
AZ ÖNÉLETRAJZI INTERJÚ (AI) VIZSGÁLATI 
ELJÁRÁS BEMUTATÁSA1

SZ!LL!SI 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 el" 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 z" men tá lis ál la pot ra kö vet kez tet ni le het az el be szé lés ben
meg je le n" 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 t" vé te szi az el be szélt ese -
mé nyek epi zo di kus gaz dag sá gá nak meg íté lé sét (id"i 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 m# kö dés vizs gá la tá ra. A ta nul mány az AI ma gyar nyelv re tör té n" 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 t" 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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1 Készült Az em lé ke zet egész sé ges és sé rült m! kö dé se cí m# OTKA-pályázat ke re té ben (té ma ve ze t": Kó nya Ani kó;
OTKA nyil ván tar tá si szám: K81641). Az Ön élet raj zi In ter jú hasz ná la ta a Ma gyar Pszi cho ló gi ai Tár sa ság Eti kai Bi -
zott sá gá nak en ge dé lyé hez kö tött.



BE VE ZE T!

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 r# 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 id" ben
pon to san lo ka li zál ha tók; to váb bá az el" 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 gy#j té sé nek leg hos  szabb múlt ra vis  sza te kin t" 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 t" leg egye di leg
meg je le n" 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 t"l füg g" en – to váb bi lé pé sek kel egé szül het ki; pél dá ul
a fel idé z" sze mély az ese mény kontextuális rész le te i re, il let ve az el" hí vás út já ra vo nat ko zó kér -
dé sek re ad vá laszt vagy az el" hí vás mö gött meg hú zó dó szub jek tív men tá lis ál la po tot jel lem -
z" fe no me no ló gi ai ál lí tá sok ra ref lek tál. El"b bi ek a ver bá li san ki fe jez he t" 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 d" íves el já rás a Me mó ria
Jel lem z"k Kér d" ív (Memory Characteristics Questionnaire, MCQ; Johnson, Foley, Suengas
és Raye, 1988). A szer z"k 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 z" 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 el" 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 l" tar tal mak jól el kü lö nü l" ka te gó ri ák ba so rol ha tók: szen zo -
ros és perceptuális rész le tek, az em lék té ri és id"i 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 m# 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 n", 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 t"
élet ko ri pe ri ó dus ból (gyer mek kor, fel n"tt 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 z" 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 id"i 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 s" (ese mény) kér d" ív fel vé te le so rán a sze mé lyek egy-egy egye di
em lé ket hív nak el" (pél dá ul egy uta zás; egy ba rát vagy ba rát n" es kü v" 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 d" ská lán asze rint, hogy az el" hí vás in -
kább tu dás anya gon (sze man ti kus in for má ció) ala pul, vagy egy tér ben és id" 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 d" ív
ugyan azon id" sá vok ból kér sze mé lyes tu dás anya got (pél dá ul egy uta zás id" 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 t" vé.

Mind az AI, mind az AMI több egy mást kö ve t" élet ko ri sza kasz ból gy#jt 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 er"s 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 z" sze mély men  nyi re pon to san ha tá roz ta meg az ese mény meg tör té né sé -
nek id" 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 l"l a Me mó ria Jel lem z"k Kér d" ív b"l (Memory Characteristics Questionnaire, MCQ;
Johnson et al., 1989) szár maz nak, más fe l"l az AI ál tal nyert em lé ke ze ti szö ve gek szeg men -
tá lá sát kö ve t" en, a kva li ta tív jel le g# tar ta lom elem zés b"l 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. El"b 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 d" ská lán az epi zo di kus kon tex tus alap ján: id" -
pont, hely szín, perceptuális rész le tek, gon do la tok/emó ci ók és id"i 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 d" 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 t". (Az em lé kek pon to zá son ala pu ló ér té ke lé sé nek
me ne tét lásd b" 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 b" veb ben len tebb.)

