
illetve előzetes elvárásunk, szükségleteink és addigi tapasztalataink. Ha nehe-
zen felismerhető, kétértelmű ingerekkel találkozunk, akkor azokat rejtett elvá-
rásainknak megfelelően észleljük. Mindezek a jelenségek visszaköszönnek
majd a sztereotípia, előítélet tárgyalásakor is.

1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ)

Észlelésnek nevezzük a tárgyak, jelenségek
érzékelt jellemzőinek értelmezési folyamatát.
Míg az érzékelésnél a tárgy egy-egy tulajdon-
ságát ragadjunk meg, addig az észlelésnél a
tárgy több tulajdonságával együtt, egységes
egészként emelkedik ki a környezetéből. Az
észlelés lényeges és alapvető megismerési fo-
lyamat, amely segítségével a szervezet infor-
mációt emel ki a környezetéből, amit az emlé-
kezet és tanulás segítségével tárol, hogy egy
új helyzetben ismét felhasználja azt. Ezeket
az információkat a tapasztalat során szervez-
zük, osztályozzuk, kategorizáljuk, ami segít
bennünket a további, új információk feldol-
gozásában. Az észlelés egyik feltétele a tapasztalat. Az alábbi kétértelmű ábrában
nem fedeznénk fel az idős asszonyt, sem a fiatal nőt, ha nem rendelkeznénk már
meglévő elképzeléssel róluk. A jelenséget vizsgáló kutatások is arról számolnak
be, hogy a fiatalabbak általában könnyebben látják a fiatal nőt, az idősebb vizs-
gálati személyek pedig az idős hölgyet.

Az alaklélektan (Gestalt-pszichológia), amely a múlt század elején Németor-
szágban kialakult pszichológiai irányzat, a lelki folyamatok szerveződésével
foglalkozik. Felfogásuk szerint az egész több, mint a részeik összessége, mert az
egészlegesség minőségi többletet jelent. Általában az észlelésünkben is az
egészlegességre törekszünk, ezért van az, hogy a véletlenül előforduló nyelvta-
ni hibák ellenére is megértjük az olvasott szöveget, és kedvenc dalunkat is felis-
merjük annak ellenére, hogy azt más hangnemben játsszák el. A Gestalt-pszi-
chológusok a perceptuális csoportososítás számos törvényét fogalmazták meg.
A tárgyak környezetükből való kiemelését, észlelését olyan tényezők segítik,
mint a szín, a mintázat, a közelség és a hasonlóság.

A) Csak azokat a tárgyakat vagyunk képesek észlelni, amelyekről környeze-
tüktől eltérő fénysugarak verődnek vissza. Minél jobban eltér a tárgy szí-
ne a környezetétől, annál jobban kiválik a tárgy a háttérből. A kontrasztha-
tás megkönnyíti a fehér lapon a fekete betűk elolvasását, és elősegíti, hogy
a tárgy kontúrvonalai az észlelés előterébe kerüljenek.
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B) A közelség elve szerint az egymáshoz közel lévő elemek egy csoportba
tartoznak.

C) A zártság elve azt a hajlamunkat jelenti, hogy a réseket tartalmazó ábrákat
igyekszünk kitölteni és teljessé tenni. Az alábbi három vonalat hajlamosak
vagyunk háromszögként értelmezni, még akkor is, ha az nem teljesíti a
háromszög kritériumait.

D) A tárgy mintázatának eltérése szintén segíti a környezetből való kiválást.
Az ingermintában elkülönült alakzatok vannak, amelyek struktúrába
szerveződnek. A szerveződést az elemek egymáshoz viszonyított közelsé-
ge és hasonlósága segíti.
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1.3.1 Konstanciák és optikai csalódások

Észlelésünk sokszor megtréfál bennünket: annak ellenére, hogy jól látjuk, amit
látunk, még sincs annak semmi értelme. De az is megesik, hogy látni vélünk va-
lamit, ami nincs is ott, vagy nem látunk meg valamit, ami pedig ott van, csupán
azért, mert arra nem számítottunk.

Az optikai csalódások a látási folyamat téves észlelései, amelyek általában
azért jönnek létre, mert a látvány az érzeteket kiértékelő neuronrendszer szá-
mára egymásnak ellenkező módon értelmezhető jeleket tartalmaz. Ilyenkor ál-
talában az „erősebb” jel hatása dominál, még akkor is, ha tudatunk jelzi ezt az
ellentmondást.

Egy érzetet akkor nevezünk illúziónak, ha van olyan objektív mércénk,
amelyhez viszonyíthatjuk, s amihez képest hamisnak bizonyul. Az alábbiakban
ismertetett optikai csalódások működését ma is vizsgálják a látással és észlelés-
sel foglalkozó tudósok annak ellenére, hogy ezek többségét a múlt század má-
sodik felében már felismerték és leírták.

A Zöllner-illúzió abból adódik, hogy a hosszú,
átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a ke-
resztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látsza-
nak. Az illúzió oka az, hogy az elrendezés na-
gyon sok olyan elemet tartalmaz, amely a pers-
pektíva érzékeltetésére szolgál, ezért a szemünk
mindenképpen perspektivikusnak „akarja” érez-
ni. A ferde vonalaknak azonban a „helyes” tér-
beli ábrán közeledni, a függőleges és vízszintes
vonalaknak pedig sűrűsödni kellene. Mivel ez
nem így van, agyunk úgy érzi, ilyen képet csak
széttartó egyenesek adhatnak.

