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1. Bevezetés: a kutatás célja 
 

Longitudinális kutatásunk célja a csecsemőkori érzelem feldolgozó képesség kialakulásának 

nyomon követése, valamint az ezt feltehetően befolyásoló, korai affektív környezeti tényezők 

(úgymint anyai hangulat, érzelmi állapot, emocionalitás), illetve veleszületett 

temperamentum-jellemzők szerepének feltárása, valamint ennek segítségével az érzelem 

feldolgozás korai kötődésre vonatkozó lehetséges hatásának vizsgálata. Ezen összefüggések 

vizsgálatát mindenekelőtt a szakirodalmi háttér áttekintésével alapozzuk meg, melynek három 

fő területe a (1) korai érzelmi fejlődés és annak társas kontextusa, (2) az arc- és érzelem 

percepció fejlődése csecsemőkorban, illetve (3) a korai kötődéssel kapcsolatos eredmények. A 

dolgozat további részében nagyobb hangsúlyt kap az érzelem megkülönböztetést mérő 

kísérleti paradigma ismertetése, és a kísérlet során mért érzelem feldolgozással kapcsolatos 

eredmények. A disszertáció további részében az érzelem diszkriminációs képesség 

kialakulásában potenciálisan szerepet játszó környezeti és egyéni faktorok, valamint 

mindezeknek az egyéves kori anya-csecsemő kötődéssel mért összefüggéseit mutatjuk be. 

  

 

2. Elméleti áttekintés  

2.1. Korai érzelmi fejlődés és kontextusa 

2.1.1. Általában az érzelmek természetéről: korai és modern érzelem elméletek  

 

Az érzelmek meghatározása nem kevés ellentmondást és nehézséget rejt magában, a téma 

univerzális jellegénél fogva kutatók sokasága foglalkozik az emóciók tárgykörével, azok 

mechanizmusaival, funkcióival. A korai elméletek közül Darwin (1872/1963) első igazán 

nagyhatású, a későbbi érzelem-elméleteket alapjaiban meghatározó elképzelése Az ember és 

az állat érzelmeinek kifejezése című alapművében jelent meg, aki létrehozott egy, a főbb 

érzelemkifejezésekre vonatkozó taxonómiát (benne az adott érzelemkifejezéssel, felhasznált 

mozgásszervekkel, és az általa kifejezett érzelemmel). Bio-evolúciós elmélete szerint az 

érzelmi viselkedések vagy akciómintázatok a specifikus eseményekre/kiváltó ingerekre adott 

adaptív válasznak tekinthetők, az érzelmek azonban veszítettek korábbi evolúciós 
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funkciójukból, azoknak primitív minőséget tulajdonított (Lewis, 2010). A legkorábbi 

pszichológiai elképzelés az érzelem definíciójára vonatkozóan William James nevéhez 

köthető, aki már 1884-ben kijelentette, hogy az érzelem nem más, mint egy környezeti inger 

észlelésének hatására bekövetkező differenciált testi, fiziológiai válaszok érzékelése.  

A modern elképzelések közül Fehr és Russell (1984) szerint az érzelmek hétköznapi 

értelemben prototípusok, az egyes érzelmeket és érzelmi élményeket több lépéses 

forgatókönyvként (script-ként) ragadja meg. Nico Frijda 1986-os meghatározása ennél 

specifikusabb, elképzelése szerint az érzelmek alapja a cselekvéskészség, lefutása az érzelem 

megjelenéséhez szükséges kiváltó feltétel után a kiértékelés  kontextusértékelés  

cselekvéskészség  pszichológiai változás, kifejezés, cselekvés lépésein keresztül történik. A 

modern, pszichológiai érzelem elméletek dimenzionális, és diszkrét érzelem felosztásban is 

gondolkodnak (Scherer, 2000). A dimenzionális modellek egy alapvetően pozitív, 

megközelítő és egy negatív, elkerülő pólus alapján különítik el az érzelmi állapotokat (erre 

épül pl. a közismert Watson, Clark és Tellegen-féle PANAS-modell, 1988). A diszkrét 

érzelem modellek között kiemelkedő jelentőségűek az ún. alap érzelem modellek, melyek 

közé pl. Paul Ekman és Carroll Izard elképzelése is sorolható. Közös vonásuk, hogy 

meghatározott számú, diszkrét, egymástól elkülönülő, veleszületett érzelmet tartanak számon, 

melyek specifikus körülmények által aktiválódnak, és specifikus reakció mintázattal 

rendelkeznek. Izard (1977) eredeti „differenciális érzelem elmélete” (Differential Emotions 

Theory, DET) szerint az alap érzelmek evolúciós szempontból adaptív neurális, testi, és 

érzelmi/motivációs komponensek együttesének tekinthetők, melyek gyorsan, automatikusan 

és nem tudatosan keletkeznek. Megjelenésük ún. ökológiailag valid ingerek észlelésének 

hatására történik, az aktuális affektív-kognitív folyamatokkal lépnek interakcióba (Izard, 

2007). Ekman (1992, 1994) az érzelmek arckifejezés mintázatának prototípusait és ezek 

univerzalitását írta le. Mindkét kutató kidolgozta saját, érzelmi arckifejezések osztályozását 

szolgáló kódrendszerét (Ekman és Friesen: FACS1 (1978), Izard és mtsai: MAX2 (1995) és 

AFFEX3 (1983)).  

 

Lewis (2010) a fentebb ismertetett elméletekhez képest az érzelmi életet érzelmi 

állapotokként, kifejezésekként, és tapasztalatokként differenciálja, melyek közös 

kiindulópontja valamilyen érzelmet kiváltó külső vagy belső inger. Szemléletének 

                                                 
1 Facial Action Coding System 
2 Maximally Discriminative Facial Movements Coding System 
3 A system for identifying affect expressions by holistic judgements  
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sajátossága, hogy mindezt a fejlődés szempontjából értelmezi. Az érzelmet kiváltó ingerek 

jellege és típusa folyamatosan változik, az automatikus, biológiai (pl. étel látványa, célelérés 

megakadályozása), vagy asszociatívan tanult stimulusok érzelemkiváltó hatását pedig 

kognitív folyamatok és azok változása fogják mediálni az egyedfejlődés során. Doktori 

témám szempontjából a továbbiakban az érzelem kifejezésekre fogok fókuszálni. Érzelem 

kifejezésnek tekinthetők azok a megnyilvánulások, amelyek az arc, hang, test, és aktivitási 

szinten keresztül közvetítődnek. A leggyakrabban kutatott modalitás az emberi arc és annak 

változásai, de ugyanolyan fontos a társuló hang, vagy a mozgás és helyzetváltoztatás (pl. 

fizikai közeledés, távolodás). A kifejezést számos egyéni jellemző (pl. temperamentum), 

kulturális és szocializációs különbség határozza meg. A kifejezés aktuálisan használt 

modalitásait biológiai és szocializációs szabályok is befolyásolják (Lewis, 2010). Az érzelem 

kifejezések az érzelmi állapotok, tapasztalatok környezet számára észlelhető megjelenési 

formái, melyek detektálása, megkülönböztetése, és felismerése az egyedfejlődés korai 

időszakában az egyik kiemelkedő fejlődési aspektus, hiszen az érzelemkifejezések a csecsemő 

számára a környezetével folytatott interakció és kommunikáció jelzései. Preverbális korban 

elsősorban az arcoknak és a kifejezésük által kommunikált tartalmaknak van kiemelt szerepe, 

hiszen valódi nyelvhasználat híján az arcok jelentik az elsődleges kommunikációs csatornát 

(Nelson, 2001), a továbbiakban az arc (beleértve a vizuális és akusztikus kommunikációs 

csatornáit) által közvetített érzelmekre fókuszálok.  

 

2.1.2. Az érzelmek észlelésének mechanizmusai 

 

A környezetünkben előforduló, állandóan változó ingerek sokaságának rendszerezése 

elengedhetetlen fontosságú a világban való eligazodáshoz, ezért a tájékozódást a percepció, 

mint alapvető kategorizációs folyamat segíti. A percepció során egy külső inger az 

érzékszerveink segítségével belső észleletté alakul, egyfajta belső reprezentációként jelenik 

meg, hozzáférhetővé válik, és egyúttal aktivizál egy kategóriát, amely az adott ingerrel 

kapcsolatban már létezik az elménkben. A kategorizáció során tehát a külvilágból érkező, 

folyamatosan változó ingerek észlelése után top-down folyamatok indulnak be, a stimulust 

diszkrét, már létező, bizonyos kritériumokat (pl. azonos perceptuális tulajdonságok) 

tartalmazó kategóriák mentén azonosítjuk be, a folyamat segíti a gyors detekciót és 

feldolgozást (Brosch és mtsai, 2010).  
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Az érzelmek funkciója evolúciós szempontból az érzelmet kifejező személy saját 

érzelmi állapotáról, szándékáról, valamint a célszemélyhez vagy környezethez fűződő 

viszonyáról való információnyújtás (Matsumoto és mtsai, 2010), és mint ilyen, az észlelő 

túlélése és szubjektív jólléte szempontjából nagyobb jelentőséggel bírnak, mint a semleges 

ingerek. Az, hogy mit tekintünk érzelmi ingernek, illetve kategóriának, a fentebb ismertetett 

érzelem elméletek függvényében eltérő lehet, ugyanakkor adaptív funkciója nem vitatott.  

Az alap érzelem elméletek (pl. Ekman, 1992) szerint például az adott inger érzelem-

specifikus válaszmintázatokat (pl. arckifejezések, fiziológiai reakciók), ún. „affektus 

programok” működését eredményezi, az érzelmi inger perceptuális feldolgozása alapvetően 

veleszületett kategóriák mentén történik. Egy dühös vagy félelemteli arc például fokozottan 

figyelemfelkeltő, gyors detektálást és felismerést indít be, hiszen evolúciós jelzőértéke alapján 

meghatározott viselkedéses választ (pl. menekülés) igényel. A kiértékelés elméletek (pl. 

Scherer 2000; Ellsworth és Scherer, 2003) elképzelése szerint a környezeti ingereket az 

alapján értékeljük ki, hogy az mennyire releváns a saját célok, szándékok, jóllét, stb. 

szempontjából, mindez szubjektív kritériumok (pl. újdonság, jutalomérték, célvezéreltség, 

normatív jelentőség, megküzdési potenciál) mentén történik. Az érzelmi ingerek vagy 

kategóriák ebből a nézőpontból tehát kontextus- és egyénfüggők. A dimenzionális elméletek 

néhány kulcsfontosságú dimenzió (pl. valencia, arousal) alapján rendszerezik az érzelmi 

ingereket.  

Az elméletek alapján tehát az univerzalitást és biológiai tényezőket kiemelő bottom-up 

és a kontextus (közvetlen hatása az adott közvetlen fizikai környezetnek, tágabb értelemben a 

szocializációnak, kultúrának van) szerepét hangsúlyozó top-down folyamatok egyaránt 

szervezik az érzelempercepciót. Az érzelmi kategorizáció révén pedig gyorsan hozzáférhetővé 

és előhívhatóvá válnak azok az információk, melyek az adaptív választ létrehozzák, segít a 

környezet strukturálásában. A kategóriák nem univerzálisan vagy biológiailag 

meghatározottak, hanem rugalmasak, és folyamatosan igazodnak, alkalmazkodnak ahhoz, 

hogy az egyén számára egy adott helyzetben vagy pillanatban mi számít relevánsnak (Brosch 

és mtsai, 2010). Ahhoz azonban, hogy a kategorizáció jelensége az érzelmek területén is 

kialakuljon, az egyedfejlődés során egy speciális fejlődési útvonalat kell végig követni. Ezt az 

útvonalat részletesen a következő fejezetben tárgyalom, előtte azonban szükségesnek 

bizonyul a fejlődésbeli változások kapcsán differenciálható fogalmak és folyamatok 

ismertetése. 
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2.1.3. Az érzelempercepció fogalmi differenciálása fejlődési szempontból 

 

Az érzelmek területén alapvető perceptuális folyamatokat kell elkülöníteni: fejlődési 

sorrendben érzelem észlelést (detekciót), érzelem megkülönböztetést (diszkriminációt), és 

érzelem felismerést különíthetünk el (Walker-Andrews, 1997).  

 

 Érzelem detekció: az érzékszervek érzékenyek a külső információra, azokra reagálnak, 

alapvető perceptuális folyamatok segítségével az ingereket felfogják. Ehhez adott, hogy 

már születéskor funkcionálisan aktívak azok a kéreg alatti agyi struktúrák, beleértve az 

érzelmek kapcsán igen fontos szerepet játszó amygdalát, amelyek az újszülött figyelmét 

arcok felé irányítják a megfelelő kérgi területek – a laterális okcipitális és okcipitális 

terület, az ún. fuziform lebeny, és STS (superior temporális sulcus) - aktivitásának 

fokozásával (Johnson, 2005; Leppänen és Nelson, 2009; Kovács, 2010). 

 

- Érzelem diszkrimináció: fejlettebb perceptuális szintet képvisel, ebben az esetben már 

eltérő érzelmi kifejezések megkülönböztetése történik. A perceptuális feldolgozásnak még 

egy korai szakaszáról van szó, ilyenkor a csecsemő a vizuális és/vagy akusztikus inger 

feldolgozását végzi, annak jellegzetességeit és felépítését elemezve, a diszkriminációs 

képesség pedig időközben egyre több tapasztalat által vezérelt finomhangoláson megy 

keresztül. A csecsemő azonban már képes arra, hogy felismerje az ingerek 

jellegzetességeit, azt, hogy egyik inger eltér a másiktól. A perceptuális feldolgozásnak ez 

a fázisa megteremti az érzelem kategóriák struktúráját, amely azonos lesz a később 

kialakuló érzelem fogalmak jelentéstartalmával (Adolphs, 2002).  

 

- Érzelem felismerés: az adott érzelmi inger jelentésének megértése, mely a nonverbális 

korban közvetve jelenik meg, amikor észleljük, hogy a csecsemők eltérően reagálnak 

specifikus érzelmekre. Ez a képesség már egy valamivel fejlettebb emlékezeti képességet 

is igényel, túlmutatva a diszkriminációhoz szükséges perceptuális információ tárolásán. A 

tartósabb, érettebb konceptuális felismeréshez már szükség lesz asszociációs 

háttértudásra, melyet az adott érzelemhez korábban kapcsolódó helyzetekhez, 

eseményekhez, tárgyakhoz vagy személyekhez fűződő tapasztalatok nyújtanak (Nelson, 

1987; Adolphs, 2002). A felismerés az érzelmek bizonyos fokú megértését is jelenti, mely 
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a folyamatosan bővülő és fejlődő társas interakciókban egyre jelentősebb szerepet fog 

betölteni.   

 

Klinnert és munkatársai (1983) szerint születéstől a 6. hétig még csupán detekcióról 

beszélhetünk. 2 hónapos korban fontos fejlődési változás megy végbe a csecsemő aktív, 

érzelmileg pozitív figyelmi állapotának megjelenésében a korábbi passzívabb, befogadó 

állapothoz képest, mely az anya által kommunikált pozitív visszajelzések megnyilvánulásával 

párhuzamosan figyelhető meg (Lavelli és Fogel, 2005). 4-5. hónapos kor körül már létezik 

megkülönböztetés, de az érzelmeknek még nincsen jelentése a csecsemők számára. 5 és 9 

hónapos kor közé tehető az ún. „érzelmi rezonancia” időszaka, amikor a csecsemők az adott 

érzelemhez hasonlóan reagálnak, végül pedig 9 hónapos kor után már megjelenik az érzelmek 

pontosabb megértése, ami alapul szolgál például az ugyancsak ekkor megjelenő szociális 

referenciához, valamint mások viselkedésének bejóslásához (Mumme és mtsai, 1996).  

 

 

2.1.4. Környezeti és egyéni: veleszületett mechanizmusok szerepe a korai érzelmi 
fejlődésben  

 

A felvázolt érzelem detekció-diszkrimináció-felismerés fejlődési útvonal mögött feltételezett 

biológiai (idegrendszeri) és környezeti tényezők egymással szoros kölcsönhatásban fejtik ki 

hatásukat. Kezdetben a kéreg alatti struktúrák az emberi arcokra, vagy ahhoz hasonló 

tárgyakra irányítják a csecsemők figyelmét, ez egyfajta veleszületett előhuzalozott készenléti 

állapotra utal, ami az érzelem felismerés alapját képezi és lehetővé teszi az érzelemkifejezések 

gyors detektálását (Johnson, 2005). Az ekkor működésbe lépő mechanizmusok ún. 

tapasztalat-elváró folyamatok, hiszen a tágabb perceptuális feldolgozás még nyitott a 

környezetben megjelenő ingerek széles skálájára. Miután a csecsemő már elsajátította az 

arckifejezések univerzális jellegzetességeit, az érzelmek reprezentációját a saját, egyéni 

tapasztalatok fogják egyre inkább árnyalni. Így az egyes érzelmeknek a szűkebb környezetben 

való előfordulása és megjelenésüknek intenzitása alakítja majd az ún. tapasztalat-függő 

fejlődést, egyfajta perceptuális beszűkülésen keresztül (Morton és Johnson, 1991; Leppänen 

és Nelson, 2009). Újabban egy ún. tapasztalat-adaptív fejlődési konstruktumot is bevezettek, 

ami a két folyamat egyfajta ötvöződésének is tekinthető, a korai környezeti tapasztalatokhoz 

való egyéni alkalmazkodást feltételezi, a későbbiekben azonban ezek a hatások csökkenteni 
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fogják a fejlődés plaszticitását (Marshall és Kenney, 2009). Az egyéni, specifikus társas 

tapasztalatok tehát igen korán fontos szerephez fognak jutni az emocionális fejlődés során, a 

környezeti tényezők és az idegrendszer szoros kölcsönhatásban működnek.  

