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ÖSSZEFOGLALÓ

Az ér zé ket len/ér ze lem men tes vo ná sok sa ját sá gos ér zel mi (b!n 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 l"s 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 l" 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 z". A szü l"i 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 z" 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 z" 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 z"k
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 l"k 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 z"k 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 er" sít sük. 
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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, b!n tu dat hi á nya, fe le l"s ség vál la lás hi á nya), élet stí lus
(fe le l"t 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 b! nö zés, vál to za-
tos b!n 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, b!n tu dat és fe le l"s 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 l" 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 t" ek (Christian et al.,
1997; Frick et al., 2000) és a fel n"tt ko ri pszi cho pá tia egyik prekurzorának te kin tik "ket (Frick,
1978). A kö ve té ses vizs gá la tok sze rint a vo ná sok id" ben sta bi lak ma rad nak a fel n"tt kor ba tör té -
n" 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 l"k 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 d" -
ívek stan dar di zá lá sa ma gyar min tán még nem tör tént meg. Mind há rom mé r" esz köz a gyer mek-
és ser dü l" 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 d" ívet,
mely a PCL-YV és az APSD alap ján ké szült. A kér d" ív 24 itemét a ki töl t" (szü l", gyer mek vagy
pe da gó gus) 4 fo kú Likert-skálát hasz nál va ér té ke li. A kér d" 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 d" ív re vo nat ko zó bels"
kon zisz ten cia ér té ke 0,77. A kér d" ív ma gyar min tán tör té n" 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 m! 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 t" fon tos nak, mi vel a vo ná -
sok alap ján el kü lö nít he t" 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 z". 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 z" 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 z" 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 t" 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 z" 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 t" meg je le né si for má ja fel n"t 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 z" 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). El" 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 t" 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 l"s, mely va ló szí n! leg az
orbito- és mediofrontális ké reg de fi cit jé hez köt he t" (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 n" 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 t" fe le l"s 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 z" 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 r! 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 er"s prediktív ér ték kel bír a ser dü l" 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 -
z" 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 d" gye re kek két cso -
port ra oszt ha tó ak ag res  szív vi sel ke dé sük alap ján. Az el s" 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 t" 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 d" 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 t" ser dü l"k re va ló szí n!b ben jel lem z" 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 t" ser dü l"k re. Frick és mun ka tár sai
(2003) 98 f"s, 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-t"l 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 id" 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 t" gye re kek ese té ben. A C/U vo ná sok je -
len lé te be jó sol ta a ké s"b bi nor ma sze g" 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 t"l (Pardini et al., 2006). A C/U vo nás sal jel le mez he t" ek cso port já ban
gya ko ri volt az is mét l" d" jel le g! 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 t"k 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 t" gye re kek nél az ag res  szió sú lyo sabb ki fe je z" 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 z" 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 z"bb a sú lyos és id" ben sta bil ag resz -
szív vi sel ke dés, a ko rán meg je le n" ma ga tar tás prob lé mák, a ké s"b bi élet kor ok ban an ti szo ciá -
lis nor ma sze g" vi sel ke dés, va la mint a proaktív ag res  szió hasz ná la ta. A kö vet ke z" 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 T# GYE RE KEK NÉL ÉS SER DÜ L#K NÉL

Az aláb bi fe je zet ben a C/U vo ná sok kal jel le mez he t" 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 b"r 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 er" 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 d" gye re kek re, akik nél a C/U vo ná -
sok je len vol tak, ke vés bé jel lem z" a ma ga tar tás za va ros gye re kek nél gyak ran je len lé v" ma gas
szo ron gás szint. A C/U vo ná sok te hát mo de rá ló té nye z"k 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 d" ív ben ma -
gas ér té ket el ér" gye re kek nél az át la gos szint t"l ala cso nyabb elektrodermális b"r el len ál lást
mu ta tott ki fe nye ge t" in ge rek re és distresszre adott vá la szok nál. Az ered mé nyek alap ján fel té -
te lez he t", hogy a C/U vo ná sok kal bí ró gye re kek és ser dü l"k ér zé ket le neb bek stressz ese mé -
nyek re és fe nye ge t" 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 z" 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 ér"k nek az át la gos arousalszintt"l 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 d" en va ló szí n! leg nem ké pes az arousal -
szint olyan mér té k! eme lé sé re, hogy az a ma gas él mény ke re s" 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 t" (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 t" 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 er" 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 g" 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 t" 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 el"ny-
hát rány elem zé se fo lya mán az ag res  szió hasz ná la tá nak el" nyei t!n 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 l"i 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 er" sít he tik
ezt e ha tást. Vé gül az ag res  szió fenn ma ra dá sát el" 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 t" (Salekin et al., 2004; Loney et al., 1998),
ami meg kön  nyí ti a konf lik tu sok utá ni fe le l"s 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 -
t" gye re kek nél és ser dü l"k nél (Dadds et al., 2006), az ered mé nyek sze rint el s" 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 z" 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 n! leg az amygdala csök kent ak -
ti vi tá sá hoz köt he t" (Blair et al., 2005b). Kiehl és mun ka tár sai (2001) C/U vo ná sok kal jel le -
mez he t" fel n"t 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 l" 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 z" gye re kek konf lik tus hely zet ben
a szem ben ál ló fél te kin te té b"l 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 t" 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 l" sök nél, ha két egyed konf lik tus hely zet be ke -
rül, az ér zel mi jel zé sek el" se gít he tik a konf lik tus meg sz! 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 t", 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 l" 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 n! leg az egyik té nye z", amely az ag res  szió esz ka -
lá ló dá sá ért fe le l"s sé te he t".

