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PINTÉR ISTVÁN – KALMÁRNÉ RIMÓCZI CSILLA 

Racionalitás vagy érzelem 

a tudásmenedzsment mechanizmusában  

Szándékaink szerint racionálisak, mondjuk inkább: ésszerűek vagyunk. Többnyi-

re biztosak vagyunk abban, hogy amikor döntünk, minden fontos dolgot figye-

lembe veszünk, elítélően szólunk azokról, akik „érzelmi alapon döntenek.” A 

racionális döntés mítoszát Herbert A. Simon, egy Nobel Díjas felfedezése (1978) 

zúzta szét, amikor elmélete átstrukturálta a döntésekről szóló elméleteket. Miért 

fordul elő például, hogy erősen racionalizált területen, mint a mérnöki munka, 

két különböző szakember ugyanazt a feladatot eltérő végeredménnyel oldja 

meg? Nyilvánvaló kudarcok esetén egyesek miért ragaszkodnak eredeti döntése-

ikhez? Miért bújnak ki a felelősség alól, miért és hogyan „kenik másra” hibái-

kat? Nem folytatjuk tovább, mert a feltett kérdésekre a választ érzelmeinkben 

találhatjuk meg. 

A probléma és ami mögötte van 

A tudományos kutatások eredményeként egyre inkább helyére kerül az érzelmek 

szerepe az emberi létezésben. „Mivel az érzelmek gyakorolják az egyik legfonto-

sabb hatást arra, hogyan gondolkozunk, és viselkedünk társas helyzetekben, 

nyilvánvaló, hogy az érzelmek tudományos megértése központi kérdés a pszicho-

lógia számos gyakorlati területén.”1 Így, ha az érzelmek oly annyira fontosak az 

emberi létezésben és a társas kapcsolatokban, hogy központi helyre kerültek a 

pszichológia gyakorlati alkalmazásában, akkor miért nem gondoljuk tovább a 

folyamatot azokon a területeken, ahol a pszichológiának érdemi szerepe lehet az 

emberi, a csoport, a szervezeti magatartás területén? A válaszban kitüntetett 

szerepe van az evolúciós lélektannak. Az evolúciós lélektannal foglakozók ki-

alakították azt a megbízható rendszert, amely segítségével felvázolható az embe-

ri agy és gondolkodás specifikus működése. Olyan strukturált rendszerről van 

szó, amelynek funkcionális összetevőit – a rendszer elemeit – elődeink a termé-

szetes szelekció során alkalmazkodásuk révén fejlesztették ki. Az evolúciós lé-

lektan a pszichológia gondolkodásról, problémamegoldásról szóló része.”2 

                                                        
1 Forgács József (1997) Az érzelmek pszichológiája. Kairosz.. Budapest.7. 
2 Vo.pl. Leda Cosmides és John Tooby(2000) Evolutionary Psychology and Emotions. 

Handbook of emotions 2nd Edition. Editors NY. Guilford.45.  
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Az evolúciós determinánsok 

Már Darwin is megfigyelte, hogy az érzelemkifejezések funkcióikban, és megje-

lenési formáikban jelentős hasonlóságot mutatnak az állatok és az emberek kö-

zött. Megkülönböztethetjük az alap, és a magasabb szintű érzelmeket Az alapér-

zelmek a túlélést szolgálják, egyetemesek és velünk születettek. Gyorsan jelen-

nek meg, és csak néhány másodpercig tartanak. Vita tárgya, hogy hány alapérze-

lem létezik, ám az alábbi hatot a legtöbben idesorolják: öröm; bánat; harag; féle-

lem; meglepetés; undor.”3 R. Plutchik4 ezt további két érzelemmel egészíti ki: a 

bizalommal és az előérzettel. A bizalomhoz olyan érzelmek tartoznak, mint elfo-

gadás, tolerancia, megértés, csodálat. Az előérzethez tarozik a figyelem, a re-

mény, a ráérzés, az érdek, és az érdeklődés. Az alapérzelmek az egyén belső 

világához tartoznak, kialakulásuk óta a túlélést, a fennmaradást szolgálják. „Az 

alapérzelmeket génjeink, nem pedig kultúránk égeti bele idegi áramköreinkbe, 

így válnak a mindannyiunkban közös mentális szerkezet részévé.”5 

A magasabb szintű kognitív érzelmekben gondolkodási folyamatok is megje-

lennek. A magasabb szintű azt jelenti, hogy kialakulásukban az agykéreg is részt 

vesz, míg az alapérzelmek az agykéreg alatt, az agy mélyebb rétegeiben kelet-

keznek. A magasabb szintű kognitív érzelmek közé tartozik a: szeretet; bűntudat; 

