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EMPIRIKUS TANULMÁNYOK





A NE VE LÉ SI STÍ LUS ÉS AZ ÉR ZÉ KET LEN/
ÉR ZE LEM MEN TES VO NÁ SOK KAP CSO LA TA

GYE RE KEK NÉL ÉS SER DÜ LŐK NÉL

PATAKY Nó ra
Deb re ce ni Egye tem, Pszi cho ló gi ai In té zet, Pe da gó gi ai Pszi cho ló gia Tan szék

KÖR MEN DI At ti la
Deb re ce ni Egye tem, Pszi cho ló gi ai In té zet, Sze mé lyi ség- és Kli ni kai Pszi cho ló gi ai Tan szék

Institute of Psychology, University of Debrecen

ÖSSZEFOGLALÓ

Az ér zé ket len/ér ze lem men tes vo ná sok sa ját sá gos ér zel mi (bűn tu dat hi á nya, se ké lyes ér zel -
mek) és in ter per szo ná lis stí lust (proaktív ag res  szió, fe le lős ség vál la lás hi á nya) je len te nek, mely
a ko rai élet évek ben je le nik meg és re la tív sta bil ma rad gyer mek- és ser dü lő kor ban. A leg -
újabb ered mé nyek sze rint az ér zé ket len/ér ze lem men tes vo ná sok je len lé te meg ha tá roz za az
ag res  szív, vi sel ke dés za va ros gye re kek egy spe ci á lis al cso port ját, mely re a ne ve lé si mód sze -
rek kel szem be ni el len ál lás jel lem ző. A szü lői ne ve lé si stí lus po zi tív vál to zá sa i val szem be ni
ellen ál lás rész ben ma gya ráz ha tó az ér zé ket len/ér ze lem men tes fi a ta lok ra jel lem ző tem pe ra -
men tum vo ná sok kal, va la mint az ér zel mi in for má ció fel dol go zá sá nak za va ra i val. Pub li ká ci ónk
be mu tat ja az ér zé ket len/ér ze lem men tes vo ná so kat mu ta tó gye re kek re jel lem ző ag res  szív visel -
ke dé si min tá za tot. Az ed di gi ku ta tá sok ra tá masz kod va ele mez zük a tem pe ra men tum jel lem zők
és az ér zel mi in for má ció fel dol go zás za va ra i nak ha tá sát az ag res  szív vi sel ke dés meg je le né sére
ér zé ket len/ér ze lem men tes gye re kek nél és ser dü lők nél. Vé gül be mu tat juk azo kat a fe gyel me -
zé si mód sze re ket, ame lyek hasz no sak le het nek az em lí tett tem pe ra men tum jel lem zők és ér zel mi
in for má ció fel dol go zá si za va rok mel lett. To váb bi em pi ri kus ku ta tá sok szük sé ge sek, hogy 
a tár gyalt fe gyel me zé si ja vas la tok ha té kony sá gát meg erő sít sük. 

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/2, 5–20. 5



BE VE ZE TÉS

Az ér zé ket len/ér ze lem men tes (callous/unemotional, a to váb bi ak ban C/U) vo ná sok a pszi cho pá -
tia kons tel lá ció ré szét ké pe zik (Cooke és Mitchie, 2001). A pszi cho pá tia négy fak to ros mo dell -
je az aláb bi  fak to ro kat és alfaktorokat tar tal maz za (Hare, 2003): in ter per szo ná lis fak tor
(manipulatív, pa to ló gi ás ha zu do zó, gran di o zi tás, fe lü le tes ség), af fek tív fak tor (em pá tia hi á nya,
ér ze lem men tes ség, se ké lyes ér zel mek, bűn tu dat hi á nya, fe le lős ség vál la lás hi á nya), élet stí lus
(fe le lőt len ség, im pul zi vi tás, pa ra zi ta élet stí lus, cé lok hi á nya, in ger ke re sés), va la mint an ti szo -
ciá lis fak tor (gyen ge vi sel ke dés kont roll, ko rai ma ga tar tás prob lé mák, fi a tal ko ri bű nö zés, vál to za-
tos bűn cse lek mé nyek, a vi sel ke dé ses ta nu lás de fi cit je). A C/U vo ná sok az in ter per szo ná lis és af -
fek tív fak tor vo ná sa it tar tal maz zák, me lyek az em pá tia hi á nya vagy csök kent em pá tia, sze gé nyes
ér zel mi re ak ci ók, bűn tu dat és fe le lős ség vál la lás hi á nya, manipulatív vi sel ke dés (Cooke és
Mitchie, 2001). A C/U vo ná sok gyer mek- és ser dü lő ko ri meg je le né sé re az utób bi év ti zed ben
irá nyult na gyobb fi gye lem. A vo ná sok már a ko rai élet évek ben meg fi gyel he tő ek (Christian et al.,
1997; Frick et al., 2000) és a fel nőtt ko ri pszi cho pá tia egyik prekurzorának te kin tik őket (Frick,
1978). A kö ve té ses vizs gá la tok sze rint a vo ná sok idő ben sta bi lak ma rad nak a fel nőtt kor ba tör té -
nő át me net fo lya mán (Munoz és Frick, 2007; Obradovic et al., 2007). A C/U vo ná sok mé ré sé re
hasz nált leg el ter jed tebb esz kö zök gyer me kek nél és ser dü lők nél az Antisocial Process Screening
Device (APSD) (Frick és Hare, 2001), a Psychopathy Checklist-Youth Vers ion (PCL: YV) (Forth
et al., 2003) és a Youth Psychopathic Traits Inventory (YPI) (Andershed et al., 2002). A kér dő -
ívek stan dar di zá lá sa ma gyar min tán még nem tör tént meg. Mind há rom mé rő esz köz a gyer mek-
és ser dü lő ko ri pszi cho pá ti ás sze mé lyi sé get mé ri több fak tor se gít sé gé vel. Ki fe je zet ten a C/U
voná sok vizs gá la tá ra fej lesz tet ték ki az Inventory of Callous Unemotional Traits (ICU) kér dő ívet,
mely a PCL-YV és az APSD alap ján ké szült. A kér dő ív 24 itemét a ki töl tő (szü lő, gyer mek vagy
pe da gó gus) 4 fo kú Likert-skálát hasz nál va ér té ke li. A kér dő ív itemei há rom fak tor ba so rol ha tók
(Essau et al., 2006): Ér dek te len ség, Ri deg ség, Ér zé ket len ség. A tel jes kér dő ív re vo nat ko zó belső
kon zisz ten cia ér té ke 0,77. A kér dő ív ma gyar min tán tör té nő sztenderdizálása fo lya mat ban van a
Va das kert Gyer mek pszi chi át ri ai Kór ház és Szak am bu lan cia, va la mint a Debre ce ni Egye tem
Pszicho ló gi ai In té ze té nek együtt mű kö dé se ke re té ben.

Az ér zé ket len/ér ze lem men tes fak tor vizs gá la ta azért te kint he tő fon tos nak, mi vel a vo ná -
sok alap ján el kü lö nít he tő a gye re kek egy bi zo nyos al cso port ja, akik re sú lyos ag res  szív vi sel -
ke dés és a te rá pi ás el já rá sok kal, va la mint a fe gyel me zé si disz cip lí nák kal szem be ni el len ál lás
jel lem ző. Az utób bi évek ben nagy szá mú em pi ri kus vizs gá la tot vé gez tek an nak ér de ké ben,
hogy meg ha tá roz zák a C/U vo ná sok és az ag res  szió, va la mint a fe gyel me zé si disz cip lí nák
kap cso la tát. A C/U vo ná so kat mu ta tó gye re kek re jel lem ző az in ter ven ci ós re zisz ten cia, va la -
mint az ag res  szív és an ti szo ci á lis vi sel ke dés al kal ma zá sa, ami a cso port né hány sa ját sá gos
jel lem ző jé vel ma gya ráz ha tó (pl. szem kon tak tus hi á nya, ju ta lom ori en tá ció vagy fé le lem men -
tes ség). Az ed di gi vizs gá la tok ered mé nyei ar ra utal nak, hogy az al ter na tív fe gyel me zé si stra -
té gi ák ered mé nye seb bek le het nek az ilyen vo ná sok kal jel le mez he tő fi a ta lok nál. Je len pub li -
ká ció rö vi den be mu tat ja a C/U vo ná so kat mu ta tó gye re kek vi sel ke dé sét és fon to sabb
jel lem ző i ket. Vé gül is mer te ti azo kat a fe gyel me zé si al ter na tí vá kat, ame lyek hasz no sak le het -
nek a C/U vo ná so kat mu ta tó gye re kek ne ve lé se ese té ben. 
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C/U VO NÁ SOK ÉS A PROAKTÍV AG RES  SZIÓ

A C/U vo ná sok je len lé te po zi tív kap cso la tot mu tat az ag res  szió proaktív for má já nak meg je -
le né sé vel (Frick et al., 2003; Kruh et al., 2005; Frick és Morris, 2004).

Az ag res  szív vi sel ke dés két alap ve tő meg je le né si for má ja fel nőt tek nél és gye re kek nél 
a re ak tív (im pul zív) és proaktív (inst ru men tá lis) ag res  szió (Dodge és Pettit, 2003). A re ak tív és
proaktív ag res  szi ót min den em ber hasz nál ja éle te fo lya mán bi zo nyos hely ze tek ben. Re ak tív
ag res  szió ese tén a sze mély im pul zív vé de ke ző vá laszt ad az ész lelt pro vo ká ci ó ra vagy fe nye -
ge tés re. Ér de mes ki emel ni, hogy re ak tív ag res  szió ese té ben a sze mély az ész lelt pro vo ká ci óra
vá la szol, ami nem biz tos, hogy va lós pro vo ká ci ót je lent (Dodge et al., 1997). Elő for dul hat,
hogy in ter per szo ná lis hely ze tek ben az ész lelt in ge rek fél re ér tel me zé se vagy fi gyel men kí vül
ha gyá sa mi att ér té ke li a hely ze tet fe nye ge tő nek a sze mély. Az ag res  szív vi sel ke dés oka ként
így in for má ció fel dol go zá si (kog ni tív) és ér zel mi de fi cit le het fe le lős, mely va ló szí nű leg az
orbito- és mediofrontális ké reg de fi cit jé hez köt he tő (Blair, 2005a). Re ak tív ag res  szi ót ered mé -
nyez het nek a szo ci á lis in for má ci ók fel dol go zá sa so rán tör té nő kog ni tív és af fek tív in for má -
ció fel dol go zá si hi bák. A re ak tív ag res  szió má sik oka ként az ala csony ér zel mi diszre gu lá ciós ké -
pes ség te he tő fe le lős sé, va gyis konf lik tus hely zet ben (pél dá ul gú nyo ló dás ese tén) a gyer mek
nem ké pes sza bá lyoz ni in du la ta it és ag res  szív mó don vá la szol. A vá laszt több nyi re in ten zív
fi zi o ló gi ai re ak ci ók kí sé rik. A re ak tív ag res  szi ót mu ta tó gye re kek re sok szor jel lem ző az ala -
csony fruszt rá ci ós to le ran cia, gya ko ri ak a szo ci á lis és ér zel mi prob lé mák (Dodge et al., 1997),
a szü le ik ál ta lá ban dur va, kí mé let len ne ve lé si stí lust al kal maz nak. Az ala csony fruszt rá ci ós to -
le ran cia és az ér zel mi in sta bi li tás mi att a re ak tív ag res  szi ót mu ta tó gye re kek ál ta lá ban ke vésbé
nép sze rű ek tár sa ik kö zött. 

A proaktív ag res  szió cél ja ja vak meg szer zé se, cé lok el éré se, ha ta lom és po zí ció biz to sí -
tá sa (Dodge és Pe tit, 2003), al kal ma zá sa te hát nincs kap cso lat ban vélt vagy va lós pro vo ká ci -
ó val. A proaktív ag res  szi ót al kal ma zó gye re kek szá má ra az ag res  szió ha té kony esz köz kí vánt
cél ja ik el éré sé hez. A proaktív ag res  szió erős prediktív ér ték kel bír a ser dü lő ko ri kri mi na li tás
és a szer hasz ná lat meg je le né sét te kint ve. A proaktív ag res  szi ót hasz ná lók ra ke vés bé jel lem -
ző a diszfunkcionális csa lá di kör nye zet és a tár sak szo ci á lis el uta sí tá sa (Vitaro et al., 2000).

Frick és mun ka tár sai sze rint (2003) a ma ga tar tá si prob lé mák kal küz dő gye re kek két cso -
port ra oszt ha tó ak ag res  szív vi sel ke dé sük alap ján. Az el ső cso port ba tar to zók szin te ki zá ró la -
go san az ag res  szió re ak tív for má ját hasz nál ják, az ag res  szív vi sel ke dés rit kán fi gyel he tő meg
ná luk és ke vés bé sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár (rit ka a sú lyo sabb tes ti sé rü lés). A má so dik
cso port ba tar to zók az ag res  szió proaktív (és rit káb ban a re ak tív) for má ját al kal maz zák, gyak -
ran ag res  szí vek, a szen ve dő fél sú lyo sabb sé rü lé se ket is sze rez het. 

Kruh és mun ka tár sai (2005), va la mint Enebrink és mun ka tár sai (2005) sze rint a C/U vo -
ná sok kal jel le mez he tő ser dü lők re va ló szí nűb ben jel lem ző az ag res  szió proaktív for má já nak
al kal ma zá sa, mint a C/U vo ná sok kal nem jel le mez he tő ser dü lők re. Frick és mun ka tár sai
(2003) 98 fős, 9–13 éves min tán mu tat ták ki, hogy a C/U vo ná sok je len lé te az ag res  szió
proaktív for má já nak al kal ma zá sá val mu tat po zi tív kap cso la tot. Is ko lá sok kö ré ben (7-től 18 év)
vég zett vizs gá la tok sze rint a C/U vo ná sok je len lé te mel lett az ag res  szió és az an ti szo ci á lis vi -
sel ke dés sú lyo sabb kö vet kez mé nyek kel jár (Christian et al., 1997) és idő ben sta bi labb (Loeber
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et al., 2002), mint a C/U vo ná sok kal nem jel le mez he tő gye re kek ese té ben. A C/U vo ná sok je -
len lé te be jó sol ta a ké sőb bi nor ma sze gő ma ga tar tást és ez a ha tás füg get len volt más ma ga tar -
tás prob lé mák je len lé té től (Pardini et al., 2006). A C/U vo nás sal jel le mez he tő ek cso port já ban
gya ko ri volt az is mét lő dő jel le gű ag res  szió, me lyet ugyan azon sze mél  lyel szem ben kö vet tek
el, és az ál do zat sú lyo sabb sé rü lé se ket szer zett, mint a C/U vo ná sok kal nem jel le mez he tők cso -
port já ban (Forth et al., 1990; Brandt et al., 1997). Christian és mun ka tár sai (1997) elem zé sük -
ben a ma ga tar tás prob lé más gye re ke ket két cso port ba osz tot ták a C/U vo ná sok je len lé te alap -
ján. A C/U vo ná sok kal jel le mez he tő gye re kek nél az ag res  szió sú lyo sabb ki fe je ző dé si for má it
fi gyel ték meg, mint azok nál a ma ga tar tás prob lé más gye re kek nél, akik re C/U vo ná sok nem
vol tak jel lem ző ek. Dadds és mun ka tár sai (2006) po zi tív kap cso la tot ta lál tak a C/U vo ná sok
je len lé te és az ál la tok kal szem ben ta nú sí tott ke gyet len, ag res  szív vi sel ke dés kö zött 6–13 éves
gye re kek kö ré ben.

Ös  sze fog lal va, a C/U vo ná sok je len lé te ese tén jel lem zőbb a sú lyos és idő ben sta bil ag resz -
szív vi sel ke dés, a ko rán meg je le nő ma ga tar tás prob lé mák, a ké sőb bi élet kor ok ban an ti szo ciá -
lis nor ma sze gő vi sel ke dés, va la mint a proaktív ag res  szió hasz ná la ta. A kö vet ke ző fe je zet ben
a C/U vo ná so kat mu ta tó gye re kek azon tu laj don sá ga it te kint jük át, ame lyek hoz zá já rul hat nak
az ag res  szió inst ru men tá lis, sú lyo sabb for má i nak a meg je le né sé hez és az eh hez tár su ló ma -
ga tar tás za va rok ki ala ku lá sá hoz. 

AZ AG RES  SZÍV VI SEL KE DÉS LE HET SÉ GES OKAI C/U VO NÁ SOK KAL
JEL LE MEZ HE TŐ GYE RE KEK NÉL ÉS SER DÜ LŐK NÉL

Az aláb bi fe je zet ben a C/U vo ná sok kal jel le mez he tő gye re kek fe gyel me zé si disz cip lí nák
szem pont já ból fon tos sa já tos sá ga it fog lal juk ös  sze. Az ide kap cso ló dó bi o ló gi ai vo nat ko zá so kat
(csök kent amygdalaaktivitás, il let ve stressz re adott csök kent elektrodermális bőr el len ál lás)
a kap cso ló dó ré szek nél meg em lít jük (Blair et al., 2005a; Blair et al., 2001; Kotler és McMahon,
2005). 

Ala csony szo ron gás szint, él mény ke re sés
Több vizs gá lat is meg erő sí tet te azt a fel te vést, mi sze rint a C/U vo ná sok je len lé te ne ga tí van
kor re lál a szo ron gás ra va ló haj lam mal (Lynam et al., 2005; Andershed et al., 2002; Frick et al.,
1999). Frick és mun ka tár sai (1999), va la mint Andershed és mun ka tár sai (2002) ar ra a kö vet -
kez te tés re ju tot tak, hogy azok ra a ma ga tar tás za var ral küz dő gye re kek re, akik nél a C/U vo ná -
sok je len vol tak, ke vés bé jel lem ző a ma ga tar tás za va ros gye re kek nél gyak ran je len lé vő ma gas
szo ron gás szint. A C/U vo ná sok te hát mo de rá ló té nye zők vol tak a szo ron gás szint vo nat ko zá -
sá ban. A vo ná sok je len lé te ese tén ala cso nyabb, hi á nyuk ese tén ma ga sabb szo ron gás szint jel -
le mez te a ma ga tar tás za var ral di ag nosz ti zált gye re ke ket. Blair (1999) az APSD-kér dő ív ben ma -
gas ér té ket el érő gye re kek nél az át la gos szint től ala cso nyabb elektrodermális bőr el len ál lást
mu ta tott ki fe nye ge tő in ge rek re és distresszre adott vá la szok nál. Az ered mé nyek alap ján fel té -
te lez he tő, hogy a C/U vo ná sok kal bí ró gye re kek és ser dü lők ér zé ket le neb bek stressz ese mé -
nyek re és fe nye ge tő in ge rek re, ami ered mé nyez he ti a proaktív ag res  szió meg je le né sét.
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Az él mény- és ka land ke re sés szin tén jel lem ző a C/U vo ná so kat mu ta tó gye re kek re (Essau
et al., 2006). Zuckerman (1979) fel té te le zé se sze rint az él mény ke re sés-ská lá kon ma gas pont -
szá mot el érők nek az át la gos arousalszinttől ma ga sabb ra van szük sé gük az op ti má lis ál la pot
fenn tar tá sá hoz. Az is ko lai ok ta tás struk tú rá já ból ere dő en va ló szí nű leg nem ké pes az arousal -
szint olyan mér té kű eme lé sé re, hogy az a ma gas él mény ke re ső ket ki elé gí te né. A gye rek ezért
op ti má lis arousalszintje el éré sé nek ér de ké ben ki egé szí tő (tan órá hoz nem tar to zó) te vé keny -
sé ge ket vé gez. Az ala csony szo ron gás szint kö vet kez té ben a ki egé szí tő cse lek vé sek ag resszív,
an ti szo ci á lis szí ne ze tet ölt het nek. 

Ju ta lom ori en tá ció és bün te tés irán ti inszenzitivitás
Szá mos vizs gá lat erő sí tet te meg, hogy a C/U vo ná sok je len lé te ju ta lom ér zé keny ség gel és bün -
te tés re va ló ér zé ket len ség gel jár együtt (O’Brien és Frick, 1996). O’Brian és Frick kí sér le té -
ben a 6–13 éves C/U vo ná so kat mu ta tó gye re ke ket ju ta lom ori en tá ció és a bün te té sek fi gyel -
men kí vül ha gyá sa jel le mez te szá mí tó gé pen meg ol dott fel adat sor vég re haj tá sa köz ben.
A ju ta lom füg gő sé get és a bün te tés irán ti ér zé ket len sé get kár tya já ték köz be ni dön tés ho zás alatt
is ki mu tat ták (Fischer és Blair, 1998). To váb bi ered mény, hogy C/U vo ná sok je len lé te ese tén
a fi a ta lok a tár sa ik kal szem be ni ag res  szív vi sel ke dés ki me ne tel ét po zi tí vabb nak ítél ték meg
(Pardini et al., 2004), ami nek kö vet kez té ben fel té te lez he tő en ke vés bé fél nek ag res  szi ót hasz -
nál ni in ter per szo ná lis hely zet ben. Pardini és mun ka tár sai (2003) ha son ló kö vet kez te tés re ju -
tot tak, mi vel ju ta lom ori en tált in for má ció fel dol go zá si min tát azo no sí tot tak ér zé ket len/ér ze -
lem men tes vo ná so kat mu ta tó gye re kek nél az ag res  szív vi sel ke dés meg íté lé se fo lya mán. 
Az ér zé ket len/ér ze lem men tes cso port sze lek tí ven fó ku szált az ag res  szív vi sel ke dés po zi tív
ki me net ele i re és nem vet te fi gye lem be a ne ga tív kö vet kez mé nye ket. A bün te tés re va ló ér zé -
ket len ség a vi sel ke dé ses gát ló rend szer diszfunkciójával áll hat kap cso lat ban (Newman és
Wallace, 1993). A C/U vo ná so kat mu ta tó gye re kek ese té ben az ag res  szív vi sel ke dés előny-
hát rány elem zé se fo lya mán az ag res  szió hasz ná la tá nak elő nyei tűn nek do mi nán sabb nak, és az
ag res  szív vi sel ke dés ne ga tív kö vet kez mé nye i re ke vés bé fó ku szál nak. A bün te tés re va ló ér zé -
ket len ség ered mé nyez he ti, hogy az ag res  szív vi sel ke dés fenn ma rad a ta ná ri és szü lői bün te -
té sek el le né re is. Az ag res  szív hely ze tek kel kap cso la tos po zi tív el vá rá sok to vább erő sít he tik
ezt e ha tást. Vé gül az ag res  szió fenn ma ra dá sát elő se gít he ti, hogy C/U vo ná sok je len lé te ese -
tén leg alább át la gos ver bá lis in tel li gen cia mér he tő (Salekin et al., 2004; Loney et al., 1998),
ami meg kön  nyí ti a konf lik tu sok utá ni fe le lős ség re vo ná sok le zá rá sát.

Ér zel mek és em pá tia
De fi cit mu tat ha tó ki ne ga tív ér ze lem ki fe je zé sek fel is me ré sé ben C/U vo ná sok kal jel le mez he -
tő gye re kek nél és ser dü lők nél (Dadds et al., 2006), az ered mé nyek sze rint el ső sor ban a fé le -
lem és a distressz je le i re ér zé ket le neb bek. A de fi cit azon ban po zi tív ér zel mi tar tal mak kal kap -
cso lat ban nem je lent ke zik. A hi á nyos ság meg mu tat ko zik ér zel me ket áb rá zo ló ké pek (Kimonis
et al., 2006), ér zel me ket ki fe je ző sza vak (Loney et al., 2003), va la mint ér zel mi hang tó nus
ese té ben is (Blair et al., 2005b). Az emo ci o ná lis de fi cit va ló szí nű leg az amygdala csök kent ak -
ti vi tá sá hoz köt he tő (Blair et al., 2005b). Kiehl és mun ka tár sai (2001) C/U vo ná sok kal jel le -
mez he tő fel nőt tek nél csök kent amygdalaaktivitást mu tat tak ki af fek tív tar tal mak ex po ná lá sa kor.
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Jo nes és mun ka tár sai (2009) ha son ló ered mé nye ket ta lál tak ér zé ket len/ér ze lem men tes gye re -
kek nél. A csök kent amygdalaaktivitáson túl a C/U vo ná so kat mu ta tó gye re kek nél ta pasz tal -
ha tó érzelemfelismerési de fi cit a szem kon tak tus hi á nyá val is kap cso lat ba hoz ha tó. A C/U vo -
ná so kat mu ta tó gye re kek (az amygdalasérültekhez ha son ló an) ke vés bé gyak ran vesz nek fel
szem kon tak tust (Adolphs et al., 2005; Dadds et al., 2006), ez ál tal ig no rál ják azt a kör nye ze -
ti in for má ció for rást, amely se gít sé gé vel nagy bi zo nyos ság gal meg ha tá roz hat ják a má sik em -
ber ér zel mi ál la po tát. Dadds és mun ka tár sai (2006) 8–17 éves ma ga tar tás za var ral di ag nosz -
ti zált gye re ke ket és ser dü lő ket vizs gál tak érzelemfelismerési fel adat se gít sé gé vel. A C/U
cso port ke vés bé tud ta a fé le lem ér ze lem ki fe je zés ét fel is mer ni, mint a kont roll cso port. Adolphs
és mun ka tár sai (2005) alap ján a C/U vo ná sok kal ren del ke ző gye re kek konf lik tus hely zet ben
a szem ben ál ló fél te kin te té ből ki ol vas ha tó fé lel met, stresszt és alá ve tett sé get sem le ges ér ze -
lem ként vagy un dor ként cím ké zik, ami az ag res  szió esz ka lá ló dá sá hoz ve zet het. A fé le lem és
a distressz metakommunikatív jel zé se i vel kap cso la tos vak ság ered mé nyez he ti, hogy a C/U
vo ná sok kal jel le mez he tő gye re kek ag resszív vi sel ke dé se konf lik tus hely zet ben nem csök ken
a má sik fél vis  sza vo nu ló ma ga tar tá sá ra. Az em lő sök nél, ha két egyed konf lik tus hely zet be ke -
rül, az ér zel mi jel zé sek elő se gít he tik a konf lik tus meg szű né sét. Ha pél dá ul az egyik fél ki fe -
je zi alá ve tett sé gét, fé lel mét vagy szo ron gá sát, ak kor el kép zel he tő, hogy a má sik fél gá tol ja
agres  szív vi sel ke dé sét (Blair, 2003). A gát lás ter mé sze te sen csak ak kor tör tén het meg, ha az
ag res  szi ó ra ké szü lő fél ér zé ke li és he lye sen ér tel me zi a má sik fél alá ve tett ség re és fé le lem re
irá nyu ló jel zé se it. Ha son ló me cha niz mu so kat fel té te lez he tünk a hu mán vi sel ke dés ben is, 
az érzelemfelismerési de fi cit pe dig va ló szí nű leg az egyik té nye ző, amely az ag res  szió esz ka -
lá ló dá sá ért fe le lős sé te he tő.

A SZO CI Á LIS KON TEX TUS SZE RE PE

A fent em lí tett té nye zők mel lett a C/U vo ná sok kal jel le mez he tő gye re ke ket kö rül ve vő jel leg -
ze tes szo ci á lis kon tex tus is ma gya rá za tul szol gál az ag res  szió és az an ti szo ci á lis vi sel ke dés sú -
lyo sabb for má i nak meg je le né sé re. A de vi áns tár sak kal va ló ba rá ti kap cso lat ápo lá sa a bű nö -
zés és an ti szo ci á lis ma ga tar tás meg bíz ha tó prediktorának te kint he tő (Patterson et al., 1991).
Kimonis és mun ka tár sai (2004) ki mu tat ták, hogy az an ti szo ci á lis ten den ci á kat és ma ga tar tás -
za va ro kat mu ta tó gye re kek kö zül a C/U vo nás sal bí ró gye re kek re jel lem zőbb, hogy ba rá ta ik
kö zött an ti szo ci á lis vi sel ke dé sű, vi sel ke dé si prob lé mák kal küz dő gye re kek van nak. Az an ti -
szo ci á lis tár sak hoz va ló kö tő dés rész ben ma gya ráz hat ja a C/U vo nás sal jel le mez he tő gye re -
kek nél meg fi gyel he tő proaktív és re ak tív ag res  szi ót, va la mint a ké sőb bi an ti szo ci á lis vi sel ke -
dést és kri mi ná lis ma ga tar tást. A ku ta tás so rán meg pró bál ták meg ha tá roz ni, hogy a C/U
vo nás sal bí ró gye re kek mi ért vá lasz ta nak ma guk nak va ló szí nűb ben an ti szo ci á lis ba rá tot. 
Az elem zés so rán ki de rült, hogy az „át la gos” gye re kek ba rát ko zá si szo ká sa i ban lo gi kus nak tűnő
ha tó té nye zők (mint pél dá ul a proszociális tár sak kal va ló kö zös te vé keny sé gek men  nyi sé ge
vagy az im pul zi vi tás mér té ke) a C/U vo ná sok kal ren del ke ző gye re kek ese té ben nem te kint he -
tők mediáló fak tor nak. A szü lői szu per ví zió mér té ke és mi nő sé ge azon ban meg ha tá roz ta, hogy
a C/U vo ná sú gye re kek nek men  nyi és mi lyen szin tű kap cso la ta volt an ti szo ci á lis ba rá tok kal.
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A szer zők konk lú zi ó ja sze rint a C/U vo ná sok je len lé te von zó le het a bű nö ző, an ti szo ci á lis
fia ta lok szá má ra, mi vel ezen cso port tag ja i tól kap hat nak po zi tív meg erő sí té se ket an ti szo ci á -
lis és ag res  szív cse le ke de te ik re. A szü lői gon dos ko dás mediáló sze re pe az an ti szo ci á lis tár sak -
kal azért ér de kes, mi vel Wootton és mun ka tár sai (1997), va la mint Ox ford, Cavell és Hughes
(2003) ered mé nyei sze rint a C/U vo ná sok je len lé te füg get len a szü lői gon dos ko dás mi nő sé -
gé től és men  nyi sé gé től. Vitacco és mun ka tár sai (2003) szin tén ki mu tat ták, hogy az in kon zisz -
tens szü lői vi sel ke dés és a gyer mek el ha nya go lá sa nincs ös  sze füg gés ben a C/U vo ná sok je -
len lé té vel. El kép zel he tő te hát, hogy a C/U vo ná sok meg je le né sé ben, il let ve a vo ná sok
kor rek ci ó já ban ke vés bé van sze re pe a szü lői gon dos ko dás mi nő sé gé nek. Azon ban ar ról nem
sza bad meg fe led kez nünk, hogy a kor társ kap cso la tok ala ku lá sá ra vo nat ko zó an vi szont va ló -
szí nű leg nagy sze re pe le het a szü lői szu per ví zi ó nak.

A C/U VO NÁ SOK ÉS A NE VE LÉ SI, FE GYEL ME ZÉ SI STÍ LUS KAP CSO LA TA

Az ag res  szív, an ti szo ci á lis vi sel ke dést mu ta tó gye re kek ese té ben a prob lé ma ko rai iden ti fi ká -
ci ó ja és az in ter ven ci ós pró bál ko zá sok po zi tív ered mé nye ket hoz hat nak. Kü lö nö sen ha té kony -
nak bi zo nyul nak a szü lők ne ve lé si, fe gyel me zé si stí lu sát meg fe le lő irány ba te re lő in ter ven ciók
(Wendy et al., 1996). A szü lői ne ve lé si stí lus meg vál toz ta tá sa so rán a kö vet ke ző té mák ra fó -
ku szál nak: po zi tív szü lő-gyer mek kap cso lat lét re ho zá sa, proszociális vi sel ke dés elő se gí té se,
ag res  szió és an ti szo ci á lis vi sel ke dés csök ken té se. A szü lők e cé lok meg va ló sí tá sa so rán erő szak -
men tes, em pá ti án ala pu ló fe gyel me zé si stra té gi á kat sa já tí ta nak el. Az operáns kon di ci o ná lás el -
ve it hasz ná ló erő szak men tes fe gyel me zé si stra té gi ák meg bíz ha tó és kli ni ka i lag szig ni fi káns
po zi tív vál to zá so kat hoz nak lét re az ag res  szív gye re kek vi sel ke dé sé ben. Az pszichoedukáció
so rán a szak em be rek nem csak meg ta nít ják (el mé le ti és gya kor la ti úton) a szü lők kel a he lyes
ne ve lé si at ti tű döt és vi sel ke dést, ha nem ak tí van mo ni to roz zák a fo lya ma tot és ér té ke lik 
az ered mé nye ket. 

Az ag res  szív gye re kek nem mind egyi ke re a gál po zi tí van a be avat ko zá sok ra. A C/U voná -
sok kal jel le mez he tő ag res  szív gye re kek ke vés bé re a gál nak a szü lői ne ve lé si stra té gi ák po zi -
tív irány ba tör té nő meg vál to zá sá ra (Frick et al., 2003; Hawes és Dadds, 2005). Wootton és
mun ka tár sai (1997), va la mint Ox ford és mun ka tár sai (2003) ered mé nyei sze rint a po zi tív szü -
lői gon dos ko dás meg je le né se csak C/U vo ná sok hi á nya ese tén ered mé nyez po zi tív vál to zá -
so kat a ma ga tar tás prob lé mák ke ze lé sé ben. Ha C/U vo ná sok is je len vol tak a ma ga tar tás za var
mel lett, ak kor a szü lői gon dos ko dás mi nő sé ge nem be fo lyá sol ta a ma ga tar tás za var sú lyos sá -
gát és meg je le né si for má ját. Hawes és Dadds (2005) op po zí ci ós za var ral di ag nosz ti zált 3–8
éves gye re kek szü lei szá má ra stan dar di zált szü lői edu ká ci ót vég zett, majd a gye re kek ma ga -
tar tás vál to zá sá nak mér té két fi gyel ték. A C/U vo ná sok kal bí ró gye re kek nél a szü lői edu ká ció
alatt el sa já tí tott in ter ven ci ók nem hoz tak ered ményt. A C/U vo ná sok be jó sol ták az in ter ven ci ós
el len ál lást a csa lá di jel lem zők, a szocioökonómiai stá tusz és a gyer me kek egyéb jel lem ző i nek
kont rol lá lá sa mel lett is. A ku ta tók köz vet le nül is meg fi gyel ték a szü lő-gyer mek in ter ak ci ó kat a
kí sér let ben részt ve vő csa lá dok ban. A ma gas C/U pont szám mal bí ró gye re kek vi sel ke dé se
egyet len szem pont ból kü lön bö zött az ala csony C/U pont szá mot mu ta tók vi sel ke dé sé től. 
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A szü lők a gyer mek nem kí vá na tos vi sel ke dé sét meg fe le lő esz kö zök kel le ál lí tot ták, a vi sel ke -
dés le ál lá sa után „hig ga dá si” sza kasz kö vet ke zett, ami kor a gye re ket a szü lő nyu godt és csen -
des kör nye zet be he lyez te. A fo lya mat köz ben a ma gas C/U pont szám mal jel le mez he tő gye -
re kek na gyon ke vés ér zel met mu tat tak a töb bi gyer mek hez ké pest. A szü lők ma guk is ke vés bé
ha té kony nak érez ték a fe gyel me zé si fo lya ma tot. 

Az ag res  szív gye re kek nek ilyen mó don el kü lö nít het jük egy al cso port ját (az ér zé ket len/ér -
ze lem men tes vo ná sok kal jel le mez he tő ket), akik (va ló szí nű leg az elő ző fe je zet ben is mer te tett
jel lem zők kö vet kez té ben) ke vés bé re a gál nak a szü lői ne ve lé si stí lus po zi tív irá nyú vál to zá sá -
ra. Az aláb bi ak ban né hány em pi ri ku san el len őr zés alatt ál ló fe gyel me zé si szem pon tot is mer -
te tünk, me lyek se gít sé get je lent het nek a C/U vo ná so kat mu ta tó gye re kek kel va ló bá nás mód -
ban. Az el kép ze lé sek em pi ri kus ku ta tá sok ra tá masz kod nak, azon ban to váb bi vizs gá la tok ra
van szük ség a meg erő sí té sük höz. A kö vet ke ző fe gyel me zé si szem pon to kat az C/U vo ná so kat
mu ta tó gye re kek ko ráb ban már em lí tett tu laj don sá ga it fi gye lem be vé ve fo gal maz ták meg kü -
lön bö ző szer zők.