2.1.4.1. A korai érzelmi fejlődés társas kontextusa 

 

Az érzelmi fejlődés kontextusba ágyazottsága nem vonható kétségbe, ugyanakkor fontos 

körülírni a kontextust és annak fejlődési szempontból jelentős jellegzetességeit. A 

bioökológiai szemlélet (Bronfenbrenner és Ceci, 1994) keretében értelmezett, rendszer alapú 

fejlődés az egyént és a környezet különböző szintjeit egymással interakcióba lépő 

rendszerként tekinti, közöttük bizonyos határok és interakciós szabályok léteznek, a 

kölcsönhatás azonban egyensúlyra törekszik, és az egyén oldaláról alkalmazkodást igényel. A 

fejlődő gyermek érzelmi fejlődése a korai időszakban kiemelkedő proximális környezeti 

faktorok (ilyen például a szülő-gyermek kapcsolat) tekintetében a következőkben mutat 

plaszticitást: a fejlődés során az érzelemszabályozás eltérő módon nyilvánulhat meg, 

miközben a kiváltó ingerek hasonló jelentőséggel bírnak az egyén szempontjából; azonos 

vagy hasonló kiváltó helyzetekre egyének között eltérő módon kifejezett, de hasonló töltésű 

reakció jelenhet meg; az érzelem kifejezés különböző csatornái hasonló mértékben lehetnek 

expresszívek; a megfigyelők értékelése a megnyilvánuló érzelmekkel kapcsolatban kontextus-

függő (Saarni, 2010).  

Kezdetben a csecsemővel közeli kapcsolatban lévő felnőttek, elsődlegesen az anya 

folyamatos jelenléte biztosítja a fizikai szükségletek kielégítése mellett a kulcsfontosságú 

érzelmi fejlődés kontextusát. A csecsemők a mindennapos kétszemélyes interakciók során 

fokozatosan megtanulják a kommunikáció első lépéseit, melyet kezdetben még erőteljesebben 

közvetíthet a hang, majd miután a vizuális rendszer is elérte a megfelelő fejlettségi szintet, 

egyre fontosabb szerepe lesz az emberi arcnak (Frank és mtsai, 2009). Ez a korai kontextus 

fogja meghatározni azt, hogy a csecsemő jelzései milyen módon dekódolódnak, mit 

tulajdonítanak a jelzéseknek, és arra végül hogyan fognak reagálni. A kontextus érzelmi 

fejlődésben betöltött szerepét befolyásolni fogja az érzelmi kommunikációban résztvevő felek 

közötti kapcsolat minősége és szorossága (pl. a szülő-gyerek kötődésének minősége), a 

kommunikáló fél érzelemkifejező viselkedése és szokásai, tágabb értelemben véve a 

társadalmi-kulturális hatások (mi az, amit ki lehet fejezni, és hogyan adott kultúrán belül), és 

az interakció résztvevőinek bizonyos genetikai (Grossmann és mtsai, 2011), ill. biológiai 

meghatározottságú diszpozícionális jellemzői, pl. temperamentuma (Saarni, 2010).    
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Az érzelem felismerés fejlődésének szempontjából nem mindegy tehát, hogy a 

csecsemők milyen kontextusban, mikor vannak kitéve az adott érzelmeknek. Feltételezhető, 

hogy optimális esetben az első félévben elsősorban pozitív érzelmekkel találkoznak a 

csecsemők, ám ilyenkor a kognitív feldolgozó képesség még viszonylag korlátozott, ezért 

elképzelhető, hogy a fokozott kitettség ellenére sem lesz olyan erőteljes hatásuk, mint pl. a 

második félévtől megjelenő negatív érzelmeknek. A fejlődés mindenesetre alapvetően pozitív 

kontextusból indul: pozitív anya-gyerek interakciós helyzetekből, sok mosolygással és 

egymás pozitív érzelmi állapotának utánzásával, tükrözésével, az anyák részéről gyakran 

eltúlzott, univerzálisnak tekinthető, ún. csecsemőre irányuló (infant-directed) arckifejezéssel 

(Trevarthen, 1977; Chong és mtsai, 2003). Ha azonban nem alakult ki az alapvetően pozitív 

kontextus, arra eltérő módon fog ráépülni a később megjelenő negatív irányú eltolódás (Vaish 

és mtsai, 2008). Ha jól funkcionál az anya-gyerek kapcsolat, akkor a negatív jelzések vagy 

interakciók után (ilyen lehet például egy rövidebb szeparáció, vagy az anya átmeneti 

elérhetetlensége) a negatív utóhatás minimalizálódik, és visszaáll egyfajta enyhén pozitív 

állapot. Ha a gondozó nem tudja segíteni a normál pozitív status quo fenntartását, fejlődését, 

mert pszichés problémákkal küzd (pl. Field és mtsai, 2009), vagy esetleg bántalmazza 

gyermekét (pl. Cicchetti és Curtis, 2005), akkor a fejlődés maladaptív irányba fog haladni. A 

korai pozitív élmények megléte tehát kulcsfontosságú a tipikus fejlődés szempontjából (Vaish 

és mtsai, 2008).     

A kontextusnak az első életév második felétől egyre nagyobb jelentősége lesz, hiszen 

ekkor már számottevő kognitív kapacitással is rendelkeznek a csecsemők, a környezetükben 

lévő személyeket egyre gyakrabban alkalmazzák referenciaként a külvilág felfedezésében, az 

ún. kulturális tanulás részeként (Tomasello és mtsai, 1993). A környezet által kifejezett 

érzelmeknek tehát a csecsemő viselkedésszabályozásában betöltött szerepe egyre jelentősebb 

funkciót nyer. Az első életév utolsó hónapjaiban olyan fejlődésbeli változások jelennek meg a 

társas interakciókban, mint az érzelmek megosztása (a csecsemő célzottan a saját érzelmi 

állapotára hívja fel gondozója figyelmét egy esemény vagy tárgy kapcsán), a közös figyelmi 

helyzet, a szociális referencia jelensége (a csecsemő a kétes affektív vonatkozású, vagy 

ismeretlen tárgyakkal, jelenségekkel kapcsolatban a számára fontos személyektől szerez 

információt), és a releváns érzelemtulajdonítás (a csecsemő a felnőtt által kifejezett 

érzelemnek megfelelően reagál ugyanarra a személyre/tárgyra; Hertenstein és Campos, 2004).  

Kiemeljük ezek közül a szociális referencia jelenségét, ahol a felnőtt által közvetített 

érzelemkifejezéseknek a viselkedésszabályozó szerepe kiemelkedő. A kutatások alapján a 

pozitív érzelmek általában megközelítést, a negatív érzelmek visszahúzódást váltanak ki. Új, 
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számukra ismeretlen játékkal kapcsolatos felfedező viselkedésnél a csecsemők 6 hónapos 

korban még inkább a szülő pozitív érzelemkifejezésére figyeltek fel, míg az első életév 

végétől már a negatív érzelmeknek van nagyobb jelentősége (Walden és Ogan, 1988). A sokat 

vizsgált vizuális szakadék elrendezés klasszikus vizsgálatában (Sorce és mtsai, 1985) az 

anyák boldog, félelemteli, haragos, szomorú, vagy érdeklődő arckifejezést vettek fel, az 

eredmények alapján a csecsemők viselkedését erőteljesebben befolyásolta (vagyis 

megakadályozta abban, hogy átkeljenek a vizuális szakadékon) a félelem és harag, mint a 

pozitív töltetű boldog vagy érdeklődő kifejezések. A kiváltó helyzetek jellegzetessége, a 

szociális referencia kutatásokban általában kevéssé vizsgált anya-gyermek kapcsolat 

minősége, valamint a csecsemő temperamentuma (pl. Blackford és Walden, 1998; Feinman és 

Lewis, 1983) befolyásolhatják, hogy az ismeretlen, bizonytalan helyzetek a csecsemőnél 

szociális információ gyűjtést, vagy kötődési viselkedés rendszerének aktivizálódását fogja 

eredményezni (Baldwin és Moses, 1996; Stenberg, 2003), mely a csecsemők nézési 

viselkedésében is tükröződik (lásd Striano, Vaish és Benigno, 2006).   

A szociális referencia jelenségének fentebb ismertetett mechanizmusai a témám 

szempontjából két aspektusból is relevanciával bír, egyrészt az érzelmek 

viselkedésszabályozó funkcióját támasztja alá, melynek fejlődési útvonalát később 

ismertetem, másrészt a szociális referenciát igénylő helyzetek kiterjeszthetőek az anya-

gyermek kötődést mérő Idegen Helyzet tesztre is, hiszen annak számos momentuma szociális 

referencia viselkedést igényelhet a csecsemő oldaláról, mely végső soron a kötődés 

minőségében fog összegződni.  

 

2.1.4.2. Veleszületett mechanizmusok – genetika, temperamentum 

 

Alapvetően fontos kérdés, hogy az arckifejezések feldolgozásának agyi mechanizmusait 

milyen genetikai faktorok határozzák meg, melyek ezáltal az érzelmek iránti érzékenységet és 

temperamentumbeli sajátosságokat is befolyásolhatják. Felnőtteknél számos bizonyíték van 

arra, hogy a COMT (cathecol-O-methyltransferase) és a szerotonin transzporter génvariáns 

(5-HTTLPR) vesznek részt az arc- és (különösen a negatív) érzelem feldolgozás 

folyamatában, az érzelemszabályozásban, és tágabb értelemben a szociális viselkedés 

irányításában (pl. Heinz és Smolka, 2006). Bizonyos alléljaik a negatív érzelmek iránti 

érzékenységgel hozhatók összefüggésbe (Grossmann, 2013).  
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Csecsemőknél eddig egyedül Grossmann és munkatársai (2011) vizsgálták az egyéni 

eltérések hátterében álló genetikai faktorokat. Hasonlóképpen a felnőtt vizsgálatokhoz, a 

dopamin lebontásában fontos szerepet betöltő enzim (COMT) és a szerotonin transzporter 

promoter régió (5-HTTLPR) különböző variánsait hozták összefüggésbe vidám és félelemteli 

arcokra adott eltérő lokalizációjú agyi aktivációval, valamint a 7 hónapos csecsemők 

temperamentumával. A COMT variánsai a félelemteli, míg az 5-HTTLPR változatai a vidám 

arckifejezések feldolgozásával voltak összefüggésben, valamint az eltérő neurotranszmitter 

rendszerekre ható génvariánsok a csecsemőkori temperamentummal (úgymint a distresszből 

való felépülés, orientáció hossza, vagy mosoly és nevetés jellemzők) is differenciált 

asszociációt mutattak. Az 5-HTTLPR esetében kapott eredmények ellentmondanak a felnőtt 

kutatásoknak, ahol a szerotonin transzporter variánsait szintén a negatív érzelmek 

feldolgozásával hozták összefüggésbe, így a szerzők felvetik azt a fejlődési hipotézist, 

miszerint az 5-HTTLPR-rel összefüggő korai pozitív érzelem feldolgozás módosíthatja a 

későbbi, felnőttkori negatív érzelmek processzálását. A kutatócsoport egy megjelenés alatt 

álló kiterjesztett vizsgálatában megismételte a fent kapott eredményeket a hang által 

közvetített érzelmekre vonatkozóan is (Grossmann és mtsai, in prep).     

 Az érzelemkifejezésekre fordított figyelem, és a figyelem fenntartásának, 

szabályozásának képessége jelentősen befolyásolhatja a kontextussal való interakciót 

(Colombo, 2001), mely fontos példa a temperamentummal, vagyis az egyéni önszabályozási, 

érzelemszabályozási képességekkel kapcsolatos összefüggésekre. Az érzelemszabályozás a 

környezettel való kapcsolat fenntartásának egyik pillére, ezért nagy jelentőséggel bír 

(Lakatos, 2011). Egy friss vizsgálat 3 és 13 hónapos kor között nézte a csecsemők vidám és 

félelemteli arckifejezésekre adott agyi aktivációs válaszát a temperamentum függvényében, és 

azt találták, hogy az Nc latencia és amplitudó változásokkal mért figyelem összpontosítás 

valóban összefügg a temperamentummal, ugyanis a félelemteli arcokra adott jobb féltekei 

reakció az önszabályozással, míg a bal féltekei válasz a vidám arcokra adott fokozott figyelmi 

válasszal járt a negatív emocionalitású csecsemőknél (Martinos, Matheson, de Haan, 2012).  

Az érzelmi reaktivitás szempontjából magasabb értéket mutató csecsemők a pozitív-

negatív ingerekre és helyzetekre adott szélsőségesebb reakciójuknak köszönhetően egy éves 

kor után szociálisan nyitottabbak lettek, míg a visszahúzódó, passzívabb csecsemők később is 

tartózkodóak voltak, az eredmények pedig együtt jártak a megfelelően magas, ill. alacsony 

autonóm idegrendszeri aktivitással (szívritmus variabilitásával kifejezve; Fox, 1989). 

Mindebben természetesen nem hagyható figyelmen kívül a diádikus vagy később a 

nyelvfejlődés és utánzás szempontjából kiemelkedő fontosságú triádikus interakcióban 
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(Striano és Reid, 2006) szerepet játszó másik fél - leggyakrabban a szülő - reakciója, 

viselkedése, mely legalább olyan jelentős hatással bír a csecsemő viselkedésszabályozására 

nézve, mint a csecsemő saját, biológiai alapú megküzdési képessége (Crockenberg és 

Leerkes, 2004). A korai fejlődés során ezért inkább „irányított önszabályozásról” 

beszélhetünk (Sroufe és mtsai, 2005). Ritkábban vizsgált a temperamentumjellemzők közül a 

pozitív emocionalitás dimenziója, Kochanska és kollégái (2007) longitudinális 

vizsgálataikban arra a következtetésre jutottak, hogy az említett vonás a szociális helyzetek 

jellegétől függően eltérő módon befolyásolja az önszabályozást: strukturált laboratóriumi 

helyzetben negatív, természetes anya-gyerek interakciónál pedig pozitív kapcsolatban állt az 

önszabályozással.    

 Hazai mintán saját kutatócsoportunk végzett az érzelemszabályozás képességének 

fejlődésére vonatkozó kiterjedt vizsgálatot a jelen dolgozatban is vizsgált mintán (Remete és 

mtsai, 2012; Remete, 2012). Az előzetes eredmények alapján 4 és 9 hónapos korú csecsemők 

eltérő módon szabályozzák viselkedésüket az enyhe stresszel járó fapofa helyzet különböző 

epizódjaiban, azonban a viselkedések mintázata viszonylagos stabilitást mutatott a két 

életkorban, illetve együtt járt az anyai viselkedések, stratégiák életkorhoz igazított 

variabilitásával (pl. tükrözési viselkedés modalitásainak száma az életkorral nőtt).     
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2.2.  Arc- és érzelempercepció fejlődése csecsemőkorban 

 
Az érzelmek felismerésének és feldolgozásának fejlődése szempontjából érdemes 

végigkövetni azokat a lépéseket, változásokat, amelyek elvezetnek az első életév végén 

megjelenő, differenciáltabb kommunikációs értékkel bíró társas viselkedésekhez. Az előző 

részben ismertettük és differenciáltuk azokat a fogalmakat –érzelem észlelés, 

megkülönböztetés, felismerés -, melyek a téma szempontjából jelentősek. Jelen fejezetben 

előbb bemutatjuk azokat az általánosabb, fejlődési aspektusokat (1), melyek az életkori 

sajátosságok (2), valamint a fejlődés menetét potenciálisan befolyásoló környezeti és endogén 

tényezők (3) hátterét adják.  

 

 

2.2.1. A fejlődési útvonal háttere 

 

2.2.1.1. Fejlődés különböző modalitásokon keresztül  

 

A hétköznapi életben előforduló személyközi interakciók során az érzelmek 

rendszerint dinamikusan mozgó, több csatornán keresztül megjelenő ingerként láthatók. Ezek 

közül a csecsemők a fejlődés korai fázisában nem képesek csupán egyet-egyet kiragadni, 

hanem az egymással összhangban, együttesen megjelenő ingerek közös jelentését, ún. 

affordanciáját4 veszik figyelembe. Walker-Andrews (1997, 2008) elképzelése szerint a 

csecsemők az egyes érzelemkifejezéseket egy egységes multi-modális esemény részeként 

érzékelik, az arc, a hang és a gesztusok együttes megjelenése dinamikusan áramló inger 

együttest képez. A fejlődés korai fázisában még valamennyi multi-modális információra 

szükség van ahhoz, hogy az érzelemkifejezéseket felismerjék és megkülönböztessék. A 

környezettel való interakciós tapasztalatok gyarapodása során egyre jobban differenciálódnak 

a perceptuális folyamatok, a csecsemők fokozatosan megtanulják felismerni a környezetükben 

előforduló érzelemkifejezések invariáns jellegzetességeit. Így a multi-modális ingerekből 

                                                 
4 Az affordancia (Gibson, 1979) azt jelenti, hogy léteznek a tárgyaknak/személyeknek/eseményeknek olyan 
invariáns tulajdonság kombinációi, melyek egységet képezve segítenek az adott entitás felismerésében, 
feldolgozásában. 
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előbb kiválik az akusztikus kifejezések felismerése, végül pedig a pusztán vizuális csatornán 

közvetített érzelemkifejezések diszkriminációja jelenik meg (Walker-Andrews, 1997). 