szégyen; zavar; büszkeség; irigység; féltékenység. A lista a magasabb szintű 

kognitív érzelmek egy további tulajdonságára is felhívja a figyelmet: ezek alap-

vetően társas érzelmek, míg az alapérzelmek nem, vagy legalábbis másképpen. 

Félhetünk, vagy undorodhatunk tárgyaktól, vagy állatoktól is, a szerelem vagy 

bűntudat érzéséhez azonban más emberek létezésére is szükség van. A magasabb 

szintű kognitív érzelmeket éppen azért alakította ki a természetes kiválasztódás, 

hogy segítsen megküzdeni az egyre összetettebb társadalmi környezettel.  

Az elme-test kapcsolat 

A gondolkodási programot és információ feldolgozási folyamatot az agy ideg-

rendszeri hálózata hajtja végre. Az idegrendszeri hálózat  – mint testi-fizikai 

elem – maga az agy. Ezen zajlik az információ feldolgozás – a mentális problé-

mamegoldás – amit a másik alrendszer valósít meg. A folyamatok az agy külön-

böző részeit érintik, és jól behatárolható területeken zajlanak.  Az evolúció pers-

pektívájából nézve a test egy része fizikai igénybevételre, és a táplálék felvételé-

re szolgál. A másik része – az agy – információk környezetből történő kinyerésé-

re, a testi funkciók és a magatartás szabályozására szakosodott. 

Az ember érzékszerveivel folyamatosan nyomon követi a környezetet és vál-

tozásait. A helyzetek kiértékelésekor az egyén azt méri fel, céljai szempontjából 

                                                        
3 Dylan Evans ( 2004) Az érzelmek. Magyar Világ. Budapest. 189 
4 Robert Plutchik (1980) Emotion. A psychoevolutionary Synthesis. Harper és Row 

Publishers. 
5 Dylan Evans(2004) 25-26. 
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milyen potenciálisan ártalmas, vagy hasznos következményekre számíthat.”6 A 

problémamegoldás két dimenziója alakult ki. Az egyik a mennyiségi, a másik az 

elvont dolgokra vonatkozó mérlegelés. A gondolkodás, a problémamegoldás, a 

döntés elsősorban információ feldolgozási rendszerként elemezhető – benne 

olyan érzelmi programokkal – melyek a természetes szelekció során kialakult 

funkciókkal jellemezhetők. 

A feladat: megértve az agy racionalizált működésének rendszerét, az érzelmi 

összetevők szerepének vizsgálata a döntéshozatalban. Leginkább a mérlegelés és 

a súlyozás oldalát. Ezek nem természettudományos szabályok, mint ahogy nem 

számszerűsíthető a szülői féltés, a kedves simogatása, és egy lelki masszázs sem. 

Az utóbbiak „mértékesítése” attól függ, hogy a milyenek a  személyes tapasztala-

taink. 

Minden alkalmazkodási probléma milliószor ismétlődött az emberré válás 

folyamatában, és beépült a tapasztalati – a statisztikailag igazolható – és az ok-

sági – a logikai – struktúrába. Minden felfedezés az evolúció, az egyének szem-

pontjából a tapasztalat, tanulás, a szocializáció folyamatában megszerzett kom-

petenciák terméke. Előfordult, hogy valakinek sikerült újszerűen megközelíteni 

egy problémát, amelyhez tudása, megfigyelő képessége, és tapasztalatai vezették 

el. Mások könnyebb helyzetben voltak, mert támaszkodhatnak a gazdagodó tu-

dástárra. 