A szem kon tak tus je len tő sé ge
Ko ráb ban már volt ar ról szó, hogy a C/U vo ná sok kal jel le mez he tő gye re kek nél érze lem -
felismerési ne héz sé ge ket fi gyel tek meg (Blair, 2005a). Az érzelemfelismerési prob lé mák el -
ső sor ban a ne ga tív ér zel mek re kon cent rá lód nak (szo mo rú ság, fé le lem) és pszichofiziológiai
szin ten is ki mu tat ha tó ak (Shirtcliff et al., 2009). A fé le lem és a szo mo rú ság irán ti hiposzenzi -
tivitás csök kent he ti az in ter ven ci ós be avat ko zá sok és a szü lői fe gyel me zés ha té kony sá gát,
va la mint nö vel he ti az ag res  szió mér té két. A hiposzenzitivitásért va ló szí nű leg a szem és a szem
kö rü li ér zel mi leg in for ma tív te rü le tek el ke rü lé se fe le lős, mely az amygdala hipoaktivitá sá -
hoz kö tő dik. A szem és a szem kö rü li te rü le tek szuperstimulusnak szá mí ta nak az ér ze lem ki -
fe je zé sek fel is me ré sé nek te kin te té ben. A szem kö rü li te rü le tek el ke rü lé se ese tén csak fe lü le -
tes in for má ci ónk le het má sok ér zel mi ál la po tá ról, ami az em pá tia csök ke né sét ered mé nye zi.
Dadds és mun ka tár sai (2006) a szem kon tak tus hi á nyát fi gyel ték meg C/U vo ná sok kal jel le -
mez he tő ser dü lők nél. A ser dü lők nek ne héz sé ge ik vol tak a fé le lem fel is me ré sé ben más em be -
rek ar cán, a tel je sít mé nyük ja vult, ha a szem re kel lett fó ku szál ni uk. Jo nes és mun ka tár sai
(2009) ha son ló ered mé nyek re ju tot tak ag res  szív és C/U vo ná sok kal jel le mez he tő gye re kek -
nél. A kont roll cso port job ban tel je sí tett a fé le lem fel is me ré sé ben, mint az C/U vo ná sok kal
jel le mez he tő cso port. A de fi ci tet ne u ro ló gi ai szin ten is ki mu tat ták: a kont roll cso port ban két -
ol da li amygdalaaktivitást ta pasz tal tak, míg a C/U cso port ban csak a bal ol da li amygdala ak -
ti vá ló dott fé lel met ki fe je ző ar cok ex po ná lá sa kor. A szem kon tak tus sal kap cso la tos in for má ciók
fel hasz nál ha tó ak a fe gyel me zé si stra té gi ák al kal ma zá sa kor is. Bölte és mun ka tár sai (2006)
ered mé nyei sze rint fel nőtt autistáknál a szem kon tak tus facilitálása se gí ti az ér ze lem ki fe je zé -
sek fel is me ré sé nek pon tos sá gát, ez a mód szer se gít het az ér ze lem men tes gye re kek nek is
(Dadds et al., 2006). A má sok sze mé ben lát ha tó fé le lem, szo ron gás vagy alá ve tett ség csök kent -
he ti az ag res  szív vi sel ke dés esz ka lá ló dá sát. 

A fe gyel me zé si fo lya mat so rán, úgy tű nik, szük sé ges, hogy a gye rek in for má ci ó kat kap -
jon a fe gyel me ző fél ne ga tív ér zel mi ál la po tá ról, me lyet a szem kon tak tus fenn tar tá sa elő se gít -
het. A szem kon tak tus in ten zív fenn tar tá sa azon ban csak C/U vo ná sok je len lé te ese tén ja va solt
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(ma ga tar tás prob lé mák je len lé te ese tén is és ma ga tar tás prob lé mák nél kül is). A C/U vo ná sok -
kal jel le mez he tő, ma ga tar tás za var ral küz dő gye re kek nek szük sé gük van a kör nye ze tük ben
je len lé vő emo ci o ná lis in ger for rá sok ra az ér ze lem ki fe je zé sek azo no sí tá sá hoz. Eb ben a kon -
tex tus ban a szem kon tak tus szuperstimulusnak mi nő sül, ezért nagy se gít sé get nyújt hat szá -
muk ra a má sik fél ér zel mi ál la po tá nak meg ér té sé ben.

A fe gyel me zés köz be ni in ten zív szem kon tak tus azon ban ne ga tív ha tás sal is le het a fe -
gyel me zés re. A C/U vo ná sok kal nem jel le mez he tő ma ga tar tás za var ral küz dő gye re kek fon tos
jel lem ző je a szo ron gás és az emo ci o ná lis re ak ció kész ség. Ma ga tar tás prob lé má ik egy ré sze
pon to san ab ból ered, hogy konf lik tus hely zet ben nem tud ják regulálni ér zel mi ál la po tu kat
(Munoz és Frick, 2007) és im pul zív/ag res  szív úton old ják meg a hely ze tet. Ezért fe gyel me -
zé si hely zet ben a fel nőtt ki fe je zett szem kon tak tu sa erős (és né ha kont rol lál ha tat lan) ér zel mi
re ak ci ót, stresszt vált hat ki a gye rek ből, ami az ag res  szió esz ka lá ló dá sá hoz ve zet het. 

Arousalszint
Kochanska (1993) két alap ve tő me cha niz must emel ki a proszociális ér té kek internalizá ció -
já val kap cso lat ban. Az egyik me cha niz mus mű kö dés mód ja, hogy a gon do zó konf ron tál ja a
gye re ket rossz cse le ke de té nek kö vet kez mé nye i vel, ami nek ered mé nye ként a gyer mek ben nő
a szo ron gá sos arousalszint. Az arousalszint emel ke dé se facilitálja a szü lő től ka pott üze net
sze man ti kus fel dol go zá sát, és a proszociális tar tal mú üze net hoz zá fér he tő lesz a kö vet ke ző
rossz cse le ke det meg ter ve zé se ese tén. A má so dik fo lya mat ban a gye rek azért internalizálja
a proszociális tar tal ma kat, mert sze ret ne jó kap cso la tot fenn tar ta ni gon do zó já val. 

A fé le lem men tes gye re kek ke vés bé va ló szí nű leg él nek át distresszt a fel nőt tek és kor tár -
sa ik ál tal bün te tett te vé keny sé gek vég re haj tá sa előtt, alatt és után, mint ke vés bé fé le lem men -
tes tár sa ik (Kochanska, 1993). A má so kon ész lelt distressz je lei szin tén ala cso nyabb
arousalnövekedést ered mé nyez nek (Blair, 1999). Mi vel a C/U vo ná sok kal jel le mez he tő gye -
re kek egyik sa já tos sá ga a fé le lem men tes ség a fe gyel me zé si stra té gi ák al kal ma zá sa kor, a C/U
vo nás sal ren del ke ző gye re kek arousalszintje va ló szí nű leg nem emel ke dik meg az op ti má lis
szin tig. Az op ti má lis (internalizációhoz szük sé ges) arousalszint el éré sé hez ezért olyan dif fe -
ren ci ált szo ci a li zá ci ós és ne ve lé si tech ni kák szük sé ge sek, ame lyek ké pe sek az arousalszintet
meg emel ni an nak ér de ké ben, hogy a C/U vo ná sok kal jel le mez he tő gye rek internalizálja a ka -
pott tar tal ma kat (Kochanska et al., 1994). Ugyan ak kor bi zo nyos ne ve lé si tech ni kák kö vet -
kez té ben az arousalszint az internalizációhoz szük sé ges op ti má lis arousalszintnél ma ga sabb
arousalt hoz hat lét re, ami aka dá lyoz hat ja a ne ve lé si fo lya ma tot (Kochanska, 1993). Ilyen fo -
lya mat ját szód hat le pél dá ul, ami kor (C/U vo ná sok kal nem jel le mez he tő) ma ga tar tás prob lé -
más gye re kek konf lik tus hely zet ben tör té nő ke ze lé se kor túl so ká ig pró bál juk fenn tar ta ni a
szem kon tak tust. Az arousalszint emel ke dé sé vel a gye rek ben meg in du ló fi zi o ló gi ai re ak ci ók
aka dá lyoz hat ják az internalizációt. A C/U vo ná so kat mu ta tó gye re kek nél azon ban az át la gos
szem kon tak tus nem ered mé nye zi az internalizációhoz szük sé ges arousalszintet. Szá muk ra
olyan ne ve lé si tech ni kák szük sé ge sek, ame lyek az arousalszint emel ke dé sét cé loz zák. A bün -
te tés sel kap cso la tos arousal ke vés bé hat a C/U vo ná sok kal jel le mez he tő gye re kek re, va gyis 
a vál to zá sok ra mo ti vá ló op ti má lis arousalszintet ju tal ma zás sal (O’Brian és Frick, 1996) és
po zi tív fel nőtt-gye rek kap cso lat ki ala kí tá sá val le het el ér ni (Hawes és Dadds, 2005).
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Ju tal ma zás és bün te tés
A C/U vo ná sok je len lé te kor a gye re kek re jel lem ző a ju ta lom ori en tá ció és a bün te tés irán ti ér -
zé ket len ség (O’Brian és Frick, 1996), ezért va ló szí nű leg jól re a gál nak a szü lői vi sel ke dés ju -
ta lom ala pú kom po nen se i re (di csé ret, jó cse le ke det meg ju tal ma zá sa, a jó cse le ke det le írá sa-
tük rö zé se, em pá tia és szü lői sze re tet) és ér zé ket le nek a bün te tés ala pú kom po nen sek re
(meg vo ná sok, el tá vo lí tás a cso port ból, sze re tet meg vo nás). A ju tal ma zó szü lői bá nás mód nö -
ve lé se és a bün te tés csök ken té se ma xi ma li zál hat ja az ered mé nye ket. Hawes és Dadds (2005)
sze rint a ju tal ma zá si ala pú ne ve lé si stra té gi ák sem fel tét le nül ha té ko nyak a C/U vo ná sok kal
jel le mez he tők fe gyel me zé sé ben. Vizs gá la tuk ban szü lők nek ki dol go zott spe ci á lis tré ning se gít -
sé gé vel a szü lők ne ve lé si stí lu sát és gyer me kük kel va ló bá nás mód ját for mál ták. A tré ning három
kom po nenst tar tal ma zott. El ső ként a po zi tív meg erő sí té sek (ju tal ma zó stra té gi ák) hasz ná la -
tá ra ta ní tot ták meg a szü lő ket, me lyek se gít sé gé vel meg erő sít het ték a gye re kek kí vánt vi sel -
ke dé sét. Má sod szor fe gyel me zé si stra té gi á kat ta ní tot tak ne kik, me lyek se gít sé gé vel ha té ko -
nyan le ál lít hat ták a nem kí vánt vi sel ke dést. A szü lők meg ta nul ták, hogy mi képp csil la pít sák
le a gye re kü ket nyu godt, ma ga biz tos stí lus ban. Meg ta nul ták fel is mer ni a kény sze rí tő, kor lá -
to zó fe gyel me zé si stra té gi á kat, me lyek a konf lik tu sok esz ka lá ci ó já hoz ve zet het nek. Har mad -
részt a te ra pe u ták se gí tet tek a szü lők nek a meg fe le lő csa lá di lég kör ki ala kí tá sá ban is. A szer -
zők elő ze tes vá ra ko zá sá nak meg fe le lő en a C/U vo ná sok sta bil nak mu tat koz tak a szü lői tré ning
és a 6 hó na pos utánkövetési idő szak alatt. A cso port meg kö ze lí tő leg 50%-a azon ban a C/U vo -
ná sok mé ré sé re szol gá ló ská lán ke ve sebb pont szá mot ért el, mint az in ter ven ció előtt. A szer -
zők nek nem si ke rült ki mu tat ni, hogy a ha tás mi nek kö szön he tő. El kép zel he tő, hogy a ju tal -
ma zá si tech ni kák hasz ná la ta ered mé nyez te a pont szám csök ke nést. Az utánkövetés vé gén mért
C/U pont szá mo kat csak az in ter ven ció előt ti C/U pont szám ok ból le he tett be jó sol ni. Ez az
ered mény a vo ná sok füg get len sé gét jel zi kü lön bö ző szo ci á lis (pl. szo ci á lis kör nye zet) és
intrapszichés (pl. an ti szo ci á lis vi sel ke dés) té nye zők től. A leg ke ve sebb po zi tív vál to zást azok
a gye re kek mu tat ták, akik re a leg in kább jel lem ző volt a C/U vo ná sok je len lé te. Waschbusch
és mun ka tár sai (2007) a C/U vo ná sok kal jel le mez he tő ma ga tar tás prob lé mák kal küz dő gye re -
kek nél ke vés bé ta lál ták ha té kony nak a vi sel ke dés te rá pi át, mint a C/U vo ná sok kal nem jel le -
mez he tő ma ga tar tás prob lé más gye re kek nél. A ser dü lők kel kap cso la tos te rá pi ás ha té kony ság -
vizs gá la tok (Rogers et al., 2004; Rogers et al., 1997) sze rint C/U vo ná sok je len lé te ese tén a
te rá pi ás ki me ne tel ked ve zőt le nebb volt és a ke zel te ket mo ti vá lat lan ság, az együtt mű kö dés
hiá nya és manipulatív vi sel ke dés jel le mez te. Min den té nye zőt fi gye lem be vé ve a ju tal ma zás -
ala pú spe ci á lis szü lői ne ve lé si stí lus hasz ná la ta ígé re tes nek tű nik a C/U vo ná sok kal jel le mez -
he tő gye re kek kel va ló fog lal ko zás ban. 

ÖS  SZE FOG LA LÁS

Pub li ká ci ónk ban át te kin tet tük a C/U vo ná sok kal jel le mez he tő gye re kek fe gyel me zé sé vel kap -
cso la tos fon to sabb té ma kö rö ket. A C/U vo ná so kat mu ta tó gye re kek re az ag res  szió sú lyo sabb,
proaktív for má ja jel lem ző. Az ag res  szió sú lyo sabb for mái va ló szí nű leg olyan jel lem zők nek
kö szön he tő ek, mint a ju ta lom füg gő ség, a bün te tés irán ti ér zé ket len ség, az érzelemfelismerési

14 PATAKY Nóra–KÖRMENDI Attila



de fi cit és az an ti szo ci á lis, ag res  szív tár sak kal va ló kap cso lat pre fe rá lá sa. A fel so rolt tu laj don -
sá go kat át te kint ve egy ér tel mű vé vá lik szá munk ra, hogy egyén re sza bott ne ve lé si stra té gi á kat
kell al kal maz nunk, ha fe gyel mez ni akar juk a C/U vo ná sok kal jel le mez he tő gye re ke ket. A ne ve -
lé si ta nács adók, gyer mek pszi chi át ri ák szak em be rei, ta ná rok gyak ran ad nak ta ná csot a szü lők -
nek ma ga tar tás prob lé mák kal küz dő gye re ke ik ke ze lé sé ben. A fen ti ku ta tá sok ból le von ha tó kö -
vet kez te tés sze rint a C/U vo ná sok kal bí ró gye re kek ese té ben ki sebb mér ték ben vár ha tó vál to zás
a szü lői bá nás mód po zi tív irá nyú vál toz ta tá sá val. A ne ve lé si stra té gi á kat a C/U vo ná sok kal jel -
le mez he tő gye re kek jel leg ze tes sé ge i hez kell iga zí ta ni és egyén re sza bott ne ve lé si ter ve ket kell
ki dol goz ni. Ha nem így te szünk, ak kor az ered mé nyek hi á nya fruszt rált tá te he ti a szak em bert és
a szü lőt is, akik kön  nyen fel hagy hat nak az ered mény te len pró bál ko zá sok kal. Vé ge ze tül a té má -
val kap cso lat ban a kö vet ke ző szem pon to kat sze ret nénk ki emel ni:

1. Szük sé ges len ne tu da to sí ta ni a szak em be rek ben, hogy a C/U vo ná sok je len lé te ese tén 
a szü lői at ti tűd po zi tív irá nyú vál toz ta tá sá val a ma ga tar tás prob lé mák nem csök ken nek, ugyan -
ak kor a po zi tív at ti tűd min den kép pen szük sé ges a jö vő be li in ter ven ci ók meg ala po zá sá nak ér -
de ké ben. To váb bá van nak ered mé nyek ar ra vo nat ko zó lag, hogy a szü lői ne ve lé si stí lus po zi -
tív vál to zá sá val kis mér ték ben csök ken het a gyer mek C/U vo ná so kat mé rő ská lá kon el ért
pont szá ma (Hawes és Dadds, 2007). A ma ga tar tás prob lé mák csök ken té sé ben az arousalszintet
nagy mér ték ben nö ve lő fe gyel me zé si mód sze rek hasz ná la ta tű nik ígé re tes nek. A szak em be rek -
nek szük sé ges len ne is mer ni ük, hogy a C/U vo ná sok kal jel le mez he tő gye re kek mi lyen sa já -
tos sá gok kal bír nak, és ezek men tén meg ter vez ni ük a fe gyel me zé si mód sze re ket.
2. A szü lők ben tu da to sí ta ni kell, hogy gyer me kük nek egyén re sza bott bá nás mód ra van szük -
sé ge és meg kell őket ta ní ta ni ar ra, ho gyan fe gyel mez zék őket. A szü lő ket cél zó pszicho edu -
ká ciós te vé keny ség a gyer me kek kel fog lal ko zó se gí tő szak em be rek mun ká já nak fon tos ré -
szét ké pez he ti. Szü lői edu ká ci ót vé gez het se gí tő szak em ber szü lői ér te kez le te ken, ne ve lé si
ta nács adó ban, csa lád te rá pi á ban és egyé ni te rá pi á ban is. 
3. An nak el le né re, hogy a C/U vo ná sok a pszi cho pá tia kons tel lá ció ré szét ké pe zik, több ok -
ból sem ja va sol juk, hogy pszi cho pa ta ként cím kéz zük eze ket a gye re ke ket. A cím ke kö vet ke -
ze tes hasz ná la ta ma ga után von hat ja a vi sel ke dés és az én kép cím ké nek meg fe le lő vál to zá sa it,
amit min den kép pen szük sé ges el ke rül nünk. A C/U vo ná sok a pszi cho pá tia két- (Frick et al.,
1994), há rom- (Frick et al., 2000) és négy fak to ros (Hare, 2003) mo dell jé ben a fak to rok csak
egy ré szét fe dik le. Ezért az ér zé ket len ség/ér ze lem men tes ség a pszi cho pá tia konstruktumának
csak egy ré szét ké pe zi, a pszi cho pa ta „di ag nó zis” al kal ma zá sá hoz to váb bi fel té te lek nek is tel -
je sül ni ük kell. Azt is ér de mes meg em lí te ni, hogy gyer mek- és ser dü lő kor ban ter mé sze tes nek
te kint he tő ek olyan idő szak ok, ami kor a gye re kek és ser dü lők ér zé ket len/ér ze lem men tes vo -
ná so kat mu tat nak (ego cent riz mus, narcizmus, im pul zi vi tás), ezért a jel lem zők nek tar tó san
kell je len len ni ük az adott gyer mek ese té ben, hogy vo nás ként azo no sít has suk (Seagrave és
Grisso, 2002). 
4. A té má val fog lal ko zó szak em be rek a C/U vo ná sok pre ven ci ó já ra, a prob lé ma mi nél ko ráb -
bi iden ti fi ká ci ó já ra és ak tív ke ze lé sé re he lye zik a hang súlyt (Haws és Dadds, 2005). A C/U vo -
ná sok ké sői ke ze lé se több szem pont ból is prob lé más le het. A vo ná sok mö gött sze mé lyi ség jel -
lem zők, sa ját sá gos in ter per szo ná lis stí lus és ész le lé si de fi cit áll, ezért spe ci á lis be avat ko zá sok
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nél kül nem vár ha tunk po zi tív vál to zá so kat. A vo ná sok sta bil nak bi zo nyul nak a gyer mek kor -
ból ser dü lő kor ba tör té nő át me net fo lya mán, a ser dü lő kort kö ve tő en, de már a ser dü lő kor alatt
sem szá mít ha tunk vál to zás ra. Frick (1998) a C/U vo ná so kat a fel nőtt ko ri pszi cho pá tia
prekurzorának te kin ti. A ko rai iden ti fi ká ció és a ke ze lé sek fon tos sá ga mel lett szól, hogy gyer -
mek- és ser dü lő kor ban a C/U vo ná sok je len lé te komp lex te rá pi ás mód sze rek al kal ma zá sá val
a tü ne tek kis mér té kű csök ke né sé re szá mít ha tunk (Hawes és Dadds, 2005), míg a fel nőtt ko ri
pszi cho pá tia ha té kony ke ze lé se még nem meg ol dott (Harries és Rice, 2006). 
5. Több em pi ri kus ku ta tás ra len ne szük ség Ma gyar or szá gon is a C/U vo ná sok kal kap cso la -
to san. A szü lők szá má ra nagy se gít sé get je len te ne a spe ci á lis in ter ven ci ós, il let ve szü lői ne -
ve lé si stra té gi ák meg fo gal ma zá sa. Fel té te lez he tő en a C/U vo ná sok je len lé te ese tén a ju ta lom -
ori en tá ció és a bün te tés irán ti ér zé ket len ség mi att el ső sor ban a po zi tív ne ve lé si tech ni kák tól
vár ha tunk ered mé nye ket.

SUMMARY

CONNECTION BETWEEN DISCIPLINE STYLE AND
CALLOUS/UNEMOTIONAL TRAITS AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS

Callous/unemotional traits means an unique affective (eg. lack of guilt, shallow emotions)
and interpersonal (eg. proactive aggression, failure to accept responsibility) style which
appears on early ages and is relatively stable across childhood and adolescence. Recent
results suggest that the presence of callous/unemotional traits determine a special subgroup
of aggressive, conduct disorder children which shows high resistance toward discipline
strategies. Resistance against positive changes of discipline style of parents can be partly
explained with some tem pe ra ment characteristics and disturbances in emotion processing of
callous/unemotional children (e.g. lack of eye contact, reward dominance or fearless). Our
article introduce the agression behavior pattern of callous/unemotional children. Based on
previous researches we analyze the affect of temperamental characteristics and disturbances
in emotion processing on the appearance of agressive behavior with caloous/unemotional
children and adolescents. Finally we introduce some discipline methods wchich can be useful
beside the mentioned temperamental characteristics and disturbed emotion processing.
Further empirical researches need to reinforce efficiancy of mentioned discipline strategies.
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„Én nem tu dom, ta lán mes  szi re men tem,
ta lán ta lál tál jobb fi at he lyet tem, 
vagy ez csak szín lelt bölcs anya-ha rag tán,
én vá ro som, én szü lő szép Sza bad kám?

Én nem tu dom, de ami kor ha za ér tem, 
szit kok szi szeg tek a szi go rú éj ben, 
ut cá i don kis ko rom nem ta lál tam,
s hó val szór tad be az utat utá nam.

Pe dig én hoz zád min dig ha za men nék, 
mert a gye rek nek, ha fel is nő, kell még
egy-egy mo soly, ame lyért nem jár há la,
kell a fö lös sze re tet ba bo ná ja.” 
Ács Kár oly: Ne ked mon dom, Sza bad ka (rész let)
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ÖSSZEFOGLALÓ

A mig rá ció sze mé lyi ség ala ku lás ra gya ko rolt ha tá sa it gór cső alá ve vő ku ta tá sok egyik alap té -
te le, hogy az egyé ni élet út so rán a la kó hely-vál toz ta tás több szö rös vesz te sé get ered mé nyez.
Je len ta nul má nyunk cél ja a hely vesz tés és hon vágy kap cso la tá nak elem zé se. Be te kin tést nyúj -
tunk a hon vágy meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó kur rens pszi cho ló gi ai meg kö ze lí té sek kér dé se i be
és meg vá la szo lá si al ter na tí vá ik ba. Meg vizs gál juk a hon vágy „bár csak-fan tá zi á ba” me ne kü lés
ál tal ki fej tett patologizáló vo nat ko zá sa it. Ta nul má nyunk má so dik ré szé ben fel tér ké pez zük
a hon vágy po zi tív ha tá sa it. A hon vágy nak a hely el ha gyást kö ve tő gyász mun ká ban ki fej tett
po ten ci á lis se gí tő sze re pét hang sú lyo zó szak iro dal mi ada tok is mer te té se nyo mán be mu tat juk
a hon vágy át me ne ti je len ség ként va ló ér tel me zé si le he tő sé gét, va la mint uta lunk e meg kö ze -
lí tés és a logoterápia alap el vei kö zött fel ál lít ha tó pár hu zam ra. E gon do lat me net nem tit kolt
célja, hogy rá vi lá gít sunk a hely vesz tés krí zi sé nek fel dol go zá sá hoz kap cso ló dó po ten ci á lis
pszi chés se gí tő me cha niz mu sok ra. Ta nul má nyunk vé gén rö vi den is mer tet jük a Fon tos Helyek
Kö re ku ta tá si mód sze rünk lé nye gét és a hely vesz tés él mé nyé vel va ló meg küz dés se gí té sé nek
te rü le tén va ló al kal ma zá si le he tő sé ge it. 
Kulcs sza vak: hely vesz tés, hon vágy, át me ne ti je len sé gek, logoterápia, nar ra tív iden ti tás

A HELY VESZ TÉS ÉL MÉ NYÉ VEL VA LÓ MEG KÜZ DÉS JEL LEG ZE TES SÉ GEI

A helyvesztésélmény meg fo gal ma zó dá sá nak gyö ke rei már Fre ud (1917/1997) gyász de fi ní ci -
ó já ban fel lel he tők, ami dőn a gyászt rend sze rint va la mely sze re tett sze mély, il let ve eset le ge sen
va la mely „he lyé be lé pő abszt rak ció, pl. ha za, sza bad ság, esz mény stb.” (i. m.: 131; ki eme lés
– a szer zők) el vesz té sé re adott re ak ci ó ként ír ja le. A hely vesz tés él mé nyé nek ar ti ku lá lá sa 
a pszi cho ló gi ai szak iro da lom ban a hat va nas évek ben vet te kez de tét, ami kor is Fried (1963)
pszichodinamikus el mé le té ben rá vi lá gí tott a hely vesz tés és a fon tos sze mé lyek el vesz té sé nek
ha tá sá ra lét re jö vő gyász mun ka pár hu za má ra. A hely vesz tés él mé nyé nek kör nye zet pszi cho ló -
gi ai ma gya rá za ta sze rint a – szű ken, il let ve tá gan ér tel me zett – ott ho ni kör nye zet el ha gyá sá -
val ki lé pünk egy olyan szín tér ből, amely is me rős sé gé vel és in ti mi tá sá val véd, va la mint au to -
nó mia ér zést biz to sít szá munk ra (Dúll, 1995). Egy fon tos hely el ha gyá sa sza ka dást ered mé nyez
a foly to nos ság él mény ben (Fried, 1963), mi vel el vá laszt ja „egy más tól az iden ti tás egyéb ként
szo ros ös  sze füg gés ben le vő kom po nen se it, a té ri és a cso port iden ti tást” (Dúll, 2002, 50). Mint
ar ra egye bütt (Hor vát és mtsai., 2003) már utal tunk, sa ját mig rá ció ku ta tá si pa ra dig mánk ban,
a szár ma zá si hely től va ló el sza ka dás és az új kör nye zet hez va ló al kal maz ko dás lé lek ta ni vo -
nat ko zá sa i nak fel tér ké pe zé se so rán, ki emelt sze re pet tu laj do ní tunk a hely- és a cso port iden -
ti tás struk tú rá já ban szük ség sze rű en le ját szó dó vál to zá sok meg ra ga dá sá nak és meg ér té sé nek.

Nap ja ink ra a kör nye zet pszi cho ló gi á ban a hely vesz tés sok ré tű en ku ta tott té má vá nőt te ki ma -
gát (lásd Dúll, 2009a). A té ma egyik alap ja az em be ri ter ri to ri á lis vi sel ke dés pszi cho ló giá ja.
Altman (1975) sze rint az em ber szá má ra pszi cho ló gi a i lag leg in kább ki tün te tet tek az el sőd le ges
ter ri tó ri u mok (el ső sor ban az ott hon). E te rü le tek fe lett a sze mély tel jes kont rollt él meg. A má -
sod la gos ter ri tó ri u mok lé lek ta ni lag nem en  nyi re köz pon ti ak, mi vel ki sebb mér ték ben áll nak a
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hasz ná lók kont roll ja alatt. Ezek nek a he lyek nek van nyil vá nos sá guk, de egyút tal pri vá tak is, pél -
dá ul ilyen le het a la kás előt ti ut ca rész vagy bi zo nyos ér te lem ben a szü lő vá ros, il let ve az egész szü -
lő föld. A szak iro da lom ban egy be hang zó el fo ga dást és alá tá masz tást nyer tek Tuan (1974) gon do -
la tai, mi sze rint úgy az el sőd le ges, mint a má sod la gos ter ri tó ri u mok el vesz té se, tény le ges vagy
pszi cho ló gi ai meg sem mi sü lé se a fon tos tár sak el vesz té sé hez ha son ló gyászt hív elő. A mig rá ció
so rán ke let ke zett vesz te sé gek meg gyá szo lá sa pe dig az új kör nye zet be va ló be il lesz ke dés zá lo gá -
nak te kint he tő (Volkan, 1999; Ward és Styles, 2005; Hor vát és mtsai., 2006b).

Ko ráb bi ku ta tá sa ink ban (lásd rész le te sen Hor vát és mtsai., 2004, 2005, 2006b) a mig rá -
ció so rán le ját szó dó, a la kó hely el ha gyás ha tá sá ra ke let ke ző helyvesztésélmény fel tér ké pe zé -
sé re egy há rom sza ka szos mo dellt al kal maz tunk. A mig rá ci ót kö ve tő veszteségfeldolgozást
le író mo del lünk ben a vesz te ség el ső stá di u mát az el nem fo ga dás és tu do má sul nem vé tel jel -
lem zi. A má so dik stá di um a tu da to sí tás sza ka sza, amely ben egy szer re le het nek je len az el ha -
gyott hely hez va ló kö tő dés és/vagy az el uta sí tás jel leg ze tes sé gei. A har ma dik stá di um ban
megy vég be a vesz te ség okoz ta él mé nyek sze mé lyi ség be tör té nő in teg rá ci ó ja. Ered mé nye ink
ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy a fon tos tár sak el vesz té sét kö ve tő en fel lé pő gyász mun ka
idő be li le fu tá sa, sú lyos sá ga és az egyes sza ka szo kon va ló vé gig ju tás meg lét ének vagy hi á nyá -
nak jel leg ze tes sé gei te kin te té ben ta pasz tal ha tó je len tős egyé ni el té ré sek a hely vesz tést kö ve -
tő en is meg nyil vá nul nak. 

MI A HON VÁGY? A HON VÁGY DE FI NÍ CI Ó JA ÉS TÍ PU SAI

Az idő le ges vagy tar tós ott hon vesz te ség egyik pszi cho ló gi ai él mény meg fe le lő je a hon vágy
(Eurelings-Bontekoe et al., 1996; van Tilburg et al., 1997, 1999). Becs lé sek sze rint az át lag né pes -
ség 50–97%-a éle te so rán leg alább egy szer érez hon vá gyat (van Tilburg et al., 1999). Ez le het az
oka an nak, hogy a hon vágy él mé nyé nek elaborációja ered mé nye ként meg an  nyi mű vé sze ti al ko -
tás lá tott nap vi lá got. Je len ta nul mány ban pél dá ul több ször idéz zük Márai Sán dor hon vágy ról írott
gon do la ta it. Ez zel szem ben a je len sé get vizs gá ló tu do má nyos szak iro da lom na gyon gyér és szét -
szórt (van Tilburg et al., 1999; Vingerhoets, 2005). A szak iro dal mi alul rep re zen tált ság egyik le -
het sé ges ma gya rá za ta ként em lí ti Vingerhoets (2005) a je len ség szo ci á li san nem kí vá na tos vol tát.
Ez a fel té te le zés egy be cseng az zal a tén  nyel, hogy a hon vágy ra a 18. szá zad tól kez dő dő en pa to -
ló gi a ként te kin tet tek (Furnham, 2005). Szá mos szer ző a la kó hely el ha gyást kö ve tő en fel lé pő reaktív
de pres  szi ó nak mi nő sí ti (át te kin ti van Tilburg, 1999). Má sok (pél dá ul Ward és Styles, 2005) 
a hon vá gyat a szü lő föld el ha gyá sát kö ve tő ter mé sze tes gyász re ak ci ó nak te kin tik, megint má sok
(pél dá ul Vö rös, 1997) a hon vágy él mé nyé ben meg je le nő el vesz tett ott hon, va la mint a hoz zá fű -
ző dő szo ká sok és ér ték rend túl ér té ke lé sét a la kó hely el ha gyást kö ve tő en szük ség sze rű en fel lé pő
gyász mun ka el aka dá sa ként ér tel me zik. A hon vágy ra vo nat ko zó patologizáló lá tás mód át ha tó sá -
gát és ma ra dan dó sá gát tá maszt ja alá az a ta pasz ta lat, mi sze rint – a hét köz na pi gon dol ko dás ban
és szá mos tu do má nyos ku ta tás ban is – a hon vá gyat a köl tö zés po ten ci á lis ne ga tív kö vet kez mé -
nye ként tart ják szá mon (Scopellitti és Tiberio, 2010).

Át te kin tő ta nul má nyá ban Vingerhoets (2005) meg kér dő je le zi a hon vágy je len sé gé nek
pon tos kö rül ír ha tó sá gát. En nek fé nyé ben fi gye lem re mél tó, hogy Furnham (2005) az aláb bi ak
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men tén ös  sze gez te a hon vá gyat át élő sze mély ér zés vi lá gá nak kulcs moz za na ta it: a) túl nyo -
mó részt az ott hon gon do la ta i val van el fog lal va; b) szük sé gét ér zi an nak, hogy ha za men jen; 
az ott hont je len tő c) em be rek, d) he lyek és dol gok el vesz té se mi att szo mo rú sá got, bán kó dást
érez; eh hez e) ál ta lá nos bol dog ta lan ság ér zés tár sul; f) be teg sé gek je lent kez het nek, va la mint
g) a sze mély azt érez he ti, hogy új la kó he lyén nem iga zo dik el (de zo ri en tált ság). 

A hon vágy kon cep ci ó já nak el mé le ti kör vo na la zó dá sát se gít he ti an nak el dön té se, hogy 
a hon vágy egy sé ges szind ró má nak te kint he tő-e vagy etiológiáját és sú lyos sá gát te kint ve kü -
lön bö ző al tí pu sai lé tez nek – hang sú lyoz za van Tilburg és mun ka tár sai (1999). Auszt rá li á ban
élő, an go lul be szé lő nők (ún. „lát ha tat lan” be ván dor lók) vizs gá la ta so rán a hon vágy sza ka sza it
Ward és Styles (2005) a Bowlby (1969) mun ká já ból jól is mert veszteségfeldolgozás négy fá -
zi sá val azo no sí tot ták: 1. zsib ba dás, der medt ség-sokk; 2. vá gya ko zás az el vesz tett tárgy után;
3. két ség beesés és szét szórt ság; 4. új ra szer ve ző dés. Ward és Styles mun ká já ban a hon vágy má -
so dik sza ka szá ban meg je le nő el vesz tett hely irán ti vá gya ko zás ro ko nít ha tó a hon vágy át me -
ne ti je len ség ként va ló ér tel me zé sé vel (Akhtar, 1999; Volkan, 1999) – ame lyet alább rész le te sen
tár gya lunk. Ez az utób bi el kép ze lés azon ban nem sza ka szol ja a hon vá gyat. 