A SZO CI Á LIS KON TEX TUS SZE RE PE

A fent em lí tett té nye z"k mel lett a C/U vo ná sok kal jel le mez he t" gye re ke ket kö rül ve v" 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 b! nö -
zés és an ti szo ci á lis ma ga tar tás meg bíz ha tó prediktorának te kint he t" (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 z"bb, hogy ba rá ta ik
kö zött an ti szo ci á lis vi sel ke dé s!, vi sel ke dé si prob lé mák kal küz d" gye re kek van nak. Az an ti -
szo ci á lis tár sak hoz va ló kö t" dés rész ben ma gya ráz hat ja a C/U vo nás sal jel le mez he t" gye re -
kek nél meg fi gyel he t" proaktív és re ak tív ag res  szi ót, va la mint a ké s"b 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 n!b 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 t!n"
ha tó té nye z"k (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 z" gye re kek ese té ben nem te kint he -
t"k mediáló fak tor nak. A szü l"i szu per ví zió mér té ke és mi n" 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 t! kap cso la ta volt an ti szo ci á lis ba rá tok kal.
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A szer z"k konk lú zi ó ja sze rint a C/U vo ná sok je len lé te von zó le het a b! nö z", 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 er" sí té se ket an ti szo ci á -
lis és ag res  szív cse le ke de te ik re. A szü l"i 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 l"i gon dos ko dás mi n" sé -
gé t"l és men  nyi sé gé t"l. Vitacco és mun ka tár sai (2003) szin tén ki mu tat ták, hogy az in kon zisz -
tens szü l"i 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 t" 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 l"i gon dos ko dás mi n" 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 n! leg nagy sze re pe le het a szü l"i 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 l"k ne ve lé si, fe gyel me zé si stí lu sát meg fe le l" irány ba te re l" in ter ven ciók
(Wendy et al., 1996). A szü l"i ne ve lé si stí lus meg vál toz ta tá sa so rán a kö vet ke z" té mák ra fó -
ku szál nak: po zi tív szü l"-gyer mek kap cso lat lét re ho zá sa, proszociális vi sel ke dés el" se gí té se,
ag res  szió és an ti szo ci á lis vi sel ke dés csök ken té se. A szü l"k e cé lok meg va ló sí tá sa so rán er" 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 er" 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 l"k kel a he lyes
ne ve lé si at ti t! 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 t" ag res  szív gye re kek ke vés bé re a gál nak a szü l"i ne ve lé si stra té gi ák po zi -
tív irány ba tör té n" 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 -
l"i 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 l"i gon dos ko dás mi n" 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 l"i 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 l"i 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 z"k, a szocioökonómiai stá tusz és a gyer me kek egyéb jel lem z" 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 l"-gyer mek in ter ak ci ó kat a
kí sér let ben részt ve v" 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 t"l. 
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A szü l"k a gyer mek nem kí vá na tos vi sel ke dé sét meg fe le l" 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 l" 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 t" gye -
re kek na gyon ke vés ér zel met mu tat tak a töb bi gyer mek hez ké pest. A szü l"k 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 t" ket), akik (va ló szí n! leg az el" z" fe je zet ben is mer te tett
jel lem z"k kö vet kez té ben) ke vés bé re a gál nak a szü l"i 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 "r 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 er" sí té sük höz. A kö vet ke z" 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 z" szer z"k.

A szem kon tak tus je len t" sé ge
Ko ráb ban már volt ar ról szó, hogy a C/U vo ná sok kal jel le mez he t" gye re kek nél érze lem -
felismerési ne héz sé ge ket fi gyel tek meg (Blair, 2005a). Az érzelemfelismerési prob lé mák el -
s" 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 l"i 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 n! 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 l"s, mely az amygdala hipoaktivitá sá -
hoz kö t" 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 t" ser dü l"k nél. A ser dü l"k 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 t" 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 t" 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 z" 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 n"tt 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 t! nik, szük sé ges, hogy a gye rek in for má ci ó kat kap -
jon a fe gyel me z" fél ne ga tív ér zel mi ál la po tá ról, me lyet a szem kon tak tus fenn tar tá sa el" 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 t", ma ga tar tás za var ral küz d" gye re kek nek szük sé gük van a kör nye ze tük ben
je len lé v" 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 n" 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 t" ma ga tar tás za var ral küz d" gye re kek fon tos
jel lem z" 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 n"tt ki fe je zett szem kon tak tu sa er"s (és né ha kont rol lál ha tat lan) ér zel mi
re ak ci ót, stresszt vált hat ki a gye rek b"l, ami az ag res  szió esz ka lá ló dá sá hoz ve zet het. 