Egy másik elmélet – az ún. interszenzoros redundancia hipotézis (Bahrick és Lickliter, 

2000, 2002; Bahrick és mtsai, 2004) - hasonlóképpen hangsúlyt fektet a multi-modális 

kontextusra, ám az ingerek jellegét specifikusabban elemzi. Egyfelől léteznek ún. amodális 

információk (pl. ritmus, tempó, intenzitás, érzelemkifejezés), melyek mind akusztikusan, 

mind vizuálisan is megjelenhetnek, tehát redundánsak, illetve vannak modalitás-specifikus 

információk (pl. szín, vizuális mintázat, hangszín, illat), melyek csupán egyetlen modalitásban 

észlelhetőek. A multi-modális ingerekkel való találkozás során a csecsemők először a 

redundáns, amodális információk időbeli kapcsolata (pl. időbeli egyezés az akusztikus és a 

vizuális ingerek között) iránt mutatnak érzékenységet, azaz intermodális észlelés történik. 

Mindez már egészen korán, újszülöttkorban is megfigyelhető (pl. Sai, 2005; Lewkowicz és 

mtsai, 2012). Ennek hátterében az a feltételezés áll, hogy egyszerre, egymással szinkronban, 

két – vagy akár több - érzékszervi modalitáson keresztül megjelenő információ több figyelmet 

irányít az inger tulajdonságaira és jobban segíti a perceptuális tanulást, mint amikor ugyanaz 

az információ egyetlen modalitásban jelenik meg. Ugyanakkor a modalitás-specifikus 

tulajdonságok észlelését és tanulását az egy-modalitású ingerek fogják biztosítani. A fejlődés 

útvonala eszerint az elmélet szerint is a szinkron, több modalitásban megjelenő, dinamikus, 

audiovizuális ingerek feldolgozása felől (kb. 3-4. hó) halad az egyetlen modalitású, akusztikus 

(kb. 5. hónap), majd vizuális (kb. 7 hó) ingerek feldolgozása felé (Caron és mtsai, 1988; 

Walker-Andrews, 1997; Flom és Bahrick, 2007; Flom, 2013). Érzelem felismerés terén tehát 

az interszenzoros redundanciának köszönhetően a csecsemők figyelme szelektíven a 

redundánsan megjelenő, amodális információra irányul, hozzájárulva az érzelmek 

feldolgozási folyamatához.   

 

2.2.1.2. A mozgás szerepe az érzelmek felismerésében 

 

A környezetben megjelenő ingerek közül a csecsemők a mozgó ingereket, a 

szimmetriát és az erős kontrasztokat preferálják. Mindez az anya-gyermek interakcióban, és 

az ún. csecsemőre irányuló dajkanyelvben is megjelenik, melyet már pár hónapos korban is 

nagyobb érdeklődéssel figyelnek a csecsemők a felnőttre irányuló beszédhez képest (Kim és 

Johnson, 2014). Az anya úgy variálja az interakció mintázatát és tempóját, hogy azzal 

folyamatosan fenntartsa a gyermek figyelmét. Ezeket a diádikus, szemtől szembeni 
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interakciókat az anyák optimális esetben csecsemőjük életkorához és aktuális figyelmi, illetve 

érzelmi állapotához igazítják, egyúttal szocializálva őket az érzelemkifejezés területén 

(Malatesta és Haviland, 1982). A kétszemélyes helyzetekben a mozgások azonban eltérő 

szerepet tölthetnek be: az ún. merev mozgások (pl. a fej el- és visszafordítása) az emberi 

arcszerű ingerek detektálásában játszanak szerepet, míg a nem merev mozgások (pl. beszéd, 

szemmozgás, érzelemkifejezések) összetett módon befolyásolják a szociális interakciókat 

(Roark és mtsai, 2003). A háttérben álló neurális struktúrák sem azonosak a személyes 

jellegzetességek (statikus, invariáns tulajdonságok, mint pl. az arc identitása), és a szociálisan 

releváns mozgásinformáció (pl. érzelemkifejezések) és feldolgozásában (Haxby és mtsai, 

2002). A mozgás a statikus képekhez viszonyítva gyorsabb arcfelismerést tesz lehetővé 

(Otsuka és mtsai, 2009), illetve segítheti az érzelemkifejezések felismerésének folyamatát is 

(Soken és Pick, 1992).  

A következő alfejezetben azokat a módszereket ismertetjük, melyekkel a csecsemőkori 

érzelemfeldolgozó képesség specifikus aspektusait, az egyszerű detekciót és diszkriminációt, 

a kategorizációt, az arc és hang által közvetített érzelem egyezésének detektálását, illetve a 

háttérben meghúzódó, az egyes érzelmekre adott specifikus agyi aktivációs mintázatokat lehet 

vizsgálni. A módszertani sokféleségen belül a kutatás során alkalmazott habituációs eljárást 

ismertetjük részletesebben. 

 

2.2.2. Módszerek az érzelemdiszkriminációs képesség csecsemőkori 
vizsgálatában 

A preverbális kor mérési technikái közé tartozó módszerek két fő csoportja a 

viselkedési és pszichofiziológiai eljárások. A viselkedési mérések a figyelem természetes 

folyamataira (így az éberség, térbeli orientáció, tárgy jellegzetességeire fordított figyelem, ill. 

endogén figyelem – úgymint a figyelem irányítása, váltása, gátlása vagy fenntartása, és 

vigilancia; részletesen lásd Colombo, 2001) helyezik a hangsúlyt, illetve komplexebb 

viselkedési válaszokat (pl. a csecsemő saját érzelmi állapotát) is mérhetnek. A nem-invazív 

elektrofiziológiai módszerek agyi elektromos aktivitást, ill. az agykéreg felszíni területein az 

áramló vér hemoglobinjában az oxigén telítettség változásait mérik. Ezekből a mérésekből a 

neurokognitív folyamatok időbeli lefolyására és bizonyos mértékig térbeli-strukturális 

lokalizációjára lehet következtetni. A viselkedési és elektrofiziológiai módszereket egymással 

kiegészítve is alkalmazzák (pl. Grossmann és mtsai, 2006, 2007; Peltola és mtsai, 2009, 

2013). 
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2.2.2.1. Viselkedés mérésén alapuló módszerek 

Operáns kondicionálás: csecsemőknél a viselkedés és az inger közötti kontingencia 

kimutatása mérhető, érzelemdiszkrimináció vizsgálatakor például a cumi szopás 

intenzitásának változása jelzi, hogy a csecsemő a bemutatott hangok vagy arcok közül 

melyiket preferálja (pl. DeCasper és Fifer, 1980; Walker-Andrews, 1997).  

Vizuális preferencia és típusai:  

- páros összehasonlítás esetén egy adott ingertípus előre meghatározott számú ismételt 

bemutatását (azaz a familiarizációs fázist) követően a tesztfázisban az ismerős inger 

mellett mutatják be az új érzelemkifejezést, az új ingerre adott megnövekedett nézési 

időből a két inger közötti diszkriminációra lehet következtetni (pl. Schwartz és mtsai, 

1985; Colombo, 1997).  

- szekvenciális bemutatás esetén felváltva mutatják be a különböző 

érzelemkifejezéseket, majd a nézési időt érzelmenként átlagolják, a módszerrel 

egyszerű preferencia mérhető, amely az inger újdonságát, vagy kiugró jellegét is 

jelezheti (pl. La Barbera és mtsai, 1976; Peltola és mtsai, 2009).  

- intermodális preferencia a preferencia mérés speciális válfaja, mely a vizuális és 

akusztikus ingerek együtt járásának észlelését mutatja ki (Spelke, 1976). A módszerrel 

az vizsgálható, hogy a csecsemő képes-e párosítani a kétoldalt párhuzamosan 

megjelenő statikus képekkel vagy dinamikus videókkal a vizuális ingernek megfelelő, 

azzal kongruens hangingert. A módszer közvetve szintén diszkriminációt mér, az 

eljárást pedig kiegészíthetik a hang és a kép időbeli egyezésének manipulációjával is, 

ami pontosabban mutatja, hogy a csecsemők valóban a kép és a hang érzelmi 

tartalmának egyezését ismerik-e fel, nem csupán pl. a szájmozgás szinkronitása 

vezérelte figyelmi viselkedésüket (pl. Walker, 1982; Walker-Andrews, 1986; Soken és 

Pick, 1992). 

Vizuális habituáció: a figyelmi orientáció automatikusan csökken az ingerek ismételt 

bemutatására, de új, diszkriminálható ingerre megújul, így az eljárás diszkrimináció mérésére 

használható. A habituáció jelensége egyfajta tanulási görbeként is értelmezhető, hiszen az 

ismételt bemutatás hatására az ingernek egyfajta belső mentális leképeződése történik 

(Colombo és mtsai, 1997, Walker-Andrews, 1997).  
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- fix bemutatás: a legegyszerűbb habituációs eljárás, az ingert meghatározott ideig, 

meghatározott számú ismétléssel mutatják be, függetlenül a csecsemő tényleges figyelmi 

viselkedésétől. A habituációt az első bemutatás(ok)hoz viszonyított nézési idő csökkenése 

jelzi (százalékkal, vagy arányszámmal kifejezve).    

- csecsemő által vezérelt (infant-controlled) eljárás: a habituációs kritériumot a csecsemő 

saját figyelmi állapotához igazítják, általában az első néhány arc átlagos fixációs idejének 

50%-os csökkenését kívánják meg két egymást követő inger bemutatása során. A habituációs 

kritérium elérésének gyorsasága (azaz a bemutatások száma) gyakran használt változó lehet 

az elemzéseknél.   

Mindkét esetben, a habituáció elérése után rendszerint két ún. poszt-habituációs inger 

következik – melyek megegyeznek a familiarizáció során bemutatott stimulussal – végül 

pedig bemutatják a tesztingert. A figyelem megújulását a tesztingerre és az utolsó habituációs 

próbákra adott fixációs idő különbségéből származtatják (pl. Barrera és Maurer, 1981; Flom 

és Bahrick, 2007).  

Fontos kiemelni, hogy amennyiben vizuális preferencia vagy habituációs kísérletben több 

modellt alkalmaznak, már nemcsak az egyes érzelemkifejezések diszkriminációjára, hanem az 

érzelemkifejezések kategorizációjára is lehet következtetni. 

Vizuális pásztázás: mérhetjük az arc specifikus vonásaira irányuló figyelem mintázatait ún. 

eye-tracker berendezéssel. Életkortól függően a gyermekek az arc eltérő területeit különböző 

intenzitással figyelik, ami a fejlődés során felnőttkorra eljut a szem-orr-száj háromszög 

elsődleges pásztázásához. A pásztázás mintázata függhet az érzelemkifejezéstől is (pl. 

Hunnius és mtsai, 2011). 

Hézag vagy versengés paradigma5: a vizuális figyelem térbeli orientáció komponensének 

mérésére alkalmas módszer, mely a figyelem fókuszának elmozdulását követi nyomon a 

szakkádikus szemmozgások elemzésével (Colombo, 2001). Az érzelem diszkrimináció 

területén ezen belül az ún. Overlap (átfedő, versengő) paradigmát (Aslin és Salapatek, 1975) 

alkalmazzák, melynek lényege, hogy a képernyő közepén megjelenik egy adott érzelmet 

kifejező arc, mint célinger, majd rövid időn belül vele párhuzamosan a képernyő jobb vagy 

bal oldalán egy nem érzelem tartalmú perifériás stimulus (pl. geometriai formák). A figyelem 

áthelyezésének valószínűsége (a perifériás ingerre adott szakkádok aránya az összes próba 
                                                 
5 Angolul: gap/competition paradigm 
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során mért figyelmi reakcióhoz viszonyítva), ill. sebessége (az első szakkád latenciája) a 

központi ingerről a perifériás ingerre jelzi a központi ingerre adott figyelmi bias mértékét, 

ezáltal annak figyelmet fenntartó erejét (érzelem diszkrimináció területén lásd Peltola és 

mtsai, 2008, 2009, 2013; Nakagawa és Sukigara, 2012). A többi verzió esetében a cél 

stimulus és a perifériás inger megjelenése között lehet közvetlen a váltás, vagy egy rövid 

szünetet is beiktathatnak (ez az ún. hézag-hatás). A perifériás ingerre adott reakció, azaz a 

figyelem áthelyezése leglassabb az átfedés esetében, leggyorsabb pedig a hézagnál, ezt a 

hatást sematikus emberi arcokat alkalmazva pár napos csecsemőknél is kimutatták (Farroni és 

mtsai, 1999), de 2-4 hónapos kor után kezd el jelentősebb fejlődést mutatni (Colombo, 2001).       

Interakciós vizsgálatok: a csecsemők érzelmi reakcióit saját anyával, vagy kísérletvezetővel 

létrehozott interakciós helyzetekben vizsgálják, a vizsgálati céltól függő elrendezésben. 

Ezekben a strukturált interaktív kísérleti helyzetekben a vizuális figyelem mérése mellett a 

csecsemők saját érzelmi válaszai is nyomon követhetők a (pl. D’Entremont és Muir, 1999; 

Montague és Walker-Andrews, 2002). 

 

2.2.2.2. Pszichofiziológiai módszerek 

EEG (elektroenkefalogram) – EKP (eseményhez kötött potenciál) vizsgálatok: a csecsemőkori 

percepció hátterében álló funkcionális agyi aktivációs folyamatok mérését teszik lehetővé. A 

fejbőrön elhelyezett elektródák érzékelik az egyidejűleg tüzelő idegsejtek által okozott 

elektromos feszültség változásait, melyek az EEG hullámokban jelennek meg. Az EEG 

jelekből származtatott milliszekundum felbontású mérték az ún. eseményhez kötött potenciál 

(EKP), mely az ingerbemutatás során megjelenő specifikus „eseményhez” kapcsolódik. Az 

„eseményt” a bemutatott vizuális és/vagy akusztikus inger jelenti érzelempercepció 

mérésekor. Csecsemőkorban az érzelemkifejezésekre adott agyi aktivációs válaszok közül két 

komponens (azaz regisztrált amplitúdó változás) emelkedik ki: a negatív centrális (Nc) 

komponens, és egy pozitív komponens. Előbbi a stimulus bemutatás után 400-800 msec-mal 

jelentkezik, strukturálisan az anterior cinguláris kéreghez köthető, funkcionálisan pedig 

feltételezhetően az arc ismerősségéhez, és az általa közvetített érzelmi jelzéshez. A nagyobb 

negatív amplitúdó általában a figyelem összpontosulását jelzi az újszerű, váratlanul vagy 

ritkán előforduló ingerre. Utóbbi komponens valamivel korábban, az ingerbemutatás után 

200-400 msec-mal jelentkezik és szintén az arc érzelmi jelzéseire adott fokozott figyelmi 

állapot jelzője (Csibra és mtsai, 2008; Grossmann és mtsai, 2011; áttekintésként lásd de Haan 
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és mtsai, 2003). Az EEG az ingerre adott agyi elektromos válasz időbeli lefutásának 

követésére, ezáltal pedig érzelem diszkrimináció és a modalitások közötti egyezés 

detektálására is alkalmas. Térbeli felbontása azonban viszonylag gyenge, azaz kevéssé 

differenciál abból a szempontból, hogy az agy mely területei aktivizálódnak.  

NIRS (near-infrared spectroscopy): viszonylag új, egyre népszerűbb mérési eljárás, mely az 

agykérgi területek oxihemoglobin és dezoxihemoglobin koncentrációjának változásait, ezáltal 

a szenzoros információ feldolgozási folyamatának alaposabb, területhez köthető aspektusait 

méri (Csibra és mtsai, 2004). A módszer legfőbb előnye, hogy nem csupán az agyi aktivációs 

folyamatok időbeli lefutása követhető nyomon, hanem az adott társas-kognitív percepcióhoz 

kapcsolódó agyi funkciók is jobban azonosíthatók (pl. Grossmann, 2008; Grossmann és mtsai, 

2008; Loyd-Fox és mtsai, 2009; Minagawa-Kawai és mtsai, 2009). Érzelemdiszkriminációt 

eddig igen kevés kutatást mért vele (pl. Nakato és mtsai, 2011a), de kapcsolódó jelenségeket, 

mint például az anya arcára adott reakciót (Nakato és mtsai, 2011b), ill. az anyák saját 

csecsemőjük érzelemkifejezésére adott válaszát (Nishitani és mtsai, 2011), valamint az 

arcmozgások fénypontokkal való megvilágításának hatására megjelenő agyi aktivitást 

(Ichikawa és mtsai, 2010) is mérték már a NIRS technika segítségével. Egy friss, összefoglaló 

tanulmány pedig a korai normatív és atipikus fejlődés különféle területein veszi számba a 

NIRS alkalmazhatóságának tapasztalatait és annak esetleges buktatóit (Vanderwert és Nelson, 

2014).  