A szak iro da lom ban több hon vágy-ti po ló gia is nap vi lá got lá tott. 
Tar ta lom elem ző mun ká juk so rán van Tilburg és mun ka tár sai (1999) a hon vágy há rom tí pu -

sát kü lö ní tet ték el: 1. vis  sza té rő hon vágy (recurrent homesickness), amely pa to ló gi ás je gye ket
mu tat; 2. meg gyógy ult, hely re állt hon vágy (recovered homesickness), ami nor má lis nak, át la gos -
nak te kint he tő al kal maz ko dá si ne héz ség; il let ve ten den ci a ként ki raj zo lód ni lát szik 3. a sza bad ság
ide jén je lent ke ző hon vágy (holiday homesickness), amely a meg szo kott, min den na pi ru ti nok kal
va ló „sza kí tás”, az ezek ből va ló ide ig le nes ki lé pés ered mé nye ként je lent ke zik. 

A hon vágy ter mé sze té ről és tí pu sa i ról al ko tott el kép ze lést ár nyal ja Bremer (szó be li köz -
lés, idé zi Vingerhoets, 2005) kli ni kai ta pasz ta la tai és az ál la tok kö tő dé si vi sel ke dé se kö zött lét -
re ho zott pár hu zam alap ján szü le tett hon vágy-ti po ló gi á ja. Esze rint a hon vágy két tí pu sa kü lö -
nít he tő el: az egyik a macs ka tí pu sú (cat-type homesickness), a má sik pe dig a ku tya tí pu sú
hon vágy (dog-type homesickness). Míg a macs ka tí pu sú hon vágy ban a fi zi kai kör nye zet hez va ló
ra gasz ko dás ma ni fesz tá ló dik, ad dig a ku tya tí pu sú hon vágy ban az em be rek hez fű ző dő erős
kö tő dés je le nik meg. 

A hon vágy je len sé gé ben – bár me lyik ol dal ról néz zük is – meg mu tat ko zik a hely kö tő dés
sé rü lé se: az az a meg szo kott, biz ton sá got nyúj tó kon tex tus el vesz té sé nek, a tár sas és kör nye -
ze ti el kü lö nü lés nek az él mé nye. A hely kö tő dés (több nyi re) po zi tív ér zel mi kö te lék egy em -
ber és az ál ta la hasz nált hely kö zött: erős mo ti vá ció ar ra, hogy egy em ber egy adott he lyen
vagy ah hoz mi nél kö ze lebb tar tóz kod jon (Dúll, meg je le nés alatt). A hon vágy és a sze pa rá ci ós
szo ron gás kap cso la tá nak kon tex tu sá ban fi gyel met ér de mel az a tény, hogy a helyvesztés ku ta-
tással szo ro san ös  sze füg gő hely kö tő dés-ta nul má nyok az anya-gye rek kö tő dé si pa ra dig má tól
el vál va foly tak (Dúll, 2002) és foly nak ma is (Dúll, 2009b). Ez alól rész ben ki vé telt ké pez
Ward és Styles (2005) mun ká ja, akik – mint fen tebb em lí tet tük – a hely vesz tés ha tá sá ra lét -
re jö vő hon vágy sza ka szo lá sá ban Bowlby kö tő dés el mé le tét ve szik ala pul. 

A hon vágy je lent ke zé sé nek ma gya rá za tát ke res ve több szer ző (pél dá ul Akhtar, 1999; van
Tilburg, 1999; Vingerhoets, 2005) hív ja fel a fi gyel met a sze pa rá ci ós szo ron gás és a hon vágy
kap cso la tá ra. A hon vágy és a sze pa rá ci ós szo ron gás kap cso la tá nak két ség kí vül leg egyér tel -
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műbb meg nyil vá nu lá sá val a DSM–IV-ben ta lál ko zunk, ahol a hon vágy a sze pa rá ci ós szo ron -
gás ma ni fesz tá ló dá sa ként je le nik meg (van Tilburg, 1999). 

A HON VÁGY ÉS A SZE PA RÁ CI ÓS SZO RON GÁS KAP CSO LA TA

Akhtar (1999) a hon vágy sze re pét át te kin tő elem zé sé ben Fre ud (1917/1997) el kép ze lé se nyo -
mán utal ar ra, hogy a be ván dor ló a sze pa rá ció men tá lis fáj dal má val va ló szem be sü lés kor az
el vesz tett tárgy hiperkatexisához fo lya mo dik, ami a migráns múlt já nak ide a li zá lá sá hoz ve -
zet. A hon vágy pszichodinamikus jel leg ze tes sé ge i nek ér zék le tes le írá sa so rán Freedman
(1956, idé zi Akhtar, 1999) a be ván dor ló erő tel jes em lé kek be ka pasz ko dó vá gya ko zá sá nak
ana ló gi á ja ként olyan ér zel mi leg meg fosz tott gyer mek ről be szél, aki nek csak egyet len já té ka
van, és ab ba ka pasz ko dik. Hang sú lyoz za, hogy az el vesz tett he lyek iránt vá gya ko zó be ván -
dor ló el jut hat oda, hogy akár tel je sen a múlt ban él jen. Eb ben az eset ben elő for dul hat, hogy 
a migránsnak nem jut ele gen dő ener gi á ja egy új élet mód ki ala kí tá sá ra (Volkan, 1999). Az is mét -
lő dő en re mény te le nül vis  sza vá gyó dó (el vá gyó dó) emig ráns ki fej leszt het egy bár csak-fan tá zi án
ala pu ló élet stra té gi át (Akhtar, 1996, idé zi Akhtar, 1999). En nek az a lé nye ge, hogy a sze -
mély gon do la ta i ban rög zül: min den baj for rá sa az a moz za nat, hogy el hagy ta szár ma zá si he -
lyét (vö. el vesz tett tárgy hiperkatexisa). A fen ti gon do lat me net ben ál lan dó moz za nat, hogy 
a hely el ha gyás nél kül prob lé ma men tes éle tet le he tett vol na él ni. 

A HON VÁGY MINT ÁT ME NE TI JE LEN SÉG: „ÁT SE GÍ TŐ” HA TÁ SOK
A HELY EL HA GYÁST KÖ VE TŐ GYÁSZ MUN KÁ BAN

Szak iro dal mi ada to kat ta lál ha tunk ar ra vo nat ko zó an is, hogy az el vesz tett he lyek irán ti vá gya -
ko zás nak – az imént jel zett két ség kí vül maladaptív ha tá sai mel lett – adap tá ci ót se gí tő funk -
ci ói is le het nek a la kó hely el ha gyás vesz te sé ge i vel va ló meg küz dés so rán. Fisher (1989, idé zi
van Tilburg, 1999) sa ját, hon vág  gyal kap cso la tos ku ta tá si ered mé nye i nek összeg zé se ként egy
multikauzális mo dellt ho zott lét re, amely a ki hí vá sok két ele mé re ref lek tál: az egyik az is me -
rős kör nye zet től va ló sze pa rá ció, a má sik pe dig az új kör nye zet be va ló be lé pés. A mo dell
alap ja töb bek kö zött egy ko rai el kép ze lés (Brown és Moore, 1970, idé zi Brown et al., 2005;
Hor vát és mtsai., 2006b), amely sze rint a be ván dor lá si dön té si me cha niz mu sok mö gött ket -
tős kör nye zet pszi cho ló gi ai ér té ke lé si fo lya ma tok áll nak; va gyis a mig rá ci ós el ha tá ro zás lé nye -
ge két, töb bé-ke vés bé szi mul tán zaj ló ak ti vi tás: az egyik a meg fe le lő be ván dor lá si cél hely
ke re sé se, a má sik pe dig a vá laszt ha tó he lyek ér té ke lé se. Eb ben az eset ben te hát nem ala kul ki
a bár csak-fan tá zi án ala pu ló élet stra té gia, ha nem a hely vál toz ta tás le zaj lá sa után a fo lya mat 
– el té rő ér te lem ben ugyan, de to vább ra is – ket tős: az egyik fel adat a hely vesz te ség gel va ló
meg küz dés (lásd Dúll, 2009a), a má sik az új hely ki ala kí tá sa. Ez el ső sor ban az aka rat la gos
(va gyis nem kény szer ala pú) köl tö zés ese té ben tud le zaj la ni: a be ván dor ló nak az el ha gyott
hel  lyel ki ala kult ér zel mi és kog ni tív kö tő dé sei fo ko za to san át ala kul nak, gyen gül nek, míg ez -
zel pár hu za mo san a vá lasz tott hel  lyel új kap cso la tok ala kul nak ki. 
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Más szer zők (pl. Akhtar, 1999) ki eme lik a be ván dor ló hon vá gyá nak énvédő és meg küz -
dé si stra té gia funk ci ó it. E me cha niz mu sok egyik le het sé ges ma gya rá za ta, hogy a hon vágy 
– a tárgy vesz tést kö ve tő vis  sza te kin tő ide a li zá lás sal – se gít het a be ván dor ló nak meg küz de -
ni az ak tu á lis fruszt rá ci ók kö vet kez mé nye ként meg je le nő ag res  szi ó val (Akhtar, 1999). 
En nek ér tel mé ben az el ve szí tett hely irán ti nosz tal gi á ban meg nyil vá nu ló hon vágy kre a tív
al kal ma zá sa te hát át se gít het az el ha gyott hely iránt ér zett vesz te ség él mé nye ken (Grinberg
és Grinberg, 1989) és ez ál tal az új la kó he lyen zaj ló be il lesz ke dés fo lya ma tá nak szol gá la tá -
ba ál lít ha tó.

Fen tebb már utal tunk ar ra, hogy a meg küz dés a hely vesz te ség gel és a vá lasz tott új hely
ki ala kí tá sa ak kor tud pár hu za mo san zaj la ni, ha a hely vál toz ta tás aka rat la gos. Ugyan így, 
a nosz tal gia meg küz dést se gí tő sze re pe is csak ak kor ér tel mez he tő, ha a hely el ha gyás nem 
va la mi lyen tár sa dal mi vagy ter mé sze ti erő szak kö vet kez té ben jött lét re (pél dá ul Akhtar, 1999;
Howell, 1999). A szám űze tés kor meg élt fruszt rá ció ha tá sá ra ke let ke zett ag res  szió ugyan is
vis  sza hat és mint egy meg fer tő zi a hely hez fű ző dő po zi tív él mé nye ket (Akhtar, 1999; Howell,
1999): „A bel ső tár gyi vi lág így meg ha sad. A hon vágy örö mé nek »keserédességéből« az édes
elem el vész, csak a ke se rű ség ma rad” (Akhtar, 1999, 126). 

A me ne kült sze mé lyek kel vég zett kli ni ku si mun ka (Volkan, 1999) ta pasz ta la tai to vább
ár nyal ják a hon vágy és a mig rá ci ós dön tés aka rat la gos sá ga kö zöt ti kap cso la tot. Volkan azt ta -
pasz tal ta, hogy a hely vesz tés él mé nyé vel va ló meg küz dés so rán so kan át me ne ti je len sé gek be
(link ing phenomenon) ka pasz kod nak. A szer ző a hon vágy él mé nyé ben meg je le nő, el ha gyott
hely irán ti nosz tal gi át – a winnicotti (2004) át me ne ti je len sé gek pszi chés és fi zi o ló gi ai fe -
szült ség ke ze lés ben ját szott sze re pét hang sú lyoz va – az át me ne ti tárgy hoz ha son la tos át me ne ti
je len ség nek te kin ti, és hang sú lyoz za a hely vesz tés ha tá sá ra fel lé pő gyász mun ká ban be töl tött
sze re pét. A szár ma zá si hely től va ló el sza ka dás tra u má já nak ha tá sá ra fel lé pő hon vágy át me -
ne ti je len ség ként va ló ér tel me zé sét tá maszt ja alá, hogy Winnicott (2004) ere de ti gon do lat me -
net ében az át me ne ti je len sé gek fel buk ka ná sa oki kap cso lat ban áll az énfejlődés mah le ri ér te -
lem ben vett szeparációs-individuációs sza ka szá ban be kö vet ke zett el sza ka dá si tra u má val. 
A sze mé lyi ség fej lő dés köz tes ál la po tá ban, ami kor az internalizált tárgy ké pe még nem elég szi -
lárd ah hoz, hogy biz ton sá got nyújt son, a gyer mek az át me ne ti tárgy hoz va ló kö tő dé sé vel ké pes
le het sa ját bi zony ta lan ság ér zé sét csök ken te ni (Tremkó, 1992–93). A migránsok ál tal al kal -
ma zott át me ne ti je len sé gek sok ol da lú sá gát tá maszt ja alá, hogy az el vesz tett he lyek, em be rek
és tár gyak irán ti vá gya ko zás ese ten ként két ség kí vül patologizálhat ugyan (vö. bár csak-élet -
mód ki ala kí tá sa), de kre a tív meg küz dést is ered mé nyez het nek. Az át me ne ti je len sé gek kre a -
tív hasz ná la tá nak te kin ti Volkan (1999) azo kat az ese te ket, ahol az el vesz tett em be rek kel, 
he lyek kel, kul tú rá val va ló kap cso lat fel vé tel az el bú csú zás és a le zá rás tö rek vé sé vel tör té nik.
Volkan in terp re tá ci ó já ban ez a bú csú zás le he tő sé gé nek gyász mun ká ban be töl tött ol tal ma zó
sze re pé re utal (vö. fen tebb Grinberg és Grinberg, 1989). 

A nosz tal gia kre a tív erő for rás ként va ló ér tel me zé si le he tő sé ge egy be cseng Krystal (1988,
idé zi Tremkó, 1992–93) gon do lat me ne té vel, aki hang sú lyoz za, hogy az erőt adó gon do la tok
is ér tel mez he tők át me ne ti je len ség ként: „az át me ne ti je len sé gek (egy vi gasz ta ló dal lam, ked -
venc könyv, erőt adó gon do la tok, kü lön fé le transz ál la po tok, val lá si él mé nyek, kre a tív él mény
stb.) az ide a li zált anyai rep re zen tá ci ót tar tal maz zák, és át élé sük kor az anyá val va ló szim bo -
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li kus egye sü lés él mé nyé hez té rünk meg, az omnipotencia il lú zi ó ját nyer jük vis  sza” (Krystal,
1988, idé zi Tremkó, 1992–93, 448–449). 

A fen ti gon do lat me net nyo mán fel té te lez he tő, hogy a hon vágy él mé nyé ben ta pasz tal ha tó
szü lő föld höz kap cso ló dó ér zé sek, em lé kek fel idé ző dé sei az ide a li zált múlt rep re zen tá ci ó it tar -
tal maz zák, át élé sük kor a múlt tal va ló szim bo li kus egye sü lés él mé nye él he tő meg, ami se gít
vis  sza nyer ni a sze mé lyi ség in teg ri tá sá nak, il let ve az iden ti tás nak a mig rá ció so rán meg kér dő -
je le ző dött és el vesz tett ele me it. A gyer mek át me ne ti tár gyak kal szem ben ta nú sí tott szeretet -
meg nyilvánulások és dest ruk tív ki tö ré sek for má já ban meg nyil vá nu ló am bi va lens vi szo nyu -
lá sa (Winnicott, 2004) kö szön het vis  sza a szü lő föld je után vá gya ko zó em ber fel ka va ró
ér zé se i ben. A szü lő föld irán ti vágy ban meg nyil vá nu ló él mé nyek so ra – ah hoz ha son ló an,
ahogy a szim bo li kus és preszimbolikus je len té sek so ro za ta, az az az át me ne ti tár gyak – se gít -
he ti a gyer me ket a hi ány zó anya pót lá sá ban, a szü lő föld he lye i hez kap cso ló dó él mé nyek
felidé zé se se gít he ti a szü lő föld jét el ha gyó em ber ben je lent ke ző hi ány ér zet/vesz te ség él mény
fel dol go zá sát. A hon vágy át me ne ti je len ség ként va ló kre a tív hasz ná la ta te hát időt ad az egyén
szá má ra ah hoz, hogy fel dol goz has sa sa ját vesz te sé ge it, el fo gad ja a vál to zá so kat és meg ért se,
mit nyer het az elő állt új élet hely zet ből. Az (el ha gyott) he lyek hez, pél dá ul a „szü lő vá ros hoz a
vi szo nyunk az évek kel mind ben ső sé ge sebb, bo nyo lul tabb lesz. Az em ber las san el fe lejt min -
den ér zel mes sé get, s mint min den ben ső sé ges kap cso lat ban, nem eré nye it vagy hi bá it néz zük
an nak, aki fon tos ne künk, ha nem a tényt, hogy van. S ez, ahogy múl nak az évek, min den nél
fon to sabb. A szü lő vá ros ba idő vel nem em lé ke ket jár ha lász ni az em ber, ha nem vis  sza kap ni egy
pil la nat ra ez in gó, örök ké vál to zó élet ben és vi lág ban a biz ton ság ér ze tét” (Márai Sán dor: 
A kas sai bom bák).

A hon vágy ér tel me
A fen ti ek ben ki fej tett vesz te ség okoz ta szen ve dés ben rej lő pszi chés ener gi ák sze mé lyes fej -
lő dés szol gá la tá ba ál lí tá sa kö szön vis  sza a logoterápia alap el kép ze lé sei kö zött is (ma gya rul
lásd pél dá ul Frankl, 1977/1988, 1989/2005). E te rá pi ás meg kö ze lí tés ben a fáj da lom és a szen -
ve dés el né mí tá sa he lyett (Bagdy, 2005) az ér te lem ke re sés he lye ző dik elő tér be. Frankl el mé le -
té ben ugyan is exp li cit té vá lik, hogy a vál to zás zá lo ga min dig az adott hely zet adott sze mély re
sza bott konk rét ér tel mé nek meg ta lá lá sá ban rej lik (Sár kány, 2005). Az ak tu á lis szen ve dést oko zó
hely zet ér tel mé nek ke re sé se köz ben, a be vont ön is me re ti mun ka ered mé nye ként, a ke re ső
mint egy ön ma gá ra is rá ta lál, és meg ta pasz tal ja, hogy ké pes ön ma ga szá má ra ér tel mes sé ala -
kí ta ni a hely ze tet (Frankl, 1977/1988, 1989/2005).

Je len ta nul mány szer zői fon tos nak tart ják ki emel ni, hogy a sa ját élet hely zet ér tel me zé se fe -
lett ér zett kont roll él mé nyé nek ér té ke hat vá nyo zot tan ér vé nye sül het a kény szer ha tá sá ra lét re -
jött mig rá ció so rán, ahol a la kó hely el ha gyás ra vo nat ko zó dön tés ben az egyén ál tal nem be fo lyá -
sol ha tó kül ső ha tá sok (a mo ti vá ci ós dön tés meg ho za ta lá ban sze re pet ját szó to ló erők, vö. Hor vát
és mtsai., 2006b) túl sú lya je lent ke zik. Az ér te lem ke re sés ál tal tör té nő meg küz dés meg erő sít he -
ti a bel ső kont rollt, a sa ját lé te zés, sors, élet/élet hely zet fe lett ér zett kont rollt. Ennek je len tő sé -
gét tá maszt ja alá Ward (2001) át te kin tő ta nul má nya, amely ben be szá mol ar ról, hogy a mig rá ció
so rán zaj ló be il lesz ke dés fo lya ma ta és a sze mé lyi ség kö zöt ti kap cso la tot kultúrközi szem pon -
to kat is fi gye lem be vé ve fel tá ró vizs gá la tok ban a sze mé lyi ség jel lem zők kö zül a Rotter-féle
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kontrollhelykutatások (Rotter, 1954, idé zi Rotter, 1990) kap ták a leg na gyobb fi gyel met. A vizs -
gá la tok ered mé nyei egy be hang zó an ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy bel ső kont roll ese tén sike -
re sebb al kal maz ko dás és ke ve sebb pszi cho szo ma ti kus meg be te ge dés kí sé ri a mig rá ci ót.

ÉR ZEL MI LEG KI TÜN TE TETT HE LYEK FEL IDÉ ZÉ SÉ NEK SE GÍ TŐ SZE RE PE
A HELY VESZ TÉS SEL VA LÓ MEG KÜZ DÉS SO RÁN

Be ván dor lók be szá mo ló it ele mez ve Akhtar (1999) azt ta lál ta, hogy a migránsok vis  sza em lé -
ke zé se i ben sa ját szár ma zá si he lyük túl ér té ke lé se zaj lik: em lé ke ik ben sok kal in kább a he lyek,
mint az em be rek van nak a kö zép pont ban. „Kí ván csi an né zem e ra gasz ko dást és hon vá gyat,
nem ér tem, szét sze dem, meg döb ben ve és nyug ta la nul vizs gá lom. Va la mi van az al ján, ami re
nem szá mí tot tam: kö tött ség, von zó dás. E né hány ut cá hoz ra gasz ko dom, e fák hoz” (Márai Sán dor:
Nap nyu ga ti őr já rat). Akhtar az arány el to ló dás ma gya rá za tá ban Searles (1960, idé zi Chawla,
1992) el kép ze lé sé re tá masz ko dik, aki a he lyek hez fű ző dő nosz tal gia túl sú lyát az zal ma gya -
ráz za, hogy gyer mek- és ser dü lő kor ban a ma gán éle tet át szö vő tár gyi kör nye zet sem le ges alter -
na tív tér sze re pét töl ti be, és meg ta pasz tal ha tó vá vá lik ben ne az em be ri in ter ak ci ók vál to zé -
kony sá ga. Egy tér hu za mos ide jű hasz ná la ta pe dig ma gá val von ja az em ber in vol vá ló dá sát az
adott tér be (Stefanovic, 1998). Így éle tünk hely szí nei hát tér füg göny ként (Sarbin, 2005) meg -
ha tá ro zó sze re pet kap nak a szín te re ken zaj ló élet ese mé nyek ala kí tá sá ban, eköz ben pe dig
az em ber az ál ta la hasz nált föld raj zi/fi zi kai tér hez ér zel mi szá la kat fej leszt (vö. Dúll, 2002,
2009b; Dúll és Urbán, 1997). Az el vesz tett/el ha gyott he lyek irán ti nosz tal gi kus vá gya ko zás
te hát az ott hon, a ré gi ká vé zók, ut ca rész le tek, dom bok és a ha za vi dé ke i nek fel idé zé sé hez kap -
cso lódó in ten zív ér zel mek kel ma gya ráz ha tó (Freedman, 1956, idé zi Akhtar, 1999). 

A hely ket tős ka rak te re
A szár ma zá si hely min den na pi éle tet át ha tó ér zel mi vo nat ko zá sai hang sú lyo zód nak a hét köz -
na pi nyelv hasz ná lat ban is: anya föld ről, szü lő föld ről, szü lő vá ros ról, édes ott hon ról stb. be szé -
lünk (Dúll és Urbán, 1997). A szak iro dal mi be szá mo lók ugyan ak kor ar ról ta nús kod nak, hogy
a hely kö tő dés nem ki zá ró lag po zi tív, ha nem ne ga tív vagy am bi va lens ér zel mi szí ne ze tű is le -
het (vö. Dúll, 2002). Taylor (2010) a he lyek és az iden ti tás kap cso la tát vizs gá ló in ter jú elem zé -
sek so rán azt ta pasz tal ta, hogy a vá lasz adók szá má ra nem kü lö nül el éle sen egy hely po zi tív vagy
ne ga tív mi vol ta, ami a he lyek ket tős ka rak te ré re (the double character of place) utal. Egy hely -
ről szó ló narratívában pél dá ul a hely hez kö tő dő múlt be li po zi tív ér zé sek hez a je len hez kap cso -
ló dó ne ga tív ér zé sek pá ro sul hat nak, pél dá ul meg hi ú sult el vá rá sok for má já ban.

Ki te kin tés 
A fen ti el mé le ti kon cep ci ó ból vi lá gos sá vá lik, hogy a migráció-gyász-honvágy pszi chés di na -
mi ká ja vo nat ko zá sá ban, az élet tör té net je len tős he lye i nek – a hoz zá juk fű ző dő ér zé sek, gon -
do la tok – fel idé zé se hoz zá já rul hat a hon vágy ban rej lő pszi chés ener gi ák moz gó sí tá sá hoz
(vö. hon vágy mint át me ne ti je len ség), ami a mig rá ció ered mé nye ként lét re jö vő vesz te ség él -
mény (vö. Hor vát és mtsai., 2006b; Dúll, 2009a, meg je le nés alatt) fel dol go zá sá nak szol gá la -
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tá ba ál lít ha tó. A he lyek ről szó ló narratívák (vö. nar ra tív iden ti tás – Taylor, 2010), az idő be li -
ség di men zi ó já ra fel fűz ve, az iden ti tás kon ti nu i tás ban be töl tött sze re pük nyo mán, se gí te nek lét -
re hoz ni a (nar ra tív) iden ti tás múlt-jelen-jövő in teg ri tá sát.

ÖS  SZEG ZÉS

Ta nul má nyunk ban fel vá zol tuk a hely vesz tés és a hon vágy pa to ló gia irá nyá ba mu ta tó, va la mint
nor ma tív nak te kint he tő és sze mé lyi ség épí tő ha tá sát. Be mu tat tuk a hon vágy je len sé gé nek né -
hány át ke re te zé si le he tő sé gét. Hang sú lyoz tuk, hogy a mig rá ció kí sé rő je ként je lent ke ző hely -
vesz tés ne héz sé ge i nek át ér tel me zé se so rán meg szü le tő múlt-jelen-jövő in teg ri tás él mé nye,
az iden ti tás új ra struk tu rá ló dá sa nyo mán, az új kör nye zet be va ló be il lesz ke dést szol gál hat ja. 

SUMMARY

THE “BITTER-SWEET” PHENOMENON OF HOMESICKNESS. 
AN ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGICAL APPROACH

TO GRIEF REACTIONS TO LEAVING HOMELAND

There is an agreement in psychological literature that leaving the homeland causes multiple
loss. The aim of this paper is to discuss a relationship between lost of place and homesickness.
First on overview is given of the current questions and doubts associated with theories of
homesickness. This review addresses the definition of homesickness, and the possible different
kind of homesickness. We introduce the pathological effect of immigrants “if only” fantasy that
account following leaving home. 

The second part of our paper highlight is given on positive aspects of homesickness. Our
focus is given for homesickness as a link ing phenomenon. On overview is given how the
nostalgia helps the immigrant defend against of the aggression resulting from current
frustration. In addition the review focuses on possibilities for interventions are based on
logotherapy. Finally there is shortly presented our research method based on important
places of someone’s life. Which aim was to focus on possibilities for interventions are based
on this method.
Keywords: loss of place, homesickness, link ing phenomenon, logotherapy, narrative-identity
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ÖS  SZE FOG LA LÓ

Szak mai cso por tunk 1989 óta fog lal ko zik az if jú sá gi men tál hi gi é nés egész ség fej lesz tés sa já tos te -
rü le té vel, a kor társ se gí tés sel. En nek tá mo ga tá sá ra hoz tuk lét re 1997-ben, az el ső ma gyar or szá gi
kor társ se gí tő cso port bá zi sán a Kom pá nia Ala pít ványt, amely 2000 óta köz hasz nú szer ve zet.

Ál ta lá nos cé lunk a men tál hi gi é nés egész ség fej lesz tés, az ön is me re ti és kap cso la ti kul tú -
ra fej lesz té se, a fi a ta lok tár sa dal mi sze rep vál la lá sá nak elő se gí té se, az egész ség vi sel ke dés ter -
jesz té se, el ső sor ban kor társ kö zös sé gi el já rá sok fej lesz té se és al kal ma zá sa ré vén. Is ko lai és is -
ko lán tú li prog ram ja in kat szak irá nyú fel ső ok ta tás ban részt ve vő fi a ta lok köz re mű kö dé sé vel
va ló sít juk meg, spe ci á lis fel ké szí té sük re szer ve ze ten be lü li kép zést ala kí tot tunk ki. 
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Kép zé sünk 200 órás, gya kor lat ori en tált, mo dul rend sze rű, a részt ve vő ket a kü lön fé le
hely szí ne ken meg va ló su ló pre ven ci ós if jú sá gi prog ra mok, el ső sor ban cso port fog lal ko zá sok
ve ze té sé re („kor társ ok ta tás ra”) ké szí ti fel. A kép zés ki ala kí tá sát egy részt a gya kor la ti ki hí vá -
sok, más részt a kor társ se gí tők, va la mint ma gá nak a szer ve zet nek a szük ség le tei és le he tő sé -
gei ha tá roz ták meg. Az alap el gon do lás ar ra a fel is me rés re épül, hogy a kor társ se gí tők élet -
hely ze tük, kom mu ni ká ci ós sa já tos sá ga ik ha son ló sá ga ré vén olyan fi a ta lo kat is el ér nek, akik
az in téz mé nyes el lá tás lá tó kö ré ből ki es nek, vagy a ve lük va ló „ta lál ko zás” nem elég gé ha té -
kony. Mind eze ken túl, a se gí tő fog lal ko zás ra ké szü lő fi a ta lok szak mai, ön is me re ti és szo ci á -
lis ér dek lő dé sé nek az in téz mé nyes kép zé si for mák mel lett a ci vil szer ve ze tek újabb te ret nyit -
hat nak, s hoz zá já rul hat nak e fi a ta lok szak mai kom pe ten ci á i nak to váb bi erő sö dé sé hez. 

Kép zé sünk, va la mint a ka cso ló dó te rep mun ka a kor társ ha tá sok, a kor társ cso por tok ban rej -
lő több let le he tő sé gek ki ak ná zá sá ra épít, s a pszi cho ló gia sza kos és szo ci á lis mun kás-hall ga tók,
fi a tal szak em be rek kom pe ten ci á já nak erő sö dé sé hez, se gí tő kész sé ge ik, esz köz tá ruk fej lő dé -
sé hez kí ván hoz zá já rul ni. 

Ta nul má nyunk ban be mu tat juk a kép zést, ké pet adunk meg va ló su ló pre ven ci ós jel le gű
prog ram ja ink ról is, s szem ügy re ves  szük a gya kor la ti mun ká val va ló ta lál ko zás sze re pét a hall -
ga tók fel ké szü lé sé ben, pá lya szo ci a li zá ci ó já ban. 

Kulcs sza vak:
ci vil szer ve zet, egész ség fej lesz tés, kor társ kép zés, kor társ se gí tés, pszi cho ló gus kép zés

1. BE VE ZE TÉS

A kor társ se gí tés meg le he tő sen kép lé keny és dif fe ren ci á ló dó fo gal mát a szak iro da lom szá mos,
gyak ran szi no ni ma ként ke zelt ki fe je zés sel je lö li (peer helping, peer support, peer counseling,
peer men tor ing, cross age tutoring stb.), s ál ta lá no san el fo ga dott de fi ní ci ót sem ren del hoz zá.
A meg ha tá ro zá sok kö zös ele mé nek te kint he tő a se gí tő kap cso lat, va la mint a tá mo ga tott sze -
mé lyek és a tá mo ga tást nyúj tók kö zöt ti ha son ló sá gok élet ko ruk, élet hely ze tük, meg élt ne héz -
sé ge ik te kin te té ben. A kor társ se gí tés te hát ál ta lá nos ér te lem ben vé ve olyan paraprofesszionális
se gít ség nyúj tás, amely se gí tő be ál lí tott sá gú la i ku sok szak mai kép zé sén és szak mai prog ra -
mokba va ló be vo ná sán ala pul. 

Gyö ke rei 1939-re, a Név te len Al ko ho lis ták ön se gí tő cso port já nak meg ala ku lá sá ra ve zet -
he tők vis  sza: az absz ti nens ta gok ál tal ak tív szen ve dély be te gek nek nyúj tott tá mo ga tás min tá -
já ra a ter mé sze tes se gí tő kap cso la tok szá mos te rü le ten, így a fi zi kai vagy men tá lis be teg sé -
gek ben szen ve dők tá mo ga tá sá ban, az egész ség fej lesz tés nép sze rű sí té sé ben is sze re pet kap tak,
a be teg ség-mo dell al ter na tí vá ja ként vagy ép pen el len pont ja ként (Mead et al., 2001). Te hát a
se gí tő eb ben az ér te lem ben nem fel tét le nül kor társ, de sors társ, hi szen ugyan ab ból a ve szé -
lyez te tett, pro fes  szi o ná lis se gí tők ál tal ese ten ként ne he zen el ér he tő cso port ból ke rül ki (Rácz
és Sza bó, 2008). 

Karcher (2005) de fi ní ci ó ja sze rint az if jú sá gi kor társ ve ze tés olyan, ál ta lá ban hos  szú tá vú
és for ma li zált, prog ram ala pú in ter per szo ná lis kap cso lat két fi a tal kö zött, amely nek cél ja,

36 Dr. PISZKER Ágnes–BALÁZS Hedvig–KOVÁCS Éva 



hogy az idő sebb a fi a ta labb fej lő dé sé nek egy vagy több as pek tu sá ban tá mo ga tást nyújt son. 
A kor társ se gí tő mun ká já val hoz zá já rul ah hoz, hogy a má sik sze mély tisz táb ban lás sa sa ját ne -
héz sé ge it és le he tő sé ge it (D’Andrea és Salovey, 1983). Mind ezek ből adó dó an a kor társ se gí -
tés szá mos ser dü lő ko ri vi sel ke dé ses prob lé ma, így a nem kí vánt ter hes ség, az is ko lai ku darc
és le mor zso ló dás (Hallfors et al., 2002), a kri mi ná lis ma ga tar tás (Howard et al., 1999), az is -
ko lai erő szak (Price et al., 2002), a drog- és al ko hol fo gyasz tás (Black et al., 1998), a do hány -
zás (Clarke et al., 1986) vagy a HIV/AIDS (Mancuso és Johnson, 2003) meg elő zé sé ben játsz -
hat sze re pet.

A Kom pá nia Ala pít vány ál tal kép vi selt kor társ se gí tés te hát az élet ko ri ha son ló ság ra, a kor -
társ kap cso la tok ban rej lő több let le he tő sé gek re és cso port ha tá sok ra épít. Lé nye gi jel lem zői az
ön kén tes ség, a spe ci á lis kép zett ség, a szak mai tá mo ga tás és kont roll. Eb ben az ér te lem ben
a kor társ se gí tés a spe ci á lis prob lé ma ér zé keny ség re és problémamegoldási kész sé gek re épít,
eze ket cso port hely zet ben fej lesz ti és al kal maz za. 

A kor társ se gí tés el mé le ti hát te ré re, egyéb ha zai kez de mé nye zé sek re, ta pasz ta la tok ra je -
len ta nul má nyunk ban nem té rünk ki – ma gyar nyel ven Rácz (2008) kö te te mind er ről tá jé koz -
ta tást ad. 

2. A KOM PÁ NIA ALA PÍT VÁNY MINT NONPROFIT SZER VE ZET

Az ala pít vány egy, az egész ség ügyi in téz mé nyi ke re tek kö zül (Heim Pál Gyer mek kór ház, 
To xi ko ló gi ai Osz tály) 1989-ben ki nőtt ser dü lő ön is me re ti cso port, majd kor társ se gí tő cso port
bá zi sán jött lét re (1990-ben: Ti ni Lánc Ala pít vány, Rácz Jó zsef, Piszker Ág nes és Göncz Kinga
együtt mű kö dé sé ben, majd 1997-ben, szer ve ze ti át ala ku lás sal a Kék Pont Drog kon zul tá ci ós
Köz pont Rácz Jó zsef ve ze té sé vel, il let ve a Kom pá nia Ala pít vány, a szak mai irány el vek meg -
tar tá sá val, kép zett kor társ se gí tők ve ze tés be vo ná sá val). A rend szer vál tást kö ve tő évek ben több
ha zai kor társ se gí tő-mű hely is lét re jött, így a bu da pes ti Kor társ Se gí tő Mű hely Ala pít vány, az
EL TE Kor társ Se gí tő Cso port, a Ka pocs If jú sá gi Ön se gí tő Szol gá lat Ala pít vány, a deb re ce ni
Kor társ Se gí tő Szol gá lat Egye sü let, a sze ge di Ti ni-te le fon Lelkisegélyszolgálat Egye sü let, illet -
ve a Sze ge di Tu do mány egye tem Élet ve ze té si Ta nács adó Köz pont ja vagy a szé kes fe hér vá ri
Zöld Al ma Egész ség fej lesz tő Ala pít vány (Fecskó, 2001).