Az ismétlődő szituációk során folyamatosan fejlődött az idegrendszeri háló-

zat, amely szelektíven járult hozzá az agyi struktúrák kialakulásához (az agy 

minden rögzült struktúrája mellett ma is képes sérült felületek funkcióit más 

területekre áthelyezni.) Érdemes felfigyelni arra, hogy az elme/test kapcsolatban 

kölcsönös meghatározottságban zajlottak az evolúciós folyamatok. A tudomány 

érzelmekkel kapcsolatos nézőpontja radikálisan megváltozott, amennyiben az 

érzelmeket ma már inkább a környezeti követelményekre adott szervezett és 

szisztematikus válaszoknak tekintik, amelyek az alkalmazkodás elősegítésére 

fejlődtek ki. 

Az érzékszervek folyamatosan közvetítik az információkat az agy számára, 

ezek kiértékelése automatizmusok alapján zajlik. Óriási mennyiségű információ-

ról van szó. A mai kiértékelési modellek – ilyen vagy olyan formában –

magukban foglalnak valamilyen értékelést arról, hogy mennyire fontos az inger-

helyzet a személy számára, hogy kívánatos-e a helyzet vagy sem, hogy képes-e, 

illetve milyen mértékben képes a személy megküzdeni a helyzettel, és hogy ki, 

vagy mi okozta helyzetet, illetve ki, vagy mi a felelős érte (vagyis kire és mire 

irányuljanak a megküzdési erőfeszítések.) 

A modell a helyzeteket az emberek hét dimenziójában értékeli.  A motivációs 

relevancia annak kiértékelését jelenti, hogy mennyire fontos a helyzet az egyén 

számára. Kulcsfontosságú elem a motiváció, mivel a helyzet fontosságát az em-

ber szubjektív, relatív értelemben értékeli ki, vagyis abból a szempontból, hogy 

                                                        
6 C.A Smith; L.D Kirby: Az érzelem és a kognitív kiértékelés. In: Forgács (1997) 83.  
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fontos-e céljai és motívumai szempontjából mindaz, ami a kérdéses helyzetben 

történik? A motivációs kongruencia arra utal, hogy a helyzet mennyire van össz-

hangban az ember aktuális céljaival, ami megint csak viszonylagos. A probléma-

fókuszú megküzdési potenciál annak felmérése, hogy az egyén mennyire képes 

maga alakítani a helyzetet úgy, hogy az kívánatosabb legyen, illetve kívánatos 

maradjon. Az érzelemfókuszú megküzdési potenciál ezzel szemben azt a képes-

séget jelenti, hogy az ember pszichológiailag alkalmazkodjon a helyzethez, ha az 

nemkívánatosan alakul. Az önelszámoltathatóság annak felmérését jelenti, hogy 

az ember mennyire tartja magát felelősnek a helyzetért, mások elszámoltatható-

sága pedig azt, hogy mennyire gondolja ezt valaki vagy valami másról. Végül a 

jövőbeli kilátások értékelése azt mutatja meg, hogy az ember – bármilyen okból 

kifolyólag – mennyire gondolja, hogy a körülmények a továbbiakban kívánato-

sabbak vagy nem kívánatosak lesznek. 

A modell azt sugallhatja, hogy a helyzet kiértékelése egymást követő fázi-

sokban zajlik. A valóság ettől összetettebb mert az egyetlen kognitív kiértékelési 

folyamat helyett több, egymással párhuzamosan zajló és különböző kognitív 

mechanizmusokon alapuló kiértékelési folyamat létezik. Itt a kognitív feldolgo-

zás két olyan, jól elhatárolható módjára hívjuk fel a figyelmet, amelyek vélemé-

nyünk szerint különösen fontosak a kiértékelés megértése szempontjából. Az 

egyik az asszociációs feldolgozás, ami az emlékek előtérbe hozását és mozgósí-

tását foglalja magában, ez gyorsan, automatikusan végbemehet. A másik a logi-

kus gondolkodás, ami tudatosabb és akaratlagosabb, mint az asszociatív feldol-

gozás. Bár rugalmasabb az utóbbinál, de viszonylag lassú és nagyobb figyelmet 

igényel. A folyamat asszociációs mechanizmusai gyorsak, de alkalmanként pon-

tatlanok. A logikus gondolkodás ezzel szemben lassú, de erénye, hogy pontos, és 

a felhasznált adatbázisok függvényében ésszerű megoldáshoz vezethet.  