Szívritmus mérése: a szívritmus változásának mérését tipikusan a figyelmi folyamatok 

feltérképezésére használják. A változások az adott inger bemutatása során az automatikus 

félbeszakítást, orientációs választ, fenntartott figyelmet, és a figyelem megszakítását is jelzik 

(Richards és Casey, 1992). A fázisok közül kiemelendő az utóbbi kettő, melynek során a 

szívritmus lassú csökkenése, majd az ingerbemutatás előtti állapothoz való visszatérés 

figyelhető meg, mindezek a nem-specifikus agyi arousal jelzőértékének tekinthetők (Richards, 

2001). Érzelem felismerés terén viszonylag kevés kutatás alkalmazta a módszert, ezek is 

leginkább a fentebb ismertetett Overlap-paradigma viselkedési mérésének pszichofiziológiai 

markereként használták (pl. Leppänen és mtsai, 2010; Peltola és mtsai, 2011).  
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2.2.2.3. Habituációs paradigma – módszertani aspektusok 

 
A habituáció folyamata mögötti eredeti elképzelés Sokolov (1963) megfigyelésén 

alapult, miszerint az ismételt ingerbemutatás hatására csökken az orientációs reakció, melyet 

később Fantz (1964) adaptált elsőként a csecsemők vizuális figyelmi mintázatának 

vizsgálatára. A Sokolov-féle ún. komparátor elmélet szerint az orientációs reakciót az 

határozza meg, hogy a külső, fizikai stimulus és annak a belső, internalizált reprezentációja 

(„engram”) között mekkora az eltérés. A habituációs folyamat során az ismételt bemutatások 

hatására ez a diszkrepancia egyre inkább csökken, melyet a fixációs idő hosszának 

csökkenése jelez. A komparátor teória a mai napig a legelterjedtebb elméleti elképzelés a 

habituáció folyamatáról. A habituációra egyfajta tanulási görbeként is tekintenek, sokan a 

vizuális tanulás mérőeszközeként tartják számon (Colombo, 1997).  

Egy másik, ún. kettős folyamat elmélet („dual-process theory”, Groves és Thompson, 

1970) szerint a habituációs folyamat során szenzitizáció (az ismételt bemutatás során 

megjelenő fokozott válaszreakció) és habituáció egymástól függetlenül eredményezik a 

mérhető nézési viselkedést. A szenzitizáció egyfajta gyors, inger típustól független arousalt 

jelent általában az ingerbemutatás kezdetén, míg a habituáció inger-specifikus tanulást 

implikál. A kettő kombinációjaként megjelenő viselkedést így a stimulus komplexitása, illetve 

az aktuális arousal állapot határozza meg. Minél komplexebb a stimulus, annál jobban 

erősítheti a szenzitizációt a habituációhoz képest.   

 A habituáció mérése az ún. fix bemutatásból indult ki (Fantz, 1964), amikor a 

csecsemők azonos hosszúságú ingerbemutatást látnak, miközben figyelmüket szabadon 

irányíthatják, hol az ingerre, hol máshová. Előnye az egységes ingerbemutatási idő, illetve az 

automatizált, könnyen alkalmazható jellege, hátránya azonban az, hogy az egyéni habituációs 

sebességet nem veszi figyelembe, vagyis az eljárás végén a csecsemők egészen eltérő inger 

feldolgozási szinten lehetnek (Colombo és Mitchell, 2009). Ezt orvosolandó, bevezették az 

ún. csecsemő által vezérelt eljárást (Horowitz és mtsai, 1972), ahol a habituációt általában az 

első két-három ingerre adott leghosszabb első fixáció átlagához viszonyított későbbi, két 

egymást követő bemutatásnál mért 50%-os csökkenés jelenti. A módszer az egyik leginkább 

elterjedt technikává vált az elmúlt 10-15 év habituációs szakirodalmának áttekintése alapján 

(Thomas és Gilmore, 2004). Erőssége, hogy a kritériumszint bevezetésével a csecsemők 

habituációs szintjét elméletileg kiegyenlíti és összehasonlíthatóvá teszi, ugyanakkor hátránya, 

hogy a habituációs kritérium elérésének ideje csecsemőnként ettől függetlenül eltérő lehet, 

amit a kutatások rendszerint kevésbé vesznek figyelembe. Továbbá az is probléma lehet, hogy 



23 
 

a leghosszabb fixáció nem feltétlenül az első bemutatásoknál jelentkezik, így jóval tovább 

tarthat az 50%-os kritérium elérése, illetve, hogy a kritérium elérésének meghatározása 

mögött nincs konkrét empirikus bizonyíték (Colombo és Mitchell, 2009).    

 

Időbeli stabilitás, életkori változások, fejlődési vonatkozások 

 

A habituáció rövid távú, közepes mértékű reliabilitását már 5 hónapos csecsemőknél 

kimutatták (Bornstein és Benasich, 1986). Időbeli stabilitást és rövid távú megbízhatóságot 

egy másik vizsgálat 3, 4, 7 és 9 hónapos csecsemők keresztmetszeti és longitudinális mintáján 

is tesztelt (Colombo és mtsai, 1987). Eredményük szerint jobb rövid távú megbízhatóságot a 4 

és 9 hónaposok mutattak, míg a longitudinális mintán belül egyedül a leghosszabb fixáció 

időtartama jelzett időbeli stabilitást az életkorok között. Egy másik longitudinális vizsgálat 3 

és 9 hónapos kor között a leghosszabb fixációs idő fokozatos csökkenését találta, valamint a 

fixációs idő egyedi mintázatai alapján képzett klaszterek közül az életkorral csökkenő vizuális 

figyelem összefüggött a 12-24 hónapos korban mért jobb kognitív és kommunikációs 

képességekkel (Colombo és mtsai, 2004). A szívritmus csökkenésével mért fenntartott 

figyelem életkorral előrehaladó csökkenését is megfigyelték, ami a csecsemők által a statikus 

képeknél jobban preferált dinamikus ingerek esetében is megjelent (Shaddy és Colombo, 

2004).  

A csecsemők vizuális mintázata a hagyományos habituációs eljárások szerint várt 

exponenciális csökkenéstől eltérő is lehet (McCall és Kagan, 1970). Bornstein és Benasich 

(1986) az exponenciálisan csökkenő mintázatot a csecsemők 62%-nál azonosította, míg a 

többiek a kezdetben fokozatosan növekvő, majd hirtelen csökkenő (10%), vagy a fluktuáló 

csoportba estek (28%). Újabban egyes kutatók matematikai és dinamikus modelleken alapuló 

megközelítéseket preferálnak, hogy feltárják a habituációs folyamat valódi figyelmi 

funkcióját, és egyéni jellemzőit (pl. Gilmore és Thomas, 2002; Thomas és Gilmore, 2004; 

Sirois és Mareschal, 2004; Schöner és Thelen, 2006).  

Prospektív kutatások a későbbi intelligenciával és nyelvi fejlődéssel hozzák 

összefüggésbe a habituáció során mutatott információ feldolgozási képességet (pl. McCall és 

Carriger, 1993; Colombo és mtsai, 2004), ugyanakkor ennek a kapcsolatnak az erőssége 

többnyire gyenge-közepes mértékű (Colombo, 1997). Bornstein és Tamis-LeMonda (1994) az 

anyai intelligencia és anyai válaszkészség hatását is kimutatták a habituációval, újdonság 

preferenciával, illetve modalitások közötti átvitellel, mint látens információ feldolgozási 
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képességekkel összefüggésben, mások pedig a csecsemő temperamentum és bizonyos anyai 

viselkedéses jellemzők közötti különbségeket (Miceli és mtsai, 1998). 

 

Egyéni különbségek - lemorzsolódás 

Az érzelem felismerést mérő, és általában a vizuális paradigmákat használó kutatások 

nem ritkán jelentős adatvesztéssel számolnak, a habituációs kritériumot nem teljesítő 

csecsemőket pedig leggyakrabban kizárják az elemzésekből. Egy korai összefoglaló 

tanulmány szerint a kieső csecsemők aránya kb. 25%-os, melyet nemi és temperamentumbeli 

eltérések is magyaráznak a nyűgösség, sírás, vagy reakcióhiány mellett (Wachs és 

Smitherman, 1985). Egy frissebb tanulmány azt találta, hogy a 12 hónapos kor alatti 

csecsemők átlagosan 13,7%-ban (0-62% közötti tartomány) nem tudják teljesíteni a kísérleti 

feltételeket nyűgösség miatt (Slaughter és Suddendorf, 2006). A nem teljesítő csecsemőkre 

egy vizsgálat szerint a rövidebb (egy hetes) és hosszabb (9 hónapos) időbeli stabilitás is 

jellemző, akik tehát 4 hónaposan nem tudták befejezni a habituációs tesztet, egy héttel később 

sem tudták, illetve 13 hónaposan is kevésbé tudtak teljesíteni egy problémamegoldó feladatot 

(Clare Bell és Slater, 2002).   

A fentebb említett vizuális habituáció jellegzetességeit és fejlődési változásait feltáró 

vizsgálatok is jelentős lemorzsolódásról számolnak be: Colombo és munkatársai (1987) 

longitudinális mintájukban a négy életkorban a kísérleteket mindössze a csecsemők kb. 60%-

ával tudták elvégezni, míg a 3-9 hónapos életkori tartományban a kutatócsoport csupán a 

teljes minta 34%-án tudta elvégezni a komplex elemzéseket (Colombo és mtsai, 2004). Az 

érzelem diszkriminációs kutatások között kevés olyat lehet találni, ahol a szerzők a 

kritériumot nem teljesítő csecsemők egyéni jellegzetességeit is felmérték volna. Kivétel ez 

alól pl. de Haan és munkatársainak (2004) az anyai személyiséget és csecsemő 

temperamentum jellegzetességeket is feltáró vizsgálata, akik a kieső csecsemőknél magasabb 

negatív temperamentum skála pontszámot találtak, vagy Martinos és munkatársai (2012), akik 

viszont nem találtak temperamentumbeli eltérést a kieső csecsemőknél. Saját kutatásunknál 

célunk, hogy a habituációs paradigma alkalmazása során kapott eredményeket, illetve adott 

esetben azok hiányát a csecsemők egyedi jellemzői mentén is értelmezzük.  
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2.2.3. Az érzelemdiszkriminációs képesség fejlődése 

 

Az érzelmek diszkriminálásának képességét és annak kialakulását jelen dolgozat keretén belül 

elsősorban az első életévre vonatkozóan mutatom be. Korábbi szakirodalmi összefoglalónk 

(Turi, Lakatos és Gervai, 2011) ennek fontos alapját képezi. A fejlődési útvonal 

szakirodalomban található eredményeinek áttekintése az egyes életkorok, érzelem típusok, 

valamint az alkalmazott módszerek mentén szerveződik.  

 

2.2.3.1. Újszülött kortól a 4. hónapig 

 

Több vizsgálat is alátámasztotta azt a jelenséget, miszerint már pár perces újszülöttek 

is a szabályos arcszerű sémát preferálják az üres arckontúrhoz (Goren és mtsai, 1975), vagy 

az arc összetevőit összekeverő ábrákhoz képest (Johnson és mtsai, 1991), illetve felismerik az 

arcszerű séma invariáns elemeit azok eltérő megjelenésétől függetlenül (Turati és Simion, 

2002; magyarul lásd Lábadi, 2010). Emellett már születés után saját anyjuk arcát preferálják 

az idegenekével szemben (Pascalis és mtsai, 1995), érzékenyek a tekintet irányára (Farroni és 

mtsai, 2002) és az érzelmet tükröző anyai vokalizációra (Mastropieri és Turkewitz, 1999). 

Meltzoff és Moore (1977) híres vizsgálata szerint különböző arckifejezések utánzására is 

képesek, mások azonban nem tudták alátámasztani a szelektív imitáció képességét (Kaitz és 

mtsai, 1988). Kimutattak kezdetleges érzelem diszkriminációt is, ha élő modell egészen 

közelről mutatott vidám, szomorú, ill. meglepett érzelemkifejezést (Field és mtsai, 1983), 

továbbá női arcok állóképeit látva a félelemmel szemben a pozitív (vidám) érzelmet 

preferálják (Farroni és mtsai, 2007a), valamint azt is abban az esetben, ha szemből láthatták 

(Rigato és mtsai, 2011). Streri, Coulon és Guellaï (2013) újszülöttekkel végzett 

vizsgálatsorozatuk során elsőként alkalmaztak dinamikus videó felvételeket, és 

megállapították, hogy a rájuk irányuló tekintet és a beszéd együttes jelenléte vezérli a 

csecsemők korai arcfeldolgozó képességét. Mindezek az eredmények az ún. tapasztalat-

elváró arcfeldolgozó rendszer létezését igazolják, a kéreg alatti struktúrák az emberi arcokra, 

vagy ahhoz hasonló tárgyakra irányítják a csecsemők figyelmét, lehetővé téve a kezdeti 

tágabb perceptuális feldolgozást (Morton és Johnson, 1991), és egyfajta veleszületett, társas 

interakciókra irányuló fogékonyság jelenlétére mutatnak (Streri és mtsai, 2013). 

Az újszülöttkort követő hetekben a vizsgálati eredmények a módszerek sokfélesége 

miatt szerteágazóak, azonban figyelemre méltó az anyák bevonása a kísérleti elrendezéseknél, 
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mellyel későbbi életkorokban csak elvétve lehet találkozni (lásd alább). Haviland és Lelwica 

(1987) például 2½ hónapos csecsemők és édesanyjuk közötti interakciós helyzeteket 

rögzítettek, ahol az anyák vidám, szomorú vagy haragos arckifejezést mutattak az adott 

érzelemnek megfelelő mondatot ismételgetve. A csecsemők a három érzelemre eltérő, és 

gyakran azokat tükröző érzelemkifejezés mintázatokkal reagáltak, amiből a szerzők arra 

következtettek, hogy az anyai érzelem a csecsemőben azonos érzelmi állapotot váltott ki, a 

kísérlet ugyanakkor nem elsősorban érzelem diszkriminációt mért. Saját anyák fényképét 

használva habituációs paradigmában viszont már a vidám-haragos diszkriminációt is 

egyértelműen ki tudtak mutatni 3 hónapos korban, idegen női arcok esetén ez a képesség 

azonban kevesebb csecsemő esetében mutatkozott meg (Barrera és Maurer, 1981). Később ezt 

az ismerősségi tényezőt kihasználva, kép és hang párosítását igénylő intermodális preferencia 

módszerrel megállapították, hogy saját anyjuk arcképének bemutatásakor 3½ hónapos 

csecsemők hosszabb ideig nézték az összetartozó vidám-vidám és szomorú-szomorú 

párosítást, mint idegen személyek arcképe esetén. A vizuális-akusztikus információk 

egyezésének felismerését saját édesanyjuk arcát látván a hang és a kép 5 másodperces 

elcsúsztatása ellenére is demonstrálták, valamint a pozitív anyai érzelmekre a csecsemők is 

pozitívabban reagáltak (Kahana-Kalman és Walker-Andrews, 2001). Úgy tűnik tehát, hogy az 

anyával kapcsolatos interakciós tapasztalatok meghatározó szerepet játszhatnak az érzelem 

diszkriminációs képességben. (Az interakciós vizsgálatokra részletesebben a későbbiekben 

térek ki.) 

Végül két vizsgálat érdemel még figyelmet az érzelemkifejezésre használt stimulus 

megszokottól eltérő jellege miatt. Young-Browne és munkatársai (1977) csecsemő által 

vezérelt habituációs technikával teszteltek 3 hónapos csecsemőket, akik férfiarcot ábrázoló 

statikus képeket néztek a kísérlet során. Kimutatták a vidám-meglepett érzelempár 

diszkriminációját mindkét irányban, valamint a szomorú arcot követő meglepett kifejezés 

diszkriminációját, a vidám-szomorú pár esetében azonban nem jelent meg nézési idő 

növekedés az új érzelemnél. Egy különleges, mozgó hologramokat használó kísérletben pedig 

2 és 5 hónapos csecsemők közül csak a fiatalabbak tudtak különbséget tenni vidám és 

semleges kifejezések között, míg az 5 hónaposok csupán a statikus és mozgó hologramokat 

tudták elkülöníteni, nem mutattak érzelem diszkriminációt (Nelson és Horowitz, 1983). Az 

életkori különbségeket feltehetően az okozhatta, hogy a fiatalabb csecsemők még nem 

rendelkeznek a térlátás képességével, így pusztán a mozgás vezérelhette észlelésüket, míg az 

5 hónapos csecsemők figyelmét a háromdimenziós látvány terelhette el az érzelemkifejezések 

megkülönböztetésétől. 
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2.2.3.2.  Az első életév közepe: 4-7. hónap 

 

Az érzelmek közötti diszkriminációs képesség valódi kezdetét több összefoglaló 

tanulmány is a 4-7 hónap közötti időszakra teszi (Walker-Andrews, 1997; de Haan és 

Matheson, 2009; Grossmann, 2010). A vizuális rendszer körülbelül ebben az életkori 

tartományban éri el a megfelelő érettségi szintet, mind az éleslátás, mind a kontraszt 

érzékenység területén (Gwiazda, Bauer, & Held, 1989; Hainline és Abramov, 1992), mindez 

lehetővé teszi, hogy az arckifejezések finomabb részleteit, térbeli elrendezésének 

jellegzetességeit is észleljék. 