Az ala pít vá nyi for ma lét re ho zá sa mel lett szól tak a „har ma dik szek tor”, az NGO (non-
governmental organization, az az nem ál la mi igaz ga tá sú szer ve ze tek) fej lő dé si pers pek tí vái a
rend szer vál to zás éve i ben (en nek tár sa dal mi vo nat ko zá sa i ról lásd bő veb ben Ágh, 1989). Vilá -
gun kat há rom jól el kü lö nít he tő erő for rás moz gat ja meg ha tá ro zó mó don: a pro fit, az ál lam és
az ön te vé keny ség, me lyek ezer szál lal kö tőd nek egy más hoz, át- és át szö vik a má sik meg je le -
né si for má it. Az üz le ti vi lág ban a meg sze rez he tő pro fit; az ál la mi ha ta lom te rü le tén az el lá -
tan dó köz fel adat; a tár sa dal mi ön te vé keny ség ben pe dig az adott ered mény irán ti ki elé gí tet len
kö zös sé gi szük ség let (Bí ró, 2002). A nonprofit vagy har ma dik szek tor kri té ri u mai: 1. te vé keny -
sé gé nek cél ja nem a szét oszt ha tó nye re ség nö ve lé se; 2. mű kö dé se a köz hasz not szol gál ja;
3. a hang súly az ön kén tes ség re ke rül (Ernst, 1994). A nonprofit szek tor lét re jöt té nek hát te re,
a há rom szek tor kö zöt ti kap cso lat kü lön fé le képp ma gya ráz ha tó. A ci vil tár sa da lom rész ben
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vagy egész ben au to nóm szer ve ző dé sei vé del mi me cha niz mu sok ként is te kint he tők az ál la mi
be avat ko zás sal szem ben, köz ve tí tő me cha niz mus ként, im mun re ak ció ként is mű köd nek, mint -
egy ki egyen lí tő, „puf fer” funk ci ó juk is van. 

A har ma dik szek tor ki ala ku lá sát és erő sö dé sét töb ben az zal in do kol ják, hogy ol csóbb a mű -
köd te té se, mint a bü rok ra ti kus, ál la mi ellátóapparátusoké, más részt gyor sab ban, ru gal ma sab ban
ké pes vá la szol ni az újabb és újabb tár sa dal mi, szo ci á lis prob lé mák ra.

Ki emel jük a köl csö nös egy más ra utalt sá got: a szek to rok köl csö nö sen szen ved het nek egy -
más korlátaitól, egy szer smind me rít het nek ered mé nye i ből és ku dar ca i ból.

3. AZ ALA PÍT VÁNY SZER VE ZE TI CÉL JAI ÉS TE VÉ KENY SÉ GE

Mun ka cso por tunk cél jai kö zé tar to zik a fi a ta lo kat érin tő pszichoszociális és men tál hi gi é nés ár -
tal mak meg elő zé se vagy csök ken té se, a fi a ta lok ön is me re ti és kap cso la ti kul tú rá já nak,
problémafelismerési és -megoldási kész sé ge i nek fej lesz té se, ve szé lyez te tett sé gük csök ken té se. 

Fel ada tunk nak tart juk a se gí tő fog lal ko zás ra ké szü lő fi a ta lok szá má ra gya kor la ti le he tő -
ség biz to sí tá sát, szak mai iden ti tá suk fej lesz té sét, a kor társ se gí tő-el já rá sok fej lesz té sét és al -
kal ma zá sát. Így te vé keny sé ge ink a kor társ se gí tő-kép zés mel lett az egész ség fej lesz tés és a pre -
ven ció is ko lai és nem is ko lai szín te re ken egy aránt. 

3.1. Kép zé si prog ra mok 

3.1.1. Kor társ ok ta tó-kép zés 
A kép zés ál ta lá nos cél ja: se gí tő fog lal ko zás ra ké szü lő fi a ta lok fel ké szí té se pre ven ci ós és
szer ve ze ti te vé keny sé gek re. A kép zés be fel ső ok ta tás ban ta nu ló, hu mán se gí tő fog lal ko zás ra
vagy pe da gó gus pá lyá ra ké szü lő, il let ve pá lya kez dő fi a ta lo kat vá runk, s éven te mint egy 25–30
részt ve vő vel szá mo lunk. A kép zés alap já ul a 2003-ban ki dol go zott Kép zé si Rend szol gál. 
A prog ram an gol meg ne ve zé sé re a PEP be tű szót hasz nál juk, amely a Peer Helper’s Education
Prog ram rö vi dí té se, de ön ma gá ban is be szé des je len tés kör rel bír. 

A kép zés te ma ti ká já nak, mód szer ta ná nak ki ala kí tá sá ban és az ok ta tás ban köz re mű kö dők
a pszi cho ló gia és más se gí tő szak mák te rü le te in dol go zó el kö te le zett szak em be rek, akik kép -
vi se lik a pszi cho ana li ti kus, cso port ana li ti kus, szo ci o ló gi ai, szo ci ál pszi cho ló gi ai és sa já tos civil
szer ve ze ti szem pon to kat és ta pasz ta la to kat.

Több for du lós, fel old ha tat lan nak tű nő „há zon be lü li” vi tát foly tat tunk ar ról, mit tar tunk
a Kom pá nia el sőd le ges cél já nak, s mely te vé keny sé gi kör szol gál ja a fő cél ki tű zé sek el éré sét:
kép zés a pre ven ci ós te vé keny ség szol gá la tá ban, avagy a pre ven ci ós te vé keny sé get a kép zés
ré sze ként te kint jük. Úgy vél jük, ezek a te rü le tek kör kö rös ös  sze füg gés ben van nak egy más sal,
me lye ket „fel fe lé hú zó spi rál ként” sze ret nénk mű kö dés ben lát ni. A kép zés től azt vár juk,
hogy já rul jon hoz zá a pre ven ci ós te vé keny ség ha té kony sá gá nak nö ve ke dé sé hez, a te rep mun -
ká tól pe dig, hogy az a kép zés ha tás fo kát emel je (Piszker és Ko vács, 2006).

A kép zé sünk mo dul rend sze rű, va gyis az alap kép zé sen túl ru gal ma san il leszt he tő önál ló
ele me ket, spe ci á lis kép zé si egy sé ge ket is tar tal maz. Er re el ső sor ban az éven te meg úju ló, vál -
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to zó te rep fel ada tok je lent ke zé se mi att van szük ség. Kép zés be épí té sü ket az is in do kol ja,
hogy az ala pít vány nem ren del ke zik a ha gyo má nyos, il let ve újabb fel ada to kat el lát ni ké pes ál -
lan dó sze mé lyi ál lo mán  nyal: hall ga tó ink ál ta lá ban 2–4 éven ke resz tül ma rad nak a Kom pá nia
hold ud va rá ban, ami vesz te sé ge ket is je lent, de egy szer smind fris sü lést is hoz – az új be lé pők
hoz zák az új igé nye ket.

Spe ci á lis fel adat ként je lent ke zik a szer ve ze ti kul tú ra ha gyo má nyo zá sa, a ta pasz ta la tok át -
örö kí té se, a ta pasz tal tab bak tu dá sá nak „vis  sza for ga tá sa”. A kép zés szer ke ze té nek ki ala kí tá sá -
nál te kin tet be vet tük, hogy szá mol ha tunk a kép zés be újon nan be kap cso ló dó hall ga tók erős mo -
ti vá ci ó já val (lát ni és dol goz ni akar nak), s épí tünk a ta pasz tal tab bak azon mo ti vá ci ó já ra, hogy
ke re sik a he lyü ket, il lesz ke dé si pont ja i kat a szak mai élet pa let tá ján, s hang súlyt kap a pénz -
ke re se ti le he tő sé gek biz to sí tá sa is. 

Kép zé si prog ra munk 2010-től akkreditált1. Az összóraszám 198 (há rom mo dul, egyen ként
66-66 órá val), tar ta ma egy tan év. A kép zés 20%-ban el mé le ti, 80%-ban gya kor la ti hang sú lyú
ele me ket tar tal maz, ben ne te rep lá to ga tá sok, va la mint két tré ning tá bor (csa pat épí tés, szer ve -
zet fej lesz tés). A kép zés ge rin cét a tech ni kai-mód szer ta ni mű hely mun ka ké pe zi, ahol a hall ga -
tók együt te sen ha lad nak a cso port fog lal ko zá sok ter ve zé sé től a la bor hely zet ben tör té nő cso -
port ve ze té se ken át a gya kor la ti mun ka ér té ke lé sé ig. 

Fel so ro lás sze rű en, a ve ze tő té ma kö rök: az egész ség fej lesz tés kor sze rű szem lé le te, cso port -
di na mi kai, cso port ve ze té si alap is me re tek, is ko lai egész ség fej lesz tés (tá mo ga tó és koc ká za ti
té nye zők, füg gő sé gek, drogprevenció), ön is me ret- és kap cso lat fej lesz tés (kö zös sé gek sze re -
pe, kor társ se gí tés, én kép, test kép), to le ran cia fej lesz tés, konf lik tus ke ze lés, spe ci á lis tech ni kák
(resztoratív el já rá sok, mediáció), sze mé lyes és tár sa dal mi fe le lős ség, pá lya ori en tá ció (rész le -
te sen lásd Mel lék let: A kép zés fel épí té se).

A vol ta kép pe ni te rep mun ka el sőd le ge sen az is ko lai pre ven ci ó ban va ló köz re mű kö dést
(fog lal ko zá sok ve ze té sét) je len ti. A cso port fog lal ko zá so kat min den hol kis cso port ra dol goz zuk
ki, köz pont já ban in te rak tív el já rá sok áll nak és ket tős ve ze tés re épül nek. 

Bár a hall ga tó ink kö zel fe le ren del ke zik elő ze tes cso port ta pasz ta la tok kal (egye te mi vagy egyéb
kép ző he lye ken szer zett ön is me re ti csoportélmények2), töb ben itt ta lál koz nak elő ször szisz te ma -
ti ku san cso port mód sze rek al kal ma zá sá nak szem lé le ti és gya kor la ti kér dé se i vel és vesz nek részt
szu per ví zi ós mun ká ban. Hall ga tó ink a kor társ ok ta tó alap kép zés so rán mint egy 150 óra cso port -
ta pasz ta la tot sze rez nek (cso port mun ka la bor hely zet ben, cso port ve ze tés), a te re pen meg va ló sí tott
át la gos cso port ve ze té si óra szám pe dig 90 (két év fo lyam át la gá ban). Az alap szint el éré sé hez mi -
ni má li san négy kü lön bö ző cso port ban vég zett fog lal ko zás ve ze tés tar to zik – le he tő ség sze rint két
kü lön bö ző men tor (ve ze té si ta pasz ta la tok kal ren del ke ző kor társ ok ta tó) mel lett. Az is ko lai cso port -
ve ze té sek a ta nu lá si fo lya mat szer ves ré szét ké pe zik: a ju ni o rok a ta pasz tal tabb (kor társ ok ta tó,
senior) cso por to zók mentorálása mel lett szer zik it te ni el ső ve ze té si ta pasz ta la ta i kat.

Kompánia műhely... 39

1 Akkreditációs nyil ván tar tá si szám: 00346-2010.
2 Sajátélményű ön is me re ti cso port ta pasz ta lat szer zé se a kép zés ben va ló rész vé tel nek nem fel té te le, de hang sú lyo san

aján lott. Azok, akik eb ben elő re ha lad tak, előny ben ré sze sül nek hos  szabb tá vú, nem is ko lai cso por tok ve ze té sé vel
tör té nő meg bí zá sok ese tén.   



A tematizált cso port fog lal ko zá sok meg ter ve zé sét az ön kép ző kö ri ke re tek kö zött, a hall -
ga tók ál tal ös  sze gyűj tött, ki dol go zott mód szer ta ni se géd fü ze tek, Já ték tá rak se gí tik. Ed dig meg -
je lent mód szer ta ni fü ze te ink, ki ad vá nya ink: In te rak tív Drogprevenciós Já ték tár (Piszker,
2005, 2006, 2009a), „TestBeszéd” mód szer ta ni fü zet (Eating Disorders Association – Kom -
pá nia Ala pít vány, 2006), In te rak tív Ön is me re ti Já ték tár (Piszker, 2008, 2009b), In te rak tív
Játék tár: ag res  szió ke ze lés, to le ran cia fej lesz tés az is ko lá ban (Kiss és Piszker, 2009). 

Az ed dig há rom na gyobb té ma kör ben köz re a dott já ték tá ra ink ös  sze sen 165 cso port já té -
kot tar tal maz nak. Az egy sé ge sen szer kesz tett já ték le írá so kon túl a fü ze tek szem pon to kat ad -
nak a prog ra mo kat be fo ga dó in téz mé nyek ré szé re, a cso port ve ze tés szá má ra, s tag lal ják az alap -
ve tő mód szer ta ni, szem lé le ti kér dé se ket, be avat ko zá si alap el ve ket is (Piszker, 2009a).

Az ön kép ző kö ri for ma év ről év re fon tos le he tő sé get biz to sít a több fel ső ok ta tá si in téz -
mény ben kép zést nyert vagy kü lön fé le év fo lyam okon kép zés ben lé vő hall ga tók ta pasz ta la ta -
i nak ös  szeg zé sé re, s ru gal ma san ké pes kö vet ni az ak tu á lis ki hí vá so kat. 

Így, az Ön kép ző kör ke re té ben ét ke zé si za va rok meg is me ré sé re vagy pá lya ori en tá ci ós fog -
lal ko zá sok meg va ló sí tá sá ra al kal mas te ma ti ká kat dol goz tunk ki. To váb bi ki egé szí tő, spe ci á -
lis kép zé si for mák ad nak ke re tet az is ko lai „részt ve vő meg fi gye lés”, „osz tály film ké szí té se”
(Fecskó és Gácsi Var ga, 2007) vagy egyéb in no va tív jel le gű mód sze rek, el já rá sok ki mun ká -
lá sá ra, al kal ma zá suk elő ké szí té sé re.

A mi nő sí té si rend a kö vet ke ző:
Az alap kép zés el vég zé sét a ju ni o rok for má lis mi nő sí té se kí sé ri: a meg fe le lő, elő írt struk -

tú rá ban tel je sí tett óra szám ok, a teszt vizs ga, te ma ti kák ki dol go zá sa, a cso port ve ze té sek ről írott
be szá mo lók és egy há zi dol go zat (sa ját él mé nyű cso port tör té nés be mu ta tá sa, cso port di na mi -
kai elem zé se), va la mint cso port ve ze té si vizs ga (cso port ve ze tés la bor hely zet ben) alap ján a hall -
ga tók kor társ ok ta tói ta nú sít ványt kap nak. 

Meg kell je gyez ni, hogy a cso port ve ze tés itt nem azo nos a pszi cho te rá pi ás ér te lem ben vett
vagy ön is me re ti cso port ve ze tés sel. A kor társ ok ta tók ál tal ve ze tett cso port fog lal ko zá sok, mint
olyan cso por tok, me lyek a részt ve vők tár sas-ér zel mi szük ség le te i re hat nak, ter mé sze te sen nem
nél kü lö zik az ön is me re ti vo nat ko zá so kat, de ezek meg ha tá ro zott té ma kö rök höz kap cso ló dó
te ma ti kus cso por tok. 

Az e szin tet el ért hall ga tók – meg fe le lő dí ja zás mel lett – komp le xebb szer ve ze ti fel ada -
to kat is el lát hat nak (ön kép ző kör ve ze té se, men to ri, prog ram ko or di ná ci ós vagy pro jekt asszisz -
ten si fel ada tok).  

Kor társ ok ta tó le het te hát az, aki be fe jez te az alap kép zést és meg kezd te gya kor la ti mun -
ká ját. A kor társ ok ta tó kép zett sé ge, gya kor la ti ta pasz ta la tai, jár tas sá ga alap ján az ala pít vány ön -
kén tes, il let ve meg bí zott mun ka tár sá vá vá lik, és részt vesz az ala pít vány szer ve ze ti, kép zé si,
ok ta tá si és pre ven ci ós fel ada ta i nak el lá tá sá ban. Elő me ne tel ét az ala pít vány to vább kép zé sek
ré vén és sze mé lyes ve ze tés sel tá mo gat ja. To váb bi te vé keny sé ge szint je it és a ja va dal ma zá sát
meg ha tá ro zott mi nő sí té si fo lya mat sze rint ál la pít juk meg:

Senior kor társ ok ta tó mi nő sí tés szak irá nyú kép zés mel lett meg ha tá ro zott szer ve ze ti ta pasz -
ta la tok hoz és el mé le ti dol go zat el ké szí té sé hez kö tött. A senior kor társ ok ta tó men to ri, va la mint
prog ram ko or di ná to ri, as  szisz ten si stb. fel ada to kat lát hat el. 
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Ve ze tő kor társ ok ta tó az a kor társ ok ta tó, aki szak irá nyú kép zé sét (egye tem, fő is ko la) be -
fe jez te, mi ni mum 120 órás ön is me re ti cso port-sa ját él mén  nyel és mi ni mum két éves (fo lya ma -
tos) ala pít vá nyi szer ve ze ti ta pasz ta lat tal ren del ke zik. 

A ve ze tő kor társ ok ta tó a kép zés bi zo nyos sza ka sza i ban, mo dul ja i ban kép zé si (gya kor lat -
ve ze tés, mű hely cso port ve ze té se, de monst rá ci ók tar tá sa stb.) és más szer ve zet kép vi se le ti fel -
ada to kat is el lát hat.

3.1.2. „Kép zők kép zé se” tí pu sú prog ra mok
Pe da gó gu sok és se gí tő fog lal ko zá sú ak ré szé re tar tott tré ning je ink cél ja a részt ve vők mód szer -
ta ni fel ké szí té se he lyi prog ra mok foly ta tá sá ra (pl. if jú sá gi klub mű köd te té se, kor társ se gí tő-
háló zat ki ala kí tá sa), mun ká juk szu per ví zi ós jel le gű tá mo ga tá sa, il let ve kon zul ta tív kap cso lat
pro jekt ter ve zés ben és -megvalósításban.

3.1.3. Kor társ se gí tő kép zé si prog ra mok 
Tré ning tí pu sú prog ram ja ink he lyi kor társ se gí tő te vé keny sé gek tá mo ga tá sá ra jöt tek lét re, me -
lyek fel ada tai kö zé tar to zik tré ning tá bo rok (csa pat épí tés) és he lyi kö zös sé gi kez de mé nye zé -
sek ani má lá sa, miniprojektek kö zös ter ve zé se, ter mé sze tes se gí tők fel ké szí té se tár sa ik kö ré -
ben foly ta tott se gí tő te vé keny ség re (kor társ se gí tés), há ló zat épí tés, va la mint fo lya mat kí sé rő,
problémafeldolgozó cso por tok szer ve zé se kor társ se gí tők ré szé re.

3.2. Egész ség fej lesz té si és pre ven ci ós prog ra mok
Szak mai cso por tunk 1989 óta fog lal ko zik if jú sá gi men tál hi gi é nés egész ség fej lesz tés sel. Az is -
ko lai és is ko lán tú li prog ra mok kor társ kö zös sé gi (peer group) meg kö ze lí tés sel, kor társ se gí -
tők köz re mű kö dé sé vel va ló sul nak meg. 

Prog ram ja ink éven te mint egy 1,5–2 ezer (köz tük 35–40%-ban ve szé lyez te tett, hát rá nyos
hely ze tű) fi a talt, va la mint ve lük se gí tő kap cso lat ban ál ló pe da gó gust ér nek el. Ho lisz ti kus
szem lé le ti ke ret ben kö vet jük az egész ség fej lesz tés nek azt az el vét, mi sze rint a jó egész ség nem
el ső sor ban az egész ség ügyi el lá tó rend sze ren mú lik, ha nem azt alap ve tő en a min den na pi élet
for mál ja. Az el múlt év ti ze dek nem zet kö zi ta pasz ta la tai is azt mu tat ják, hogy a min den na pi élet
meg lé vő in téz mé nye i re, szín te re i re (pl. csa lád, óvo da, is ko la, mun ka hely, la kó hely stb.) építő
egész ség fej lesz té si stra té gia le het csak iga zán ha té kony és si ke res. A nem zet kö zi és ha zai ku -
ta tá sok ered mé nyei ki emel ten ha té kony nak ér té ke lik a kor társ ha tá sok ra épí tő pre ven ci ós
prog ra mo kat – az ilyen jel le gű tö rek vé sek már be épül tek az is ko lák zö mé nek egész ség fej lesz -
té si stra té gi á já ba (lásd köz zé tett is ko lai egész ség fej lesz té si stra té gi ák, va la mint Pak si és
Demetrovics, 2003; Demetrovics, Urbán és Kökönyei, 2007).

Ál ta lá nos szak mai cél ja ink kal össz hang ban ala kí tot tuk ki mód szer ta ni bá zi sun kat: prog -
ram ja ink min den hol rend szer szem lé let ben, kor társ kö zös sé gi meg kö ze lí tés ben, cso por tos in -
te rak tív el já rá sok al kal ma zá sá val (cso port mun ka, dra ma ti kus já ték ele mek) va ló sul nak meg. 

3.2.1. Is ko lai Pre ven ci ós Prog ra mok
Va la men  nyi prog ra munk ban a cso port fog lal ko zá so kat, a kü lön fé le mód szer be mu ta tó kat, mo -
ti vá ci ós fog lal ko zá so kat kor társ ok ta tók ve ze tik, in te rak tív el já rás sal, dra ma ti kus já ték ele mek

Kompánia műhely... 41



al kal ma zá sá val. Ez a ha gyo má nyos fron tá lis meg kö ze lí tés től el té rő en job ban se gí ti az ér zel -
mi be vo nó dást, ha té ko nyab ban moz gó sít ja a sze mé lyi sé get. Be ve ze té sük, el fo gad ta tá suk a ha -
gyo má nyos, hi e rar chi kus in téz mé nyi struk tú rá ban szá mos prob lé mát vet fel. A kor társ se gí -
tők kom mu ni ká ci ós sa já tos sá ga i nak ha son ló sá ga ezt a ha tást elő se gí ti. Az ez zel kap cso la tos
fel is me ré se ket és ta pasz ta la to kat az el vég zett ha té kony ság vizs gá la tok is alá tá maszt ják (Paksi,
Demetrovics és Czakó, 2002a, 2002b; Pak si és Demetrovics, 2003; Pak si és mtsai., 2006).

Prog ram ja ink ki emel ten fon tos ös  sze te vő je a pe da gó gu sok kal és más in téz mé nyi se gí tő
szak em be rek kel fo lyó mun ka, így a pe da gó gu sok, az is ko la/in téz mé nyek fo ga dó kész sé gé nek
biz to sí tá sa, a pe da gó gu sok prob lé ma meg fo gal ma zá si, konf lik tus ke ze lé si és problémafeldolgozó
esz köz tá rá nak meg is me ré se, bő ví té se, a pe da gó gus-di ák pár be széd fej lesz té se.

Az e kör be tar to zó prog ra mok alap ve tő en köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás sal, eset le ge -
sen EU-s tá mo ga tás sal va ló sul nak meg. 

Az Is ko lai Pre ven ci ós Prog ra mok (IP) stan dard ki írá si fel té te lek kel zaj la nak (az egy tan év -
ben köz pon ti költ ség ve tés ál tal fi nan szí ro zott óra men  nyi ség: ta nu ló cso por ton ként 5 óra). Az el -
múlt tan év ben 6 is ko lá ban va ló sí tot tunk meg pre ven ci ós prog ra mot, 42 ta nu ló cso port rész vé te -
lé vel, 23 kor társ ok ta tó köz re mű kö dé sé vel. A fog lal ko zá sok te ma ti ká ját az is ko lák kal
együtt mű kö dés ben ala kít juk ki. Így a drogprevenció mel lett he lyet kap nak konf lik tus ke ze lé si, társ -
kap cso la ti, ön is me re ti vagy pá lya ori en tá ci ós té mák. A té ma fel dol go zás mel lett el ső ren dű je len -
tő sé get tu laj do ní tunk a cso port mód sze rek sa ját él mé nyű meg is mer te té sé nek (cso port szer ző dés, nor -
ma kép zés, problémafelállítás, konf lik tus ke ze lés, ér dek egyez te tés, csa pat épí tés, cso port tech ni kák).

A „TestBeszéd” el ne ve zé sű prog ram cél ja – az egész ség fej lesz té si stra té gi ai cé lok kal össz -
hang ban – a gye re kek/fi a ta lok egész ség szem lé le té nek fej lesz té se, én kép ének for má lá sa, az ét -
ke zé si za va rok meg is me ré se, az ön is me re ti nyi tott ság és ön be csü lés nö ve lé se. A 2006-ban in -
dult – ed dig 6 bu da pes ti és 13 vi dé ki is ko lá ban meg va ló sult – prog ram be ve ze té sét a Dove
Ön be csü lé si Alap tá mo gat ta. A prog ram ke re té ben pe da gó gu so kat ké szí tet tünk fel a prog ram
foly ta tá sá ra, a prog ra mot utánkövetéses vizs gá lat tal egé szí tet tük ki.

Az is ko lai ag res  szió ke ze lés, to le ran cia fej lesz tés az utób bi idő szak ban a Kom pá nia Ala -
pít vány egyik meg ha tá ro zó te vé keny sé gé vé vált. Együtt mű kö dé si meg ál la po dá sok ke re té ben
(Mérei Fe renc Fő vá ro si Pe da gó gi ai és Pá lya vá lasz tá si Ta nács adó In té zet, Fő vá ro si Ön kor mány -
zat, ok ta tá si in téz mé nyek) fő vá ro si kö zép is ko lák ban osz tá lyos szo ci o met ria fel vé tel ét, kér dő -
íves at ti tűd vizs gá la tok el ké szí té sét, a fel mé rés ben érin tett osz tá lyok osz tály fő nö ke i nek be vo -
ná sá val prob lé ma fel tá ró kis cso por tos meg be szé lé se ket foly tat tunk, majd en nek alap ján
ki dol goz tuk és el in dí tot tuk mo dell ér té kű is ko lai kor társ se gí tő tré ning prog ram ja in kat.

E prog ra mok („Kor társ se gí tés sel az is ko lai ag res  szió el len”, „Kor társ se gí tő tré ning -
prog ram a drog fo gyasz tás vis  sza szo rí tá sá ra”, „Elő í té let- és al ter na tív konf lik tus ke ze lés
multikulturális is ko lai kör nye zet ben” cím mel, je len leg öt fő vá ro si is ko la be vo ná sá val, va la -
mint egy gyer mek ott hon ban) cél ja a ta nu ló kö zös sé gek ben je lent ke ző ag res  szív meg nyil vá nu -
lá sok és más, a jól lé tet és élet ki lá tá so kat ve szé lyez te tő je len sé gek ter mé sze té nek meg is me ré se,
e je len sé gek kor társ kö zös sé gi ke ze lé se, a prob lé ma meg ol dó kész sé gek fej lesz té se.

A prog ram ele mei: le he tő ség sze rint részt ve vő meg fi gye lő sza kasz (min. 16 óra), csa pat -
épí tő tré ning tá bor he lyi ter mé sze tes se gí tők nek (20 óra), kor társ se gí tő fel ké szí tő sza kasz (min.
48 óra), va la mint fo lya mat kí sé rő, tá mo ga tó sza kasz (min. 16 óra), ös  sze sen 100 óra.
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A prog ra mok mód szer be mu ta tók ból, mo ti vá ci ós fog lal ko zá sok ból áll nak, eze ket pro jekt -
nyi tó és -záró meg be szé lé sek ke re te zik. El já rá sa in kat, ter ve in ket ne ve lé si ér te kez le tek ke re -
té ben mu tat juk be, ered mé nye in ket kon fe ren ci á kon is mer tet tük (Ambrózay, 2009, 2010; va -
la mint Kiss és Kol lár, 2009). 

3.2.2. Is ko lán kí vü li pre ven ci ós prog ra mok
„Út ke re ső” Prog ram:
Csel len gő, kü lön bö ző szem pont ok ból hát rá nyos hely ze tű fi a ta lok ré szé re „Út ke re ső” né ven
ha to dik éve be fo ga dó jel le gű if jú sá gi kortársklubcsoportot mű köd te tünk. A cso port fo lya ma -
to san, he ti 3 órá ban, kor társ ve ze tés sel mű kö dik, in te rak tív, já té kos cso port mód sze rek, dra ma -
ti kus ele mek al kal ma zá sá val, szu per ví zi ós tá mo ga tás mel lett. Ta pasz ta la ta in kat, el gon do lá sa -
in kat 2004-ben ké szült ta nul má nyunk ban (Piszker és mtsai., 2004) fog lal tuk ös  sze.

A cso por tot el ső sor ban 14–17 éves fi a ta lok lá to gat ják. Köz pon ti fel ada ta a ka o ti kus élet vi -
tel lel szem ben cso port nor mák ki ala kí tá sa, a verbalizáció elő moz dí tá sa, ve ze tői mo dell nyúj tás.
A ki emelt té mák kö zé tar to zik a fér fi-női sze re pek, a ver bá lis és fi zi kai ag res  szió ke ze lé se, 
a drogprevenció, pá lya ori en tá ció. A cso port mű kö dé sét az aláb bi ak ban egy jegy ző könyv rész let -
tel il luszt rál juk:

„A hos  szú ra nyúlt be ve ze tő kör után (is ko lai té mák, el ső sor ban a ta nu lás és dol go -
zat té ma kör ben) a csa pat kü lön bö ző fel osz tá sa i val kezd tünk: egy sze rű től a komp li kál -
tabb jel lem zők, tu laj don sá gok sze rint áll tunk fel a tér ben. En nek foly ta tá sa ként egy -
más hoz vi szo nyul va, min dig egy adott sze mély ál tal fel ve tett tu laj don ság, ér ték sze rint
he lyez ked tünk el.
A szü net utá ni foly ta tás ban min den ki le írt egy-egy tu laj don sá got, amit sok ra be csül
ma gá ban, majd egy má si kat, ami vel kap cso lat ban úgy gon dol ja, fej lőd nie kel le ne, illet -
ve fej lőd ni sze ret ne ben ne. A meg be szé lést kö ve tő en a po zi tív tu laj don sá go kat le he -
tő ség volt meg osz ta ni a cso port tal vagy va la me lyik tag gal.
Az utol só gya kor lat ban min den ki há rom-há rom tu laj don sá got vá lasz tott egy nagyobb,
elő re elő ké szí tett tulajdonságpoolból, asze rint, hogy mit tart fon tos nak és kö ve ten dő nek. 
Ös  szes sé gé ben az elő ző höz ké pest sok kal nyu god tabb, a cso port mun ká ra al kal mas lég -
kör ural ko dott ma vé gig az al ka lom so rán. Min den ki részt vett a já té kok ban, bár az
ele jén pas  szí van áll tak hoz zá a gya kor la tok hoz. Vi szont ami kor sa ját ma guk ról kel -
lett konk rét ér té kek és tu laj don sá gok men tén gon dol kod ni uk, az na gyon meg moz gat -
ta őket: re le váns, át gon dolt és sze mé lyes vá la szo kat ad tak. Ami in kább gon dot oko -
zott, az a vá lasz tás hát te ré nek verbalizálása volt. Né ha fel buk kant a tá vol ság tar tó
ér tet len ség is a fel ada tok kap csán, mint el len ál lás a cso port hely zet tel szem ben, de ösz -
 szes sé gé ben min den ki po zi tí van ér té kel te a mai na pot.”

„Út ke re ső” prog ra munk je len leg két újabb cso port tal (a Cse pe li, il let ve Dunaharaszti
Gyermek jó lé ti és Csa lád se gí tő Köz pont be vo ná sá val) bő vül.

„Al ter na tí va” Prog ram – ala csony kü szö bű szol gál ta tás be vá sár ló köz pont ban:
2008 feb ru ár já ban fran chise rend szer ben in dult ala csony kü szö bű szol gál ta tá sunk (Kon zor  ci um -

ve ze tő: Nem ze ti Drog meg elő zé si In té zet). Ala csony kü szö bű szol gál ta tás ese té ben a szol gál ta tást
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nyúj tók nem tá masz ta nak ma gas kö ve tel mé nye ket az igény be ve vők kel szem ben, a szol gál -
ta tá sok té rí tés nél kül, kön  nyen el ér he tő ek. Nin cse nek szi go rú el vá rá sok, te rá pi ás szer ző dé sek,
nem kö ve tel mény az absz ti nen cia, nem fel té tel a be teg biz to sí tás, a szol gál ta tást igénybe vevő
ne vé nek köz lé se nél kül is kap hat se gít sé get. Az Al ter na tí va csel len gő, el ső sor ban 12–18 éves
fi a ta lok ré szé re, a Cse pel Plazában, az or szág ban har ma dik ként mű kö dik (az el ső 2005-től 
a pé csi IN DÍT Köz ala pít vány ál tal mű köd te tett „Al ter na tí va”).

Az in no va tív szol gál ta tás cél ja, hogy ott nyújt sunk von zó, al ter na tív prog ra mo kat a sod -
ró dás ve szé lye i nek ki tett fi a ta lok szá má ra, ahol a ku ta tá sok, kva li ta tív kör nye zet pszi cho ló giai
elem zé sek sze rint a leg in kább el ér he tők, va gyis a be vá sár ló köz pont ok ban (Dúll és mtsai., 2006;
Demetrovics, Pak si és Dúll, 2009). 

Az ellátóhely sa já tos sá ga a fi a ta los szín vi lág és be ren de zés, va la mint a „töl csér sze rű el -
ren de zés”: a tá gas, üveg por tá los fo ga dó he lyi ség ből ba rát sá gos, bab zsá kok kal fel sze relt cso -
port szo ba nyí lik, majd e mö gött egy sze mé lyes be szél ge té sek cél já ra ki ala kí tott, ben ső sé ge -
sebb he lyi ség. 

Köz pon ti fel adat a fi zi kai és ver bá lis ag res  szió ke ze lés, a cso port nor mák, másságtolerancia kiala -
kí tá sa, va la mint hang súly el to lás a ma ga sab ban szer ve zett szol gál ta tá si for mák fe lé (in for má ció nyúj -
tás > kö zös já ték > kre a tív fog lal ko zá sok > te ma ti kus be szél ge té sek). A se gít ség ké rés az ese tek több -
sé gé ben in di rekt mó don, át té te le sen je lent ke zik, így a vá lasz is ket tős: a kli ens nek ál tal be fo gad ha tó
prog ra mot nyúj tunk, de eb ben min dig je len van a se gít ség nyúj tás le he tő sé ge is. 

A szol gál ta tás a hét min den nap ján, he ti 40 órá ban, kor társ se gí tők és más fi a tal se gí tő szak -
em be rek köz re mű kö dé sé vel fo lyik. A mű kö dés el ső fél év ében a lá to ga tá sok szá ma át lag 330
fő/hó, az új kli en sek szá ma 397 fő. 2009-ben ös  sze sen 5110 meg ke re sést re giszt rál tunk, a lá -
to ga tá sok szá ma át la go san 426 fő/hó (fi úk-lá nyok ará nya 3 : 2). 