Az evolúciós lélektan és az érzelmek 

Az evolúció eredményeként az agyban különleges szuperfelügyeleti program 

fejlődött ki. Minden funkciója alkalmazkodási problémák megoldására szerve-

ződött. Képes az egyidejűleg szerveződő viselkedésmódok közötti prioritások 

meghatározására, és konfliktusok elkerülésére. Őseinknél döntést generált, hogy 

folytassa-e a tevékenységét, ha hirtelen megjelent egy ragadozó és felmerült a 

veszélyeztetettség esélye. Ha rosszul döntött, véglegesen eldőlt a sorsa. Ha jól 

döntött, életben maradt, ha még jobban, akkor ő került ki a vadászatból győzte-

sen. A túlélésért folytatott harc tapasztalatai beépültek a gondolkodásába, és 

szükség esetén szuperfelügyeleti program aktiválja akár az egészet, vagy vala-

mely elemét. Az agy számos alprogramot működtet. Az érzelmek bármikor képesek 

a funkcionális koordinációra, az adaptációs mechanizmusok összehangolására. 

Érzelmek és problémamegoldás 

A problémamegoldás: folyamat, amely több algoritmus alapján is leírható. Bár-

milyen modell szerint folytatjuk elemzésünket, mindig szoros kapcsolatot ta lá-

lunk (találhatunk) az evolúció során kialakult pszichológiai rendszerrel. Az el-

méletek ugyanis mindig belül maradnak és nem léphetnek túl emberi korlátain-
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kon. A modellekben nem történik más, mint a változásokra történő reagálás ré-

szekre bontása, (modern korunk feladataira, kihívásaira történő válaszadás) 

többtudományos támogatása és a korábbi jó tapasztalatok általánosítása. Minden 

változás ellenére a probléma definíciója nem változott: probléma az, amit prob-

lémának látunk. 

A szocializációt ma strukturált, és erősen differenciált iskolarendszer támo-

gatja. A bonyolultabb környezet és a hosszabb felnőtté válási folyamat ellenére 

az ember továbbra is az evolúció folyamatában megszerezett algoritmusok sze-

rint észlel, értékel és alkot ítéletet. Nem véletlen, hogy a problémamegoldás 

lehetséges algoritmusa a veszélyek elhárítása érdekében rendkívül gyorsan fejlő-

dött. A ma gyermekei is azt tanulják meg először, hogy a dühös embert nem 

szabad zavarni. Észlelési rendszerünk épp úgy jelzi a szokatlant, a veszélyest, a  

megoldandó feladatokat, mint elődeinknek. Észrevesszük, ha valami veszélyez-

teti értékeinket, szükségleteinket, énképünket, presztízsünket, csoportunkban 

elfoglalt helyünket stb. Csak most több előre megírt, programozott megoldással 

bírunk különösen a magas veszélyességi fokozatú helyeken (kockázatelemzés). 

Ahol képtelenek vagyunk emberi mértékkel befolyásolni a folyamatokat, ott 

érzékszerveinket különleges szenzorokkal egészítjük ki, és a nagy gyorsaságot 

igénylő beavatkozási feladatokra automata rendszereket használunk. A hiányok 

az ismeretlen, a sok összetevős problémáknál merülnek fel. Ezek leginkább tár-

sadalmi, szociális problémák felismerésére és megoldására vonatkoznak. Ez 

esetben belép az emberi problémamegoldás heurisztikus rendszere, amelyekben 

nyilvánvalóan széles lehetőséget kapnak az érzelmek. Olyan nehezen racionali-

zálható elemekben, mint az emberi ráérzés, az intuíciók. 

Az érzelmek valamennyi tevékenységünket befolyásolják. Nincs tevékenység, 

amely kívül esne az érzelmek hatókörén. 

Az érzelmi szabályozás 

Az érzelem dinamikus, változó intenzitású folyamat, amely szoros kapcsolatban 

van a kiváltó okkal, (okokkal). Az érzelmek akkor aktiválódnak az emberekben, 

ha alkalmazkodniuk kell valamihez. Az érzelmek funkciója, hogy helyreállítsa 

az emberek egyensúlyát, ha valamilyen váratlan esemény kimozdíthatja az álla-

potából. Legyen az lehetőség, amivel élni kell, vagy veszély, amit el kell kerülni. 