LaBarbera és munkatársai (1976) 4 és 6 hónapos csecsemőket teszteltek szekvenciális 

vizuális preferencia módszerrel, vidám, semleges, és haragos statikus arcképeket párosítva. A 

csecsemők bármelyik párosítás esetén a vidám arcokat nézték tovább, vagyis feltehetően a 

környezetükben gyakoribb, az anya-gyerek interakciókban jutalom értékű érzelem iránt 

mutattak preferenciát. Egy másik, 4 és 6 hónapos csecsemőkkel végzett habituációs 

kísérletben a haragos, félelemteli és meglepett arckifejezések közül mindegyik 

érzelempárosításnál megnövekedett nézési időt mértek a habituációt követő új érzelemre, a 

félelemteli-meglepett sorrend kivételével (Serrano és mtsai, 1992). Schwartz és munkatársai 

(1985) 5 hónaposok körében szintén vegyes eredményeket kaptak érzelempárokat 

összehasonlító vizuális preferencia méréssel: a negatív arckifejezések (szomorú, félelemteli, 

haragos) egymástól való megkülönböztetése sikeres volt, a vidám, haragos és érdeklődő 

kombinációk esetén azonban a csecsemők többsége nem mutatott diszkriminációra utaló 

reakciót. Itt fel kell hívni a figyelmet a módszertani eltérésekre, hiszen mindhárom vizsgálat 

eltérő mérési technikán alapuló diszkriminációt mért.  

Caron és Caron kutatócsoportja szisztematikus habituációs kísérletsorozatokat 

végeztek, arra keresvén a választ, hogy:  

 

(1) a csecsemők képesek-e a különböző arcok közötti általánosításra, vagyis be tudják-e 

sorolni az adott érzelmet a megfelelő kategóriába akkor is, ha több, eltérő megjelenésű 

arcot látnak,  

(2) a specifikus, jellegzetes arcvonások milyen mértékben irányítják az érzelempercepciót és 

a modellek közötti generalizációt,  

(3) a természetesebb, mozgó képek segítik-e a diszkriminációs képesség korábbi kimutatását? 
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Eredményeik szerint az érzelmek közötti diszkrimináció és a modellek közötti generalizáció 

egyaránt későbbi életkorhoz köthető képességek: 4 hónapos csecsemők még nem, 5½ 

hónaposok csak részben, a 7 hónaposok pedig már képesek több eltérő arc által megjelenített 

érzelmeket megfelelően kategorizálni, vagyis különbséget tenni vidám és meglepett arcok 

között (Caron és mtsai, 1982). Ezt Bornstein és Arterberry (2003) később 5 hónaposoknál is 

kimutatta, kísérletükben a csecsemők a különböző modellek eltérő intenzitású mosolyát mind 

a vidám kategóriába tartozónak észlelték. A második kérdést Caron és munkatársai (1985) a 

száj nyitottságának variálásával tesztelték, vidám és haragos arckifejezéseknél (pl. mosoly 

csukott szájjal, haragos arc csukott szájjal, haragos arc a fogak kivillantásával). Kimutatták, 

hogy az arcvonások egyes jellegzetességeinek (a fogak feltűnő jellegének) igen jelentős 

szerepe lehet. A 4, 5½ és 7 hónapos csecsemők is csak akkor diszkrimináltak az arcok között, 

ha a nyitott szájú mosolygó arc a csukott szájú vidám vagy csukott szájú haragos arcot 

követte, a nyitott száj állandósága pedig elfedte az érzelmek közötti különbséget. Később az 

arcok száj körüli területének letakarásával Walker-Andrews (1986) cáfolta Caron és 

munkatársai fenti eredményét, ugyanis vizsgálatában a 7 hónapos csecsemők vidám és 

haragos arcokat is helyesen párosítottak a kongruens hanggal. Újabban eye-tracker technika 

segítségével is kimutatták, hogy az első életév közepén még a szem körüli régióra irányul 

több figyelem, majd 12 hónapos korra a száj területe válik fontossá, vélhetően a 

beszédpercepció és produkció fejlődésének hatására (Wagner és mtsai, 2013).      

Végül, Caron, Caron és MacLean (1988) habituációs kísérletsorozatában az érzelmek 

természetes megjelenéséhez hasonlító multi-modális, dinamikus ingerek szerepét vizsgálták. 

A csecsemőknek nyolc különböző színésznő arcát mutatták be videóklipek formájában, amint 

vidám, szomorú vagy haragos érzelemkifejezéssel ismétlik ugyanazt a szöveget. A 4 hónapos 

csecsemők csak abban az esetben mutattak diszkriminációt, ha szomorú arcokra habituálódtak 

és azt vidám arcok követték a tesztfázisban. Az 5 hónaposok már szomorú-vidám és vidám-

szomorú irányban is mutattak diszkriminációt, ehhez azonban szükségük volt az arc és a hang 

együttes jelenlétére, a hang kiiktatásával ők is csak a szomorú-vidám irányban 

diszkrimináltak, akárcsak a 4 hónaposok. A vidám-haragos érzelempárt pedig csak a 7 

hónapos csecsemők különböztették meg, mégpedig abban az esetben, ha együtt észlelték mind 

az akusztikus, mind a vizuális ingert. Az eredmények alapján a szerzők a hang jelenlétének 

fontosságára is felhívták a figyelmet.  

Látható tehát, hogy a modalitások között valóban megjelenik egyfajta szekvenciális 

fejlődés az érzelempercepció területén. Az interszenzoros redundancia hipotézisének 

tesztelésére Flom és Bahrick (2007) végeztek egy kísérletsorozatot, amely szisztematikusan 
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mérte a modalitások hatását az érzelemdiszkrimináció fejlődésére. Csecsemő által vezérelt 

habituációs kísérletben 3, 4, 5 és 7 hónapos csecsemőknek dinamikus videóklipeket mutattak 

be egy vidám, szomorú, vagy haragos érzelmet kifejező női arcról, az érzelmek pedig egy- 

vagy két-modalitásban jelentek meg. Érzelemdiszkrimináció 4 hónapos korban csak az időben 

szinkron, bimodális (akusztikus és vizuális) ingereknél jelent meg. Az egy-modalitású 

akusztikus ingerek esetén (statikus semleges arc látványa mellett) csak az 5 és 7 hónaposok 

tudták megkülönböztetni a hangok által közvetített érzelempárokat. Ehhez képest az egy-

modalitású vizuális ingerek (az arcok némán „beszéltek”, vagyis megmaradt a dinamika) 

hatására viszont csak a legidősebbeknél, a 7 hónaposoknál jelent meg diszkrimináció. Walker-

Andrews kísérleteiben (Walker, 1982; Walker-Andrews, 1988) pedig intermodális preferencia 

módszerrel vizsgálta a modalitások közötti egyezés detektálását különböző érzelmeknél. 2 

hónaposok legtöbbet a vidám arcokat nézték hangtól függetlenül, 4 hónaposok a hanggal 

párosított vidám arcokat, míg az 5 és 7 hónaposok már bármelyik egyezést detektálták. A 

hang időbeli elcsúsztatásával a semleges-vidám párosításban az arc és a hang közös jelentését 

azonban csak a 7 hónaposok tudták kiszűrni. (De: lásd Kahana-Kalman és Walker-Andrews 

már említett kísérletét, amelyben a vidám és szomorú kongruenciát már 3½ hónapos 

csecsemők is felismerték saját anyjukat látván, időbeli aszinkronitás mellett is.) Az érzelmek 

tehát először bimodális szinkron ingerek jelenlétében, majd később unimodális, esetleg 

bimodális aszinkron stimuláció során válnak megkülönböztethetővé. 

Az érzelem típusok szempontjából vegyes eredmények értelmezésénél figyelembe kell 

venni az érzelmek eltérő társas-érzelmi jelzőértékét is. Bizonyos érzelmek, mint például a 

félelem, nagyobb figyelmi kapacitást mozgósítanak, valamint az adott érzelemnek való 

természetes kitettség mértéke, evolúciós fontossága és funkcionalitása is eltérő lehet (Nelson 

és mtsai, 1979; LoBue és DeLoache, 2010; Öhman, 2008). A pozitív érzelmek facilitálhatják 

a társas interakciókat, hozzájárulva az egyedi arcok felismeréséhez (Brenna és mtsai, 2013). 

Fontos aspektus az érzelmek jelzőértékének szempontjából a tekintet irányának a feldolgozást 

potenciálisan módosító hatása. Haragos arcokra például fokozott neurális aktivációt (pozitív 

lassú hullámú amplitúdót) mutattak ki abban az esetben, ha a tekintet a 4 hónapos csecsemőre 

irányult, azaz a csecsemő szociálisan releváns jelzésként értelmezhette az arckifejezéseket 

(Striano és mtsai, 2006). Ugyanakkor 4 hónapos csecsemők az elfordított tekintet látványát 

még nem feltétlenül tudják összekötni az adott érzelem (pl. félelem) elkerülő viselkedést vagy 

orientációt jelző funkciójától, ami a tapasztalati tanulás szerepére hívja fel a figyelmet 

(Rigato, Farroni és Johnson, 2010).   
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2.2.3.3. 7 hónapos kortól az első életév végéig 

 

Ahogyan a fenti eredmények is mutatják, 7 hónapos csecsemők már képesek kizárólag 

a látvány, vagy kizárólag a hang által közvetített érzelmek diszkriminációjára, valamint a 

kettő integrációjára is. Az integráció itt már túlmutat a korábbi hónapokban kimutatott 

egyszerű vizuális-akusztikus információ egyezés detektálásán, ahogy azt majd később 

Grossmann és munkatársai (2006) kísérleténél is látni fogjuk. Caron és munkatársai (1982) 

kísérletéhez hasonlóan Nelson és munkatársai (1979) is az érzelemkifejezések 

kategorizációját vizsgálták 7 hónapos korban. A kutatók két modell arcképét használva azt 

találták, hogy a csecsemők a vidám és félelemteli arcok között akkor tudtak különbséget tenni, 

ha a familiarizáció során előbb a vidám arcokat látták. Később ezt a kísérletet fejlesztették 

tovább a modellek számának növelésével, ill. vizuális preferencia mérést alkalmazva. Azt 

találták, hogy a 7 hónapos csecsemők kategorizációs képessége hasonlóképpen kimutatható, a 

korábbi sorrendhatást pedig a félelemteli arcoknál a páros összehasonlítás során mért 

szignifikánsan hosszabb fixációs idő magyarázta (Nelson és Dolgin, 1985).  

Ludemann és Nelson (1988) az érzelmek kategorizációjának robosztusságát vizsgálta 

7 hónaposoknál. A modellek számával együtt az érzelemkifejezések intenzitását is variálták, 

utóbbi hatását már 3 hónaposoknál is kimutatták a mosoly intenzitásának változtatásánál 

(Kuchuk és mtsai, 1986). Csecsemő által vezérelt habituáció során először a kevéssé vidám-

nagyon vidám, illetve kevéssé félelemteli-nagyon félelemteli arcokat mutatták, a fentebb 

említett sorrendhatás (vidám arcokat követő félelem megkülönböztetése) itt is megjelent. A 

meglepetésre is kiterjesztve a kísérletet, diszkriminációt csak vidám-meglepetés és 

meglepetés-félelem irányban tapasztaltak. Mindezek alapján a szerzők arra következtettek, 

leghamarabb a környezetükben is nagyobb valószínűséggel előforduló érzelmeket kódolják, 

ami megmagyarázná azt is, hogy miért a legkevésbé ismerős érzelmet (a félelmet) 

diszkriminálják legnagyobb gyakorisággal. Ludemann (1991) a generalizált diszkriminációt 

tovább vizsgálva pedig azt az eredményt kapta, hogy prototipikus, ill. kevert vidám és 

meglepett arcokhoz viszonyítva a félelem vagy harag érzelmet 7 és 10 hónapos csecsemők 

közül csak az idősebbek tudták megkülönböztetni.  

Ehhez az életkorhoz köthető számos eseményhez kötött potenciál (EKP) vizsgálat is, 

melyek lehetővé teszik háttérben zajló agyi folyamatok mérését abban az esetben is, ha a 

viselkedésben nem manifesztálódik az ingerre megjelenő reakció. Az EKP vizsgálatokban az 

a közös, hogy ingerként általában csak egy-két statikus arcképet használnak, melyet páros 



31 
 

vagy szekvenciális bemutatással prezentálnak, illetve a módszert intermodális preferencia 

mérésére is alkalmazzák. Grossmann és munkatársai (2006) az akusztikus és vizuális 

információk integrálását mutatták ki 7 hónapos csecsemőknél, akiknek vidám és haragos 

arcok fényképét mutatták be az adott érzelemkifejezéssel megegyező (kongruens, pl. vidám 

arc-vidám hang) vagy azzal ellentétes (inkongruens, pl. haragos arc-vidám hang) érzelmet 

közvetítő hang kíséretében. Az inkongruens, azaz a váratlan, feltehetően ismeretlen 

párosításnál fokozott figyelmi aktivációt jelzett a nagyobb korai negatív komponens (Nc) 

amplitúdó, míg a kongruens, ismerős pároknál a pozitív komponens (Pc) amplitúdója volt 

nagyobb. Ezek az eredmények egyúttal megerősítik a viselkedésmérésen alapuló korábbi 

vizsgálatokat (lásd Walker, 1982; Walker-Andrews, 1986). 

A vidám és haragos érzelem feldolgozását tovább vizsgálták fejlődési szempontból, az 

EKP-t szekvenciális nézéspreferencia módszerrel is kiegészítve (Grossmann és mtsai, 2007). 

A két érzelemre adott EKP választ összehasonlítva, a 7 hónapos csecsemők a frontális-

központi anterior területen nagyobb figyelmi aktivációt (Nc komponens) mutattak a vidám 

arcokra, 12 hónapos korra viszont a haragos arcok esetében volt magasabb az okcipitális 

poszterior területen mért negatív komponens amplitúdója. A nézési idők alapján viszont a 

csecsemők mindkét életkorban a vidám arcokat nézték hosszabb ideig, tehát mindkét 

életkorban különbséget tudtak tenni a két érzelem között. A 7 hónaposok feltehetően az 

ismerősség, a 12 hónaposok pedig a harag averzív jellege miatt preferálták a vidám arcokat. 

Egy 8 és 14 hónapos korosztályt vizsgáló kutatás szerint azonban a harag potenciális veszélyt 

jelző üzenete miatt figyelemfelkeltő is lehet, a csecsemők a virág-kígyó, illetve vidám-

haragos arcok közül a veszélyt jelző ingerekre (kígyó és haragos arc) mutattak gyorsabb 

viselkedéses reakciót (LoBue és DeLoache, 2009). Grossmann és munkatársai (2007) 

vizsgálatában a két életkorban érzelmenként eltérő agyterülethez köthető aktiváció az érzelem 

feldolgozás minőségi változására utalhat, ami pusztán nézéspreferencia alapján nem mutatott 

ki fejlődési változást. A vizsgálatok eredménye azt a korábbi elképzelést (Walker-Andrews, 

1997) is megerősíti, hogy az érzelempercepciót kezdetben a multi-modális kontextus 

facilitálja (ld. Grossmann és mtsai, 2006), majd egy-modalitásban (ld. Grossmann és mtsai, 

2007) is megjelenik (Grossmann, 2013).  

Ebben az életkorban a harag mellett a félelem is jelentős szerephez jut, több tanulmány 

is megerősítette, hogy a vidám vagy semleges érzelemkifejezéshez képest a 7 hónapos 

csecsemők a félelemteli arcok esetén mutatnak nagyobb figyelmi választ (Leppänen és 

Nelson, 2009). Egy vidám-félelemteli érzelempárt szekvenciálisan bemutató eseményhez 

kötött potenciál mérést páros összehasonlítású nézéspreferenciával kiegészítő vizsgálat szerint 
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a 7 hónaposok a félelemteli arcokra erőteljesebb figyelmi reakcióval (azaz nagyobb Nc 

amplitúdóval, és hosszabb nézési idővel) válaszoltak, mint a vidám arcokra, amit 5 

hónaposoknál még nem tudtak kimutatni (Peltola és mtsai, 2009). Ez megerősíti például 

Nelson és Dolgin (1985) korábbi, viselkedés megfigyelésből származó eredményét. A kutatók 

később a félelemre megjelenő fokozott figyelmi választ fejlődési szempontból vizsgálták 

tovább. Peltola és munkatársai (2013) egy keresztmetszeti vizsgálatban 5, 7, 9 és 11 hónapos 

csecsemőket teszteltek az ún. Overlap-paradigma segítségével (részletesen lásd a 

módszereknél), alátámasztva a szívritmus változásának mérésével. 5 és 7 hónapos kor között 

a korábban tapasztalt fejlődési változás itt is megjelent, a 7 és 9 hónaposok figyelmét jóval 

nagyobb mértékben tartotta fenn a központi félelemteli arc a semleges vagy vidám archoz 

viszonyítva, míg érdekes módon a 11 hónapos csoportban ez a különbség az 5 hónaposokhoz 

hasonlóan ismét eltűnt. Longitudinális mintán az 5-7 hónapos kor közötti fejlődési átmenetet 

megerősítették, valamint kimutatták a félelemnél tapasztalható jelentősebb szívritmus 

csökkenést, korosztálytól függetlenül. Mások az új tárgyakra adott reakciót vizsgálták a 

tekintet irányának és a tárgyat szemlélő személy érzelemkifejezésének függvényében (Hoehl 

és Srtiano, 2010). 6 hónaposok megnövekedett Nc amplitúdót mutattak a tárgyat néző 

félelemteli arcoknál, ill. a félelemmel társított tárgyakra, míg a 9 hónaposok a tekintet 

irányától függetlenül is a félelemteli arcokra összpontosították a figyelmüket, a tárgyat pedig 

semleges tekintethez társították. A félelemre adott fokozott figyelmi reaktivitás úgy tűnik 1 

éves kor után egészen 3 éves korig is fennmarad, mely a csecsemők félelemteli és negatív 

affektivitás temperamentum jellemzőivel pozitív irányú kapcsolatban áll (Nakagawa és 

Sukigara, 2012).       