Az el lá tás ban je len leg öt fi a tal se gí tő, il let ve pá lya kez dő és há rom ta pasz talt szak em ber
vesz részt. A szol gál ta tást el lá tók a ko rai ki égés ke ze lé se, a ha té kony ság nö ve lé se ér de ké ben
rend sze res kép zés ben vesz nek részt (szak mai na pok, kon zul tá ci ók, szu per ví zió).

Az aláb bi ese tek kel ér zé kel tet jük, hogy egye bek mel lett mi lyen prob lé mák kal ta lál ko zunk
az „Al ter na tí vá ban”:

1. eset
„T. (13 éves, fiú) a nyá ri szü net ele jén tűnt fel elő ször, ezt kö ve tő en rend sze re sen, 
he ten te több al ka lom mal is meg for dult az Al ter na tí vá ban. Fel tűnt a gyer mek alul táp -
lált sá ga, ese ten ként vis  sza hú zó dó, más kor ag resszív ma ga tar tá sa. A be szél ge té sek ből
ki de rült, hogy ide je je len tős ré szét szü lői fel ügye let nél kül, csel leng ve töl ti, s gyak ran
egész nap nem vagy alig eszik. Jel zé se ket kap tunk a pláza biz ton sá gi szol gá la tá tól is,
hogy T. az áru ház ban ké re get. 
Teamülésen meg be szél tük T. ügyét, a rész in for má ci ók alap ján igye kez tünk ös  sze rak ni
a ké pet, mit tu dunk ró la. Mint hogy nagy fo kú ve szé lyez te tett ség me rült fel, kap cso lat ba
lép tünk a la kó he lye sze rin ti Szo ci á lis és Gyer mek vé del mi Köz pont tal. A csa lád gon -
do zók is me rik T. csa lád ját és ko ráb ban már az is ko lá tól is kap tak jel zé se ket, hogy a
fiú gyak ran nem jár is ko lá ba. Két test vé re van, a csa lád ne héz anya gi kö rül mé nyek
kö zött él, el adó sod tak, az ott ho ni lég kör fe szült, a szü lők kö zött gya ko ri a ve sze ke dés.
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Az il le té kes csa lád gon do zó ké ré sé re az ügy ben írá sos jel zést is küld tem a Gyer mek -
vé del mi Köz pont hoz. A csa lád gon do zó pár hét múl va ar ról tá jé koz ta tott, hogy T.-t ide -
ig le ne sen gyer mek ott hon ban he lyez ték el, csa lád já nak se gí te nek adós sá ga ik ke ze lé -
sé ben, élet ve ze té si prob lé má ik ren de zé sé ben, és az alap prob lé mák ren de zé sét kö ve tő en
T. vis  sza ke rül het a csa lád já hoz.” (G. Gá bor, szo ci ál po li ti kus)

2. eset
„Rend sze res lá to ga tó ja az Alternek két fiú, ha ve rok, azon a na pon kü lö nö sen nyug -
ta la nok vol tak, ug ra bug rál tak, ro han gász tak. Ha mar elő ke rült a szex té má ja, így ügye -
lő tár sam mal úgy dön töt tünk, hogy a cso port be szél ge té sen er re a té má ra kon cent rá -
lunk job ban. Ez so kat se gí tett a ben nük vég be me nő tes ti-lel ki vál to zá sok meg ér té sé ben.
A be szél ge tés nyo mán na gyobb bi za lom mal for dul nak hoz zánk az élet egyéb dol ga i -
val kap cso lat ban is, gya ko rib bak a kér dé sek.” (B. Ádám, ön kén tes se gí tő)

4. KI TE KIN TÉS ÉS A FEJ LESZ TÉS LE HE TŐ SÉ GEI

A Kom pá nia Ala pít vány tár sas kö ze ge és te vé keny sé gei ré vén egy szer re nyújt a fi a ta lok szá -
má ra kö zös sé gi él ményt és szupportált te rep gya kor la tot, egy ben biz to sít ja a se gí tő szak má hoz
és a szak mai iden ti tás for má ló dá sá hoz el en ged he tet len ön is me re ti fej lő dés le he tő sé gét is. 

Fon tos nak tart juk azt a szem pon tot is, hogy ma guk az egye tem re, fő is ko lá ra já ró fi a tal fel -
nőt tek is bi zo nyos ér te lem ben sa já to san ve szé lyez te tett cso por tot al kot nak. Egy vál to zó és sok -
szor ide gen vi lág ban kell meg ta lál ni uk fel nőtt sze re pe i ket és fel nőtt kap cso ló dá sa i kat, mely -
nek meg ha tá ro zó ele me a szak mai iden ti tás fej lő dé se és a szak mai kap cso la ti há ló épí té se.
Sa já tos ve szélyt hor doz ma gá ban a kel lő kép pen nem sú lyo zott, irá nyí tat lan szak mai „min den -
evés” is, vagy a ko rai zá rás, ami kor is a hall ga tó túl ko rán „szak em ber ként” de fi ni ál ja ön ma -
gát s el ve szí ti a fej lő dés hez szük sé ges nyi tott sá gát és alá za tát.

Így te hát az ala pít vány ho lisz ti kus, fo lya mat- és rend szer szem lé le te nem csak az egészség -
promóció te kin te té ben ér vé nye sül, ha nem az ala pít vány hoz csat la ko zó fi a tal szak em be rek
szak mai fel ké szí té sé ben és lel ki egész ség vé del mé ben is. A kor társ se gí tő fi a ta lok az itt meg szer -
zett ön- és társ is me ret, szak mai kom pe ten ci ák és esz kö zök se gít sé gé vel, szer ve ze ti ta pasz ta la -
tok kal fel vér tez ve, szi lárd kap cso la ti há ló tag ja ként kezd he tik meg szak mai éle tü ket.

4.1. A ha té kony ság, a hall ga tói elé ge dett ség mo ni to ro zá sa
Cél ja ink meg va ló su lá sát, ered mé nyes sé gét egy részt az is ko lai drogprevenciós prog ra mok ösz  sze -
ha son lí tó vizs gá la ta (Pak si és Demetrovics, 2003) tet te tár gyá vá, más részt mind prog ram ja ink részt -
ve vői, mind kor társ se gí tő ink rend sze re sen ér té ke lik ha té kony sá gun kat. A 2001-ben vég zett, 27
bu da pes ti drogprevenciós, egész ség fej lesz tő prog ram ös  sze ha son lí tá sát meg va ló sí tó ku ta tás sze -
rint „A Kom pá nia prog ram ja mes  sze ki emel ke dik a me zőny ből, a vizs gált vál to zók kö zel fe lé -
ben a vá ra ko zá sok nak meg fe le lő irá nyú szig ni fi káns el moz du lást mér tünk” (Paksi és Demetrovics,
2003, 134). A vizs gált vál to zók kö zé pszi cho ló gi ai ská lák – pél dá ul asszertivitásskála, at ti tűd vizs -
gá lat –, il let ve az át adott is me re tek kel kap cso la tos in di ká to rok tar toz tak. 

Kompánia műhely... 45



Tobler (1986), il let ve Tobler és Stratton (1997) át te kin té se alap ján meg ál la pít ha tó, hogy
az in te rak tív (szem ben a nem in te rak tív val) és a kor társ se gí tő ket al kal ma zó (szem ben a nem
kor tár sak kal dol go zó) prog ra mok lé nye ge sen ha té ko nyabb nak bi zo nyul nak. A fen ti ha zai
vizs gá lat mind ezt szin tén meg erő sí ti: a kor társ interpretátorokat al kal ma zó prog ra mok (így a
Kom pá nia Ala pít vány is) ked ve zőbb fo gad ta tás ra ta lál tak a részt ve vő di á kok kö ré ben (Paksi
és Demetrovics, 2003) (1. áb ra).

Mű kö dé sünk fej lesz té se ér de ké ben lé nye ges nek tart juk an nak fel mé ré sét, ho gyan ér té ke -
lik a szer ve zet te vé keny sé ge it az azt igény be ve vők. Az is ko lai prog ra mo kat és pe da gó gus -
tré nin ge ket rend sze res vis  sza jel ző fel mé ré sek kel kí sér jük, a kép zé si idő szak ok vé gén hall ga -
tó ink vis  sza jel ző kér dő ívet töl te nek ki.

A hall ga tói kér dő ív (80 kér dés ből ál ló ano nim kér dő ív, 7 fo ko za tú ská lá val) ki tér a kép -
zés re ma gá ra vo nat ko zó kér dé sek re, a pre ven ci ós prog ra mok kal kap cso la tos kér dé sek re (fel -
ké szí tés, szer ve zés, a mun ka szín vo na la, ter he lés) és kü lön kér dés cso port fog lal ko zik az ala -
pít vány mint mun ka hely ér té ke lé sé vel és a szer ve zet bel ső mű kö dé sé re vo nat ko zó té mák kal,
ész re vé te lek kel, ja vas la tok kal.

A hall ga tók több év (2005–2009) át la gá ban leg ma ga sabb ra ér té ke lik a gya kor la ti mun ka
hasz nos sá gát kész sé ge ik fej lesz té sé ben (6,9), úgy vé lik, tu dá su kat és ké pes sé ge i ket jól tud ják
ka ma toz tat ni (6,4), s a Kom pá nia fej lő dé si le he tő sé get biz to sít szá muk ra (6,2). Ered mény, hogy
a szu per ví zió hasz nos sá gát 5,6 pont tal ér té ke lik. Ala cso nyabb pont ér té kek kel lát ták el az is -
ko lai mun kák kal kap cso la tos szer ve zést és tá jé koz ta tást (3,6–4,4).

Je len tős nek tart juk, hogy a hall ga tók tisz tá ban van nak az ala pít vány te vé keny sé gé nek fon -
tos sá gá val, azt ér té kes nek tart ják (6,7), úgy ér zik, szá mít hat nak tár sa ik ra (6,9) és az ala pít vá -
nyi iro da se gít sé gé re (6,6) (2009). 

Mind ez egy volt hall ga tó vis  sza te kin té se sze rint:

„A Kom pá ni á ban zaj ló cso por to zá si ta pasz ta la tok je len tet ték az ala pot so kunk ké sőb bi
mun ká já hoz: is ko la pszi cho ló gus ál tal ve ze tett ön is me re ti cso port hoz és pe da gó gus -
kép ző tré ning hez, szer ve zet pszi cho ló gus ál tal ve ze tett cé ges tré nin gek hez, pi ac ku ta tó
ál tal ve ze tett fó kusz cso port hoz, fel ső ok ta tás ban szak mai kész ség fej lesz tő cso port hoz. 

A Kom pá nia fon tos idő szak ban se gí tet te az egye tem és a mun ká ba ál lás kö zöt ti
át me ne tet, emel lett hasz no sít ha tó ci vil szer ve ze ti ta pasz ta la to kat sze rez tünk. A sze mé -
lyes kom pe ten ci ák fej lő dé se mel lett je len tős nek tar tom, hogy az ala pít vány cso por to -
zás ra szo ci a li zál, ter jesz ti a cso por to zás szak mai kul tú rá ját a pá lya kez dők kö zött.

Az ala pít vány lé nye gi sa já tos sá ga, hogy két szin ten mű kö dik: a köz vet len pre ven -
ci ós mun ka mel lett a kor társ se gí tők sa ját sze mé lyes fej lő dé sét is se gí ti.” (F. Edi na,
pszi cho ló gus)

Kép zé si prog ra munk 2010-től akk re di tált. Jö vő re vo nat ko zó ter ve ink a kép zés és a szak -
mai gya kor lat fej lesz té sé re fó ku szál nak: en nek irá nya it a fo lya mat jel le gű cso port mun ka rész -
ará nyá nak nö ve lé sé ben, a nem is ko lai szín te re ken fo lyó szak mai mun ka erő sí té sé ben, a mi -
nő ség biz to sí tás fej lesz té sé ben, va la mint a szin ten tar tó kép zés biz to sí tá sá ban, a szak mai
kö zös ség to váb bi erő sí té sé ben lát juk.
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SUMMARY

KOM PÁ NIA PEER HELPER EDUCATION PROG RAM:
NGO’S WAYS TO PREPARE HELPING PROFESSIONALS

Our group has been involved in peer help since 1989 that is a specific field of youth mental
health and health promotion. We established Kom pá nia Foundation in 1997 which provides
organizational framework to help and support peer help activity. 

The general aim is the improvement of mental health and health promotion, including the
development of self awareness and relationship culture, and also helping the social
participation of young people, disseminating health behavior, mostly with the promotion and
use of social procedures. 

The programs either organized in schools or beyond schools are led by university students.
For them we offer a 200 hour long practice oriented training course in a module structure
(PEP: Peer Helper’s Education Prog ram). The participants are trained to conduct group
sessions and preventive youth programs held at different locations and settings.

Psychology and social work graduates are often not completely satisfied with certain
university courses in regard to their self awareness, professional or social interests. 

Our training and our practical fieldwork are based on exploiting the peer effects and the
ext ra potential in peer groups, strengthening and extending the competencies, helping skills
of psychology and social work students. In our paper we present our in-service training, give
an idea about what our existing preventive programs are like and we review the role that
practical work plays in the preparation and career socialization.
Keywords: NGO, health promotion, peer training, cross age tutoring, psychology education 
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ÖSSZEFOGLALÓ

A ver bá lis fluencia- (vagy más né ven szó ge ne rá lá si) fel ada tok ban a sze mé lyek nek meg ha tá -
ro zott sza bá lyok sze rint, kor lá to zott idő alatt kell a le he tő leg több szót elő hív ni uk. A fel adat -
tal a sza vak gyors, ru gal mas elő hí vá sán ke resz tül a le xi kon, a sze man ti kus me mó ria és a vég -
re haj tó mű kö dés együtt mű kö dé se mér he tő, to váb bá meg is mer he tők a sza vak elő hí vá si
stra  té  gi ái és a le xi kai-sze man ti kai fej lő dés is. A ver bá lis fluencia a kog ni tív za va rok szá mos
for má já ra ér zé keny. A kli ni kai vizs gá la tok ban ál ta lá ban a vá la szok, a hi bák és az is mét lé sek
men  nyi sé gi meg ha tá ro zá sá val fe je zik ki a tel je sít ményt. To váb bi le he tő ség a folyamatmeg kö -
ze lítést al kal ma zó mi nő sé gi elem zés, amely a meg ol dást be fo lyá so ló stra té gi ai mű ve le te ket
igyek szik meg ra gad ni. A mód szer ta ni ta nul mány be mu tat ja a ver bá lis fluenciafeladatok tí pu -
sa it és fel vé tel ét, majd is mer te ti azok kvan ti ta tív és kva li ta tív ér té ke lé si rend sze rét.
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ÁL TA LÁ NOS LE ÍRÁS

A kli ni kai, kí sér le ti és fej lő dés pszi cho ló gi ai vizs gá la tok ban szé les kör ben al kal ma zott ver bá -
lis fluencia- (vagy más né ven szó ge ne rá lá si) fel ada tok a sza vak gyors, ru gal mas elő hí vá sán
ke resz tül a le xi kon, a sze man ti kus me mó ria és a vég re haj tó funk ció (úgy mint stra té gi ai ke re -
sés, fris sí tés, gát lás, vál tás és elő hí vás in dí tá sa) együt tes mű kö dé sét mé rik. Az em lé ke ze ti kont -
roll funk ci ók mel lett a fel ada tok jel le gük ből adó dó an gyer mek kor tól al kal maz ha tó ak a sza vak
elő hí vá si stra té gi á já nak és a le xi kai-sze man ti kai há ló za tok fej lő dé sé nek és mű kö dé sé nek
vizs gá la tá ra is. A vizs gá la ti sze mély nek a fluenciafeladatokban meg ha tá ro zott sza bá lyok sze -
rint, kor lá to zott idő alatt kell a le he tő leg több szót elő hív nia. A fel adat ban nyúj tott tel je sít mény
a men tá lis le xi kon ban tá rolt sza vak vissza nye ré sé től és a fo lya mat kont roll já tól függ. Ezek 
a fel ada tok ér zé ke nyek a kog ni tív za va rok szá mos for má já ra.

A ver bá lis fluenciafeladatok kö zül leg is mer tebb a be tű- és a kategóriafluencia. A betű -
fluencia (fonémafluencia) ese té ben adott be tű vel (itt K, T, S) kez dő dő sza va kat kell a sze mé -
lyek nek mon da ni uk. A kategóriafluencia-feladatban (sze man ti kus fluencia) olyan sza va kat kell
pro du kál ni, ame lyek egy elő re meg ha tá ro zott ka te gó ria alá tar toz nak (itt ál lat, gyü mölcs). 
A kategóriafluencia to váb bi vál to za ta a váltásfluencia, amely két ka te gó ria al ese te i nek pár hu -
za mos, vál ta ko zó elő hí vá sát vár ja el (itt egy ru ha ne mű, egy hang szer, egy ru ha ne mű, egy
hangszer…). Élet sze rű sé ge mi att ter jedt el az ún. ad hoc fluenciafeladat (itt szu per mar ket, ut ca),
amely kli ni kai szű rés nél a kategóriafluenciát he lyet te sít he ti is. Újabb ke le tű fel adat tí pus az
akciófluencia, amely ben a sze mé lyek nek igé ket, em be ri cse lek vé se ket kell gyors egy más után -
ban fel so rol ni uk (Platt et al., 1996). A Woods és mun ka tár sai (2005) ál tal idé zett ku ta tá sok sze -
rint a ha gyo má nyos ver bá lis fluenciahelyzetekhez vi szo nyít va az ige ge ne rá lá si fel adat ér zé -
ke nyebb és spe ci fi ku sabb a fron tá lis rend szer ká ro so dá sá ra.   

A fluenciafeladatokban ha gyo má nyo san a sza vak szá má ban mé rik az 1 perc alatt el ért tel -
je sít ményt. Emel lett kü lön szá mol ják a sza bály sér tő meg ol dá so kat és az is mét lést, il let ve a
perszeverációt. A ha gyo má nyos és leg gyak rab ban hasz nált el já rás mel lett a ver bá lis
fluenciateszteknek szá mos fel vé te li tech ni ká ja is mert, így en nek szak iro dal má ban kü lön bö -
ző szer zők vál to za tos hí vó in ge re ket, el té rő meg sza kí tá si kri té ri u mot (idői kor lát [pl. 60 má -
sod perc vagy 5 perc] vagy meg ha tá ro zott szó szám hoz kö tött fel adat idő), kü lön bö ző vá lasz -
adá si mó do kat (szó ban vagy írás ban) al kal maz hat nak. A ver bá lis fluenciafeladatok kü lön bö ző
vál to za ta i ról és azok nor ma ér té ke i ről Lezak és mun ka tár sai (2004), va la mint Mitrushina és
mun ka tár sai (2005) nyúj ta nak rend sze re ző át te kin tést. A gyer me kek nél hasz ná la tos fel adat tí -
pu sok ról és az azok ér té ke lé sé hez tám pont ként szol gá ló ada tok ról Baron (2004) mun ká já ban
ol vas ha tunk. 

A ver bá lis fluenciatesztek kö zül leg is mer tebb a Benton és Hamsher (1978) ál tal ki dol go zott
Kont rol lált Szó be li Szó as  szo ci á ci ós Teszt (Controlled Oral Word Association Test, COWA),
ame lyet ha zánk ban is al kal maz nak. A ma gyar klinikumban emel lett több olyan el já rás adap -
tá ci ó ja is is mert, ame lyek tar tal maz nak ver bá lis fluenciafeladatokat. Ezek fő ként a fron tá lis
diszfunkciók, a demencia és az afá zia di ag nosz ti ká já ra szol gál nak. Pél da ként em lít het jük a
Fron tá lis Le beny Ská lát (Dubois, Slachevsky, Litvan és Pillon, 2000), az Addenbrooke’s Kog -
ni tív Vizs gá la tot (Mathuranath et al., 2000; Stachó et al., 2003) vagy a Wes tern-afá zia tesz tet
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(Kertesz, 1982; Osmanné, 1991). A ma gyar fej lesz té sű el já rá sok kö zül ki emel jük a Pataky Ilona
ál tal ki dol go zott, kli ni kai di ag nó zis ban hasz nált Szófluenciatesztet (a szer ző sze mé lyes köz -
lé se alap ján), amely 3 rész ből áll, és ré szen ként 3 per cen ke resz tül vizs gál ja a mo bi li zált sza -
vak szá mát. A teszt két betűfluencia-feladattal kez dő dik („K” és „S”). A har ma dik sza kasz ban
a vizs gá la ti sze mély bár mi lyen be tű vel mond hat sza va kat, de az el ső két fel adat ban sze rep lő
vá la szo kat nem is mé tel he ti meg. A teszt e vál to za tá ban a sze mély ne ve ket is mond hat, is mé -
tel nie azon ban nem sza bad. A szak iro da lom ban ál ta lá no san el fo ga dott, hogy élet kor tól füg -
get le nül a sze mé lyek a kategóriafluenciában több szót mon da nak, mint a betűfluenciában. Ez
alap ján a ka te gó ria ala pú szó ge ne rá lá si hely zet kön  nyebb nek te kint he tő, mint a kez dő hang sze -
rin ti elő hí vás. A kategóriafluenciához vi szo nyít va, ame lyet a szó je len tés se gít, a betűfluencia
erő seb ben tá masz ko dik a stra té gi ai ke re sés re, na gyobb kog ni tív fle xi bi li tást igé nyel, il let ve 
a be tű ak ti vál ta ke re sé si hely zet ben a sza vak nak na gyobb hal ma zát szük sé ges a sze mé lyek nek
át vizs gál ni.

A nyel vi ké pes sé gek re épü lő vég re haj tó funk ció-fel ada tok alap ve tő en a random ge ne rá -
lást hang sú lyoz zák. Egész sé ges sze mé lyek nél is ko lás kor tól rej tet ten még is meg je le nik a stra -
té gi ák hasz ná la ta, amely két mű ve le tet fog lal ma gá ba, a cso port kép zést és a vál tást. E két mű -
ve let ha té kony sá ga ha tá roz za meg a ver bá lis fluenciafeladatban a vá la szok meny  nyi sé gét.
Neuropszichológiai vizs gá la tok ban a ver bá lis fluenciafeladatokat, a kog ni tív fle xi bi li tás és 
a ke re sé si stra té gia mé ré se ként, gyak ran al kal maz zák a kog ni tív funk ci ók ép sé gé nek fel tér -
ké pe zé sé re (Koren, Kofman és Berger, 2005).

A kli ni kai vizs gá la tok ban ál ta lá ban a vá la szok, a hi bák és az is mét lé sek men  nyi sé gi
meg ha tá ro zá sá val fe je zik ki az egyén re, il let ve cso port ra jel lem ző tel je sít mény szin tet. En nek
az ér té ke lé si mód nak az elő nye, hogy vi szony lag egy sze rű en és gyor san el vé gez he tő, s az így
nyert mu ta tók ér zé ke nyek az agy sé rü lés re. Az ered mé nyek ér té ke lé sé ben to váb bi le he tő ség a
folyamatmegközelítést al kal ma zó men  nyi sé gi elem zés, amely a meg ol dás szín vo na lát be fo -
lyá so ló stra té gi ai mű ve le te ket igyek szik meg ra gad ni. A men  nyi sé gi elem zés ön ma gá ban is
alkal maz ha tó, a mi nő sé gi ér té ke lés emel lett to váb bi tám pon to kat ad hat. A két fé le elem zést
külön rész ben is mer tet jük. Az ál ta lunk be mu ta tás ra ke rü lő ér té ke lé si rend szer át te kin té sét és
hasz ná la tát a mel lék le tek ben ta lál ha tó táb lá za tok se gí tik. 

A TESZT BE MU TA TÁ SA

A ver bá lis fluenciateszt fel vé tel éhez a vizs gá la ti űr lap, stop per óra és dik ta fon szük sé ges. A tesz -
tet egyé ni hely zet ben, egy ülés ben, csen des he lyi ség ben ves  szük fel. A vizs gá la ti sze mély nek
fel ada ton ként 60 má sod perc alatt kell a meg adott hí vó in ger nek meg fe le lő le he tő leg több szót
pro du kál nia. 

A fel ada tot az aláb bi mó don mu tat juk be a sze mé lyek nek (gyer me kek nél a meg szó lí tást
ér te lem sze rű en mó do sít juk, il let ve több meg erő sí tést al kal ma zunk): „Elő ször mon dok egy betűt
és utá na ar ra ké rem, hogy mond jon 1 perc alatt mi nél több olyan szót, amely ez zel a be tű vel
kez dő dik! So rol ja a sza va kat mi nél gyor sab ban! Ne mond jon tu laj don ne ve ket, pél dá ul sze mé -
lyek, ál la tok, föld raj zi he lyek vagy már kák ne vét, mert azok nem szá mí ta nak! Ne is mé tel jen,

A verbális fluenciatesztek felvételének és értékelésének módszertana 55



és ne mond ja több ször ugyan azt a szót más vég ző dé sek kel!” Ezt kö ve tő en egy pél da fel adat se -
gít sé gé vel de monst rál juk a teszt meg ol dá sát, to váb bá el len őriz zük a fel adat meg ér té sét. „Most
te gyünk egy pró bát! Azt mon dom »l«, ak kor er re mond hat ja pél dá ul azt, hogy »létra«, »lök«
vagy »lassú«. Most pró bál jon mon da ni né hány to váb bi »l« be tű vel kez dő dő szót! Kezd he ti!”
A teszt fel ada tok ra tör té nő to vább lé pés kri té ri u ma két önál ló an adott jó vá lasz. Amen  nyi ben
ez nem tel je sül, ak kor a fel ada tot pél dák se gít sé gé vel to vább ma gya ráz zuk. Mi u tán meg győ ződ -
tünk ar ról, hogy a sze mély meg ér tet te a fel ada tot, az aláb bi inst ruk ci ó val kezd jük a tesz te lést:
„Kö szö nöm, lá tom, hogy ér ti a fel ada tot. Ak kor most mon dok egy má sik be tűt, és pró bál jon meg
gyor san mi nél több olyan szót mon da ni, amely ez zel a be tű vel kez dő dik! Ne fe led je, hogy ne vek
vagy ugyan az a szó több ször nem sze re pel het!” A teszt ben to váb bi se gít ség nem ad ha tó. 

A fel ada tok pon tos inst ruk ci ó ját és a fel vé tel sor rend jét a vizs gá la ti űr lap tar tal maz za,
amely nek elekt ro ni kus vál to za tát az el ső szer ző ké rés re e-mailben el kül di. Az űr lap két for -
má ban ke rült ös  sze ál lí tás ra. Az egyik vál to zat a gyer me kek ese té ben hasz ná la tos inst ruk ci ó -
kat tar tal maz za, míg a má sik ban az uta sí tá sok a fel nőt tek nek szó ló meg fo gal ma zás ban sze re -
pel nek. A két vál to zat egyéb te kin tet ben meg egye zik.

Elő ször min dig a há rom betűfluencia-feladatot ex po nál juk (K, T, S), majd ezt kö ve ti a két
kategóriafluencia (ál lat, gyü mölcs), a két ad hoc fluencia (ut ca, szu per mar ket), a váltásfluencia
(ru ha/hang szer), majd vé gül az akciófluencia (igék). 

A fel adat tel je sí té sé nek meg kez dé sét „kezd he ti!” fel szó lí tás sal (az időt et től mér jük!), be -
fe je zé sét az „állj!” el hang zá sá val (60 má sod perc el tel té vel) je lez zük. A betűfluencia-feladatban
ügyel jünk ar ra, hogy a hí vó in ge re ket izo lált ej tés ben ex po nál juk, ne pe dig szó tag ok for má já -
ban. Amen  nyi ben va la me lyik fluenciafeladatban a hí vó in ger el hang zá sát kö ve tő el ső 15 má -
sod perc le tel té vel a vizs gá la ti sze mély nem vá la szol, ak kor meg is mé tel jük az inst ruk ci ót. 
Ha a vá la szok kö zöt ti szü net meg ha lad ja a 15 má sod per cet, ak kor a sze mélyt to váb bi pró bál -
ko zás ra biz tat juk: „Pró bál jon még né há nyat mon da ni!” Mind egyik fel ada tot be mu tat juk, 
és a vá lasz adás ra ren del ke zé sé re ál ló időt ki vár juk, még ak kor is, ha a ko ráb bi fel ada tok meg -
ol dá sa si ker te len volt. A vá la szok kö zött az ér té ke lés szem pont já ból vi tás sza vak is meg je len -
het nek (pl. „T” be tű nél a ’tata’), ame lyek ér tel mét az 1 perc le tel te után tisz táz zuk („Mit je -
lent az, hogy ’tata’?”). A mi nő sé gi elem zés cél já ból a ka te gó ria- és ad hoc fluencia ese té ben
a válasz adást a stra té gi ák ra vis  sza kér de zés is kö vet he ti.

A fluenciafeladatok meg ol dá sá ról hang fel vé telt ké szí tünk, vagy pár hu za mos jegy ző -
könyv ve ze tés sel a vizs gá la ti űr lap meg fe le lő ré szé be szó sze rint le je gyez zük. Hang rög zí tés ese -
tén te hát – amen  nyi ben az anyag utó lag le hall ga tás ra ke rül – az írá sos jegy ző könyv ve ze tés mel -
lőz he tő. A hang anyag vis  sza hall ga tá sá ra el ső sor ban az al kal ma zott stra té gi ák azo no sí tá sá hoz
le het szük ség, ami hez az idő be li üte me zés kö ve té se is tám pon tot nyújt.

A vá la szok le írá sa kor a sza vak so ro za tát ál ló egye ne sek kel 15 má sod per ces in ter val lu mok -
ra ta gol juk. Az is mé telt sza va kat szag ga tott vo nal lal, a hi bás vá la szo kat ka ri ká zás sal je löl jük
az űr la pon. A spon tán kor rek ci ót át hú zás sal je lez zük. 
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A VER BÁ LIS FLUENCIATELJESÍTMÉNY MÉ RÉ SE – MEN  NYI SÉ GI ELEM ZÉS

A verbálisfluencia-tesztben men  nyi sé gi szem pont ból az egyes té te le ket az aláb bi mu ta tók ban
fe jez zük ki:
– a he lyes vá la szok szá ma: min den jó meg ol dás 1 pon tot ér
– a hi ba szám: azo nos tő ről tör té nő szó kép zés (ki vé ve, ha el té rő je len tés re utal nak), tu laj don -
név, ér tel met len szó, nem meg fe le lő hang gal kez dő dő szó, vagy nem a meg adott ka te gó ri á ba
tar to zó vá lasz (lásd inst ruk ció)
– az is mét lés, perszeveráció (az el ső a vá lasz ké sőb bi meg is mét lé sét, az utób bi a vá lasz meg -
ta pa dá sát je len ti)

A VÁ LA SZOK ÉR TÉ KE LÉ SÉ NEK ÁL TA LÁ NOS EL VEI

A spon tán kor rek ci ót el fo gad juk, az az a ja ví tott vá lasz nem szá mít hi bá nak. A szleng-, trá gár
és az ide gen nyelv ből át vett, ma gyar ban is meg ho no so dott sza va kat he lyes meg ol dás nak te -
kint jük. A ma gyar nyelv sa já tos sá ga i ból ki in dul va a vá la szok ér té ke lé sé hez a kö vet ke ző
szem pont sort dol goz tuk ki.

A. 
A betűfluencia-feladatban nem szá mít juk „kü lön” szó nak, de nem te kint jük is mét lés nek vagy
hi bá nak:
– ha egy szó tő és an nak jel vagy rag tí pu sú tol da lék kal el lá tott alak jai együt te sen elő for dul nak
(pl. em ber ~ -t, -nek, -rel, -ért, -ré, -ben, -en, -nél, -re, -ről, -be, -ből, -hez, -től, -ig, -ként, -ül) 
– az ige kö tős igék (pl. „ki megy, ki néz, ki ug rik” egy szó nak szá mít) 
– a szó tő és an nak kép ző vel el lá tott alak ja i nak együt te se elő for du lá sa ese tén egy szó nak szá -
mí tód nak az aláb bi ese tek:

• -ka/-ke, -cska/-cske (pl. „ku tya és ku tyács ka”)
• -ás/-és (pl. „ta ka rít és ta ka rí tás”, „mos és mo sás”), ki vé ve, ha önál ló sul va, mó do sult je -

len tés sel a szó tár ban önál ló cím szó ként meg je le nik (pl. „áll és ál lás”)
• -ó/-ő (pl. „fut és fu tó”, „lő és lö vő”), ki vé ve, ha az ese ti cse lek vő vagy esz köz je lö lé se

in téz mé nye sült for má ban a szó tár ban önál ló cím szó ként meg je le nik (pl. „ta nít és ta ní -
tó”, „fűt és fű tő”, „ás és ásó”, „vés és vé ső”)

• -i (pl. „egye tem és egye te mi”)
• -beli (pl. „faj ta és faj ta be li”)
• -s kép ző ese té ben a mel lék név ala pú kép zé sek (pl. „kék és ké kes”, „an gol és an go los”),

ugyan ak kor a fő név ala pú kép zé se ket kü lön szó nak te kint jük (pl. „dob és do bos”, „ének
és éne kes”)

• -hat/-het (meg en ge dő, min den igé nél azo nos je len tés vál to zást okoz, pl. „kap és kap hat”,
„lép és lép het”)

• -gat/-get (gya ko rí tó, min den igé nél azo nos je len tés vál to zást okoz, pl. „néz és né ze get”),
de a lexikalizált for má kat kü lön szó nak ves  szük (pl. „te re get”, „mo so gat”, „lá to gat”)
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• -(t)at/-(t)et (mű vel te tő, min den igé nél azo nos je len tés vál to zást okoz, pl. „ol vas és ol vas tat”),
de a lexikalizált for má kat kü lön szó nak ves  szük (pl. „itat”, „szop tat”)

• -en/-an (pl. „szép és szé pen”)
• -ül/-ul (csak ha tá ro zó szó kép zé se ese tén, pl. „olasz és ola szul”, „pi masz és pi ma szul”,

„meg gon do lat lan és meg gon do lat la nul”)
• -lag/-leg (pl. „lo gi ka és lo gi ka i lag”, „ze ne és ze ne i leg”)
• -kor (pl. „ér ke zés és ér ke zés kor”, „le fek vés és le fek vés kor”)
• -ként/-képpen, -stul/-stül
Az ilyen tí pu sú vá la szok együt tes elő for du lá sa ese tén az érin tett sza vak ra ös  sze sen egy

pon tot adunk. Így pél dá ul a „ta nít, ta nít gat” 1 pon tot ér.

B. 
A betűfluencia-feladatban „kü lön” szó nak te kint jük és kü lön pon toz zuk az aláb bi kép zők elő for -
du lá sát:
– -ság/-ség (pl. „pi ros és pi ros ság”, „zöld és zöld ség”, „hegy és hegy ség”)
– itás (pl. „na iv és na i vi tás”, „ba ná lis és ba na li tás”)
– s kép zőt fő név ala pú kép zés ese tén (pl. „ku ka és ku kás”, „óra és órás”)
– atlan/-etlen, -talan/-telen (pl. „hely és hely te len”, „jár és já rat lan”, „gond, gon dat lan és
gond ta lan”)
– nyi (pl. „po hár és po hár nyi”)
– zik (pl. „internet és internetezik”)
– l (pl. „boksz és boxol”)
– ál (pl. „ana lí zis és ana li zál”, „ci vi li zá ció és civilizál(t)”, „sza bo tázs és sza bo tál”)
– (s)kodik/-kedik/-ködik (pl. „okos és okos ko dik”, „ban kár és bankároskodik”)
– g, -n (pl. „csö rög és csör ren”, „cseng és csen dül”, „zi zeg és ziz zen”)
Az ilyen tí pu sú vá la szok együt tes elő for du lá sa ese tén az érin tett sza vak ra kü lön-kü lön meg -
ad juk az 1 pon tot. Így pél dá ul a „sür göny, sür gö nyö zik” 2 pon tot ér.