Ha egy gyerek elveszíti a szüleit, szinte biztos, hogy sírni fog. Ez segítségnyúj-

tásra ösztönzi a környezetben lévőket, akik igyekeznek megnyugtatni. Ez csök-

kenti is veszteség érzését, és ahogy egyre jobban megnyugszik, úgy csökken 

sírás intenzitása. Sőt! Ha elegendő jutalmat kap, gyorsan felejt, és más érzelem 

is kialakulhat. Ez az érzelmi szabályozás látható a  következő ábrán7 

                                                        
7 Forrás: Robert Plutchik (2001) American Scientist. Juli-August.Volume 89. 347. 
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A programozott tévedés 

Amikor az érzelmek hasznáról és fontosságáról beszélünk, szólni kell arról is, 

hogy gyakran eltérítenek minket a tárgyszerű valóságtól. A kutatási eredmények 

alapján tévedés lenne azt hinni, hogy észlelésünk objektív képet nyújt a világról. 

Ebben közrejátszanak korlátozottan működő érzékszerveink, szelektív észlelé-

sünk, selfünk működésének sajátosságai. A kogníció folyamata egyrészt ma is 

azokra a modulokra épül, amely genetikailag kódolva van bennünk, másrész t 

szocializációs folyamataink révén beépül a problémamegoldásunkba. A progra-

mozott tévedés életünk része. Nem kell messzire mennünk hogy példákat talál-

junk arra, amikor valaki minden ésszerű megfontoláson túl mereven ragaszkodik 

elgondolásához akkor is, amikor minden a döntése ellen szó. 

A manipulált tudat 

Az érzelemkeltés a legősibb emberi magatartás szabályzó eszköz. Az érzelmi 

funkciók kiváló lehetőséget szolgáltatnak arra, hogy befolyásoljuk környezetün-

ket, és egyetemes magatartás szabályzó szerepük miatt kiválóan alkalmasak arra, 

hogy manipulációs célokra is felhasználják. Tévedés azt hinni, hogy a tényeknek 

meggyőző erejük van. Ha nem kötődik hozzájuk valamilyen érzelmi hatás, alig-

ha érnek célba. Azért is, mert a tények sokszor olyan ismeretek összegzéseként 

jelennek meg, melyeket az emberek nagy része nem lát át. Az, aki képes elhitetni 

velük, hogy képes az összesség magyarázatára, szinte bármire mozgósíthatja 

őket. A manipulációhoz viszonylag egyszerű eszközrendszer szükséges.  

Az érzelmi tudatosság 

Az ész és az érzelem a választás és a döntés egymást segítő, kiegészítő oldala. 

Mint annyi mást, ezt is meg tanulnunk kell. A képzési rendszer nem igazán ké-

szült fel ennek a megoldására ezért nem lepődünk meg, hogy az  ésszerűséget 
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szolgáló oktatási rendszer nem támogatja az érzelmi tudatosság fejlődést, sőt, az 

érzelmek kezelésének igénye sem fogalmazódhat meg. Történik ez annak ellené-

re, hogy az érzelmi oldal által nyújtott motiváltság, céltudatosság, sikerélmény 

óriási energiákat képes mozgósítani bármilyen feladat megoldásához. De hason-

ló folyamatok zajlanak a hasznosítás, a kreativitás és a munkahely, az emberi 

együttélés terheinek az elviselésében is. 

A kérdés az, hogy miként hasznosítsuk az érzelmekről és az érzelmi szabá-

lyozásról szóló ismereteket? Ennek egyetlen lehetséges útja van: az érzelmi tu-

datosság növelése. Az emberi életben a teljes racionalitást nemcsak részleges 

tudásunk, és véges erőforrásaink korlátozzák, hanem az is, hogy céljainkat gyak-

ran nem lehet teljesen összeegyeztetni egymással. Az érzelem segít megkeresni a 

kompromisszumot, az érzelmek pótolják a gondolkodás hiányosságait. Az összes 

funkció közül talán a legfontosabb, hogy az érzelmek adják a társas élet infra-

struktúráját.8 Az érzelmek pontosan jelzik az egyénekben lezajló változásokat, 

miközben a másokhoz fűződő kapcsolatainkat irányítják.. Az érzelmi reakciók 

nyomán a partnerben is elindul egy racionalizálási folyamat, amelyben az egyén 

tudatosítja önmaga számára az új helyzetet. 