A két ér té ke lé si le he t" 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 s" 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 t" 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, f" 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 r"l, amely b"l 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 t" 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 t" az inst ruk ci ók is mer te té -
se után nem be fo lyá sol ja az el" hí vá si fo lya ma tot. Az ál ta lá nos pró ba so rán ab ban se gít, hogy
a fel idé z" 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 z" kér dé sek kel bá to rít ja, hogy min den rész let r"l 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
el" hí vott em lé kek élénk sé gé re, ér zel mi in ten zi tá sá ra, sze mé lyes je len t" 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 t" leg na gyobb pon tos ság gal
meg ha tá roz za az ese mény id" pont ját és hely szí nét, to váb bá szá mol jon be min den szenzoros-
perceptuális rész let r"l, 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 el" tud hív ni. Min den élet ko ri öve zet men tén le zaj lik el" 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 s" vel – a vizs gá lat ve ze t" 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 t" 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 t"l, ame lyek meg fe lel nek a kö vet -
ke z" kri té ri u mok nak:
– egy sze ri tör té nés
– rö vid id" (ma xi mum 1–2 óra) alatt le zaj lott ese mény
– a fel idé z" sze mé lye sen in vol vált (sze mé lye sen je len volt az ese mény tör té né se kor)
– id" pont hoz és hely szín hez spe ci fi ku san köt he t" em lék

A kö vet ke z"k ben (d"lt be t# vel szed ve) pél dá kat köz lünk ar ra vo nat ko zó an, hogy a fel ve -
v" 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 z" 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 z" (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 z" 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 t" leg na -
gyobb pon tos ság gal, hogy mi kor és hol tör tént az ese mény! To váb bá az el" hí vott emlék
olyan le gyen, amely rö vid id" (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 d", 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 l" em lék nek te kint he t". 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 s" élet ko ri öve ze tet:

„Kezd jük az el s" em lék kel! Ké rem, idéz zen fel egy ese ményt a gyer mek ko rá ból, mely
11 éves ko ra el"tt 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 s"bb, a spe ci fi kus pró ba so rán te het jük
meg), csak a kö vet ke z"k 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 z" 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 l" – em lé ket fel idéz ni
egy adott élet ko ri öve zet b"l, mu tas suk meg az ese mény lis tát (1. mel lék let). Az ese mény lis ta
té te lei kü lön bö z" ka te gó ri ák ba (pél dá ul csa lád; is ko la stb.) tö mö rü l" élet ese mé nyek re utal nak
(pél dá ul há zas ság; érett sé gi stb.). Er re el s" 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 el" -
hív ni, és a té mák eb ben se gít he tik. Az ese mény lis ták ál tal a szer z"k a gya kor lat ból vett pél -
dá kat ad nak, me lye ket a vizs gá lat ve ze t" ki egé szít het.

Se gí t" inst ruk ció:

„Ké rem, ol vas sa el a lis tát! Bár mi lyen tör té net meg fe le l", amely a lis tán sze rep l" sza -
vak egyi ké r"l 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 l" em -
lé ket hí vott el", és ar ról kel l" 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 z" 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 id" 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 l" mér ték ben rész le tes.

Te en d": Bá to rít suk a fel idé z"t, hogy min den rész let r"l 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 t" leg rész le te sebb le írást sze -
ret ném hal la ni er r"l az em lék r"l. Be tud még szá mol ni olyan rész let r"l, ami r"l 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 el", amely több mint 1–2 óra le for gá sa alatt zaj lott le.

Te en d": 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 id" (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 r"l
is le írást adott.

Te en d": 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 t" leg na gyobb rész le tes ség gel! Ne mi vá lasz -
szunk he lyet te, hagy juk a dön tést a fel idé z" 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 el". 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 r"l 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 r"l 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 r"l 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 z" kér dé sek kel le het se gí te ni a fel idé z"t: „Azt mond ta, hogy… tör tént. Mi tör -
tént ez után? Min den rész let r"l 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 f" ese mény hez köt -
he t"k, 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 t" 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 t" dik az in for má ci ók el" hí vá sá nak sor rend jé hez, nem szük sé ges az ada to kat az el" -
re meg adott sor rend ben rög zí te ni. Min den olyan d"lt be t# 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:

Az Önéletrajzi Interjú (AI) vizsgálati eljárás bemutatása 83



Id" 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, h" mér sék let stb.); má sok hoz vi szo nyí tott
test hely zet; sa ját test hely ze te; id" 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-t"l 7-ig ter je d" ská lán
kell meg ítél nie a kö vet ke z" 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 t" en ah hoz ké pest,
ami lyen az ese ményt meg el" z" en volt?
3. Mi lyen mér té k# sze mé lyes je len t" ség gel bírt az Ön szá má ra az ese mény ak kor, ami kor
meg tör tént?
4. Mi lyen mér té k# sze mé lyes je len t" 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 f! ese mény meg ha tá ro zá sa
Az ér té ke lés el"tt 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 f" ese ményt. Egy élet ko ri öve zet ben csak egy f" 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 f" 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 f" ese mény, az lesz a f" 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 f" ese mény ke rül ér té ke lés re (ki vé ve az id"i in -
teg rá ció elem zé sét, ahol a f" 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: id" pont, hely szín, perceptuális rész le tek, gon -
do la tok/emó ci ók, id"i in teg rá ció és epi zo di kus gaz dag ság (lásd b" 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 s" 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 id" pont já ra vo nat ko zó in for má ció):