C.
Ös  sze tett sza vak nál an nak el dön té sé hez, hogy két szó együt te se elő for du lá sa ese tén azok önál ló
vá lasz nak szá mít-e vagy sem, a Ma gyar ér tel me ző ké zi szó tár nyújt ala pot. Az ál ta lá nos elv sze rint
a ké zi szó tár ban önál ló cím szó ként meg ta lál ha tó sza va kat kü lön-kü lön is pon toz zuk. Így pél dá ul a
kor cso lya, kor cso lya pá lya 1 szó nak szá mít, de a sí bot és a sí léc ket tő nek. Az ér té ke lés alap ja az ösz -
sze té tel át tet sző sé ge, az az a transz pa rens-ös  sze kap cso lá sok (pl. „kő ház, kő út, kő ke rí tés, kő szo bor”)
nem te kint he tők kü lön vá lasz nak. Így az előb bi pél dá ban fel so rolt sza vak ös  sze sen 1 pon tot ér nek. 

D.
A kategóriafluencia-helyzetben a vá la szo kat az aláb bi el vek sze rint ér té kel jük:
– „Ál la tok”: Az inst ruk ció sze rint kü lön bö ző ál la to kat kell fel so rol ni, így egy ál lat faj el té -
rő fej lő dé si sza ka sza i ra (pl. „bocs, med ve”) vagy ne mi vál to za ta i ra vo nat ko zó el ne ve zé sek (pl.
„ka kas, tyúk”) egy vá lasz nak szá mí ta nak. Ilyen eset ben az el ső szó ra adunk pon tot, a töb bit
zá ró jel be tes  szük, de nem szá mít juk hi bá nak.
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– Fő fo ga lom és an nak spe ci á lis al ese te i nek együt tes fel so ro lá sa ese tén a fő fo ga lom ra nem
adunk pon tot (zá ró jel be tes  szük), az al ese te ket le szá mol juk (pl. ba rack, sár ga ba rack, őszi ba -
rack 2 pont). Ez ak kor is ér vé nyes, ha nem kö ve zet le nül egy más után je len nek meg a vá lasz -
ban. Ha csak a fő fo ga lom je le nik meg al ese tek nél kül, ak kor azt ves  szük a szá mí tás nál fi gye -
lem be.
– A szi no ni mák egy vá lasz nak szá mí ta nak (pl. „macs ka, ci ca”).
– A me se be li, mi to ló gi ai lé nyek vagy ál lat me se hő sök meg ne ve zé se (amely rit kán for dul
elő) hi bá nak szá mít.

E. 
Az ad hoc fluencia ese tén a vá la szok he lyes sé gé nek meg íté lé se a va ló ság hoz, a hét köz na pi ta -
pasz ta la tok hoz vi szo nyít va tör té nik. A re a li tás szem pont já ból bi zony ta lan vá la szok ra a fel adat
fel vé te le után rá kér de zünk. (Pél dá ul el kép zel he tő-e, hogy egy szu per mar ket ben le hes sen ele -
fán tot vá sá rol ni? Tisz tá zó kér dés sel ki de rül het, hogy a sze mély plüss ele fánt ra gon dolt, 
s egyéb já té kok kö zött em lí tet te azt.) A fő fo gal mak és szi no ni mák pon to zá sa meg egye zik 
a kategóriafluenciánál le ír tak kal. 

F. 
A váltásfluencia-feladatban nem szá mít, hogy a vizs gá la ti sze mély me lyik ka te gó ri á val kez di
a vá lasz adást. Itt a vá la szok, a hi bák és az is mét lé sek mel lett a vál tá sok szá mát is meg ad juk.
A vál tá so kat sza van ként és nem szópáronként szá mol juk. Pél dá ul: „ci pő, dob, nad rág, he ge dű,
kesz tyű” ese tén a vál tá sok szá ma négy. 

G. 
Az akciófluencia-feladatban az igé ket (pl. por szí vó zik), to váb bá az „-ás/-és” kép ző vel el lá -
tott ala ko kat (pl. por szí vó zás) és a fő né vi ige ne ve ket (pl. por szí vóz ni) fo gad juk el ér vé nyes
meg ol dás ként. Az ige kö tős igék ér té ke lé se kor az aláb bi szem pont ok az irány adó ak:
– A vá laszszám meg ha tá ro zá sa kor az azo nos ige kö tő vel kez dő dő, de el té rő igei tö vet tar -
tal ma zó ala ko kat kü lön-kü lön el fo gad juk és pon toz zuk. Pél dá ul: „meg néz, meg hall gat, meg -
vizs gál” meg ol dá sért 3 pon tot adunk. 
– Nem szá mít kü lön vá lasz nak, de nem te kint jük is mét lés nek vagy hi bá nak ugyan azon ige -
tő kü lön bö ző ige kö tő vel el lá tott alak ja i nak együt tes meg je le né sét (pl. „be megy, ki megy,
átmegy”). Ugyan ez az elv ér vé nyes egy ige tő és an nak ige kö tő vel el lá tott vál to za tá nak együt -
tes elő for du lá sá ra (pl. „ug rik, át ug rik”). Ki vé telt je len te nek ez alól a nem transz pa rens je len -
té sű ige kö tős igék (pl. „rúg, be rúg [ré szeg]”), ahol mind egyik vá lasz ra pon tot adunk.
– Egy so ro za ton be lül is mét lés nek szá mít ugyan an nak az igé nek a ra go zá sa (pl. „ol va sok,
ol vas hat, ol va sott”) vagy az azo nos ige tö vű ala kok együt tes elő for du lá sa (pl. „néz, né zés”).

A hi ba szám meg ha tá ro zá sa kor a nem cse lek vést ki fe je ző sza va kat (pl. „sü tő”) és a nem
em ber re jel lem ző te vé keny sé ge ket (pl. „fotoszintetizál”) ves  szük szám ba. A nem egy ér tel mű
fő név-ige ho mo ni mák je len té sé re a fel adat idő le tel te után a vizs gá ló nak rá kell kér dez nie 
(pl. „vár”, „csap”).
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A men  nyi sé gi elem zés ben hasz nált mu ta tók ról rend sze re ző át te kin tést nyújt az A.1. mel -
lék let. Gyer me kek ese té ben a vá la szok men  nyi sé gi ér té ke lé sé hez tám pont ként hasz nál ha tók
a Baron (2004) ál tal kö zölt an gol nyel vű min ták ada tai. Tá jé koz ta tó jel leg gel az 1. táb lá zat
is mer te ti sa ját, gyer me kek vizs gá la tá ból szár ma zó, a be tű- és kategóriafluencia, il let ve az ad
hoc fel adat ban ka pott át la gos összpontszámokat. Fel nőtt vizs gá la ti sze mé lyek tel je sít mé nyé -
nek ér té ke lé sé hez Lezak és mun ka tár sai (2004) vagy Mitrushina és mun ka tár sai (2005) mun -
ká já ra, il let ve a COWA, Addenbrooke’s Kog ni tív Vizs gá lat vagy a WAB ma gyar nyel vű vál -
to za ta i ban sze rep lő ada tok ra tá masz kod ha tunk. Az ad hoc fluencia men  nyi sé gi ér té ke lé sé hez
a 2. táb lá zat ban kö zöl jük fi a tal fel nőtt min tán gyűj tött ered mé nye in ket.

1. táb lá zat. Ma gyar gyer me kek nél a be tű- és kategóriafluencia, il let ve az ad hoc fel adat ban ka pott át la gos
összpontszámok (az ada tok tá jé koz ta tó jel le gű ek!)

2. táb lá zat. Ma gyar fi a tal fel nőt tek nél az ad hoc fel adat ban ka pott át la gos vá lasz szá mok (az ada tok 
tá jé koz ta tó jel le gű ek!)
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A VER BÁ LIS FLUENCIA MÖ GÖT TES STRA TÉ GI ÁI – MI NŐ SÉ GI ELEM ZÉS

A fluenciafeladatokban a sze mé lyek haj la mo sak a sza va kat fu ta mok ban (lö ket sze rű me ne tek -
ben) ge ne rál ni, és az egy me net ben pro du kált sza vak egy más sal gyak ran sze man ti kai kap cso -
lat ban áll nak. Ez kü lö nö sen a kategóriafluencia ese té ben igaz, amely nek ki me ne te gya kor ta
ér tel mes al ka te gó ri ák ba cso por to sít ha tó sza vak ból te vő dik ös  sze. A sza vak pro duk ci ó ja a
kategóriafluencia ese tén két egy más tól meg kü lön böz tet he tő fo lya ma tot fog lal ma gá ba: 1. alka -
te gó ri ák (sze man ti kus me zők, Gruenewald és Lockhead, 1980) ke re sé sét és 2. az adott al kate -
gó ri á ba tar to zó sza vak ge ne rá lá sát (cso por to sí tás vagy klaszterelés). A mö göt tes szubkategóriá nak
fel te he tő en nem le het az ös  szes té te lét egy szer re vissza nyer ni, a vá la szok kö zöt ti idő in ter val lum
nö ve ke dé se egy új búj ta tott ke re sés re (szubkategóriára) tör té nő át vál tás kez de tét je lez he ti. 

CSO PORT KÉP ZÉS FOR MÁI ÉS A VÁL TÁS

Ki in du lást je lent az idői cso por to sí tás (temporális klaszter), amely a sza vak fu tam sze rű meg -
je le né sé re épít, a sza vak kö zöt ti rö vid, a cso por tok kö zöt ti hos  szabb szü ne tek kel. A sze man -
ti kus fluenciában ez gyak ran a je len tés be li ös  sze kap cso ló dás ra is utal. 

A sze man ti kus cso por to sí tás te kin te té ben a fu ta mok sze man ti kus tar tal má nak elem zé se tör -
té nik ab ból a szem pont ból, hogy azok meg fe lel tet he tők-e va la mely al ka te gó ri á nak, il let ve az
egy mást kö ve tő fu ta mok kö zött azo no sí ta ni le het-e újabb sze man ti kus al ka te gó ri á kat. A sze mé -
lyek jel lem ző en elő ször egy szubkategóriát me rí te nek ki és az tán tér nek át egy új ra. A kate gó ria -
fluenciában te hát az elem zés a ka te gó ria al cso port ja i ra irá nyul, míg a betűfluenciában a fo no -
ló gi ai vagy mor fo ló gi ai ha son ló ság ra. 

Cso por tok kö zöt ti vál tás: A má sik mű ve let a kü lön bö ző sze man ti kai vagy fo no ló gi ai al -
ka te gó ri ák kö zöt ti vál tás. A cso port kép zés hez vi szo nyít va, amely vi szony lag au to ma ti ku san
tör té nik, a vál tás na gyobb erő fe szí tést igé nyel. Troyer és mun ka tár sai (1997) sze rint az op ti -
má lis fluenciateljesítmény egy al ka te gó ri á ba tar to zó ti pi kus pél dá nyok elő hí vá sán, majd az adott
cso port ki me rü lé sé vel új al ka te gó ri á ra tör té nő gyors vál tá son ala pul.

A CSO POR TOK MEG HA TÁ RO ZÁ SA ÉS MU TA TÓI

A verbálisfluencia-feladatokban ka pott vá la szok mi nő sé gi elem zé sé nek leg is mer tebb pro to -
koll ját Troyer, Moscovitch és Winocor (1997) dol goz ta ki, amely ben két vagy több ös  sze tar -
to zó szót te kin te nek cso port nak. A sza vak kö zöt ti kap cso lat ala pul hat hang zás be li vagy je len -
tés be li ha son ló sá gon. Raskin (1992) a cso por tok szá mát a kog ni tív fle xi bi li tás in di ká to rá nak
te kin ti és mód sze ré ben a klasztert két ös  sze tar to zó szó ként ha tá roz za meg, az az a cso por tok
itt min dig két egy mást kö ve tő szó ból áll nak. Míg te hát Troyer mód sze ré ben a klaszterek mére te
vál toz hat az ös  sze tar to zó sza vak szá má nak függ vé nyé ben (pl. az „ál la tok” ese té ben a „tigris,
orosz lán, ge párd, le o párd, pu ma” egy cso port), ad dig Raskin a cso por to kat szópáronként szá -
mol ja („tig ris, orosz lán, ge párd, le o párd” há rom cso port). 
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A FO NO LÓ GI AI CSO PORT MEG HA TÁ RO ZÁ SA

A fo no ló gi ai cso por tok pon to zá sa kor sa ját ku ta tá sunk ban Troyer (1997) mód sze rét kö vet jük.
A fo no ló gi ai klasztert ez alap ján leg alább két egy mást kö ve tő szó al kot ja, ame lyek re ér vé nyes
az aláb bi hang ta ni tu laj don sá gok va la me lyi ke: 
– azo nos kez dő be tű, ki vé ve a betűfluenciában (pl. a „szu per mar ket” ese tén a „pú der, pa ra -
di csom, por cu kor”)
– azo nos el ső két kez dő be tű (pl. „sál, sám li”)
– rí me lés (az az egy vagy több szó tag hang anya gá nak ös  sze csen gé se), amely le het tisz ta rím
(a sza vak rí me lő ré szé nek ma gán- és más sal hang zói is azo no sak, pl. „fecs ke-kecs ke”) és asz -
szo nánc (a rí me lő szó tag ok nak vagy csak a ma gán hang zói, vagy csak a más sal hang zói azo -
no sak, a töb bi hang csak ha son ló, pl. „bál na-már na”, „sas-sós”) 
– egy for ma el ső és utol só be tű, a sza vak csak egy ma gán hang zó ban tér nek el egy más tól 
(pl. „sár-sír-sör-sor”)
– ho mo ni mák („azo nos ala kú ság”, ami kor a két szó írás ké pe és/vagy han ga lak ja azo nos, 
de je len té sük tel je sen kü lön bö ző, pl. „só” (ve gyü let, fű szer) és „show” (elő adás)

A MOR FO LÓ GI AI KLASZTER MEG HA TÁ RO ZÁ SA

Te kin tet tel ar ra, hogy a ma gyar nyelv mor fo ló gi ai rend sze re az an gol hoz ké pest lé nye ge sen
gaz da gabb, to váb bá át te kint ve a vizs gá la ti sze mé lyek től nyert vá la szo kat in do kolt nak lát szik
a mor fo ló gi ai klaszter be ve ze té se (Ta kács, Kó bor és Tár nok, 2010). A mor fo ló gi ai klasztert
az egyi de jű leg je len le vő, szisz te ma ti kus fo no ló gi ai és sze man ti kai ha son ló ság ként de fi ni ál -
juk. Mor fo ló gi ai ro kon nak az azo nos tö vű vagy azo nos tol da lék kal el lá tott sza vak te kint he -
tők. Az azo nos tő ma ga után von ja a mor fo ló gi a i lag ro kon sza vak ala ki és je len tés be li ha son -
ló sá gát, tud ni il lik a tő je len té se és alak ja min den transz pa ren sen kép zett szó ban meg ta lál ha tó.
Pél dá ul a „po rol – por zik – por zó – por ta la nít” sza vak a ’por’ szó tő je len lé te mi att szá mí ta nak
mor fo ló gi ai ro kon nak. A „te á zik – ká vé zik – pi pá zik” sza vak a ’zik” tol da lék meg je le né se alap -
ján te kin ten dők ha son ló nak. A mor fo ló gi ai klasztert te hát leg alább két egy mást kö ve tő szó al -
kot ja, ame lyek mor fo ló gi a i lag kap cso lat ban van nak egy más sal, az az meg fe lel nek az aláb bi kri -
té ri u mok egyi ké nek: 
– azo nos szó tő re vis  sza ve zet he tő szó tá ri sza vak (pl. „lo vag – lo vas”, „fod ros – fod ro zó dik”)
– szó tő és a be lő le kép zett, de önál ló szó tá ri szó nak te kin tett sza vak (pl. „ló – lo vas”, „szó
– sza val”, „szür ke – szür ke ség – szür kü let”)

A SZE MAN TI KAI CSO PORT MEG HA TÁ RO ZÁ SA

A sze man ti kai cso port Troyer (2006) sze rint mi ni má li san két egy mást kö ve tő, azo nos al -
ka te gó ri á ba tar to zó szó ból áll. Troyer, Moscovitch és Winocor (1997) az „ál la tok” ka te gó -
ri á ra ki dol go zott egy lis tát, amely a ter mé sze tes cso por to sí tás leg jel lem zőbb al osz tá lya it
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tar tal maz za. Így az „ál la tok” ese té ben a kö zös cso port ba tar to zás alap ja le het az élő hely (pl.
af ri kai ál la tok), az em be ri fel hasz ná lás (pl. há zi ál lat) vagy a zo o ló gi ai ta xo nó mia (pl. macs -
ka fé lék). A „szu per mar ket” fel adat ra Tröster és mun ka tár sai (1989), va la mint Troyer (2000)
kö zölt ér té ke lé si rend szert, amely ben al cso port ként je len nek meg a gyü möl csök (pl. ba nán,
man gó, nek ta rin), az édes sé gek és nas sol ni va lók (pl. cu kor ka, keksz, rá gó, pat to ga tott ku -
ko ri ca), ház tar tá si (pl. mo só por, új ság, fel mo só) vagy pi pe re cik kek (pl. fé sű, gyógy sze rek,
fog krém). Ezek az ér té ke lé si rend sze rek a vizs gá la ti jegy ző köny vek ben sze rep lő vá la szok,
az az a gya kor lat alap ján ke rül tek ös  sze ál lí tás ra, és min ta ként szol gál nak a ma gyar vál to zat
ki dol go zá sá hoz. Az „ál la tok” és „szu per mar ket” Troyer, Moscovitch és Winocor (1997) 
ál tal ös  sze gyűj tött al osz tá lya it a B. mel lék let tar tal maz za. Mint azt a szer zők is hang sú lyoz zák,
az ál ta luk ös  sze gyűj tött lis ta nem tel jes, s az leg in kább tám pont ként hasz nál ha tó az ér té -
ke lés so rán. 

Robert és mun ka tár sai (1998) a kategóriafluencia-feladatok ese té ben a klaszterszámítás
mó do sí tott vál to za tát al kal maz ták. Egy részt szi go rí tot tak a cso por tok meg ál la pí tá sá nak kri té -
ri u mán. Vé le mé nyük sze rint két azo nos al osz tály ba tar to zó szó vé let len sze rű, spon tán as  szo -
ci á ció ré vén is meg je len het egy mást kö ve tő en. Amen  nyi ben a cso port kép zést a stra té gi ai mű -
ve le tek hasz ná la tá val ma gya ráz zuk, úgy an nak je len lét ét na gyobb biz ton ság gal ál la pít hat juk
meg há rom vagy több ös  sze tar to zó szó ese tén. Más részt a klaszterképzés alap ját újabb szem -
pont tal bő ví tet ték. Az „ál lat” és a „szu per mar ket” ese té ben a szo ros kap cso lat ban ál ló pá ro -
kat is cso port nak te kin tik. A szo ros kap cso lat alap ja le het a gya ko ri együtt já rás (ún. komp le -
men ter as  szo ci á ci ók, mint pl. ku tya-macs ka, ke nyér-vaj).

Mint lát hat tuk, Troyer, va la mint Robert a sze man ti kus klaszterek je len lét ének ki mon dá -
sá hoz el té rő kri té ri u mo kat al kal maz. Troyer pon to zá si rend sze re meg en ge dőbb (mi ni mum két
ös  sze tar to zó szó), Robert a cso port azo no sí tá sát szi go rúbb fel té tel hez kö ti (mi ni mum há rom
egy mást kö ve tő, azo nos al ka te gó ri á ba tar to zó szó). A fen ti ek ből ki in dul va a kategóriafluencia-
feladatok ese tén sa ját vizs gá la tunk ban a cso por tok meg ha tá ro zá sá ra egy al ter na tív mód szert
al kal ma zunk, amely le he tő sé get te remt az ér té ke lé si kri té ri u mok együt tes ke ze lé sé re. Sa ját elem -
zé si el já rá sunk ban meg kü lön böz te tünk két fé le cso por tot, s ezek elő for du lá sát kü lön-kü lön szá -
mol juk. Az egyik az ún. „eny he cso port”, amely alatt csak a két ele mű ös  sze tar to zást ért jük. 
A má sik, ún. „szi go rú cso port ba” so rol juk a 3 vagy több ös  sze tar to zó elem ből ál ló klasztereket.
Így pél dá ul a „gyü mölcs” hí vó in ger ese té ben az „őszi ba rack, sár ga ba rack, man du la, dió,
mogyo ró” meg ol dás ban egy eny he cso port (’barack’) és egy szi go rú cso port (’csonthéjasok’)
ke rül rög zí tés re Az eny he és a szi go rú cso por tok ra egy aránt egy-egy pon tot adunk.

A CSO POR TOK SZÁ MÁ NAK MEG HA TÁ RO ZÁ SA

Ter mé szet sze rű en a fo no ló gi ai cso por to sí tás in kább a betűfluencia-feladatokban je le nik meg,
míg a je len tés ala pú cso port kép zés a kategóriafluenciában jel lem ző. A fel adat nak meg fe le lő cso -
por to sí tás (pl. kategóriafluenciában a sze man ti kus cso por tok) te hát mind két fluenciatípusban
gya ko ribb, mint a fel adat nak nem meg fe le lő klaszterképzés (pl. betűfluenciában a sze man ti -
kai cso por to sí tás). Troyer és mun ka tár sai eb ből a ta pasz ta lat ból ki in dul va a mi nő sé gi elem zés
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so rán csak az ún. feladatkonzisztens cso por to kat szá mol ják (te hát a betűfluencia-feladatban
csak a fo no ló gi ai klasztereket, a kategóriafluenciában pe dig csak a sze man ti kai klasztereket).

Troyer és mun ka tár sai sze rint (1998 id. Abwender et al., 2001) a fel adat tí pus hoz il lesz -
ke dő cso por to sí tás a fonémafluenciában az exekutív stra té gia hasz ná la tá nak in di ká to ra.
Abwender és mun ka tár sai (2001) et től el té rő ér tel me zés sel dol goz nak. Ki in dul va ab ból a tény -
ből, hogy fel adat tí pus tól el té rő cso por to sí tás nem szá mít ál ta lá nos nak, úgy vé lik, hogy en nek
meg je le né se biz to sabb je le le het a szán dé kos stra té gia hasz ná lat nak, sem mint a feladatkonzisz -
tens cso por to sí tás. A feladatkonzisztens cso port kép zés a kategóriafluenciában a kö ze li fo gal mak
au to ma ti kus ak ti vá ci ó ja ré vén a sza vak hoz va ló pas  szí vabb hoz zá fé rést is tük röz he ti. Eb ből a
meg fon to lás ból ki in dul va sa ját vizs gá la ta ink ban a fel adat nak meg fe le lő (feladatkon zisz tens)
és a fel adat nak nem meg fe le lő (feladatdiszkrepáns) cso por to kat egy aránt szá mí tás ba ves  szük.

Elő áll hat olyan eset, ahol egy ki sebb klaszter egy na gyobb cso por ton be lül je le nik meg.
A be ágya zott ki sebb klasztereket nem ves  szük kü lön te kin tet be, csak a nagy cso por tot pon -
toz zuk. Pél dá ul a „kó la, kó bor, kór, kór ház” ese tén mind egyik vá lasz „kó”-val kez dő dik (egy
fo no ló gi ai klaszter), és az utol só két szó ban ezen fe lül a har ma dik be tű is azo nos, ez utób bit
azon ban már nem te kint jük önál ló cso port nak.

A vá la szok so ro za tá ban oly kor nem egy ér tel mű an nak meg íté lé se, hogy a cso port kép zés
hang zás be li vagy je len tés be li ös  sze tar to zá son ala pul-e. Pél dá ul a „K” be tű nél a „kagy ló,
kalamári” szópár egy szer re tesz ele get a fo no ló gi ai cso por to sí tás (meg egye ző el ső két be tű,
’ka’) és a sze man ti kus klaszterképzés (’tenger gyü möl csei’) kri té ri u má nak. A két fé le cso por -
to sí tás sza bály nak meg fe lel tet he tő meg ol dá so kat a fo no ló gi ai és a sze man ti kus klaszterek
szá má ba is be szá mít juk, ugyan ak kor az ös  sze sí tett cso port szám ban csak egy szer ves  szük eze -
ket fi gye lem be. 

A cso port kép zést a mi nő sé gi elem zés so rán a stra té gia hasz ná lat in di ká to rá nak te kint jük.
Eb ből adó dó an a vá la szok ban meg je le nő cso por tok szám ba vé te le kor a men  nyi sé gi ér té ke lés -
nél (vá lasz szám) fi gyel men kí vül ha gyott sza va kat (lásd 3.1. A., C. és D. pont) és az is mét lé -
se ket is be szá mít juk, ki vé ve a perszeverációt és a sza bály sér tő, hi bás meg ol dá so kat (ér tel met -
len vagy a hí vó in ger nek nem meg fe le lő szó). Így pél dá ul az „ál la tok” ese té ben a „te hén – bo ci
– bi ka” meg ol dás a vá lasz szám szem pont já ból 1 pon tot ér, ugyan ak kor a cso port kép zés
szem pont já ból klaszterként be szá mít juk. 

A CSO PORT MÉ RE TÉ NEK MEG HA TÁ RO ZÁ SA ÉS MU TA TÓI

A lét re ho zott cso por tok szá ma mel lett a mi nő sé gi elem zés szem pont já ból ér de mes meg vizs -
gál ni azt is, hogy a sze mé lyek jel lem ző en mi lyen nagy ágú cso por to kat hoz nak lét re, az az mek -
ko ra a cso por tok át la gos elem szá ma. 

A Troyer és mun ka tár sai (1997) ál tal ki dol go zott pro to koll sze rint az egyes cso por tok mé re -
té nek meg ha tá ro zá sa a má so dik szó nál, te hát a cso por ton be lü li is mét lés től kez dő dik (pl. azo nos
kez dő be tűk alap ján fo no ló gi ai klasztert al ko tó „táj, tá nyér, tál tos” ese tén a cso port mé ret = 2). 
A cso port mé re te te hát a cso por tot al ko tó sza vak szá ma mí nusz egy. A cso port mé ret be a hibá -
zá sok is be le szá mí ta nak, il let ve azok az is mét lé sek, ame lyek nem egy cso por ton be lül for dul nak
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elő. Ez a szá mí tá si me tó dus a kü lön bö ző cso por tok kö zött el szór tan meg je le nő is mét lé se ket
és a sza bály sér tő vá la szo kat a cso por tok lét re ho zá sá ra irá nyu ló tö rek vés je le ként ér tel me zi.
A perszeveráció eb ből a szem pont ból kü lön el bí rá lás alá esik, és a cso port mé ret meg ha tá ro -
zá sa kor ezek ki zá rás ra ke rül nek. Így pél dá ul, ha a sze mély a „T” be tű re azt mond ja, hogy „tőr,
kés”, ak kor a kés hi ba (nem „T”-vel kez dő dik), ugyan ak kor a tőr rel egy cso por tot al kot
(’vágószerszám’). Ha son ló a hely zet az is mét lés sel: az „ál lat” fel adat ban a „ku tya, macs ka, hör -
csög, egér, macs ka, tig ris, ge párd” vá lasz so ro zat ban a „macs ka” is mét lés, de két kü lön bö ző
klaszterben ta lál ha tó, így a cso por to sí tás szán dé ká nak te kint he tő. A fen ti e ket fi gye lem be véve
sa ját elem zé sünk ben mi is ezt a szá mí tá si mó dot kö vet jük. A cso por tok mé re té nek meg ha tá ro -
zá sa kor te hát a men  nyi sé gi ér té ke lés nél (vá lasz szám) fi gyel men kí vül ha gyott sza va kat (lásd
3.1. A., C. és D. pont) és az is mét lé se ket is be szá mít juk, ki vé ve a perszeverációt és a sza bály -
sér tő, hi bás meg ol dá so kat (ér tel met len vagy a hí vó in ger nek nem meg fe le lő szó). Így pél dá ul
a „gyü mölcs” ese té ben a „din  nye – sár ga din  nye – gö rög din  nye” meg ol dás a vá lasz szám szem-
pont já ból 2 pon tot ér, a cso port mé ret = 2. 

Az át la gos cso port mé re tet Troyer és mun ka tár sai (1997) a sze man ti kus me mó ria szer ve -
ző dé sé nek és az em lé ke ze ti elő hí vás ha té kony sá gá nak mu ta tó ja ként ér tel me zik. Az át la gos
csoport mé ret az egyes klaszterek mé re té nek ös  sze ge el oszt va a klaszterek szá má val. Ezt a mu -
ta tót fel adat tí pu son ként (ún. be tű, ka te gó ria, ad hoc és vál tás) ha tá roz zuk meg.

Troyer mód sze ré ben a cso port ba nem tar to zó, füg get len sza vak klasztermérete = 0, s eze ket
az át la gos cso port mé ret meg ha tá ro zá sa kor szá mí tás ba ve szik. Az önál ló sza vak 0 elem szá mú
klaszterként va ló be szá mí tá sát kri ti zál ja Abwender és mun ka tár sai (2001), mi vel vé le mé nye
sze rint ezek a sza vak ép pen az egy adott ka te gó ri á ból va ló elő hí vás hi á nyát jel zik. Rá adá sul
a Troyer ál tal be ve ze tett szá mí tá si mód nem ér zé keny a tel je sít mény kü lönb sé gek re. Így pél -
dá ul az „ál la tok” ese tén, ha az egyik sze mély vá la sza csak egy klasztert tar tal maz („ku tya,
macs ka”), ak kor az át la gos cso port mé ret itt ugyan úgy egy lesz (1/1 = 1), mint a „bál na (0),
orosz lán, tig ris, le o párd, ge párd (3), sas, só lyom (1), ku tya, far kas (1), ken gu ru (0), le ve li bé ka,
va rangy (1)” meg ol dást pro du ká ló sze mély ese té ben (0 + 3 + 1 + 1 + 0/5 = 1). Abwender és
mun ka tár sai (2005) ész re vé tel ét mér le gel ve sa ját ku ta tá sunk ban a ma guk ban ál ló sza va kat nem
az át la gos cso port mé ret meg ha tá ro zá sa kor nem ves  szük fi gye lem be. 

Elő for dul hat olyan eset, ahol két egy mást kö ve tő ka te gó ria át fe di egy mást, az az az első
és má so dik cso port bi zo nyos sza vai mind két klaszterbe be le tar toz nak. Ilyen kor a Troyer és
mun ka tár sai (1997) ál tal le fek te tett pon to zá si el vet kö vet ve úgy já runk el, hogy a köz tes, átfe -
dő sza va kat mind két cso port elem szá má ba be szá mít juk. Így pél dá ul a „ku tya, macs ka, tig -
ris, orosz lán” vá la szok ese té ben az el ső két szót „há zi ál lat ként”, az utol só 3 szót pe dig „macs -
ka fé lék ként” ér té kel jük, s a macs kát mind két klaszterméret meg ha tá ro zá sa kor fi gye lem be
ves  szük.

A pon to zás szem pont já ból kü lön ér de mes meg em lí te nünk azo kat a meg ol dá so kat, ame lyek -
ben a fo no ló gi ai és a sze man ti kai klaszterképzés kö zöt ti vál tás je le nik meg. „S” be tű ese té ben
pél dá ul a „sas, só lyom, se re gély, se reg, ser leg” vá lasz ban az el ső há rom szó ’madár’, az utolsó
há rom pe dig a kö zös kez dő be tűk (’ser’) alap ján al kot cso por tot. Eb ben a meg ol dás ban a „sere -
gély” te hát át me ne tet je lent a két fé le cso por to sí tás kö zött. Az ilyen ese tek ben mind két ka te gó -
ri át le kó dol juk és a köz tes sza va kat mind két cso port elem szá má ba be szá mít juk.
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A CSO POR TOK KÖ ZÖT TI VÁL TÁS MEG HA TÁ RO ZÁ SA ÉS MU TA TÓI

Troyer és mun ka tár sai (1997) meg ha tá ro zá sa sze rint a vál tás egy új fo no ló gi ai vagy sze man -
ti kus al ka te gó ri á ra tör té nő ha té kony át té rés ké pes sé ge. Ez alap ve tő en a fron tá lis le beny ál tal
köz ve tí tett stra té gi ai ke re sé sen és a men tá lis hal ma zok kö zöt ti vál ta koz ta tás, moz gás ké pes -
sé gén nyug szik. Ki in du ló ta nul má nyuk ban úgy ta lál ták, hogy a ne u ro ló gi ai szem pont ból
egész sé ges fel nőt tek ese té ben a vál tá sok szá ma kor re lált a pro du kált sza vak szá má val. To váb -
bá, a vál tá sok szá ma és a fo no ló gi ai fel adat ban mu ta tott pro duk ti vi tás kö zöt ti kap cso lat szo -
ro sabb, mint ugyan ez a sze man ti kus hely zet ben. 

Troyer és mun ka tár sai (1997) mű ve le ti meg ha tá ro zá sa alap ján a vál tás az át me net a szom-
szé dos klaszterek és/vagy a cso por tot nem al ko tó sza vak kö zött. A vál tás meg je len het egy más -
sal ha tá ros vagy át fe dés ben lé vő több sza vas cso por tok kö zött, több sza vas klaszter és nem cso -
por to sí tott szó kö zött, il let ve két ma gá ban ál ló szó kö zött. Abwender és mun ka tár sai (2001)
fel ve tik, hogy az előbb fel so rolt vál tás tí pu sok hát te ré ben va ló szí nű leg nem ugyan az a kog ni -
tív mű ve let áll. Utób bi szer zők úgy vé lik, hogy a vál tás nem fel tét len a stra té gi ai ke re sés és
a men tá lis ru gal mas ság mu ta tó ja. El kép zel he tő, hogy a vál tás egy sze rű en nem mást tük röz,
mint a cso por to sí tás ké pes sé gé nek hi á nyát, kü lö nö sen, ha az két nem cso por to sí tott szó kö -
zött je le nik meg. Eb ből a meg fon to lás ból ki in dul va mód sze rük ben két fé le vál tás tí pust kü lön -
böz tet nek meg, és eze ket kü lön-kü lön kó dol ják. Az egyik az ún. klaszterváltás, amely a szom-
szé dos (pl. macs ka fé le és ma dár az „orosz lán, tig ris, sas, só lyom” so ro zat ban) vagy át fe dő
cso por tok kö zöt ti vál tást je len ti (pl. a há zi ked venc és a macs ka fé le a „ku tya, macs ka, tig ris”
so ro zat ban). A má sik tí pus a „éles vál tás” (hard switches), amely egy klaszter és egy nem
klaszterbe so rolt szó (pl. macs ka fé le és egye dül ál ló szó, úgy mint „orosz lán, tig ris, hör csög”)
vagy két nem cso por to sí tott szó kö zött je le nik meg (pl. „ten ge ri ma lac, arany hal”). Sa ját ku -
ta tá sunk ban Abwender és mun ka tár sai (2001) kó do lá si rend sze rét kö vet jük, és a cso port vál -
tá so kat és az „éles vál tá so kat” kü lön-kü lön szá mít juk. A vál tás szá mot ezek ös  sze ge ként fel -
adat tí pu son ként (úm. be tű, ka te gó ria, ad hoc és vál tás) ha tá roz zuk meg, be szá mít va a hi bá kat
és is mét lé se ket is. 

A mi nő sé gi elem zés ben hasz nált mu ta tók ról rend sze re ző át te kin tést nyújt az A.2. mel lék let.