Az érzelmek haszna 

Az érzelmek gazdagabbá, színesebbé teszik életünket, megnövelik alkalmazko-

dási esélyeinket, az evolúció funkcionálisan döntés előkészítő szerepre és a lehe-

tőségek közüli választásra alkotta valamennyit. Ha alkalmazkodnunk kell, meg-

jelennek az érzelmi elemek. Igazi hasznuk abban van, hogy tudatosulásuk külön-

leges képességek birtoklásához vezet. Lehetőséget biztosít arra, hogy többet 

megértsünk embertársainkhoz és környezetünkhöz fűződő kapcsolatainkból.  

Az érzelemtudatosság kompetenciái 

Érzelmek felismerése 

Érzelmi folyamatok elemzése 

Érzelmek reprodukálása 

Érzelmi intenzitás meghatározása 

Érzelmek keveredésének felismerése 

Érzelmi funkciók felismerése 

Érzelmek szabályozása 

Érzelmek időzítése 

Érzelmek késleltetése 

Indulatok szabályozása 

Hamis érzelmek felismerése 

Érzelmek, és cselekvési folya-

matok kapcsolatának feltárása 

 

A tudásmenedzsment és az érzelmek 

Szándékaink szerint egy illúzióval szerettünk volna leszámolni. Azzal hogy az 

érzelmek károsak, hogy kiküszöbölendők, hogy mellékszereplői vagy csupán 

egyszerű kísérői az életünknek. Szerettük volna tudatosítani, hogy az érzelmi 

meghatározottság jelen van életünk valamennyi színterén. Kérdésfelvetéssel 

kezdtük és azzal is zárjuk:fejlődött volna-e tudásunk, ha művelőit nem hajtja a 

megismerés szükséglete? 

                                                        
8 K.Oatley, J.M. Jenkins (2001) Érzelmeink. Osiris. Budapest. 158.  
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A tudásmenedzsment is érzelmi elkötelezettségek alapján működik. Irányt 

szab a megismerésnek, a tudás hasznosításának. Az érzelmi tudatosság fejleszté-

se szükséges : 

− A felnőtt képzés területén, mert: fel kell építeni egy érzelmileg tudatos 

rendszert. 

− A pedagógiai munkában, mert: a gyerekek érzelmileg fogékonyak, befo-

gadók. 

− A kommunikáció területén, mert: az érzelmi párbeszéd a kommunikáció 

része. 

− A hatalmi kompetenciák fejlesztésben, mert: növeli a befolyásolás haté-

konyságát. 

− A szervezeti magatartás területén, mert: elengedhetetlen a vezetői munkához. 

− A személyes vezetés területén, mert: növeli az együttműködés hatékony-

ságát. 

− Mentális támogatásra, mert: életünk része a segítségnyújtás. 

− Munkacsoportok erősítésére, mert: a hatékonyság forrása az együttműködés. 

− Szakmai problémamegoldásban, mert: segít elkerülni a tévutakat. 

− Szervezetfejlesztésre, mert: az elégedett emberek jobb munkára képesek.  

− Az üzleti világban, mert: erősíti a tudatos vásárlói magatartás kialakulását.  

A modern pszichológiai kutatásoknak köszönhetően megállapítható, hogy az 

érzelmek a logikus gondolkodásban is jelen vannak, sőt, hiányukat éppen a raci-

onális gondolkodás sínyli meg elsősorban. A tudásalapú társadalom fontosabb 

gazdasági, társadalmi, politikai és emberi döntései komplex döntési helyzetek-

ben születnek. Ez azt jelenti, hogy a döntésnek hosszú távú következményei 

vannak, és nemcsak a döntéshozó, hanem mások is érintettek a döntés kimenete-

lében. Ezért az érzelmi aspektus és különösen a felelősség elkerülhetetlenül jelen 

van minden komplex döntési helyzetben. Ebben a folyamatban az érzelmi tuda-

tosság számbavétele mindannyiunk felelőssége. 

 
 

 