Bár viselkedési módszer segítségével már 4-6 hónapos csecsemőknél is kimutattak 

negatív érzelmek közötti diszkriminációt (pl. Schwartz és mtsai, 1985; Serrano és mtsai, 

1992), EKP technikával a haragra és a félelemre jelentkező agyi válaszok összehasonlítása 

vegyes eredményeket mutat. Nelson és de Haan (1996) vizsgálatában a szekvenciálisan 

bemutatott haragos és félelemteli érzelmek nem váltottak ki eltérő mintázatú EKP 

komponenseket, míg a vidám-félelemteli párosításnál a félelemre a fentebb ismertetett 

eredményekhez hasonlóan fokozott neurális aktivációt mértek. Ezzel szemben Kobiella és 

munkatársai (2008) 7 hónapos csecsemőknél haragos arcok esetén nagyobb amplitúdójú Nc 

komponenst mértek, azaz a félelemhez képest a harag több figyelmet mozgósított. 

Csecsemőknél, mint láthattuk, előbb a pozitív érzelmek felismerése és preferenciája jelenik 

meg, majd a későbbiek során, kb. az első életév felétől a mozgásfejlődés előrehaladtával 

párhuzamosan egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a negatív érzelmek (Vaish és mtsai, 



33 
 

2008). Az első életév második felében a helyváltoztatás megjelenése és fokozatos fejlődése 

veszélyes helyzeteket teremthet a csecsemő számára, amire a környezet fokozott negatív 

reakcióval válaszolhat (Campos és mtsai, 2000). Kérdés, hogy a kétféle negatív érzelem 

funkcionálisan mikor kap eltérő jelentést, melyet érdemes lehet dinamikus ingerek 

segítségével, vagy a csecsemők számára ismerős és természetesebb interakciós helyzetekben 

vizsgálni.  

 

2.2.3.4. Interakciós vizsgálatok 

 

Az egyik legelső, élő idegen modellszemélyt használó vizsgálat a fentebb említett 

Field és mtsai (1982) nevéhez köthető, emellett Haviland és Lelwica (1987) az anyai 

érzelemkifejezésekre megjelenő differenciált érzelmi állapotot kimutató munkája is a korai 

interakciós vizsgálatok körébe tartozik, érdemes azonban további anya-gyerek interakciót 

modelláló vizsgálatokat is kiemelni. D’Entremont és Muir (1999) például laboratóriumi 

körülmények között hoztak létre a kísérletvezetőkkel folytatott interakciós helyzeteket 4-5 

hónapos csecsemők vidám-szomorú diszkriminációjának tesztelésére. Szomorú érzelem 

esetén hanggal vagy hang nélkül (némán tátogtak) is lecsökkent a mosoly előfordulási 

gyakorisága, ám nézési időben nem találtak különbséget, míg abban az esetben, amikor az arc 

el volt takarva egy semleges maszkkal, de a hangjuk kifejezte az adott érzelmet, nem mutattak 

differenciált reakciót, mindössze lecsökkent a vizuális figyelem. A kísérletsorozat a társas 

interakciókon belül az arcok látványának szükségességét hangsúlyozza.    

A továbbiakban Walker-Andrews munkacsoportjának szisztematikus 

vizsgálatsorozatát fontos kiemelni. Montague és Walker-Andrews (2001) laboratóriumi 

környezetben alkalmazható új paradigmát vezettek be a diszkrimináció képességének 

pontosabb feltárása végett. 4 hónapos csecsemőket vontak be kísérletükbe, egy strukturált, 8 

fázisos kukucsjáték keretében. A szerzők szerint a kukucsjáték olyan ismerős, természetes 

kontextust jelent, amiben a közvetített érzelmi információ explicit multi-modális csatornán 

keresztül jelenik meg, ill. a csecsemők ismerik a játék időbeli-térbeli struktúráját. Az 

interakció során a kísérletvezetők vidám vagy meglepett arckifejezés ismétlése után a 

következő kukucsnál szomorú, haragos vagy félelemteli arckifejezésre váltottak. A csecsemők 

differenciált reakciót mutattak az érzelemváltásokra. A szomorú kifejezésre fokozatosan 

csökkent a nézési idő, mérges arcoknál megnövekedett nézési időt mértek a váltásnál, ami a 

későbbiekben is fennmaradt, míg a félelemnél a váltásnál nézték többet a kísérletvezető arcát.  



34 
 

Egy másik vizsgálat (Montague & Walker-Andrews, 2002) során a családok otthonába 

is ellátogattak, hogy vidám, szomorú és mérges videóklipeket rögzítsenek mindkét szülővel, 

valamint felmérjék a szülők bevonódásának mértékét játéktevékenység alatt. Később 

laboratóriumi vizsgálat során saját szüleik, illetve idegen felnőttek videófelvételét játszották le 

a 3 és fél hónapos csecsemőknek intermodális preferencia paradigma keretében. A csecsemők 

egyedül saját anyjuk esetében mutattak preferenciális nézést a vidám-szomorú érzelempár 

kongruens vizuális és akusztikus párosításánál, ugyanakkor a csecsemőkkel folytatott 

játéktevékenységbe intenzívebben bevonódó édesapáknál is ki tudtak mutatni a megfelelő 

párosítást. Az érzelem diszkriminációt támogató ismerős szülői arcok jelentőségét további 

kísérletekben is kimutatták (pl. Walker-Andrews és Pagan, 2002; Walker-Andrews és mtsai, 

2004; 2011), akár az a hang és kép időbeli elcsúsztatásának ellenére is (Kahana-Kalman és 

Walker-Andrews, 2001), azonban fontos szem előtt tartani, hogy a szerzők vizsgálataikban 

elsősorban intermodális preferencia módszert alkalmaztak, mely csupán az akusztikus-

vizuális egyezés detektálásának kimutatását támasztja alá.   

Az ismertetett vizsgálatokból látható, hogy a csecsemők abban az esetben, ha saját 

édesanyjuk által bemutatott érzelemkifejezéseket néznek (Haviland és Lelwica, 1987; 

Kahana-Kalman és Walker-Andrews, 2001; Montague & Walker-Andrews, 2002), akár már a 

feltételezett 4-5 hónapos kezdeti diszkriminációs képességet is hamarabb mutatják 1-2 

hónappal. Fontos azonban kiemelni, hogy ezekben a kísérletekben nem minden esetben 

mértek diszkriminációt, hiszen a modalitások egyezésének felismerése nem feltétlenül azonos 

két érzelem megkülönböztetésével. Mindenesetre a jóval természetesebb, élő modelleket vagy 

interakciós helyzeteket alkalmazó vizsgálatok láthatóan a csecsemőkből is differenciáltabb, 

kifejezőbb reakciót váltanak ki.  
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A fentebb ismertetett kísérleti vizsgálatok eredményei alapján az érzelem diszkrimináció 

területén az első életév végére lejátszódó fejlődési folyamatot az alábbi táblázatban foglaljuk 

össze: 

 

1. táblázat: Az érzelmek megkülönböztetésének fejlődése csecsemőkorban 

Életkor Eredmények 

0 – 2 hónap 

 

- emberi arcok, vagy ahhoz hasonló téri elrendezésű ábrák 

preferenciája 

- saját anya arcának megkülönböztetése idegenétől 

- érzelemdiszkrimináció anyanyelvi hang alapján 

- vidám arc preferenciája félelemtelihez képest 

2-3 hónap 

 

- vidám, meglepett, szomorú, és haragos arckifejezésekre 

megkülönböztetett nézési reakció az arcok ismerősségének és a 

kísérleti paradigma természetének függvényében 

4-7 hónap 

 

- vidám érzelem kategorizációjának robosztussá válása eltérő 

modellek és intenzitás mellett 

- negatív-pozitív irányú sorrendhatás (pl. haragos-vidám, 

szomorú-vidám) 

- fejlődés az egyidejű, multi-modális akusztikus-vizuális 

ingerek diszkriminációjától az egy-modalitású, aszinkron 

bemutatott ingerek megkülönböztetéséig 

- mozgás kongruenciát facilitáló szerepe 

- érzékenység az érzelmek kommunikatív szerepére (pl. tekintet 

iránya) 

7-12 hónap 

 

- félelem és harag viselkedésirányító szerepe, funkcionális 

jelentősége 

- pozitív-negatív irányú vidám-félelemteli diszkrimináció 

- haragra adott fokozott figyelmi reakció 12 hónaposan 

- félelemre mutatott figyelmi bias tartóssága 
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2.2.4. Atipikus fejlődés az érzelemdiszkrimináció területén – környezeti és 
veleszületett hatások 

 

A 2.2.2. alfejezetben ismertetett vizsgálatok alapvetően a tipikus környezeti feltételek mellett 

fejlődő csecsemők érzelempercepcióját foglalják össze. A dolgozat szempontjából kiemelten 

fontos azonban az atipikus fejlődéssel kapcsolatos szakirodalmi eredményeket is 

összefoglalni, hiszen egyik központi témánk az anyai affektív környezet egyéni 

variabilitásának hatása, ami magába foglalja a kevésbé optimális érzelmi környezetet is.   

 

2.2.4.1. Anyai depresszió és szorongás 

 

A posztpartum depresszió (PPD) előfordulási aránya akár 15%-ra is tehető (Pearlstein 

és mtsai, 2009), melynek hatása az anya-gyerek interakciók szempontjából nem 

elhanyagolható. A szülő tükröző viselkedése megfelelő keretet biztosít a csecsemő ún. 

affektív szelfjének fejlődéséhez (Gergely és Unoka, 2008), ezért abban az esetben, amikor a 

szülő döntően negatív hangulati állapotban van, levertség, örömtelenség, érdektelenség érzés, 

fáradékonyság, irritabilitás, vagy szorongás jellemzi, a normatív fejlődést biztosító, optimális 

érzelmi környezet is sérülhet. Számos kutatás foglalkozik a PPD gondozói viselkedésre és 

ezen keresztül a csecsemő fejlődésére gyakorolt hatásával, melynek mértéke egy meta-

analízis szerint a mérsékelttől a jelentősig terjedhet az anya-gyerek interakciókra nézve (Beck, 

1995). Magának a posztpartum depressziónak a megjelenését, és az azzal párhuzamosan 

gyakran tapasztalt negatív, olykor bűntető jellegű anyai interakciót azonban a terhesség alatti 

házassági problémák, és a gyermekkel kapcsolatos ambivalens érzelmek is jelentősen 

befolyásolják (Field és mtsai, 1985). A terhesség alatti depressziós tünetek a szülés utáni 

posztpartum depresszióval együtt az újszülöttek biokémiájára is jelentősebb hatással lehetnek, 

pl. megemelkedett kortizol és norepinefrin szint, ill. alacsony dopaminkoncentráció, valamint 

jobb oldali frontális EEG asszimmetria figyelhetők meg a krónikusan depressziós anyáknál 

(Diego és mtsai, 2004), a prenatális depresszió komorbid szorongásos tünetekkel társulva 

pedig tovább fokozhatja a negatív hatásokat (Field és mtsai, 2010).   

Alacsony rizikójú mintán a depressziós tünetek a kétszemélyes interakciókban 

megmutatkozó zavart eredményezhetnek, melyek később a csecsemők kognitív fejlődésére is 

negatív hatással lehetnek (Murray és mtsai, 1996). A kétszemélyes interakciók sajátossága 

anyai PPD esetén a vizsgálatok szerint leginkább az alacsonyabb szintű érzelemkifejezésben 
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és a kevésbé kontingens válaszkészségben jelentkeznek. Cohn és munkatársai (1990) 

strukturált és szabad interakciós helyzetben elemezték az anya-csecsemő viselkedést és 

érzelmi állapotokat, kifejezéseket. Azt találták, hogy a depressziós anyák esetében nagyobb 

mértékű negatív anyai állapot (azaz dühös, szomorú, irritált érzelmek, ill. intruzív vagy 

érdektelen viselkedés) volt jellemző, és a 2 hónapos babák is kevesebb pozitív érzelmi 

állapotot mutattak, azonban a párok a kontingens reaktivitás szempontjából nem különböztek 

a nem depressziós csoporttól. A depressziós anyák gondozói szokásai (pl. etetési, alvási 

szokások, orvosi látogatások, a csecsemő biztonságát szolgáló intézkedések) is mutatnak 

eltéréseket (McLearn és mtsai, 2006), a szülő-gyerek interakció zavara pedig a vizsgálatok 

szerint kultúra-függetlennek mutatkozik (Field, 2010).  

A depressziós anyák interakciós stílusa azonban nem mutat homogén képet, a 

leggyakrabban két különböző interakciós mintázat figyelhető meg: az intruzív, kontrolláló, 

túlzottan stimuláló, haragot és irritabilitást mutató, illetve a passzív, visszahúzódó, alul 

stimuláló magatartás (Cohn és mtsai, 1990; Malphurs és mtsai, 1996), melyeknek eltérő 

fiziológiai és biokémiai profilja is feltárható (Field, Hernandez-Reif és Diego, 2006). Diego és 

munkatársai (2002) a kétféle anyai stílus érzelem felismerésre gyakorolt hatását vizsgálták 3 

hónapos csecsemőknél, miközben saját édesanyjukkal vagy egy idegennel vettek részt 

kukucsjátékban. A kutatók azt az érdekes eredményt kapták, hogy míg saját anyjuknál nem, 

az idegen által mutatott boldog, szomorú, ill. meglepett arckifejezésekre az intruzív anyák 

csecsemői differenciált EEG aktivitást mutattak, valamint saját arckifejezésük is megváltozott 

a szomorú vagy meglepett érzelmek alatt, míg a visszahúzódó csoportnál hiányzott ez a fajta 

megkülönböztetett válaszadási mintázat, ezek a csecsemők leggyakrabban nem is nézték az 

idegen arcát. Érdemes megemlíteni egy úgynevezett „jó” interakciós stílussal bíró alcsoportot 

a depressziós anyák között, akiknek a viselkedéses, fiziológiai és biokémiai profilja kevésbé 

tér el az egészséges anyákétól, csecsemőik viselkedése is szervezettebb, azonban hosszú távon 

ezeknek a jól kompenzált depresszív tüneteknek a hatását egyelőre nem mérték még fel (Field 

és mtsai, 2003).  

Érzelem diszkriminációt mérő vizsgálatok többek között azt találták, hogy a 

depressziós anyák 3 hónapos csecsemői lassabban habituálódtak, különösen az örömöt 

kifejező videóklipekre, illetve kevesebb figyelmet fordítottak a szomorú arckifejezésekre, 

majd diszkriminálták az utánuk következő vidám arcokat (Hernandez-Reif és mtsai, 2006; 

Field és mtsai, 1998). Egy másik vizsgálat szerint 6 hónapos csecsemők vidám arcok iránti 

preferenciája összefüggött az édesanyjuk depresszív tüneteinek súlyosságával, feltehetően a 

vidám arcok számukra kiugró, szokatlan jellege miatt. Mindez az anya-gyermek interakciós 
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helyzetekben is megmutatkozott, a csecsemők hosszabban nézték édesanyjuk arcát, amikor az 

mosolygott (Striano és mtsai, 2002). A vizsgálatok megerősítik azt az elképzelést, miszerint a 

perceptuális feldolgozás annak mentén szerveződik, hogy a környezetben megjelenő érzelmi 

ingerek mennyire számítanak ismerősnek a korábbi tapasztalatok alapján, illetve mennyire 

térnek el a már megismert kifejezésektől. Fontos szempont továbbá, hogy a depressziós anyák 

negatív érzelmekre adott reakcióját hogyan alakítja a posztpartum depresszió. Moses-Kolko 

és kutatócsoportja (2010) azt találták, hogy a hangulati tünetek szempontjából érintett anyák 

esetében csökkent dorsomediális prefrontális kéreg, ill. amygdala aktivitás jelentkezett a 

negatív érzelmet kifejező arcok nézése során, mely a depresszió súlyosságával, valamint 

problémásabb anya-csecsemő kötődéssel is együtt járt. Mindez elhelyezhető a depressziós 

betegeknél általában is kimutatott érzelem diszkriminációs deficit (pl. Surguladze és mtsai, 

2004), valamint a vélhetően azt befolyásoló, mélyen gyökerező maladaptív sémák (Csukly és 

mtsai, 2010) mentén, melyek a szociális kogníció működését irányítják. 

 

A szorongással kapcsolatos vizsgálatok száma korlátozottabb, a prevalencia becslése 

is kevésbé homogén, de egyes kutatások (pl. George és mtsai, 2013) szerint akár 20%-ra is 

tehető a súlyos szorongásos tünetek előfordulása szülés után, egy összefoglaló tanulmány 

pedig azt állapította meg, hogy a kényszeres zavarok és a generalizált szorongás a szülés utáni 

időszakban magasabb arányban fordulhat elő, mint az átlag populációban (Ross és McLean, 

2006). A HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) kérdőívet alkalmazó vizsgálat a 

szorongásos tünetek mellett a megküzdési stratégiákat is feltárták, melyek a klinikailag 

jelentős szorongás mellett gyakran maladaptívnak bizonyultak, önhibáztatás és a valóság 

tagadásának alkalmazása volt rájuk jellemző az adaptív stratégiák helyett (George és mtsai, 

2013). A szorongásos zavarok közül kiemelendő egy szociális fóbiás anyák csecsemőit 

nyomon követő kutatás (Creswell és mtsai, 2008). A 10 napos, 10 és 16 hetes, ill. 10 hónapos 

korra időzített méréseknél az érzelmek intenzitását is változtatták, abból kiindulva, hogy a 

szociális fóbiával együtt jár az intenzív érzelmektől való tartózkodás, valamint felmérték a 

csecsemők temperamentum jellemzőit is, hogy a veleszületett tényezők hatását is elemezzék. 