AZ AD HOC FLUENCIAFELADATOK STRA TÉ GIA ELEM ZÉ SE

Az ad hoc fluenciafeladatban hívószóként hét köz na pi sza va kat al kal ma zunk (pl. „So rol jon fel
mi nél több olyan dol got, amely egy szu per mar ket ben kap ha tó!”). A szak iro da lom ilyen kor is a
sze man ti kus fluencia min tá já ra ér té ke li az egy perc alatt elő hí vott sza vak tel je sít mé nyét, mint
azt a B. mel lék let is mu tat ja. Vizs gá la ta ink so rán azon ban fel fi gyel tünk ar ra, hogy az is ko lás ko -
rú és fel nőtt sze mé lyek eb ben a fel adat ban erő sen tá masz kod nak sa ját ta pasz ta la ta ik ra; a sze man -
ti kus vá la szok hát tér be ke rül nek, il let ve ke ve red nek sze mé lyes, ön élet raj zi em lé ke ze ti vá la szok -
kal (Kó nya, Mé szá ros, nem pub li kált ered mé nyek). Lát szat ra ugyan a vá la szok sze man ti kus
mó don cso por to sul nak, az ad hoc fluenciapróbákat kö ve tő en azon ban a sze mé lyek több nyi re kép -
ze le ti/em lé ke ze ti ter mé sze tű ke re sé sé ről szá mol nak be. En nek fel tá rá sá ra, az ös  szes ad hoc próbát
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kö ve tő en, ér de mes a stra té gi ák ra vo nat ko zó kér dé se ket fel ten ni. A sze mély ál tal al kal ma zott stra -
té gi ák meg is me ré sét szol gá ló utó in ter jú hoz nyújt se gít sé get a C. mel lék let.

A stratégiabeszámolók ta nús kod nak a sze mé lyes ta pasz ta la tok moz gó sí tá sá ról (pl. „Ar ra gon -
dol tam, aho va el szok tunk men ni.”; „Amit szok tunk vá sá rol ni, ha sü tünk.”; „Ahogy min dig me -
gyek ha za.”). Gyak ran él mény sze rűbb be szá mo ló kat is ka punk (pl. „A győ ri nagy Tescót kép -
zel tem el, és pró bál tam a so rok kö zött sé tál ni.”; „Meg pró bál tam el kép zel ni ma gam előtt az
út vo na lat.”; „Kép ze let ben meg áll tam a Burger King előtt és kö rül néz tem.” stb.). A stra té gia -
beszámolók alap ján kü lönb sé get te he tünk a sze man ti kus vá la szok és az em lé ke ze ti vá la szok
között. A sze man ti kus be so ro lás az önál ló nyel vi fo gal mak fel idé zé sét ta kar ja, amely fo gal ma -
kat gyak ran kép ze le ti kép kí sér; az em lé ke ze ti be so ro lás pe dig az él mény sze rű, egye di színe zetű
em lé kek és az is mét lő dő gya ko ri sze mé lyes ese mé nyek fo ko za ta it tar tal maz za. Gya ko ri a friss,
re cens em lé kek alap ján tör té nő szó ge ne rá lás. Az em lé ke ze ti ala pú vá lasz kép zés jel zi a be tű- és
kategóriafluencia-feladatokkal szem ben az ad hoc fluenciafeladat sa já tos ter mé sze tét: ez utóbbi
szó ge ne rá lá si fel adat a men tá lis le xi kon mel lett az em lé ke ze tet is erő sen moz gó sít ja.   

Bár a sze mé lyes szí ne ze tű em lé kek és a sze man ti kus vá lasz so rok a vá lasz pro to koll ban
szin te el vá laszt ha tat la nok, az utó la gos stra té gi ai be szá mo lók ké pes sé ge kis is ko lás kor tól kezd -
ve mu tat ja az em lé ke ze ti stra té gi ák és egy ben a metamemória fej lő dé sét. Sa ját vizs gá la ta ink -
ban úgy ta lál tuk, hogy 9–10 éves kor tól fel nőtt ko rig az ad hoc fel ada tok alap ve tő en em lé ke -
ze ti ter mé sze tű stra té gi ák ra épül nek. 

Mint hogy az in ter jú utó lag ke rül fel vé tel re, ös  sze sí tett vé le ményt ala kít ha tunk ki ar ról,
hogy a sze mély ké pes be szá mol ni szó ke re sé si stra té gi á i ról, il let ve hogy kö vet ke ze te sen sze -
man ti kus, em lé ke ze ti vagy ve gyes stra té gi át hasz nált. Kli ni kai vizs gá la tok ban a kont roll fo lya -
ma tok gyen ge sé gé re utal hat a stra té gi á ról va ló be szá mo lás hi á nya. Más fe lől, a ki zá ró lag sze -
man ti kus vá la szok ra ala po zott tel je sít mény, az az az em lé ke ze ti vá la szok hi á nya eset le ge sen
az em lé ke zet sé rü lé sé nek a je le le het.

SUMMARY

METHODS IN THE ADMINISTRATION AND EVALUATION OF VERBAL
FLUENCY TESTS

Verbal fluency tasks consist of generating the utmost words following different rules within a certain
amount of time. As these tasks require ra pid and flexible lexical access, they are good measures
of integration between the lexicon, semantic memory and executive functions and are effective
instruments for the study of operational strategies in lexical retrieval and development of lexical-
semantic networks. Verbal fluency tasks are sensitive to various forms of cognitive disorders. 
In clinical settings, performance is generally signified by the number of correct answers, errors
and repetitions. There are also possibilities for qualitative analyses adopting a process-based
approach that attempts to shed light on the strategies influencing the effectivity of performance.
The present methodological guide introduces the types and administration methods of verbal
fluency tasks and reviews their quantitative and qualitative evaluation systems.
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A.1. MEL LÉK LET

A ver bá lis fluenciateljesítmény men  nyi sé gi ér té ke lé sé re al kal ma zott mu ta tók ös  szeg ző 
át te kin té se
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A.2. MEL LÉK LET

A ver bá lis fluenciateljesítmény mi nő sé gi elem zé sé re al kal ma zott mu ta tók ös  szeg ző 
át te kin té se
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B. MEL LÉK LET

Az „ál la tok” és a „szu per mar ket” al osz tá lyai (Troyer, Moscovitch és Winocor, 1997 nyo mán,
sa ját pél dák kal ki egé szít ve) 
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C. MEL LÉK LET

Ad hoc fluenciában al kal ma zott stra té gi ák elem zé se

A stra té gi ák ra vo nat ko zó utó in ter jú hoz aján lott kér dé sek:
• Mi se gí tett ön nek a gon dol ko dás ban? 
• Mi re gon dolt, mi köz ben elő hív ta a sza va kat?
• Egy kép vagy em lék se gí tett?
• Le ta po ga tott egy ké pet vagy be járt egy utat?
• Amen  nyi ben egy tel jes je le ne tet kép zelt el, ön is részt vett ben ne? Kí vül ál ló ként néz te ön -
ma gát vagy „ben ne volt az ese mény ben”?
• Ha ki me re ví ti a ké pet/je le ne tet, mi van ön kö rül? (Mi volt ön mellett/alatt/felett?)
• Több ször vagy egy szer tör tént meg ön nel az ese mény?
• Men  nyi re élénk az em lé ke? He lyez ze el egy öt fo kú ská lán! (1–5 pont)

Gyer me kek nél szá muk ra át fo gal ma zott kér dé se ket hasz ná lunk.
A fel so rolt kér dé sek leg in kább ki in du ló pon tot je len te nek. Aján lott azo kat ru gal ma san al -

kal maz ni, mó do sí ta ni vagy ki egé szí te ni an nak ér de ké ben, hogy adott sze mély ese té ben a sze -
man ti kus és az em lé ke ze ti vá la szok „mö gé lás sunk”.

76 MÉSZÁROS Andrea–KÓNYA Anikó–KAS Bence 



AZ ÖNÉLETRAJZI INTERJÚ (AI) VIZSGÁLATI 
ELJÁRÁS BEMUTATÁSA1

SZŐLLŐSI Ág nes
BME TTK Kog ni tív Tu do má nyi Tan szék

E-mail: aszollosi@cogsci.bme.hu

BÜ KI Lívia No é mi
MTA Pszi cho ló gi ai Ku ta tó in té zet

E-mail: noemi.buki@mtapi.hu

KÓ NYA Ani kó
EL TE PPK Kog ni tív Pszi cho ló gi ai Tan szék

E-mail: konya.aniko@ppk.elte.hu

Institute of Psychology, University of Debrecen

ÖSSZEFOGLALÓ

A sze mé lyes ön élet raj zi em lé ke zet fel épí té sé ben ki tün te tett sze re pük van az egye di, spe ci fi -
kus ese mé nyek nek. Az egye di em lé kek elő hí vá sa so rán a sze mély élén ken új ra éli a múlt be li
ese mé nye ket. Az em lé ke zést jel lem ző men tá lis ál la pot ra kö vet kez tet ni le het az el be szé lés ben
meg je le nő epi zo di kus tar tal mak ból. A ta nul mány ban be mu ta tott Ön élet raj zi In ter jú
(Autobiographical Interview, AI) el já rás (Levine et al., 2002) az em lé ken be lül le vá laszt ja az
eseményspecifikus rész le te ket a tu dás ala pú tar ta lom ról, ez ál tal le he tő vé te szi az el be szélt ese -
mé nyek epi zo di kus gaz dag sá gá nak meg íté lé sét (idői és té ri lo ka li zá ció, szenzoros-perceptuális
in for má ci ók, gon do la ti és ér zel mi tar tal mak). Az el já rás al kal mas mind az egész sé ges, mind
a sé rült em lé ke ze ti mű kö dés vizs gá la tá ra. A ta nul mány az AI ma gyar nyelv re tör té nő al kal -
ma zá sa, amely rész le te sen tar tal maz za az in ter jú me ne té nek le írá sát és az em lé kek ér té ke lé -
sé re szol gá ló elem zé si le he tő sé ge ket.
Kulcs sza vak: ön élet raj zi em lé ke zet, egye di ese mény, Ön élet raj zi In ter jú, epi zo di kus gaz dag ság
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BE VE ZE TŐ

Az egye di ön élet raj zi em lé kek vizs gá la ta
Az ön élet raj zi em lé ke zet kog ni tív és neuropszichológiai vizs gá ló el já rá sai fo ko zott hang súlyt
fek tet nek az úgy ne ve zett egye di, spe ci fi kus em lé kek ter mé sze té re, amely nek el be szélt for má -
ja meg fe lel a Tulving (1983, 2001) ál tal meg ha tá ro zott epi zo di kus, az az él mény sze rű em lé ke -
zet nek. Mi nél egye dibb egy em lék, an nál gaz da gabb a múlt be li ese mény el be szé lé sé nek epi -
zo di kus ter mé sze te (lásd pél dá ul Brewer, 1996; Conway és Pleydell-Pearce, 2000; Conway,
2001). Amel lett, hogy ezek az ese mé nyek ös  sze fo nód nak a tény be li tu dás sal, tér ben és idő ben
pon to san lo ka li zál ha tók; to váb bá az elő hí vás so rán a cse lek mény kontextuális rész le tek kel
(szenzoros-perceptuális in for má ci ók, gon do la ti és ér zel mi tar tal mak stb.) gaz da gít va je le nik
meg. A ta pasz ta lat kontextuális rész le te it is tar tal ma zó vis  sza em lé ke zés, amit az em lé ke ze ti
rekollekció fo gal ma fe jez ki, az ere de ti ese mény új ra élé sé nek él mé nyét ala poz za meg. 

Az epi zo di kus em lé ke zet vizs gá la ta több úton tör tén het. Egy részt vizs gál ha tó la bo ra tó ri -
u mi kö rül mé nyek kö zött ta nult anyag (pél dá ul sza vak, ké pek stb.) se gít sé gé vel, to váb bá egy ter -
mé sze te sebb fel idé zé si hely zet nek te ret en ged ve: az ön élet raj zi em lé ke ken ke resz tül. A sze mé -
lyes em lé kek gyűj té sé nek leg hos  szabb múlt ra vis  sza te kin tő esz kö ze a hí vó in ge res el já rás
(Wenzel és Ru bin, 2005), amely Galton-, il let ve Crovitz-féle mód szer né ven is is mert. Az el -
já rás so rán a sze mély hí vó sza vak se gít sé gé vel idéz fel sze mé lye sen át élt, le he tő leg egye di leg
meg je le nő múlt be li ese mé nye ket (lásd pél dá ul Haque és Conway, 2001; Kó nya, 2007). Ez után
az el já rás me ne te – a vizs gá la ti kér dés től füg gő en – to váb bi lé pé sek kel egé szül het ki; pél dá ul
a fel idé ző sze mély az ese mény kontextuális rész le te i re, il let ve az elő hí vás út já ra vo nat ko zó kér -
dé sek re ad vá laszt vagy az elő hí vás mö gött meg hú zó dó szub jek tív men tá lis ál la po tot jel lem -
ző fe no me no ló gi ai ál lí tá sok ra ref lek tál. Előb bi ek a ver bá li san ki fe jez he tő epi zo di kus tar tal ma -
kat ra gad ják meg, míg utób bi az em lék élénk sé gé re vo nat ko zó tu da ti ál la pot ra irá nyul. 

Egy szé les kör ben el ter jedt, fe no me no ló gi ai íté le ten ala pu ló kér dő íves el já rás a Me mó ria
Jel lem zők Kér dő ív (Memory Characteristics Questionnaire, MCQ; Johnson, Foley, Suengas
és Raye, 1988). A szer zők a vis  sza em lé ke zés, va gyis az em lé ke ze ti rekollekció tu dat ál la po -
tát jel le mez ték a kér dé sek se gít sé gé vel. A fel idé ző sze mély nek nagy szá mú (38) ál lí tást kell
meg ítél nie hét fo kú ská lán ar ra vo nat ko zó an, hogy az ál ta la elő hí vott em lék mi lyen mér ték ben
élénk, il let ve rész le tek ben gaz dag. (Pél dá ul „Az em lék ál ta lá nos élénk sé ge: 1. hal vány – 7. na gyon
élénk”; „Em lé ke ze tem ben az, hogy mi kor tör tént az ese mény: 1. hal vány – 7. tisz ta/pon tos”;
„Az ese mény re vo nat ko zó em lé kem tar tal maz vi zu á lis rész le te ket: 1. ke ve set vagy egy ál ta lán
nem – 7. so kat”; „Em lék szem, mit gon dol tam ak kor: 1. egy ál ta lán nem – 7. pon to san” stb.)
A fel idé zés so rán fel szín re ke rü lő tar tal mak jól el kü lö nü lő ka te gó ri ák ba so rol ha tók: szen zo -
ros és perceptuális rész le tek, az em lék té ri és idői lo ka li zá ci ó ja, sze man ti kus rész le tek, ér zel -
mi szí ne zet, il let ve az ese mény ide jén vég zett kog ni tív mű ve le tek kel kap cso la tos in for má ciók
(Johnson, Hashtroudi és Lindsay, 1993). Ezt ra gad ják meg az MCQ fe no me no ló gi ai íté le tei,
se gít sé gük kel az em lék ál ta lá nos élénk sé ge és a hát te ré ben ál ló él mény kom po nen sek is vizs -
gál ha tók. 

Ez zel szem ben az in ter jú el já rá sok más úton ha lad nak: az el be szé lés ben meg je le nő, ver -
bá li san meg fo gal maz ha tó tar tal mak ra kon cent rál nak. Egy a kli ni kai vizs gá la tok ban el ter jedt
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in ter jú el já rás az Ön élet raj zi Em lé ke ze ti In ter jú (Autobiographical Memory Interview, AMI;
Kopelman, Wilson és Baddeley, 1989; Kopelman, 1994). Az esz köz há rom egy mást kö ve tő
élet ko ri pe ri ó dus ból (gyer mek kor, fel nőtt kor, je len kor) kér ön élet raj zi em lé ke ket, így egész -
sé ges sze mé lyek nél a kü lön bö ző kor szak ok ból szár ma zó ese mé nyek el be szé lé se ös  sze ha son -
lít ha tó; em lé ke zet sé rült be te gek nél pe dig fel raj zol ha tó a ret rog rád am né zia idői gra di en se.
Továb bá az in ter jú ké pes szét vá lasz ta ni az ön élet raj zi em lé ke ken be lül a sze man ti kus és epi -
zo di kus tar tal ma kat. Az el ső (ese mény) kér dő ív fel vé te le so rán a sze mé lyek egy-egy egye di
em lé ket hív nak elő (pél dá ul egy uta zás; egy ba rát vagy ba rát nő es kü vő je stb.), majd a bí rá ló
ér té ke li az egyes ese mé nye ket egy 0-tól 3 pon tig ter je dő ská lán asze rint, hogy az elő hí vás in -
kább tu dás anya gon (sze man ti kus in for má ció) ala pul, vagy egy tér ben és idő ben meg ha tá ro -
zott em lék (epi zo di kus in for má ció) ke rült fel idé zés re. A má so dik (sze man ti kus) kér dő ív
ugyan azon idő sá vok ból kér sze mé lyes tu dás anya got (pél dá ul egy uta zás idő pont ja; gyer mek -
ko ri lak cím stb.), majd ér té ke lés re ke rül a vá la szok pon tos sá ga.

Az Ön élet raj zi In ter jú el já rás
Levine, Svoboda, Hay, Winocur és Moscovitch (2002) ki dol go zott egy to váb bi, az egye di ön élet -
raj zi ese mé nyek vizs gá la tá ra al kal mas fé lig struk tu rált in ter jú el já rást: az Ön élet raj zi In ter jút
(Autobiographical Interview, AI), amely az AMI-hoz (Autobiographical Memory Interview;
Kopelman et al., 1989; Kopelman, 1994) ké pest az em lék rész le te sebb fel tá rá sát te szi le he tő vé.

Mind az AI, mind az AMI több egy mást kö ve tő élet ko ri sza kasz ból gyűjt ön élet raj zi em -
lé ke ket, me lye ken ke resz tül a sze man ti kus és az epi zo di kus em lé ke ze tet ké pes vizs gál ni. Míg
azon ban az AMI két kü lön teszt ben vizs gál ja az ön élet raj zi tu dást és ese mé nye ket, ad dig az
AI egy sok kal ter mé sze te sebb fel idé zé si hely zet nek en ged te ret: az em lé kek elem zé se so rán
egy azon em lé ken be lül kü lö ní ti el az epi zo di kus és ezen túl mu ta tó tar tal ma kat. Az AI mód -
szer to váb bi erős sé ge, hogy az epi zo di kus em lé ke ze ti in for má ci ó kat to vább bont ja: kü lön ér -
té ke li, hogy a fel idé ző sze mély men  nyi re pon to san ha tá roz ta meg az ese mény meg tör té né sé -
nek idő pont ját és hely szí nét, va la mint hogy mi lyen gaz dag az em lék hez kap cso ló dó
szenzoros-perceptuális rész le tek, ér zel mek és gon do la tok le írá sa. Ezek a te ma ti kus ka te gó riák
egy fe lől a Me mó ria Jel lem zők Kér dő ív ből (Memory Characteristics Questionnaire, MCQ;
Johnson et al., 1989) szár maz nak, más fe lől az AI ál tal nyert em lé ke ze ti szö ve gek szeg men -
tá lá sát kö ve tő en, a kva li ta tív jel le gű tar ta lom elem zés ből nyert to váb bi szem pont ok. Az em -
lék rész le te i nek ka te gó ri ák ba va ló be so ro lá sá nak ma gas a reliabilitása (Levine et al., 2002). 

Az em lé kek ér té ke lé se az AI-ban két úton tör tén het: egy pon to zá son ala pu ló és egy szö -
veg elem zé sen ala pu ló ér té ke lé si rend szer se gít sé gé vel. Előb bi so rán a bí rá ló ér té ke li az egyes
em lé kek rész let gaz dag sá gát 0-tól 3 pon tig ter je dő ská lán az epi zo di kus kon tex tus alap ján: idő -
pont, hely szín, perceptuális rész le tek, gon do la tok/emó ci ók és idői in teg rá ció; majd a ka te gó -
ri ák men tén ka pott pont szám ok ra és sa ját szub jek tív íté le té re tá masz kod va 0-tól 6 pon tig ter -
je dő ská lán az em lé kek epi zo di kus gaz dag sá gát íté li meg a bí rá ló. Az epi zo di kus gaz dag ság
egy ös  szeg zett élénk ség mu ta tó nak te kint he tő. (Az em lé kek pon to zá son ala pu ló ér té ke lé sé nek
me ne tét lásd bő veb ben len tebb.)

A má so dik, szö veg elem zé sen ala pu ló ér té ke lés so rán a bí rá ló in for má ció egy sé gek re
bont ja az ese mény el be szé lé sé nek egé szét, majd a szövegszegmentumokat tar tal mi szem pontok
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alap ján egy mást köl csö nö sen ki zá ró ka te gó ri ák ba so rol ja. Ezen ka te gó ri ák kö zött egy részt meg -
ta lál ha tók a ko ráb ban be mu ta tott pon to zá son ala pu ló ér té ke lé si rend szer szem pont jai, de
emel lett a tör té net egé sze, va gyis az ese mény hez szo ro san nem kap cso ló dó, nem
eseményspecifikus rész le tek (té nyek, is mét lé sek, metakognitív ál lí tá sok és a narratíva fel épí -
té sé nek ele mei) is be so ro lás ra ke rül nek. (Az em lé kek szö veg elem zé sen ala pu ló ér té ke lé sé nek
me ne tét lásd bő veb ben len tebb.)

A két ér té ke lé si le he tő ség több pon ton át fe dést mu tat, így al kal maz ha tó vizs gá la ti és diag -
nosz ti kai cél lal ön ma gá ban az egyik és a má sik is. Gya kor la ti, kli ni kai mun ká hoz el ső sor ban
a pon to zá son ala pu ló ér té ke lést ja va sol juk, míg a má so dik elem zé si le he tő sé get az el já rás ban
na gyobb ta pasz ta la tot szer zett szak em be rek szá má ra ajánl juk, fő leg ku ta tá si cél lal. Je len ta -
nul mány cél ja egy olyan rész le tes le írást ad ni az Ön élet raj zi In ter jú mód szer ről, amely ből mind
az el já rás, mind az ér té ke lés me ne te kön  nyen elsajátítható.2

AZ ÖN ÉLET RAJ ZI IN TER JÚ ME NE TE

Az in ter jú sze mé lyes, egye di leg fenn ma ra dó ese mé nyek fel idé zé sét ké ri öt egy mást kö ve tő élet -
ko ri pe ri ó dus ból, mely élet ko ri pe ri ó du sok a vizs gá la ti sze mély élet ko rá nak függ vé nyé ben
változ(hat)nak (1. táb lá zat). Az egyet len meg fo gal ma zott sza bály a sze mély fe lé, hogy egye -
di sze mé lyes em lé kek fel idé zé sé re tö re ked jen. A vizs gá lat há rom rész re ta go ló dik: sza bad, ál -
ta lá nos és spe ci fi kus pró ba. A sza bad pró ba so rán a vizs gá lat ve ze tő az inst ruk ci ók is mer te té -
se után nem be fo lyá sol ja az elő hí vá si fo lya ma tot. Az ál ta lá nos pró ba so rán ab ban se gít, hogy
a fel idé ző rá ta lál jon az adott élet ko ri pe ri ó dus ban egy egye di em lék re (ha ez a sza bad pró ba
so rán nem va ló sult meg), va la mint ösz tön ző kér dé sek kel bá to rít ja, hogy min den rész let ről be -
szá mol jon az ese mén  nyel kap cso lat ban. A spe ci fi kus pró ba fe no me no ló gi ai íté le te ket kér az
elő hí vott em lé kek élénk sé gé re, ér zel mi in ten zi tá sá ra, sze mé lyes je len tő sé gé re és a fel idé zés
gya ko ri sá gá ra vo nat ko zó an, il let ve konk rét kér dé se ket tesz fel az ese mény kontextuális rész -
le te i vel kap cso lat ban: a vizs gá la ti sze mély fel ada ta, hogy a le he tő leg na gyobb pon tos ság gal
meg ha tá roz za az ese mény idő pont ját és hely szí nét, to váb bá szá mol jon be min den szenzoros-
perceptuális rész let ről, va la mint gon do la ti és emo ci o ná lis tar ta lom ról, ame lyet az em lék kel kap -
cso lat ban elő tud hív ni. Min den élet ko ri öve zet men tén le zaj lik elő ször a sza bad, majd az álta -
lá nos pró ba, vé gül vis  sza tér ve min den em lék hez – kezd ve az el ső vel – a vizs gá lat ve ze tő je
fel ve szi a spe ci fi kus pró bát.
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1. táb lá zat. Élet ko ri pe ri ó du sok és a hoz zá juk tar to zó élet ko ri öve ze tek

INST RUK CIÓ

Az élet ko ri öve ze tek meg ha tá ro zá sa után a vizs gá lat ve ze tő je is mer te ti az inst ruk ci ó kat.
Olyan egye di em lé kek fel idé zé sét ké ri a vizs gá la ti sze mély től, ame lyek meg fe lel nek a kö vet -
ke ző kri té ri u mok nak:
– egy sze ri tör té nés
– rö vid idő (ma xi mum 1–2 óra) alatt le zaj lott ese mény
– a fel idé ző sze mé lye sen in vol vált (sze mé lye sen je len volt az ese mény tör té né se kor)
– idő pont hoz és hely szín hez spe ci fi ku san köt he tő em lék

A kö vet ke zők ben (dőlt be tű vel szed ve) pél dá kat köz lünk ar ra vo nat ko zó an, hogy a fel ve -
vő mi ként is mer tet he ti az inst ruk ci ó kat, ve zet he ti az in ter jú fo lya ma tát. Nem szük sé ges szó
sze rint a pél dák ban le ír tak kal meg egye ző en inst ru ál ni a vizs gá la ti sze mé lye ket, az in ter jú me -
ne tét ter mé sze te sen szá mos té nye ző (pél dá ul a vizs gá la ti sze mély élet ko ra, egész sé gi ál la po -
ta stb.) be fo lyá sol hat ja. 

„Ar ra fo gom kér ni, hogy mond jon el egy-egy ese ményt éle té nek kü lön bö ző pe ri ó du -
sa i ból! Bár mi lyen ese ményt vá laszt hat, amit sze ret ne. Amennyi ben be le egye zé sét
ad ja, az ér té ke lés meg kön  nyí té se cél já ból hang fel vé telt ké szí tünk a vá la sza i ról. A fel -
vé telt ter mé sze te sen bi zal ma san, név nél kül ke zel jük.

Az ese mény ben, me lyet fel idéz, le gyen sze mé lye sen érin tett! Ne olyan em lé ket idéz -
zen fel, ame lyet csak más tól/má sok tól hal lott! Ké rem, ha tá roz za meg a le he tő leg na -
gyobb pon tos ság gal, hogy mi kor és hol tör tént az ese mény! To váb bá az elő hí vott emlék
olyan le gyen, amely rö vid idő (ma xi mum 1–2 óra) alatt le zaj lott! Pél dá ul egy há rom -
he tes nya ra lás le írá sa nem ele gen dő, de ha a va ká ció egy nap ján tör tént egy rö vid
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ide ig tar tó ese mény, az meg fe le lő em lék nek te kint he tő. Ar ra ké rem, an  nyi rész le tet idéz -
zen fel a tör té nés sel kap cso lat ban, amen  nyit csak tud!

Az em lék ér té ke lé se so rán nem ar ra he lyez zük a hang súlyt, hogy mi lyen ese ményt
idé zett fel, ha nem hogy mi lyen rész le te sen me sé li el azt. A fel idé zés után to váb bi kér -
dé se ket fo gok fel ten ni az em lék kel kap cso lat ban, ezért ké rem, olyan tör té nést vá lasz -
 szon, amely nek fel tá rá sa nem okoz kel le met len sé get!”

SZA BAD PRÓ BA

Az inst ruk ció is mer te té se után ha tá roz zuk meg az el ső élet ko ri öve ze tet:

„Kezd jük az el ső em lék kel! Ké rem, idéz zen fel egy ese ményt a gyer mek ko rá ból, mely
11 éves ko ra előtt tör tént!”

A sza bad pró ba so rán hagy juk a vizs gá la ti sze mélyt ad dig me sél ni, amíg be nem fe je zi
az ese mény le írá sát! Ne te gyünk fel kér dé se ket (ezt ké sőbb, a spe ci fi kus pró ba so rán te het jük
meg), csak a kö vet ke zők höz ha son ló meg nyil vá nu lá sok meg en ge det tek: „igen” vagy „foly -
tas sa!”. Amen  nyi ben az el be szé lés több mint tíz per cig tart, sza kít suk meg azt és foly tas suk
a kö vet ke ző pe ri ó dus sal! 

Ha a vizs gá la ti sze mély nem tud – a fen ti inst ruk ci ók nak meg fe le lő – em lé ket fel idéz ni
egy adott élet ko ri öve zet ből, mu tas suk meg az ese mény lis tát (1. mel lék let). Az ese mény lis ta
té te lei kü lön bö ző ka te gó ri ák ba (pél dá ul csa lád; is ko la stb.) tö mö rü lő élet ese mé nyek re utal nak
(pél dá ul há zas ság; érett sé gi stb.). Er re el ső sor ban neuropszichológiai vizs gá la tok ban van
szük ség, ami kor a vizs gá la ti sze mély ön ma gá tól nem ké pes va la mely sze mé lyes ese ményt elő -
hív ni, és a té mák eb ben se gít he tik. Az ese mény lis ták ál tal a szer zők a gya kor lat ból vett pél -
dá kat ad nak, me lye ket a vizs gá lat ve ze tő ki egé szít het.

Se gí tő inst ruk ció:

„Ké rem, ol vas sa el a lis tát! Bár mi lyen tör té net meg fe le lő, amely a lis tán sze rep lő sza -
vak egyi ké ről eszé be jut, még ab ban az eset ben is, ha csak rész ben kap cso ló dik va -
la me lyik ki fe je zés hez!”

ÁL TA LÁ NOS PRÓ BA

Amen  nyi ben a sza bad pró ba so rán a vizs gá la ti sze mély egy az inst ruk ci ók nak meg fe le lő em -
lé ket hí vott elő, és ar ról kel lő rész le tes ség gel be szá molt, az ál ta lá nos pró ba ki hagy ha tó. Foly -
tas suk az in ter jút a kö vet ke ző élet ko ri sza kasz sza bad pró bá já val! Amen  nyi ben ez nem va ló -
sult meg, há rom „for ga tó könyv” le het sé ges:
1. A vizs gá la ti sze mély egy tér ben és idő ben lo ka li zál ha tó egye di em lé ket idé zett fel, de az
el be szé lés tö mör, ho má lyos, nem kel lő mér ték ben rész le tes.

Te en dő: Bá to rít suk a fel idé zőt, hogy min den rész let ről be szá mol jon az ese mén  nyel kap -
cso lat ban! 
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Pél dá ul: 
„Min den rész let fon tos, ami re vis  sza tud em lé kez ni! Van még va la mi, amit el tud me -
sél ni ez zel az ese mén  nyel kap cso lat ban?” vagy „A le he tő leg rész le te sebb le írást sze -
ret ném hal la ni er ről az em lék ről. Be tud még szá mol ni olyan rész let ről, ami ről ed dig
nem tett em lí tést?”

2. A vizs gá la ti sze mély nem egy sze ri, ha nem több ször meg tör tént ese ményt (ál ta lá nos em lék)
idé zett fel, vagy olyan em lé ket hí vott elő, amely több mint 1–2 óra le for gá sa alatt zaj lott le.

Te en dő: Hív juk fel a vizs gá la ti sze mély fi gyel mét még egy szer, hogy olyan ese ményt ké -
rünk, amely egy szer tör tént meg és rö vid idő (ma xi mum 1–2 óra) alatt zaj lott le!

3. A vizs gá la ti sze mély egy élet ko ri pe ri ó dus ból nem egy, ha nem több egye di ese mény ről
is le írást adott.

Te en dő: Se gít sük a vizs gá la ti sze mélyt, hogy egy élet ko ri öve ze ten be lül egy spe ci fi kus
em lék re fó ku szál jon, és ar ról szá mol jon be a le he tő leg na gyobb rész le tes ség gel! Ne mi vá lasz -
szunk he lyet te, hagy juk a dön tést a fel idé ző re!

Pél dá ul: 
„Az in ter jú ele jén azt kér tem, hogy min den élet ko ri sza kasz ból csak egy egye di ese -
ményt hív jon elő. Ön most több em lé ket is em lí tett. For dít suk a fi gyel mün ket csak az
egyik re, ar ra, ame lyik ről a leg rész le te seb ben be tud szá mol ni! Me lyik le gyen az?”

To váb bi ja vas la tok az ál ta lá nos pró bá val kap cso lat ban:
Amen  nyi ben nem va gyunk ben ne biz to sak, hogy egy szer meg tör tént ese mény ről szá molt

be a vizs gá la ti sze mély, kér dez zünk rá! Ha az em lék le írá sa még több szö ri bá to rí tás után sem
elég rész le tes, kér jük meg, hogy vá las  szon egy má sik ese ményt.

SPE CI FI KUS PRÓ BA

A spe ci fi kus pró ba cél ja, hogy fel szín re ke rül je nek azok a rész le tek is, ame lyek ről a vizs gá -
la ti sze mély nem tett em lí tést a sza bad és az ál ta lá nos pró ba so rán, de vis  sza tud rá juk em lé -
kez ni. A kö vet ke ző kér dé sek kel le het se gí te ni a fel idé zőt: „Azt mond ta, hogy… tör tént. Mi tör -
tént ez után? Min den rész let ről sze ret nék tud ni, amit fel tud idéz ni.” Olyan spe ci fi kus kér dé se ket
is fel le het ten ni, ame lyek a vizs gá la ti sze mély ko ráb bi be szá mo ló já hoz kap cso lód nak (pél -
dá ul „Mit mon dott Ön nek ez után?”), de csak olyan kér dé se ket, ame lyek a fő ese mény hez köt -
he tők, és amely re vo nat ko zó an a vizs gá la ti sze mély már kö zölt ko ráb ban in for má ci ót.

Ezt kö ve tő en tér jünk rá a spe ci fi kus pró ba konk rét kér dé se i re! Mi vel az ér té ke lé si rend -
szer nem kö tő dik az in for má ci ók elő hí vá sá nak sor rend jé hez, nem szük sé ges az ada to kat az elő -
re meg adott sor rend ben rög zí te ni. Min den olyan dőlt be tű vel sze dett kontextuális rész let re rá
kell kér dez ni, amely re a sza bad és ál ta lá nos pró ba so rán nem szü le tett vá lasz:
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Idő pont: év; év szak; hó nap; hó nap ré sze; dá tum; nap; nap szak
Hely szín: or szág; ré gió; me gye; tar to mány; vá ros; ut ca; ház szám; épü let
Perceptuális rész le tek: tár gyak; szí nek; han gok; il la tok/sza gok; ízek; fi zi kai ér zék le tek

(pél dá ul tex tú ra, fáj da lom, hő mér sék let stb.); má sok hoz vi szo nyí tott
test hely zet; sa ját test hely ze te; idő tar tam

Ér zel mek és gon do la tok: ér zel mek; ki fe je zett ér zel mek; gon do la tok/imp li ká ci ók

A spe ci fi kus pró ba utol só ré szé ben a vizs gá la ti sze mély nek egy 1-től 7-ig ter je dő ská lán
kell meg ítél nie a kö vet ke ző fe no me no ló gi ai kér dé se ket:
1. Mi lyen tisz tán tud ja el kép zel ni az ese ményt?
2. Mi lyen mér ték ben vál to zott meg az ér zel mi ál la po ta az ese ményt kö ve tő en ah hoz ké pest,
ami lyen az ese ményt meg elő ző en volt?
3. Mi lyen mér té kű sze mé lyes je len tő ség gel bírt az Ön szá má ra az ese mény ak kor, ami kor
meg tör tént?
4. Mi lyen mér té kű sze mé lyes je len tő ség gel bír az Ön szá má ra az ese mény most, ami kor visz -
sza gon dol rá?
5. Át la go san mi lyen gyak ran gon dol er re az ese mény re vagy be szél ró la?