Arousalszint
Kochanska (1993) két alap ve t" 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 m! 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 n"
a szo ron gá sos arousalszint. Az arousalszint emel ke dé se facilitálja a szü l" t"l 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 t" lesz a kö vet ke z"
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 n! leg él nek át distresszt a fel n"t tek és kor tár -
sa ik ál tal bün te tett te vé keny sé gek vég re haj tá sa el"tt, 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 t" 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 z" gye re kek arousalszintje va ló szí n! 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 t" 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 t") ma ga tar tás prob lé -
más gye re kek konf lik tus hely zet ben tör té n" 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 t" 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 n"tt-gye rek kap cso lat ki ala kí tá sá val le het el ér ni (Hawes és Dadds, 2005).

A nevelési stílus és az érzéketlen/érzelemmentes vonások kapcsolata... 13



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 z" 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 n! leg jól re a gál nak a szü l"i 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 l"i 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 l"i 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 t"k fe gyel me zé sé ben. Vizs gá la tuk ban szü l"k nek ki dol go zott spe ci á lis tré ning se gít -
sé gé vel a szü l"k 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 s" ként a po zi tív meg er" sí té sek (ju tal ma zó stra té gi ák) hasz ná la -
tá ra ta ní tot ták meg a szü l" ket, me lyek se gít sé gé vel meg er" 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 l"k 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 t", 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 l"k nek a meg fe le l" csa lá di lég kör ki ala kí tá sá ban is. A szer -
z"k el" ze tes vá ra ko zá sá nak meg fe le l" en a C/U vo ná sok sta bil nak mu tat koz tak a szü l"i tré ning
és a 6 hó na pos utánkövetési id" szak alatt. A cso port meg kö ze lí t" 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 el"tt. A szer -
z"k nek nem si ke rült ki mu tat ni, hogy a ha tás mi nek kö szön he t". El kép zel he t", 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 el"t 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 z" 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 z"k t"l. 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 z" 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 t" ma ga tar tás prob lé mák kal küz d" 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 t" ma ga tar tás prob lé más gye re kek nél. A ser dü l"k 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 z"t le nebb volt és a ke zel te ket mo ti vá lat lan ság, az együtt m! kö dés
hiá nya és manipulatív vi sel ke dés jel le mez te. Min den té nye z"t fi gye lem be vé ve a ju tal ma zás -
ala pú spe ci á lis szü l"i ne ve lé si stí lus hasz ná la ta ígé re tes nek t! nik a C/U vo ná sok kal jel le mez -
he t" 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 t" 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 z". Az ag res  szió sú lyo sabb for mái va ló szí n! leg olyan jel lem z"k nek
kö szön he t" ek, mint a ju ta lom füg g" ség, a bün te tés irán ti ér zé ket len ség, az érzelemfelismerési
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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 m! 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 t" 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 l"k -
nek ma ga tar tás prob lé mák kal küz d" 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 l"i 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 t" 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 l"t 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 z" 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 l"i at ti t!d 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 t!d min den kép pen szük sé ges a jö v" 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 l"i 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 r" 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 l" fe gyel me zé si mód sze rek hasz ná la ta t! 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 t" 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 l"k 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 "ket ta ní ta ni ar ra, ho gyan fe gyel mez zék "ket. A szü l" ket cél zó pszicho edu -
ká ciós te vé keny ség a gyer me kek kel fog lal ko zó se gí t" szak em be rek mun ká já nak fon tos ré -
szét ké pez he ti. Szü l"i edu ká ci ót vé gez het se gí t" szak em ber szü l"i 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 l" 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 l" kor ban ter mé sze tes nek
te kint he t" ek olyan id" szak ok, ami kor a gye re kek és ser dü l"k 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 z"k 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 s"i 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 z"k, 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 l" kor ba tör té n" át me net fo lya mán, a ser dü l" kort kö ve t" en, de már a ser dü l" kor alatt
sem szá mít ha tunk vál to zás ra. Frick (1998) a C/U vo ná so kat a fel n"tt 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 l" 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 k! csök ke né sé re szá mít ha tunk (Hawes és Dadds, 2005), míg a fel n"tt 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 l"k 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 l"i ne -
ve lé si stra té gi ák meg fo gal ma zá sa. Fel té te lez he t" 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 s" 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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