A szerzők azt találták, hogy a tekintet iránya, illetve arc vs. nem arcszerű sémára adott 

válaszban nem volt különbség a két csoport között, míg az érzelmek intenzitásánál 

szignifikáns eltérést mutattak. A szociális fóbiás anyák csecsemői már 10 hetes korban (és 

később 10 hónaposan is) kerülték a magas intenzitású félelemteli kifejezéseket, amit a 

csecsemők temperamentuma, ill. az anyai interakciós viselkedés sem befolyásolt.  
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Az anyák interakciós stílusára vonatkozóan azonban kevesebb vizsgálattal lehet 

találkozni. Egy kvalitatív, félig-strukturált interjút használó kutatás a szülést, mint traumát 

megélt nőknél jelentkező poszttraumás stressz zavar hatását mérte fel, az anyák beszámolója 

alapján a kisbabájuk iránt érzett elutasítás érzés, illetve a későbbi elkerülő vagy rezisztens 

kötődés volt rájuk jellemző, a partnerükkel való kapcsolati problémák mellett (Ayres és mtsai, 

2006). Field és munkacsoportja a depresszióval gyakran komorbiditást mutató szorongást és 

haragot is megélő anyákat vizsgáltak spontán és utánzásos helyzetekben 3 hónapos 

csecsemőjükkel interakcióban (2005). A szorongó, illetve a STAXI kérdőívvel mért 

kifejezettebb haragról beszámoló anyák kevesebbet mosolyogtak, több eltúlzott arckifejezést 

és imitáló viselkedést mutattak, míg csecsemőik is kevesebbet mosolyogtak, több distresszt és 

sírást fejeztek ki.  

 

2.2.4.2. Bántalmazó és/vagy elhanyagoló környezet  

 

Ahogyan azt már említettük, az idegrendszeri és környezeti tényezők szoros 

kölcsönhatásán keresztül az érzelem felismerési képesség kialakulásában kezdetben ún. 

tapasztalat-elváró folyamatok, majd idővel inkább tapasztalat-függő fejlődés veszi át az 

irányítást, a perceptuális feldolgozást így az egyes érzelmeknek a szűkebb környezetben való 

előfordulása és a megjelenés intenzitása fogja alakítani (Morton és Johnson, 1991; Leppänen 

és Nelson, 2009). Ilyen értelemben a bántalmazó környezetet az akár súlyos mértékű fizikai 

abúzus, és a társuló verbális agresszió jellemzi, domináns érzelem a harag, míg az elhanyagolt 

gyerekeknél általában a gyakori egyedüllét, és az alapvető szükségletek kielégítésének 

hiányossága jelentkezhet, vagyis az érzelmek hiánya jellemző az ilyen ingerszegény 

környezetre.  

 A bántalmazó, elhanyagoló környezet hatását az érzelem feldolgozásra Pollak és 

munkacsoportja szisztematikus vizsgálatai tárják fel részletesen. 3-5 éves életkorban a 

bántalmazott gyerekek a haraggal kapcsolatban felismerési torzítást mutatnak, azaz 

érzékenyebbek a dühös érzelem megjelenésére, míg a szomorú arcokat nehezebben tudták 

érzelmi helyzetekhez kötni, az elhanyagoló környezetben nevelkedő gyerekek pedig 

globálisan kevésbé tudták pontosan diszkriminálni az alapérzelmeket (Pollak és mtsai, 2000). 

A bántalmazott gyerekek perceptuális mechanizmusa a tapasztalatok hatására módosul, így a 

harag kevesebb szenzoros inger alapján történő felismerését 9 éves gyerekeknél is kimutatták. 

A szerzők szerint a korai tapasztalatok befolyásolják az érzelmek kategorizációs képességét, 
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ami adaptív lehet olyan szempontból, hogy gyorsabban képesek detektálni a környezetben 

várhatóan gyakran előforduló agresszióba torkolló érzelmet, ezáltal segítve a fenyegető 

helyzettel való megküzdést (Pollak és Sinha, 2002). A szerzők azt is kimutatták, hogy a harag 

gyorsabb felismerése a bántalmazás súlyosságával is együtt járt (Pollak és mtsai, 2009), 

illetve (bőrellenállás és szívritmus mérése alapján) fiziológiai szinten is megjelenik egyfajta 

anticipátoros monitorozás a konfliktusos, ellenséges helyzetek észlelésénél (Pollak és mtsai, 

2005). Egy csecsemőkori bántalmazás későbbi hatását vizsgáló, eseményhez kötött potenciált 

alkalmazó kutatás 30 hónapos kisgyerekeknél eltérő EKP komponens profilt talált a nem 

bántalmazott csoporthoz képest, és Pollak és munkatársai eredményeihez hasonlóan a haragra 

kifejezett figyelmi reakció jelentkezett (Cichetti és Curtis, 2005).  

Az elhanyagolással kapcsolatban a leginkább kutatott terület a korai intézményes 

nevelés és annak hatásai. A Bucharest Early Intervention Project keretében az intézményes 

nevelésben részesült 7-32 hónapos kor közötti kisgyermekek érzelem diszkriminációs 

képességét tesztelték EEG-vel, és kimutatták, hogy a csecsemőknél általában vizsgált negatív 

centrális (Nc) és pozitív lassú hullámú (PSW) komponensek nem mutattak markáns eltérést a 

vidám, szomorú, haragos, és félelemteli érzelmek mentén, a félelemteli arcok esetében 

azonban nagyobb korai (N170) aktivitást találtak. Az intézményi nevelésben nem részesült 

gyerekekhez képest jelentős eltérések mutatkoztak a különböző EKP komponensek 

amplitúdójában: az intézményben nevelkedett gyerekek esetében általában véve csökkent 

aktivitást és féltekei asszimmetria hiányt találtak, valamint az EKP amplitúdó eltérések 

életkorhoz kapcsolódóan is különböző fejlődési útvonalat jeleztek a két csoportnál (Parker, 

Nelson és BEIP Core Group, 2005). Az eltérő neurális feldolgozás mechanizmusát azonban a 

nevelőszülőknél való későbbi elhelyezés valamelyest pozitív irányba alakította (Moulson és 

mtsai, 2009).  

 

2.2.4.3. Atipikus fejlődés 

 

A fentebb ismertetett, érzelmi fejlődésre gyakorolt szülői jellegzetességek mellett 

érdemes kitérni a gyerekeknél jelentkező atipikus fejlődésre. A veleszületett, genetikai hátterű 

fejlődési rendellenességek közül a Down-szindróma az érzelempercepció és arcfelismerési 

képességek deficitjével jár együtt, az alapérzelmek között pedig kifejezett a félelemteli 

kifejezések felismerésének nehézsége (Kasari, Freeman és Hughes, 2001; Williams és mtsai, 

2005; Wishart és Pitcain, 2000). Longitudinális vizsgálatok azt is alátámasztották, hogy a 
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tipikusan fejlődő, illetve a nem Down-szindrómás mentálisan retardált gyerekekhez képest 

idővel további elmaradást mutatnak az érzelem felismerés területén (Kasari, Freeman és 

Hughes, 2001), de egy újabb, 3 éves kutatás azonban ennek ellenkezőjét állapította meg 

(Pochon és Declercq, 2013). A Williams-szindrómások Down-szindrómásokéhoz hasonló ún. 

hiperszociális tünetei mellett az érzelem felismerés terén szintén mutatnak eltérést a 

kronológiai életkor alapján illesztett kontroll csoporthoz képest (Gagliardi és mtsai, 2003), 

melynek hátterében a frontális lebeny károsodása következtében jelentkező válaszgátlási 

nehézségek állhatnak (Porter, Coltheart és Langdon, 2007).  

 Széleskörűen kutatott terület az autizmus spektrum zavar (ASD), mellyel kapcsolatban 

a diagnosztikus kritériumok közül a szociális interakció és kommunikáció deficitje 

eredendően magában hordozza az atipikus érzelmi fejlődés gyanúját. Felnőtteknél a 

konfigurális és arcjellegzetességhez köthető szisztematikus perceptuális hibák, gyakori 

tévesztések fordulnak elő, háttérben atipikus amygdala funkcióval (Wallace, Coleman és 

Bailey, 2008). Fejlődési szempontból nagyon fontos az a jelenség, hogy az autizmus spektrum 

zavarral diagnosztizált gyerekek kevesebb figyelmet fordítanak az emberi arcokra, sőt inkább 

elkerülik azt, így az emberekkel kapcsolatos interakciós tapasztalatok száma is jóval 

kevesebb, csökkentve az arc- és érzelem feldolgozásra specializálódott neurális területek 

stimulálását. Mindez vélhetően a veleszületett amygdala diszfunkció, valamint a tekintet 

irányára és arcmozgásra érzékeny superior temporális árok, és az arcok detektálásában és 

felismerésében érintett fusiform tekervény eltérő működésének talaján alakulhatott ki (Sasson, 

2006; Golarai, Grill-Spector és Reiss, 2006). Mindezek miatt komoly jelentőséggel bír az 

autizmus irányába veszélyeztetettnek minősülő csecsemőknél (akik idősebb, ASD-vel 

diagnosztizált gyermekek testvérei) az érzelmek felismerésének vizsgálata, mely jelzőértékkel 

bírhat a későbbi prognózis és potenciális diagnózis szempontjából.  Egy 6 hónapos, 

veszélyeztetett csecsemőket vizsgáló kutatás az amygdalahoz futó kéreg alatti, 

magnocelluláris útvonal kapcsán talált működésbeli abnormalitást a kontroll csoporthoz 

képest (McLeery és mtsai, 2007), majd ugyanez a kutatócsoport a 10 hónapos, veszélyeztetett 

csecsemőknél az arcok helyett a tárgyak képére adott gyorsabb reakciót, valamint a tipikusan 

fejlődő csecsemőkre jellemző féltekei aszimmetria hiányát találta (McLeery és mtsai, 2009). 

Egy funkcionális NIRS eljárást alkalmazó vizsgálat szintén talált eltéréseket a 6 hónapos 

rizikó csoport oxihemoglobin és dezoxihemoglobin koncentrációjában a tipikusan fejlődő 

csecsemőkhöz képest, mely az érzelmekre adott agyi funkcionális aktivitást és eltérő 

strukturálsi összeköttetéseket támaszthatják alá (Fox, 2012).   
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 Egy idősebb (6-18 éves) gyerekeket felmérő vizsgálat az autizmussal gyakran 

komorbid ADHD-t és a kettő együttes előfordulását nézte. A figyelemzavaros és/vagy 

autizmussal élő gyerekeknél az érzelem felismerési képességben mutatkozó elmaradást a 

kontroll csoporthoz képest az ADHD-val együtt járó figyelmi és gátló kontroll deficit 

magyarázta leginkább (Sinzig, Morsch, Lehmkuhl, 2008). A vizsgálat korlátai közé tartozik 

azonban a komorbid csoport alacsonyabb átlagéletkora, ami vélhetően hozzájárult a rosszabb 

felismerési teljesítményhez.  

Összefoglalva az eddig bemutatott eredményeket az atipikus fejlődés területén, 

egyértelműen körvonalazódik, hogy milyen jelentős szereppel bír a korai környezet az érzelmi 

fejlődés szempontjából. Az anyai depressziót és szorongást természetesen nem lehet csupán a 

kontextus felől értelmezni, hiszen magas az öröklődési faktor a hangulatzavarok terén, 

valamint ehhez hasonlóan a bántalmazó szülők esetén is figyelembe kell venni az agresszió 

öröklődő komponensét, azonban a fenti összefoglalás alapján az körvonalazódik, hogy az 

explicit szülői viselkedésnek a korai hónapokban jelentősebb szerepe lehet. A veleszületett 

rendellenességek esetében (pl. Down-szindróma, ASD) ezzel szemben sokkal erősebben 

irányíthatja a perceptuális feldolgozás hátterében álló neurális deficit az érzelmek 

feldolgozásának képességét.     
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2.3.  Anya-gyerek kötődés 

2.3.1. A korai kötődés elmélete 

 

A korai kötődés John Bowlby (1969/1982) pszichoanalitikus, etológiai, és kognitív 

megközelítéseket integráló elmélete szerint a csecsemő és gondozója között kialakuló tartós, 

személyspecifikus, érzelmi kapcsolat, amely veleszületett, humán szükségletet elégít ki. A 

csecsemő saját fizikai és emocionális szükségleteinek ellátását azon keresztül tudja 

biztosítani, hogy környezete felé jelzi a fizikai közelség fenntartásának igényét, kiváltva ezzel 

a megfelelő gondozói viselkedéseket. Bowlby a kötődés kialakulásának folyamatát adaptív, 

evolúciós terméknek tekinti, ugyanis az emberi utód nem képes helyváltoztatással biztosítani 

saját maga számára a felnőtt gondozását, védelmezését, ezért az evolúció során olyan 

viselkedési mechanizmusok szelektálódtak ki, melyek biztosítják az utód túlélését, és az 

élettani funkciók szabályozását is (Lakatos és Gervai, 2003; Kuhn és Schanberg, 1998).  

A kötődési rendszer a csecsemő és gondozója között zajló interakciós viselkedésekből 

áll, optimális esetben megfelelően alkalmazkodva a folyamatosan változó külső és belső 

tényezőkhöz. A tapasztalatok tulajdonképpen viselkedési rendszereknek (ilyen rendszer a 

kötődési, a félelem, az exploráció, és a szociabilitás), ill. azok dinamikus egyensúlyának 

tekinthetők. A kötődési viselkedés megnyilvánulása ezen rendszerek aktuális aktivációs 

szintjétől függ. Ha például a csecsemőt olyan környezeti hatás éri, amely a félelem rendszert 

aktiválja, az magával fogja vonni a kötődési rendszer aktivációját is, miközben a felfedező, 

szociábilis viselkedések a háttérbe szorulnak, egészen addig, amíg a kötődési személy 

közelsége és elérése eléri azt a hatást, hogy a félelem lecsökkenjen. Optimális esetben ezek a 

viselkedési rendszerek célirányos mintázatok, rugalmas működtetésükhöz pedig a 

tapasztalatok alapján kiépült belső munkamodellnek elnevezett összetett kognitív struktúrára, 

mentális reprezentációra van szükség (Marvin és Britner, 2008). Ez a mentális reprezentáció 

egyfajta séma, amely Bowlby szerint idővel tartalmazni fogja az egyén számára saját kötődése 

szempontjából releváns információkat, és az újabb tapasztalatokat ezen szűri át és építi be. 

Feltételezése szerint ez a struktúra az összes későbbi társas kapcsolatot és kötődést 

befolyásolni fogja, és az idő során viszonylag változatlan marad (Tóth és Gervai, 2005).   

 A kötődés elméletére támaszkodva a Bowlby munkacsoportjában dolgozó Mary 

Ainsworth és munkatársai (1978) végezték csecsemőkorban a kötődés szempontjából 

napjainkig meghatározónak számító empirikus munkát. Szisztematikus megfigyeléseik a korai 
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szülő-csecsemő interakciók minőségére és az azokban megmutatkozó egyéni variabilitásra 

irányultak. Híres Baltimore-vizsgálatuk során az anyák csecsemőik jelzéseire adott 

válaszadásának minőségét és mennyiségi jellemzőit vizsgálták otthoni környezetben, a 

csecsemőknél pedig az egy éves korra kialakult kötődési viselkedést mérték az erre a célra 

kidolgozott Idegen Helyzet Teszt (Ainsworth és Wittig, 1969) eljárással, mely azóta is a 

legáltalánosabban alkalmazott, standard kötődést mérő laboratóriumi módszer (ld. 1. ábra). 

Vizsgálatukban a csecsemő jelzéseire adott szenzitív válaszkészség mértéke volt a kötődési 

mintázatot meghatározó fő szülői jellegzetesség, mely Bowlby elméleti elképzelését is 

igazolta. Ezt a közepesen erős összefüggést (De Wolff és van IJzendoorn, 1997) később 

számtalan kutatás árnyalta, kiterjesztve a kötődési mintázat kialakulásában szerepet játszó 

tényezőket többek között genetikai összefüggésekre (pl. Lakatos és mtsai, 2000, van 

IJzendoorn és Bakersman-Kranenburg, 2006), eltérő környezeti feltételek okozta hatásokra 

(pl. Belsky, 1999), és a csecsemő stresszre adott biológiai és temperamentumbeli eltéréseire 

(pl. Nachmias és mtsai, 1996).   

