ezt a szerepet az információ töl-
tötte be. A 21. századi tudomány központi 
gondolata a komplex kölcsönhatás – ezek 
mélyebb megértése a globális rendszerek-
ben, a természet és az ember kapcsolatában. 

Az organizmus–környezet kölcsönösség elve 
alapot ad a pszichológia „újragondolására”, 
ugyanakkor hidat képez a természeti világ 
megőrzése iránti kötelezettségünk irányába 
is. Az ökológia tudatosság fogalma arra utal, 
hogy az ember, miközben átalakítja a boly-
gót, tisztában van azzal, hogy ő maga is 
megkerülhetetlenül a természet része, és 
számol ennek következményeivel.

Bertalanffy (1966) pszichológiai írásá-
ban a „robotmorfizmus” és „zoomorfizmus” 
ellenében határozta meg emberképét – az 
ember sem nem biokémiai gépezet, sem nem 
csupán egy faj az állatvilágban. Az, hogy 
milyen emberkép jegyében alakítjuk a tudo-
mányt, nem csupán elméleti probléma, hanem 
gyakorlati és etikai kérdés is; azt veti fel, 
hogy mit jelent embernek lenni. Ez a kérdés 
több mint időszerű a 21. század első évtize-
deiben, és a pszichológiának különösképpen 
feladata, hogy szembenézzen vele.
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