ID! 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 sz# kebb (pél dá ul „4 óra volt”) id"i kon tex tus ban meg van ha tá roz -
va. Az el múlt egy év b"l 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 id" pont, ha nem az id"i in teg rá ció
ka te gó ri á ba tar to zó in for má ció. 
3 pont Mi ni mum két id"i in for má ció sze re pel, meg je le nik a tá gabb és a sz# kebb id"i 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 "szi es tén”

2 pont Mi ni mum két id"i in for má ció sze re pel, de a tá gabb vagy a sz# kebb id"i 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 id"i 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 sz# 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 sz# kebb té ri kon -
tex tus is.
Pél dá ul: „egy né met szál lo dá ban, a reggeliz"asztalnál”; „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 sz# 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 id" 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 ly! 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 b"l 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 t" sé get, hogy lás sam "t.”

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 el" z" 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 d" 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.”

ID!I IN TEG RÁ CIÓ: az em lék in teg rá ci ó ja egy tág id"i 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 f" ese mény mel lett a f" 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 id"i 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 el"t 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 sz# kebb id"i 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 f" ese mény el"tt 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 el" 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 t" 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 f" 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 r# 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 f" cso port ba oszt ha tók: f" ese mé nyen be lü li és f" ese mé nyen kívüli
rész le tek.

F" 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 el", va gyis tör té né sek (pél dá ul „el es tem”), je len lé v" 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 -
l"t ka te go ri zál ha tunk), je len lé v" tár gyak, má sok re ak ci ói és ki nyil vá ní tott ér zel mei, id" 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 "ket.
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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

ID! 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 id". Az id" 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 z" szer ke ze tek (pél dá ul „ké s"bb jött, mint én”) nem
ebbe a ka te gó ri á ba so ro lan dók. El"b 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 id" tar tam mal kap cso la tos rész le tek. Az ese mény so rán je len lé v" 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 el"b 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 t" sek (pél dá ul „kö rü löt tünk ég"
gyer tyák áll tak”).
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GON DO LA TOK/EMÓ CI ÓK: az ese mény so rán je lent ke z" 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 g# gon do la tok/ér zel mek (pél -
dá ul „Ké s"bb 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 f" ese mé nyen kí vü li rész le tek gy#j -
t" ka te gó ri á ba tar toz nak. Ezen be lül el"b bi ek a kül s" 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.

F" ese mé nyen kí vü li rész le tek:
KÜL S! ESE MÉNY RÉSZ LE TEK: azon epi zo di kus tar tal mak, ame lyek nem a f" 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 r# in for má ci ók kal kap cso -
la tos rész le tek (pél dá ul „Fran cia or szág f" 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 el" 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 id" tar tam ra utal -
nak vagy nem imp li kál nak egy ér tel m# kez de ti és vég pon tot. Fon tos, hogy egy tény sze r# 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: el" z" 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 t" ele mek, 
az „egy más utá ni sá got” ki fe je z" szer ke ze tek – bár több ször szó sze rint meg is mét l"d 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 el" 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 t" 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 z" 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 (Sz"ll"si és Kó nya, 2011)
részt vett egész sé ges fel n"tt sze mély gyer mek ko ri em lé ké b"l 

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 b"l ké pes kö vet kez tet ni az epi zo di kus em lé ke ze ti
rend szer m# kö dé sé re, az el" 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 -
g" ha nyat lás egész sé ges sze mé lyek nél. Id" 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 n" 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 el" hí vá sán, ha nem
lehet sé ges jö v" be li ese mé nyek el kép ze lé sén ke resz tül is ké pes az epi zo di kus me mó ria m# 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 er" 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 s"d 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 d" be te ge ket ha son lí tott ös  sze ha son ló ko rú egész sé ges id"s 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 er" sí tet te sa ját vizs gá la tunk (Sz"ll"si és Kó nya, meg je le nés el"tt), amely so -
rán szin tén kü lön bö z" élet ko ri cso por tok, vala mint Alzheimer-kórban szen ve d" be te gek
ös  sze ha son lí tá sa tör tént.

Az Ön élet raj zi In ter jú leg f"bb 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 b"l in dul ki, be ha tá rol ja, majd fel tár ja az em lék kontextuális fel épí té sét, tu dás ba, s"t 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 r#
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 d" fej l" 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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