Valószínűleg szintén a kezdetleges perspektivi-
kus hatáson alapszik a következő ábrán látható opti-
kai csalódás is, ahol a valójában azonos hosszúságú
vonalakat különbözőként érzékeljük. A merőleges
szakaszok esetén az lehet a jelenség oka, hogy az
ábra függőleges vonala olyan érzetet kelt, mint a sza-
bad térségek távolodni látszó vízszintesei. Megerősí-
ti ezt a feltevést az is, hogy a vizsgálatok során az
ábra erősebb hatást tett azokra, akik nyílt térségek
lakói, és hozzá vannak szokva a távlatokhoz.

Amikor valaki közeledik felénk, tudjuk, hogy nem
nő nagyobbra, jóllehet az illető alakjának a retinára
vetülő képe megnő. Amikor a fehér lapra árnyék ve-
tül, tudjuk, hogy a papír ettől nem lett szürke, ugyanolyan fehér maradt. Az érzé-
kelt ingerek állandóan változó folyamatában képesek vagyunk állandóságot te-
remteni. Ezt perceptuális konstanciának nevezzük.
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Amit észlelünk az nem csupán a valóság
múló lenyomata, hanem aktív konstrukciója.
A dolgokat nemcsak a szemünkkel, hanem
az elménkkel is látjuk. Egy tárgyat úgy észle-
lünk, hogy annak kontextusát is számításba
vesszük. A folyosóillúzió és az úgynevezett
útillúzió (Ponzo-illúzió) esetén például a
perspektivikus hatás és a méretkonstancia kelt
ellentétes érzetet, és az előbbi dominál. A fo-
lyosó hatását keltő vonalazáson álló alako-
kat, illetve az útillúzió esetén az összetartó
egyeneseken keresztbe fekvő vonalakat kü-
lönböző távolságban lévőknek látjuk. Ha a
„távolabb” lévő alak vagy vonal ugyanolyan

nagy, mint a „közelebbi”, akkor sokkal nagyobbnak kell lennie – a nagyítást az
agyunk végzi el.

Az előbbivel éppen ellentétesen működik az Ames-szoba néven ismert illú-
zió. A képen lévő elrendezés a két, valójában különböző távolságban lévő sze-
mély körül mesterségesen eltünteti a perspektívavonalakat. Emiatt a közelebbi
óriásnak, a távolabbi törpének, a tér pedig kis mélységűnek látszik. Az Ames-
szobában egyetlen párhuzamos vonalpár sincs, a szoba minden fala trapéz.
A hatás tovább fokozható azzal is, hogy a padlót megfelelő méretűre és alakúra
vágott csempékkel fedik le.

A jobb oldali képen a két fiú közötti távolságbeli különbség nem vehető ész-
re, ha a feltüntetett kis lyukon keresztül nézünk be a szobába.

Látórendszerünk azon „igyekezete”, hogy minden ábrát térbelinek lásson,
néha paradoxonhoz vezet. Az alábbi rajzok lehetetlensége csak akkor válik fel-
tűnővé, amikor elemezni kezdjük, milyen tárgyakat is ábrázolnak.
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Összefoglalásképpen tekintsük át a főbb különbségeket az érzékelés és az
észlelés között!

1.4 A FIGYELEM

Érzékszerveinket minden pillanatban folyamatos ingerek érik, amelyeknek
csak egy töredékét vagyunk képesek felfogni, csupán azt a részét, amire odafi-
gyeltünk. Ezt a szelektáló vagy kiemelő folyamatot nevezzük figyelemnek.
A figyelem funkciója az észlelés élesebbé tétele és a kép fókuszba állítása. A fi-
gyelmi folyamat megvilágítására jó példa a reflektorfény fókuszálása a sötét-
ben, ami kiemeli, élessé teszi a képet. Amikor szélesítjük a fókuszt, egyre na-
gyobb területet tekintünk át, ugyanakkor a kép egyre homályosabbá válik.

A figyelmi jelenséget, azaz a jelek kiszűrését a zajos háttérből ún. dichotikus
helyzetekben vizsgálták. Ilyenkor egy fejhallgatón a két fülben különböző szö-
veget hall a kísérleti személy, amelyek közül csak az egyikre kell figyelnie és
fennhangon elismételnie a hallott szöveget. Utólag a nem figyelt csatornából
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Érzékelés Észlelés

Az érzékelés a környezet (külső-belső)
ingereire adott idegi válasz,
az információ regisztrálása.

Az észlelés az érzékszervi benyomások
tárggyá, jelentéssé szerveződése.

Az érzékszervek olyan fizikai
rendszerek, amelyek a receptoraikon
keresztül fognak fel fizikai, kémiai
ingereket a környezetből.

Azon pszichológiai folyamatok
összessége, amelyek útján felismerjük,
szervezzük, és jelentéssel ruházzuk fel
az észleletet.

Az érzéklet az érzékszervből az agyhoz
érkező idegi információ.

Az érzékszervek segítésével a környezeti
információ: tárgyak, események, hangok,
ízek stb. élménnyé alakulnak.

Állandó. Éréssel, tapasztalattal fejlődik.
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