ÉR TÉ KE LÉS

A fő ese mény meg ha tá ro zá sa
Az ér té ke lés előtt fon tos meg ha tá roz ni min den egyes élet ko ri pe ri ó dus hoz tar to zó el be szé lés -
ben a fő ese ményt. Egy élet ko ri öve zet ben csak egy fő ese mény le het. Ez az egész el be szé lés
azon ré sze, amely egy egye di ese mény le írá sát tar tal maz za és a töb bi inst ruk ci ó nak is meg -
fe lel. A töb bi tar ta lom az úgy ne ve zett fő ese mé nyen kí vü li rész le tek kö zé tar to zik. Amen  nyi -
ben a vizs gá la ti sze mély az inst ruk ci ók el le né re több em lé ket is fel idé zett egy élet ko ri öve ze -
ten be lül, és utá na sem si ke rült tisz táz ni, hogy me lyik a fő ese mény, az lesz a fő ese mény, amely
a leg több epi zo di kus in for má ci ót tar tal maz za. 

1. Pon to zá son ala pu ló ér té ke lés
A pon to zá son ala pu ló elem zés so rán csak a fő ese mény ke rül ér té ke lés re (ki vé ve az idői in -
teg rá ció elem zé sét, ahol a fő ese mé nyen kí vü li rész le te ket is fi gye lem be kell ven ni). A bí rá -
ló hat szem pont men tén ér té ke li az em lé ke ket: idő pont, hely szín, perceptuális rész le tek, gon -
do la tok/emó ci ók, idői in teg rá ció és epi zo di kus gaz dag ság (lásd bő veb ben 2. táb lá zat).
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2. táb lá zat. Az Ön élet raj zi In ter jú so rán fel idé zett em lé kek pon to zá son ala pu ló ér té ke lé sé re szol gá ló 
szem pont ok

Az el ső öt szem pont men tén a pon to zás 0 és 3 pont kö zött tör té nik, kö vet ve az aláb bi irány -
el ve ket (0 pont min den ér té ke lé si szem pont men tén ad ha tó ak kor, ha az em lék le írá sa nem tar -
tal maz rész le tet az adott elem zé si ka te gó ri án be lül, pél dá ul nincs az ese mény meg tör té né sé -
nek idő pont já ra vo nat ko zó in for má ció):

IDŐ PONT: tel jes pont szám ak kor ad ha tó, ha az ese mény mind egy tá gabb (pél dá ul „1956-
ban tör tént”), mind egy szű kebb (pél dá ul „4 óra volt”) idői kon tex tus ban meg van ha tá roz -
va. Az el múlt egy év ből fel idé zett em lék ese tén az év szám meg je lö lé sét nem ves  szük fi gye -
lem be. Az em lék be il lesz té se más ese mé nyek kö zé nem az idő pont, ha nem az idői in teg rá ció
ka te gó ri á ba tar to zó in for má ció. 
3 pont Mi ni mum két idői in for má ció sze re pel, meg je le nik a tá gabb és a szű kebb idői kon -

tex tus is.
Pél dá ul: „egy feb ru á ri reg ge len, ami kor ne gye di kes gim na zis ta vol tam”; „16 éves
ko rom ban, egy őszi es tén”

2 pont Mi ni mum két idői in for má ció sze re pel, de a tá gabb vagy a szű kebb idői kon tex tus
hi ány zik.
Pél dá ul: „azon a té len tör tént, ami kor ne gye di kes gim na zis ta vol tam”; „ka rá csony
reg ge lén, 6 óra kö rül”

1 pont Egy idői in for má ció sze re pel.
Pél dá ul: „gim na zis ta ko rom ban”; „ka rá csony kor”

HELY SZÍN: tel jes pont szám ak kor ad ha tó, ha az ese mény mind egy tá gabb (pél dá ul „Svájc ban”),
mind egy szű kebb (pél dá ul „a szek rény mel lett”) té ri kon tex tus ban meg van ha tá roz va.
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3 pont Mi ni mum két té ri in for má ció sze re pel, meg je le nik a tá gabb és a szű kebb té ri kon -
tex tus is.
Pél dá ul: „egy né met szál lo dá ban, a reggelizőasztalnál”; „a ker tünk ho mo ko zó já ban”

2 pont Mi ni mum két té ri in for má ció sze re pel, de a tá gabb vagy a szű kebb té ri kon tex tus
hi ány zik.
Pél dá ul: „egy né met ét te rem ben”; „a test vé rem kert jé ben”

1 pont Egy té ri in for má ció sze re pel.
Pél dá ul: „egy ét te rem ben”; „egy kert ben”

PERCEPTUÁLIS RÉSZ LE TEK: lá tá si, hal lá si, ta pin tá si, il let ve szag lás sal, íz le lés sel, fáj da -
lom mal, test hely zet tel és idő tar tam mal kap cso la tos rész le tek. 3 és 2 pont hoz egy nél több mo -
da li tás nak kell sze re pel nie a le írás ban. Ab ban az eset ben, ha a perceptuális le írás gaz da gon rész -
le te zett, vi szont csak egy mo da li tás sze re pel, ad ha tunk 3 vagy 2 pon tot.
3 pont Mi ni mum két mo da li tás ból szár ma zó in for má ció sze re pel, a le írás rész le tes és 

az új ra ta pasz ta lás él mé nyét tük rö zi.
Pél dá ul: „a fáj da lom kés ként ha sí tott be lém [...] egy csip kés sze gé lyű ru hát vi selt”

2 pont Mi ni mum két mo da li tás ból szár ma zó in for má ció sze re pel, de a le írás ke vés bé
rész le tes és/vagy nem tük rö zi az új ra ta pasz ta lás él mé nyét.
Pél dá ul: „fájt [...] nad rá got vi selt”

1 pont Egy mo da li tás ból szár ma zó in for má ció sze re pel.
Pél dá ul: „pi ros ru ha”; „for ró volt a tea”

GON DO LA TOK/EMÓ CI ÓK: csak az ese mény ide jén át élt gon do la ti és ér zel mi tar tal mak ke -
rül nek elem zés re, az utó la gos imp li ká ci ók nem. Az ér ze lem in ten zi tá sa füg get len a pont szám -
tól, az ér té ke lés a gon do la ti és/vagy emo ci o ná lis ál la pot le írá sá nak rész le tes sé gét ve szi fi gye -
lem be.
3 pont A fel idé zés ből ki de rül a vizs gá la ti sze mély pon to san meg ha tá ro zott kog ni tív és/vagy

ér zel mi ál la po ta, ame lyet az ese mény tör tén te kor át élt.
Pél dá ul: „Na gyon iz ga tott vol tam an nak gon do la tá tól, hogy vég re önál ló an, 
az ottho nom tól tá vol él he tek.”; „Na gyon szo mo rú vol tam, mert el sza lasz tot tam az
utolsó le he tő sé get, hogy lás sam őt.”

2 pont Leg alább egy az ese mény tör té né se so rán át élt ér ze lem vagy gon do lat sze re pel a le -
írás ban, de ke vés bé spe ci fi kus for má ban, mint az elő ző eset ben.
Pél dá ul: „Buz gón áll tam ne ki az új mun kám nak.”; „Na gyon ide ges vol tam, ami kor
az ün nep ség el kez dő dött.”

1 pont Leg alább egy az ese mény tör té né se so rán át élt ér ze lem vagy gon do lat sze re pel, de
nem köz ve tít a le írás pon to san meg ha tá ro zott kog ni tív és/vagy ér zel mi ál la po tot.

Pél dá ul: „Ve le akar tam men ni.”; „Rá jöt tem, hogy job ban kel le ne fi gyel nem.”

IDŐI IN TEG RÁ CIÓ: az em lék in teg rá ci ó ja egy tág idői ke ret be, más ese mé nyek kö zé va ló
be il lesz tés. Ez az egyet len olyan ér té ke lé si ka te gó ria, ahol a fő ese mény mel lett a fő ese mé -
nyen kí vü li rész le te ket is fi gye lem be kell ven ni. 
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3 pont Az ese mény in teg rá ci ó ja egy tág idői ke ret be, me lyet va la mi lyen spe ci fi kus
kontextuális in for má ció kí sér.
Pél dá ul: „Gö rög or szág ban utaz gat tam az előt ti nyá ron, hogy el kezd tem az egye te -
met.”; „Ak kor tör tént, ami kor tönk re ment a há zas sá gunk.”

2 pont Az ese mény in teg rá ci ó ja egy szű kebb idői kon tex tus ba, me lyet va la mi lyen spe ci -
fi kus kontextuális in for má ció kí sér.
Pél dá ul: „Épp be fe jez tem a te ni sze zést, ami kor a ba rá tom be le esett a sár ba.”

1 pont Leg alább egy ese mény adott, amely a fő ese mény előtt vagy után tör tént, de kor -
lá to zott mér ték ben tar tal maz kontextuális in for má ci ót.
Pél dá ul: „Az tán fel ne ve tett.”; „Az tán el kezd tem fél ni a macs kák tól.”

EPI ZO DI KUS GAZ DAG SÁG: az ese mény le írá sá nak ál ta lá nos rész le tes sé ge, gaz dag sá ga. Ez
az elem zé si ka te gó ria az Ön élet raj zi Em lé ke ze ti In ter jú so rán hasz nált ér té ke lés ki ter jesz té -
se. Az epi zo di kus gaz dag ság pon to zá sát meg elő zi mind az öt fen ti ka te gó ria ér té ke lé se.
Szem ben a töb bi elem zé si szem pont tal, itt az ér té ke lés 0 és 6 pont kö zött tör té nik (le he tő vé
té ve a még ár nyal tabb elem zést). A bí rá ló a töb bi szem pont men tén adott pont szám ok ra és saját
szub jek tív íté le té re, be nyo má sá ra tá masz ko dik az epi zo di kus gaz dag ság meg íté lé se kor, kö vetve
az aláb bi irány el ve ket:

5–6 pont A fel idé zés rész le tek ben gaz dag és a tény le ges új ra élés be nyo má sát kel ti.
3–4 pont A fel idé zés ke vés bé rész le tes.
1–2 pont Kor lá to zott a rész le tek szá ma és/vagy az ese mény ki dol go zá sa.
0 pont Nem tar tal maz az em lék epi zo di kus in for má ci ót.

2. Szö veg elem zé sen ala pu ló ér té ke lés
Szem ben a pon to zá son ala pu ló ér té ke lés sel, a szö veg elem zé sen ala pu ló ér té ke lés hez a fő ese -
mé nyen kí vü li rész le te ket is fi gye lem be kell ven ni. A szö veg egé szét in for má ció egy sé gek re
(szövegszegmentumokra) kell bon ta ni. Egy in for má ció egy ség le het egy egy sze ri tör té nés, gon -
do lat, ész re vé tel, egy tény sze rű in for má ció vagy ál lí tás stb. Egy egész mon dat ter mé sze te sen
több in for má ció egy sé get is tar tal maz hat. A szövegszegmentumok mind egyi két be kell so rolni
a 3. táb lá zat ban ol vas ha tó – egy mást köl csö nö sen ki zá ró – elem zé si ka te gó ria va la me lyi ké be.
Az ér té ke lé si ka te gó ri ák két fő cso port ba oszt ha tók: fő ese mé nyen be lü li és fő ese mé nyen kívüli
rész le tek.

Fő ese mé nyen be lü li rész le tek:
ESE MÉNY RÉSZ LE TEK: ál ta lá ban azok az ele mek so rol ha tók eb be a ka te gó ri á ba, ame lyek
a tör té net ki bon ta ko zá sát se gí tik elő, va gyis tör té né sek (pél dá ul „el es tem”), je len lé vő sze mé -
lyek (min den név vagy sze mély kü lön in for má ció egy ség be so ro lan dó, de ma xi mum öt sze rep -
lőt ka te go ri zál ha tunk), je len lé vő tár gyak, má sok re ak ci ói és ki nyil vá ní tott ér zel mei, idő já rás -
sal kap cso la tos in for má ci ók, ru há zat le írá sa, il let ve fi zi kai ese mé nyek, ame lyek má sok kal
tör tén tek meg. Ezen kí vül eb be a ka te gó ri á ba tar toz nak az idé ze tek, ame lyek nem da ra bol ha -
tó ak szét, egy in for má ció egy ség ként kell ke zel ni őket.
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3. táb lá zat. Az Ön élet raj zi In ter jú so rán fel idé zett em lé kek szö veg elem zé sen ala pu ló ér té ke lé sé re 
szol gá ló szem pont ok

IDŐ PONT: élet pe ri ó du sok (pél dá ul „a 20-as éve im ben”), év, év szak, hó nap, dá tum, nap szak,
il let ve a pon tos idő. Az idő tar tam mal kap cso la tos in for má ci ók (pél dá ul „30 per cig tar tott”),
va la mint az „egy más utá ni sá got” ki fe je ző szer ke ze tek (pél dá ul „ké sőbb jött, mint én”) nem
ebbe a ka te gó ri á ba so ro lan dók. Előb bi ek a perceptuális rész le tek kö zé, míg utób bi ak az ese -
mény rész le tek ka te gó ri á ba tar toz nak.

HELY SZÍN: or szág, „vi zek” (ten ge rek, fo lyók stb.), megye/állam/tartomány stb., ut ca, épü -
let, he lyi ség, il let ve he lyi ség egy ré sze. A sa ját test tér be li lo ka li zá ci ó ja (pél dá ul „Ka ta mel -
lett ül tem”) a perceptuális rész le tek kö zé so ro lan dó.

PERCEPTUÁLIS RÉSZ LE TEK: lá tá si, hal lá si, ta pin tá si, il let ve szag lás sal, íz le lés sel, fáj da -
lom mal, test hely zet tel és idő tar tam mal kap cso la tos rész le tek. Az ese mény so rán je len lé vő tár -
gyak ese té ben gyak ran ne héz el dön te ni, hogy az elem az ese mény rész le tek vagy a perceptuális
rész le tek ka te gó ri á ba tar to zik-e. Ak kor so rol ha tó ak az előb bi be, ha a tör té net ki bon ta ko zá sa
szem pont já ból lé nye ge sek (pél dá ul „meg gyúj tot tuk a gyer tyá kat”), az utób bi ba pe dig ab ban
az eset ben, ha az em lék ben le írt lát vány szem pont já ból je len tő sek (pél dá ul „kö rü löt tünk égő
gyer tyák áll tak”).
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GON DO LA TOK/EMÓ CI ÓK: az ese mény so rán je lent ke ző men tá lis ál la po tok so rol ha tók eb -
be a ka te gó ri á ba, va gyis az ér zel mi ál la po tok, gon do la tok, vé le mény nyil vá ní tás ok, el vá rá sok,
vá ra ko zá sok, szán dé kok, il let ve hi e del mek. A ret ros pek tív jel le gű gon do la tok/ér zel mek (pél -
dá ul „Ké sőbb rá jöt tem, hogy hi báz tam.”), il let ve a hos  szabb ide ig fenn ál ló hi e del mek/vé le -
ke dé sek (pél dá ul „So ha nem hit tem a szel le mek ben.”) a fő ese mé nyen kí vü li rész le tek gyűj -
tő ka te gó ri á ba tar toz nak. Ezen be lül előb bi ek a kül ső ese mény rész le tek kö zé, míg utób bi ak a
sze man ti kus rész le tek kö zé so ro lan dók. A má sok men tá lis ál la po tá val kap cso la tos in for má ciók
az ese mény rész le tek ka te gó ri á ba tar toz nak.

Fő ese mé nyen kí vü li rész le tek:
KÜL SŐ ESE MÉNY RÉSZ LE TEK: azon epi zo di kus tar tal mak, ame lyek nem a fő ese mény -
hez tar toz nak, de be so rol ha tó ak len né nek a fen ti öt ka te gó ria va la me lyi ké be.

SZE MAN TI KUS RÉSZ LE TEK: ál ta lá nos tu dás sal, il let ve tény sze rű in for má ci ók kal kap cso -
la tos rész le tek (pél dá ul „Fran cia or szág fő vá ro sa Pá rizs.”; „Min dig is sze ret tem a fo cit.”).
A be so ro lás min dig függ a kon tex tus tól, pél dá ul a „nem me het tünk vis  sza Pá rizs ba, mert a né -
me tek el fog lal ták” mon dat mel lék mon da ta a sze man ti kus rész le tek ka te gó ri á ba tar to zik,
mivel mint tör té nel mi tényt em lí ti az elő hí vó, de a „hi tet len ked ve néz tük, ahogy a né me tek el -
fog lal ták Pá rizst” mon dat mel lék mon da ta az ese mény rész le tek kö zé so ro lan dó. Ál ta lá ban azok
az ele mek ke rül nek a sze man ti kus rész le tek ka te gó ri á ba, ame lyek hos  szabb idő tar tam ra utal -
nak vagy nem imp li kál nak egy ér tel mű kez de ti és vég pon tot. Fon tos, hogy egy tény sze rű in -
for má ció, amely gaz da gon le írt, még nem so rol ha tó az epi zo di kus rész le tek kö zé. Ugyan így
egy sze gé nyes, ke vés rész le tet tar tal ma zó le írás kap hat epi zo di kus be so ro lást.

IS MÉT LÉS: elő ző leg már kö zölt in for má ció ké ret len is mét lé se, ha az új ki je len tés nem szol -
gál újabb in for má ci ó val és tar tal mi lag pon to san meg fe lel egy már ko ráb ban el hang zott rész -
let nek. Egy rész let ak kor is eb be a ka te gó ri á ba so ro lan dó, ha a vizs gá la ti sze mély nem szó sze -
rint idéz te egy ko ráb bi ki je len té sét (pél dá ul „és ak kor vé gig sza ladt az úton” – „és ak kor
vé gig fu tott az úton”). Az ál ta lá nos szó for du la tok, a tör té net ki bon ta ko zá sát se gí tő ele mek, 
az „egy más utá ni sá got” ki fe je ző szer ke ze tek – bár több ször szó sze rint meg is mét lőd het nek –
nem eb be a ka te gó ri á ba tar toz nak. 

EGYÉB RÉSZ LE TEK: azon in for má ció egy sé gek, ame lyek nem tük röz nek em lé ke ze ti elő hí -
vást vagy nem so rol ha tók más ka te gó ri á ba: a szö veg to vább vi te lé re szol gá ló ele mek (pél dá -
ul „de ez nem is olyan ér de kes most”; „ez hi he tet len”), kö vet kez te té sek (pél dá ul „tél le he tett,
mert vas tag ka bát ban vol tam”), köz be szúrt kér dé sek (pél dá ul „nem tud ná rész le te seb ben el -
mon da ni?”), va la mint a vizs gá lat ve ze tő jé nek kér dé se i re adott vá la szok. Az egy sza vas ref lek -
tá lá sok nem ke rül nek ér té ke lés re. En nél a ka te gó ri á nál is lé nye ges, hogy a rész let nek in for -
má ci ót kell hor doz nia.
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A szö veg elem zé sen ala pu ló ér té ke lés re pél da a kö vet ke ző em lék rész let:

1. áb ra. Rész let egy az Ön élet raj zi In ter jú mód szer rel vég zett vizs gá lat ban (Szőllősi és Kó nya, 2011)
részt vett egész sé ges fel nőtt sze mély gyer mek ko ri em lé ké ből 

ÖS  SZE FOG LA LÁS

Az ön élet raj zi em lé ke zet ter mé sze té nél fog va el be szélt ese mé nyek for má já ban je le nik meg.
Az Ön élet raj zi In ter jú pe dig ezen el be szé lés ből ké pes kö vet kez tet ni az epi zo di kus em lé ke ze ti
rend szer mű kö dé sé re, az elő hí vás mö gött meg hú zó dó rekollektív új ra ta pasz ta lás ere jé re.

Levine és mun ka tár sai (2002) az Ön élet raj zi In ter jú ki dol go zá sa so rán rá mu tat tak, hogy
a mód szer ér zé keny az ön élet raj zi em lé ke zet olyan sa já tos sá ga i ra, mint pél dá ul az élet kor füg -
gő ha nyat lás egész sé ges sze mé lyek nél. Idő sebb sze mé lyek nél csök ken az em lék kontextuális
rész le te i nek fel idé zé se, míg a tény be li, sze man ti kus in for má ci ók szá ma és a fel idé zett ese mény -
re tör té nő gon do la ti ref le xió nem mu tat kü lönb sé get fi a tal egész sé ges sze mé lyek hez ké pest.
Az AI al kal maz ha tó sá gát mu tat ja, hogy hasz ná la ta az em lé ke zet ku ta tás ban ter jed. Így pél dá -
ul Gaesser, Sacchetti, Addis és Schacter (2011) egész sé ges sze mé lyek kel vég zett vizs gá la tá -
ban alá tá masz tást nyert, hogy az el já rás nem csak a múlt be li em lé kek elő hí vá sán, ha nem
lehet sé ges jö vő be li ese mé nyek el kép ze lé sén ke resz tül is ké pes az epi zo di kus me mó ria mű kö -
dé sé nek fel tá rá sá ra.

Más te kin tet ben az AI ké pes fel tár ni az ön élet raj zi em lé ke zet sé rü lé sét. Szá mos neuro pszi -
chológiai és ideg tu do má nyi ta nul mány is meg erő sí tet te, hogy az éntudatossággal és stra té giai
fo lya ma tok kal kí sért em lé ke ze ti rekollekció mö gött el sőd le ge sen a frontotemporális te rü le tek
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áll nak (lásd pél dá ul Wheeler et al., 1997; Simons et al., 2005). Levine (2004) frontotemporális
demenciában szen ve dő be te ge ket ha son lí tott ös  sze ha son ló ko rú egész sé ges idős sze mé lyek -
kel, és az Ön élet raj zi In ter jú mód szer ér zé keny nek bi zo nyult mind az epi zo di kus, mind a sze -
man ti kus me mó ria ká ro so dá sá nak ki mu ta tá sá ra. Ered mé nye i ket ös  sze ve tet ték a Kopelman és
mun ka tár sai (1989) ál tal ki dol go zott Ön élet raj zi Em lé ke ze ti In ter jú pon to zá si rend sze ré vel ka -
pott ada tok kal, és nagy fo kú együtt já rást ta pasz tal tak az AI ál ta lá nos pró bá já ban. A fen ti ered -
mé nye ket meg erő sí tet te sa ját vizs gá la tunk (Szőllősi és Kó nya, meg je le nés előtt), amely so -
rán szin tén kü lön bö ző élet ko ri cso por tok, vala mint Alzheimer-kórban szen ve dő be te gek
ös  sze ha son lí tá sa tör tént.

Az Ön élet raj zi In ter jú leg főbb ho za ma, hogy a dek la ra tív me mó ria epi zo di kus és sze man -
ti kus for má já nak meg kü lön böz te té sén túl mu tat. Az ál tal, hogy az ön élet raj zi el be szé lés fel épí -
té sé ből in dul ki, be ha tá rol ja, majd fel tár ja az em lék kontextuális fel épí té sét, tu dás ba, sőt tör -
té net be va ló be ágya zott sá gát. Levine és mun ka tár sai (2002) a mód szer ki dol go zá sa kor
kö vet ték az epi zo di kus em lé ke zet meg ha tá ro zá sát, amely az ese mény kontextuális rész le te i -
nek tu da tos új ra ta pasz ta lá sát hang sú lyoz za, fi gye lem ben tart va azt, hogy ez az él mény sze rű
me mó ri a for ma a szelfreferenciájú em lé ke ze ti rend szer tö ré keny eseményspecifikus ré szét ké -
pe zi. Eb ben az el mé le ti meg kö ze lí tés ben vizs gál ják az autobiografikus-epizodikus rekollekció
ké pes sé gét az egész élet re ki ter je dő fej lő dé si és kli ni kai szem pont ból.

SUMMARY

THE AUTOBIOGRAPHICAL INTERVIEW (AI) METHOD

Single, specific events have an important role in the construction of personal autobiographical
memory. Retrieving specific memories, the person vividly reexperiences past events. Retrieval-
related mental states can be identified from episodic contents of the narrative. The Auto -
biographical Interview (AI) method (Levine et al., 2002) separates the event-specific details
from the knowledge-based contents within specific memories. Therefore the method allows for
the judgement of episodic richness of narrated events (temporal and spatial localization,
sensory-perceptual information, thoughts and emotions). The method is able to explore both
healthy and impaired memory functions. Demonstrating the details of the interviewing process
and the two scoring systems, this paper is a Hungarian-language manual of the AI method. 

Keywords: autobiographical memory, specific event, Autobiographical Interview, episodic
richness
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1. MEL LÉK LET

ÖN ÉLET RAJ ZI IN TER JÚ (AI)

Ese mény lis ta
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KÖNYVISMERTETÉS





EGÉSZ SÉG SZO RON GÁS ÉS HI PO CHOND RIA 
A GYA KOR LAT BAN

FREYLER Anett 

ABRAMOVITZ, J. S., BRADDOCK, A. E. (2011): 
Hypochondriasis and Anxiety. Hogrefe Publishing, USA 

A könyv az egész ség szo ron gás és hi po chond ria té ma kör ét tár gyal ja, ami nap ja ink ban kor sze -
rű té ma. Az egész ség szo ron gás egész ség gel kap cso la tos túl zott ag go dal ma kat ta kar; hát te ré -
ben tes ti ér ze tek re vo nat ko zó túl zó fé lel mek áll nak, me lyek kö vet kez té ben haj la mo sít ar ra,
hogy a sze mély a nor mál tes ti ér ze te ket (sú lyos) be teg ség re uta ló jel ként ér tel mez ze. Je len
könyv egy jól ért he tő ös  sze fog la ló ja a té má nak, mely ben a szer zők át te kin tik az egész ség szo -
ron gás prob lé ma kö rét a di ag nosz ti ká tól kezd ve egé szen a ke ze lé si le he tő sé ge kig. Olyan gya -
kor la ti ta ná cso kat, eset le írá so kat, te ra pe u ta-be teg pár be szé de ket is tar tal maz, me lyek se gít sé -
gé vel kön  nyen el sa já tít ha tók a te rá pi ás ke ze lés hez szük sé ges kész sé gek. 

A könyv az Advances in Psychotherapy: Evidence-Based Practice so ro zat leg újabb, 2011
ja nu ár já ban meg je lent tag ja. A vi sel ke dés vál to zás pszi cho ló gi ai alap ja i ra épít, meg ér té sé hez
szük sé ges va la men  nyi pszi cho ló gi ai alap is me ret is. El ső sor ban pszi cho ló gu sok nak, pszi chiá -
te rek nek, or vo sok nak, ápo lók nak, as  szisz ten sek nek, szo ci á lis mun ká sok nak, hall ga tók nak és
olyan egész ség ügyi dol go zók nak ké szült, akik ta lál koz tak már or vo si lag meg ma gya rá zat lan
tü ne tek kel. 

Saj nos egy elő re csak an gol nyel ven kap ha tó, de kön  nyen ol vas ha tó, ér de kes, és akár ke -
ze lé si út mu ta tó ként is hasz nál ha tó az egész ség szo ron gás kog ni tív vi sel ke dés te rá pi á já hoz. 
A könyv kül le mét te kint ve sem egy „ne héz” ol vas mány, pu ha kö té sű, ki lenc ven négy ol da las,
de lé nyeg re tö rő és hasz nos in for má ci ó kat tar tal maz. A két szer ző már ko ráb ban is je len te tett
meg köny vet egész ség szo ron gás és hi po chond ria té má ban (Treatment of Health Anxiety and
Hypochondriasis: A Biopsychosocial Approach, 2008). Jonathan S. Abramovitz, az Anxiety
and Stress Disorders Clinik igaz ga tó ja és pro fes  szo ra az észak-karolinai egye te men. Ne vé hez
tíz könyv és több mint száz pub li ká ció köt he tő az egész ség szo ron gás és a kap cso ló dó za va -
rok te rén. Társ szer kesz tő ként dol go zik a Behaviour Research and Therapy és a Jo ur nal of
Cognitive Psychotherapy fo lyó irat nál. Autumn E. Braddock, kli ni kai egész ség pszi cho ló gus,
szak te rü le te a szo ron gá sos za va rok kog ni tív vi sel ke dés te rá pi á ja. Több pub li ká ció és ku ta tás
fű ző dik a ne vé hez, el ső sor ban egész ség ügyi po pu lá ció szo ron gás vizs gá la ta te rén.

A könyv tar tal mi lag öt fe je zet re osz lik, ezen be lül to váb bi al fe je ze tek te szik még át te kint he -
tőb bé a té mát. Az el ső fe je zet Az egész ség szo ron gás le írá sa (Description of Health Anxiety), mely -
ben a szer zők de fi ni ál ják és fo gal mi ke ret be he lye zik a hi po chond ri át és az egész ség szo ron gást.
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A hi po chond ria a DSM-IV di ag nosz ti kai kri té ri um rend szer ben is meg je le nik, vi szont az egész -
ség szo ron gás nem, mi vel az nem egy di ag nó zis. Ezt sok fé le meg je le né si for má ja is iga zol ja.
A dif fe ren ci ál di ag nó zis al fe je zet be mu tat ja, hogy mi lyen más za va rok tól kell meg kü lön böz -
tet nünk az egész ség szo ron gást (pl. szomatizációs za var, deluzív za var, spe ci fi kus fó bi ák, pá -
nik za var, kény sze res za var, ge ne ra li zált szo ron gás za var és fáj da lom za var). To váb bá egy 
– a DSM-V ál tal kí nált – új, egy sé ges fo gal mi ke re tet és di ag nó zist ajánl: a Komp lex Szoma -
ti kus Tü net za vart (CSSD). A di ag nosz ti ka meg kön  nyí té sé hez a Di ag nosz ti kai fo lya mat és doku -
men tá ció cí mű al fe je zet kí nál kü lön fé le al ter na tí vá kat: struk tu rált és fé lig struk tu rált di ag nosz -
ti kai in ter jút és ön be szá mo lós kér dő íve ket. A má so dik fe je zet az Egsézségszorongás el mé le tei
és mo dell jei (Theories and Models of Health Anxiety). A szer zők a fe je zet ben el mé le ti hát tér -
be ágyaz va tár gyal ják az egész ség szo ron gás ki ala ku lá sát, majd Beck (1976) kog ni tív mo dell -
jé vel ma gya ráz zák a fo lya ma tot. To váb bi al fe je ze tek fog lal koz nak az egész ség szo ron gást fenn -
tar tó té nye zők kel, ezen be lül pszi cho ló gi ai, kog ni tív és vi sel ke dé ses fak to rok kal. A szer zők a
prob lé ma kör ér tel me zé sé hez az egész ség biopszichoszociális mo dell jét hív ják segít sé gül,
ezzel ki ala kít ják a ha té kony ke ze lés (kog ni tív vi sel ke dés te rá pia) alap ja it. A har ma dik fe je zet,
a Di ag nó zis és a ke ze lés in di ká ci ói (Diagnosis and Treatment Indications) ke re tet biz to sít a tü -
ne tek di ag nosz ti kus ér té ke lé sé hez és be te kin tést nyújt az egész ség szo ron gás ke ze lé sé nek
pszi cho ló gi ai meg kö ze lí té sé be. 

Az el ső né hány al fe je zet lé nye gé ben a pá ci ens sel tör té nő el ső ta lál ko zás hoz kí nál gya kor -
la ti ta ná cso kat. Ki emel ten tár gyal ja a kli ni kai in ter jú kér dés kö rét, mely nek so rán hang sú lyoz -
za a kór előz mény, a pa na szok, a han gu lat, a szo ci á lis mű kö dés mód, az elő ze tes ke ze lé sek és
csa lá di anam né zis te rü le te it. Kö vet ke ző lé pés ként két fé le ha té kony ke ze lé si mó dot ajánl 
– a kog ni tív vi sel ke dés te rá pi át és a farmakoterápiát (SSRI sze rek) –, majd tár gyal ja mind kettő
elő nye it és hát rá nya it. Mi vel a könyv to váb bi ré szé ben a kog ni tív vi sel ke dés te rá pia és al kal -
ma zá sa ke rül elő tér be, az utol só né hány al fe je zet en nek be ve ze té sé hez nyújt se gít sé get.
Gyakor la ti ta ná cso kat ad a be teg el len ál lá sá nak le küz dé sé re és a pá ci ens sa ját, te rá pia mel lett
szó ló ér ve i nek ki ala kí tá sá ra. A ne gye dik fe je zet, a Ke ze lés (Treatment) cí mű a leg hos  szabb az
ös  szes kö zül. Se gít sé get nyújt egy egész ség szo ron gás ra sza bott kog ni tív vi sel ke dés te rá pi ás
prog ram meg ter ve zé sé hez. A hang súly in kább az egyes te rá pi ás stra té gi ák el sa já tí tá sán van,
mint az aján lott struk tú ra pont ról pont ra tör té nő be tar tá sán. A fe je zet ele jén a szer zők aján la -
nak egy te rá pi ás ülés struk tú rát, majd az egyes al fe je ze tek ben en nek meg fe le lő en tár gyal nak
min den fon tos lé pést. Elő ször az egész ség szo ron gás tü ne te i nek funk ci o ná lis ér té ke lé sét em -
lí ti, mely ben cé lul tű zi ki a triggerek, kog ni tív jel lem zők és a vi sel ke dé ses vá la szok azo no sí -
tá sát. A kö vet ke ző lé pés ben az ön mo ni to ro zás sze re pét hang sú lyoz za, majd a pszichoedukáció
fon tos sá gá ról be szél, fő ként a biopszichoszociális meg kö ze lí tés meg ala po zá sa te rén. A fe je -
zet kö ze pén tár gyal ja a kog ni tív vi sel ke dés te rá pi ás tech ni ká kat, vé gül pe dig a ke ze lés köz ben
fel me rü lő noncompliance prob lé má kat. A szer zők min den lé pést szem lé le te sen mu tat nak be,
a gya kor la ti al kal ma zást meg kön  nyí tik a szö veg be ágya zott te ra pe u ta-be teg pár be széd pél dák,
va la mint a szür ke ke ret be fog lalt kli ni kai ta ná csok. 

Az ötö dik fe je zet egy Eset be mu ta tás (Case Vignette), ami na gyon hasz nos az is me re tek
gya kor lat ba ül te té se szem pont já ból. A fe je zet a szer zők egy egész ség szo ron gá sos be te gé nek
pél dá ját tar tal maz za, aki ami att ag gó dott, hogy bőr rák ban fog meg hal ni. A tör té ne tet vé gig -
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kö vet het jük az anam né zis től kezd ve a biopszichoszociális át ke re te zé sen ke resz tül egé szen 
a te rá pi ás fo lya ma tig. A kö te tet to váb bi ol vas má nyok aján lá sa zár ja, il let ve a mel lék le tek ben
tizen két kog ni tív vi sel ke dés te rá pi ás gya kor lat ban hasz ná la tos esz közt ta lál ha tunk. Van köz -
tük funk ci o ná lis ér té ke lő űr lap, tü net nap ló, űr lap a tes ti tü ne tek mo ni to ro zá sá hoz, to váb bá
handoutok a pszichoedukációhoz stb. Ezek mind jól hasz nál ha tó ak a te rá pi ás fo lya mat ban.

Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy az egész ség szo ron gás vál to za tos ké pet mu tat hat, de a
könyv jól hasz nál ha tó a kü lön fé le egész ség gel kap cso la tos ag go dal mak ke ze lé sé re kog ni tív
vi sel ke dés te rá pi ás gya kor lat ban. Az Advaces in Psychotherapy: Evidence Based Practice
soro zat lé nye ge el ső sor ban a gya kor la ti al kal maz ha tó ság. Cél ja, hogy gya kor la ti, el mé le ti leg
meg ala po zott ke ze lé si út mu ta tót nyújt son, ami hasz nál ha tó a kli ni kai gya kor lat ban; mind ezt
„ol va só ba rát” for má ban. A könyv jól struk tu rált, kö vet he tő, át te kint he tő, és re le váns a va ló -
sá gos gya kor lat tal. Tar tal ma és jel le ge mi att el ső sor ban pszi cho ló gu sok nak, pszi chi á te rek nek,
pszichoterapeutáknak, pszi cho ló gus hall ga tók nak és olyan ér dek lő dők nek aján lom, akik va la -
men  nyi elő ze tes tu dás sal ren del kez nek az egész ség szo ron gás és a kog ni tív vi sel ke dés te rá pia
te rén.
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