 

1. ábra: Az Idegen Helyzet Teszt szakaszai 
1. 2. 3. 4. 
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Mary Ainsworth és munkatársai (1978) három alapvető kötődési mintázatot írtak le: a 

biztonságos kötődés optimális, szenzitív gondozói válaszkészség mentén fejlődik, míg a 

bizonytalan-elkerülő mintázat elutasító vagy elhanyagoló, a bizonytalan-rezisztens típus pedig 

következetlen anyai gondoskodás következtében alakulhat ki. A nyugati társadalmakban a 

kötődési mintázatok előfordulási arányát később meta-analízisek során vizsgálták, melyek 

alapján a csecsemők 50-70%-a biztonságosan kötődő, 20-40%-uk elkerülő, és 5-15%-uk 

rezisztens mintázatot mutat (van IJzendoorn és Sagi, 1999). Az Ainsworth-i három 

alapmintázatba azonban anya-csecsemő párok egy részét (kb. 5-20%) az alacsony rizikójú 

minták esetében sem tudták megfelelően besorolni, a klinikai mintákban pedig ez az arány az 

50-80%-ot is elérte, közös jellemzőjük az „atipikus” viselkedés, illetve a kötődés viselkedési 

stratégiájának összeomlása volt, ezért 1990-ben Main és Solomon a 

dezorganizált/dezorientált csoporttal egészítették ki a kötődési mintázatok körét.  
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Az Idegen Helyzet Teszt során a szeparációk előtti, alatti, és az újratalálkozás alatti 

viselkedést figyelik meg, az újratalálkozási epizód alapján négy globális viselkedési skála 

mentén értékelnek: közelség keresése, közelség fenntartása, elkerülés, rezisztencia. Az 

atipikus viselkedéseket egy 9 fokú skálán külön kódolják, az 5-nél magasabb pontszám a 

dezorganizált csoportba sorolást vonja maga után, másodlagosan megjelölve egyúttal az 

összeomlott kötődési kategóriát is. Ezek alapján a kb. 1 éves korra kialakuló kötődési 

mintázatokra általánosan jellemző viselkedések csecsemőknél (Tóth és Gervai, 2005): 

 

- Biztonságos kötődés (B): a szeparáció alatt általában, de nem minden esetben fokozott 

distressz jelentkezik (sírás, anya keresése), majd az újratalálkozáskor a csecsemők 

erőteljes kötődési viselkedést (közelségkeresés, interakció kezdeményezése) mutatnak, 

az anya jelenlétének hatására rövid idő alatt megnyugszanak, visszatérnek a 

játékokhoz, az exploráció és a kötődési viselkedés rendszere egyensúlyi állapotban 

van.  

- Bizonytalan-elkerülő kötődés (A): szeparációk alatt a csecsemők ritkán sírnak, 

újratalálkozásnál a kötődési viselkedés csökkenését mutatják, a közelségkeresés 

alacsony marad, nem keresik a testi kontaktust vagy interakciót a szülővel, elkerülő 

viselkedést mutatnak, a két rendszer egyensúlya az exploráció felé tolódik el.  

- Bizonytalan-rezisztens kötődés (C): a csecsemők a szülőtől való elváláskor fokozott 

distressz reakciót mutatnak, a kötődési személy visszatérése azonban nem 

megnyugtató számukra, végig nyűgösek, sírnak. A kötődési viselkedés mindvégig 

túlsúlyban van az explorációval szemben, ugyanakkor a szülő fizikai közelsége nem 

eredményez megnyugvást, düh és ellenállás is megjelenik.   

- Dezorganizált kötődés (D): szervezett, koherens kötődési stratégia hiányában 

jellemzőek az ellentmondásos, széteső viselkedések, sztereotíp mozgás, lefagyás, 

félelem a szülőtől, láthatóan egyidejűleg aktiválódnak egymással ellentétes viselkedést 

szabályozó rendszerek (közelségkeresés és menekülés). Sok esetben nyilvánvaló, hogy 

a szülő egyszerre a félelem és biztonság forrása.  

 

Az egyes kötődési mintázatok általános, csecsemőkre jellemző viselkedések mellett az 

alábbiakban a kialakulásukban szerepet játszó egyéni biológiai, genetikai adottságokat, 

valamint a szülő-gyerek interakció kötődés szempontjából releváns, specifikus elemeit fogom 

ismertetni.       
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2.3.2. A kötődés kialakulásának folyamata – fejlődési útvonal 

 

A kötődés viselkedési rendszerének kialakulása Bowlby szerint a következő fázisokon megy 

keresztül (Marvin és Britner, 2008):  

 

1. fázis - újszülöttkortól 8-12. hétig: a csecsemő alapvető szükségleteinek kielégítése miatt 

nagyon gyakori az anyával folytatott interakció, viselkedésével érdeklődést és gondoskodást 

vált ki környezetéből. Ekkor még csupán a gondozó felé való orientáció és különféle jelzések 

mentén történik a közelség fenntartására irányuló kommunikáció, maga az anya személye 

még kevéssé diszkriminálható a baba számára, hiszen szenzoros rendszerei még viszonylag 

éretlenek. Az auditoros és vizuális rendszerek azonban ekkor olyan specifikus fejlődési 

fázison, érésen mennek keresztül, mely a kötődés szempontjából meghatározó lesz - ilyen pl. 

az emberi arc sémájának (Goren és mtsai, 1975), ill. kiemelkedően az anya arcának (Pascalis 

és mtsai, 1995), valamint az érzelmeket tükröző anyai vokalizáció (Mastropieri és Turkewitz, 

1999) preferenciája. Motoros szinten a nyúlás, megragadás, megkapaszkodás, 

érzelemkifejezés terén pedig a differenciálatlan mosoly és sírás tekinthetőek a kötődés 

szempontjából releváns viselkedéseknek. A kapcsolat szempontjából a gondozónak jut 

jelentősebb szabályozó szerep, a csecsemőre ekkor még saját belső biológiai ritmusának 

kialakulása, hangolódása jellemző, melyben a diádikus kapcsolat is fontos szerephez jut.  

 

2. fázis - 2-3 hónapos kortól kb. 6 hónapos korig: a viselkedések egyre komplexebbé, 

láncszerűvé válnak, ekkor a csecsemő már meg tudja különböztetni a számára legfontosabb és 

leginkább ismerős gondozókat a többi embertől, viselkedését ennek mentén képes irányítani 

(pl. az elsődleges gondozó irányába vokalizál, jelenlétében abbahagyja a sírást, többet 

mosolyog), a szülővel már gyakran kezdeményez és tart fent szociális interakciókat. A belső 

munkamodell azonban ekkor még relatíve kialakulatlan. Már ebben az időintervallumban is 

léteznek a kötődési mintázatokat meghatározó interakciós sajátosságok a szülő és csecsemő 

között (lásd Beebe és munkatársai (2010) részletes 4 hónapos kori interakció elemzését).   

 

3. fázis - 6-9 hónapos kortól kezdve: számos új kötődési viselkedés jelenik meg a motoros 

fejlődéssel párhuzamosan, ilyen például az anyához való differenciált közeledés, vagy 

személyének követése, mintegy biztonságos bázisként működve. A kognitív fejlődés 

szempontjából megjelenő markáns változások a tárgyállandósággal párhuzamosan a cél-
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vezérelt viselkedések belső tervezésének képessége, a kommunikáció terén pedig szintén a 

különböző célok elérése érdekében jelennek meg új képességek, mint például a másik 

figyelmének felkeltésére, fenntartására (azaz a közös figyelmi helyzetben való aktív részvétel) 

irányuló jelzések használata. Viselkedéses szinten hangsúlyos lesz a környezet felfedezésére 

irányuló törekvés, azaz az exploráció, mely az ekkor szintén jelentős idegenfélelem miatt fog 

a közelségkereséssel folyamatosan fluktuálni. Mindeközben a belső munkamodell is kezd 

megszilárdulni, ebben az elsődleges gondozó személye mellett más kötődési személyek is 

integrálódnak. Az említett viselkedési rendszerek ekkorra viszonylag stabil szerveződése 

fogja meghatározni a kialakulóban lévő kötődési mintázatokat (Marvin és Britner, 2008).  

 

2.3.3. A kötődés kialakulásában szerepet játszó tényezők 

 

A Bowlby-féle kötődés elmélet kiterjesztéseként Ainsworth korai munkájában az anya 

személyére és megfelelően szenzitív válaszkészségére helyezte a hangsúlyt a kötődés 

előzményei között. Az azóta eltelt időszak alatt végzett jelentős mennyiségű kötődés 

vonatkozású vizsgálat fényében a mai tudományos álláspont számos egyéb egyéni, biológiai, 

és tágabb szociális környezetbeli faktort tart számon, melyek szerepet játszanak a kötődési 

mintázatok egyéni variabilitásában (Belsky és Fearon, 2008). Az alábbiakban ezeket a 

tényezőket mutatjuk be, nagyobb hangsúlyt fektetve az érzelmi fejlődés csecsemő és anya 

által mutatott specifikus mintázataira.   

 

2.3.3.1. A szülői gondozás jellegzetességei 

 

Az első életév alatt a csecsemő és gondozója között egy kölcsönös tanulási folyamat 

zajlik, a szülőnek meg kell tanulnia észrevenni a csecsemő jelzéseit, azt megfelelően 

értelmezni, és végül időben, a gyermek aktuális szükségleteinek megfelelően reagálni rájuk – 

mindezek együttesen az ún. szülői szenzitivitás jellemzői. Az anyai szenzitivitás és annak 

időbeli állandósága De Wolff és van IJzendoorn (1997) meta-analízise szerint ugyan 

közepesen erős mediátornak tekinthető a később kialakuló biztonságos kötődés 

szempontjából, azonban más szülői dimenzióknak (pl. pozitív attitűd, szinkronicitás, 

stimulálás, érzelmi támasz), valamint kontextuális tényezőknek is fontos szerepet lehet 
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tulajdonítani, különösen kevésbé stabil környezeti feltételek mellett (pl. klinikai populációk 

esetében).  

 Az anyák kötődés-releváns érzelmi válaszadási mintázatait a szenzitivitás általánosabb 

dimenzióján belül érdemes alaposabban körüljárni. Goldberg és munkatársai (1994) 

vizsgálatukban megnézték, hogy az anyák milyen érzelemkifejezést mutatnak az Idegen 

Helyzet Teszt újratalálkozási epizódja alatt a három kötődési csoport szerint. A csecsemők 

pozitív, semleges, vagy negatív érzelemkifejezésére adott megfigyelt anyai válaszok a 

figyelem elvonása, nyugtatás, tiltás, tükrözés, kommentálás-megnevezés, kommentálás-

kifejtés voltak. Kódolták továbbá a csecsemők egyértelműen pozitív vagy negatív érzelem 

kifejezését. Eredményeik szerint az elkerülő csecsemők édesanyja minimálisan reagál a 

negatív érzelmekre, és a legtöbb figyelemelterelő, és nyugtató viselkedést a semleges 

érzelmek esetében fejezi ki, amikor annak kevés valódi funkciója van. Ilyen formában a 

csecsemők érzelmeinek figyelembevétele esetükben kevés alátámasztást kap, ezek a babák 

voltak a leginkább semlegesek, érzelemmentesek a kísérlet során. A rezisztens csecsemők 

édesanyja a negatív érzelmekre reagált erőteljesen és gyakori nyugtatással, míg a pozitív 

érzelmeket többnyire válasz nélkül hagyták, az érzelmeket pedig kevéssé kommentálták. A 

biztonságosan kötődő csecsemők édesanyja pedig pozitív, semleges, és negatív érzelemre is 

egyaránt reagáltak, és ezek a csecsemők azt az üzenetet olvashatják ki édesanyjuk 

viselkedéséből, hogy saját érzelmeiket bátran kifejezhetik. Egy másik vizsgálat szerint az 

anyák 6 hónapos csecsemőjük distressz jelzéseire adott szenzitív válasza bejósolta a későbbi 

biztonságos kötődést (ezzel szemben a nem distresszes állapotra adott reakciónak nem volt 

szignifikáns szerepe), míg érdekes módon a 15 hónapos kori szenzitivitás – akár distressz, 

akár semleges szociális jelzésekre adott reakcióról volt szó - nem függött össze a kötődési 

mintázattal (McElwain és Booth-LaForce, 2006). Továbbá az 1, 4 és 9 hónapos korban mért 

anyai szenzitív válaszkészség és elutasítás is összefüggött a későbbi kötődési mintázattal, a 

rezisztens babáknál kezdetben magas, majd csökkenő elutasítás, és mérsékelt válaszkészség 

volt jellemző, míg az elkerülő csecsemőknél a növekvő anyai elutasító viselkedések (Isabella, 

1993).  

Haft és Slade (1989) vizsgálatukban Goldberg és mtsai (1994) eredményeihez hasonló 

összefüggést mutattak ki, ők azonban az anyák saját kötődési reprezentációjának (mérés 

Felnőtt Kötődési Interjúval) hatását is bevonták vizsgálatukba. 10-13 hónapos csecsemőket és 

édesanyjukat vizsgálták anya-csecsemő interakció, szociális referencia helyzet, szeparáció és 

újratalálkozás, illetve ún. ráhangolódás próbák során, azonban Idegen Helyzet Tesztet a babák 

kötődési mintázatának felmérésére nem használtak. Eredményeik szerint az anyák saját 
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kötődési reprezentációja meghatározza a pillanatnyi érzelmi kommunikációt, és ráhangolódást 

az anya-csecsemő interakciók során. A felnőtt kötődési mintázatok alapján a következő 

viselkedéseket és kötődési reprezentációkat figyelték meg az anyáknál: 

- biztonságos/autonóm: minden típusú érzelemre ráhangolódtak, alapvetően objektíven 

tudják megítélni babájuk érzelmi állapotait, rugalmasság és nyitottság jellemzi őket, 

hiszen értékesnek tekintik a kötődési kapcsolataikat, a korai pozitív és negatív 

tapasztalatokat egységesen és valósághűen integrálják. 

- elutasító: a negatív érzelmekre konzisztensen nem hangolódtak rá, így a csecsemő 

megtanulhatta, hogy azok kifejezése nem adaptív számára, az anya figyelmét autonóm 

viselkedések segítségével kaphatja meg, nem pedig közelségkereséssel, a 

megnyugtatás iránti szükséglet kifejezésével. Ezek az anyák nem tartják értékesnek, 

meghatározónak a kötődési kapcsolataikat, gyakran kevés korai emlékük van, a 

szüleiket idealizálják, hogy a negatív emlékeket kiszorítsák a tudatukból. 

- belebonyolódott: random mintázat, a csecsemő jelzéseire változó módon reagáltak, 

ezáltal nem kiszámíthatóak, gyakran tévesen hangolódtak rá a csecsemő állapotára, 

reakciójukat saját belső állapotuk határozza meg. Ők felnőttként is a saját szüleikkel 

kapcsolatos dependenciát mutatják, a korai tapasztalataikat nem tudják egy koherens 

rendszerbe illeszteni, holott gyakran negatív vagy érzelmekkel telített emlékek 

árasztják el őket. 

A legfontosabb különbség a biztonságos-bizonytalan szülői reprezentáció között az, hogy míg 

előbbi esetén megvan a képesség a negatív érzelmek felismerésére és integrálására, utóbbi két 

csoport vagy elutasítja a korai emlékeket, vagy túlzottan belebonyolódik. A bizonytalan anyák 

tévesen hangolódnak rá olyan érzelmekre, amelyek fenyegetik az ő saját kötődésükkel 

kapcsolatos internalizált attitűdjüket (Haft és Slade, 1989).  

Látható tehát, hogy a csecsemők által mutatott mintázatok és a szülői 

érzelemkifejezési stratégiák között összefüggés mutatkozik. Mindez a kötődés és az érzelmi 

fejlődés összefüggésének kétféle elméleti elképzelését is megerősíti (Pauli-Pott és 

Mertesacker, 2009). Az egyik szerint a csecsemők érzelmeinek elfogadása és az arousal 

megfelelő szülői szabályozása optimális önszabályozási képesség kialakulásához fog vezetni 

(Sroufe, 1995). Malatesta és munkatársai (1989) pedig a szülők által mutatott differenciált 

szocializációt hangsúlyozzák a csecsemők érzelemkifejezésével kapcsolatban, azaz a 

gondozónak nagy szerepe lesz abban, hogy a csecsemők hogyan változtatják és kontrollálják 

érzelmeiket. A korai anya-gyerek interakciók során külső eseményekkel, tárgyakkal, valamint 

belső állapotokkal kapcsolatos érzelmeket osztanak meg, ezekben a helyzetekben az anyákon 
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fog múlni, hogy mennyire akarják kontrollálni a babájuk érzelmi állapotát, mennyire fogadják 

el az érzelmek széles skáláját.  

Haft és Slade (1989) vizsgálata is rámutat arra, hogy az anyai érzelemkifejezés saját 

internalizált reprezentációi egyfajta tudatos vagy nem tudatos irányjelzőként szolgálnak a 

saját csecsemővel kapcsolatos érzelmi kommunikációban, interakciókban. Viszonylag kevés 

további empirikus vizsgálat kereste azonban az anyai érzelemkifejező stílus és a későbbi 

kötődési klasszifikáció közötti kapcsolatot alacsony rizikójú mintán. Malatesta és mtsai 

(1989) a fentiekhez hasonlóan azt találták, hogy a biztonságosan kötődő csecsemők édesanyja 

több pozitív érzelmet fejeznek ki, mint a bizonytalanul kötődők, míg Belsky és mtsai (1984) 

inkább a mértékletes bevonódást és stimulációt hangsúlyozzák. Izard és munkatársai (1991) 

az anyák érzelmi tapasztalatait, érzelemkifejező viselkedését, valamint érzelmekhez 

kapcsolódó személyiségjellemzőiket (pl. szociabilitás, empátia) vizsgálták. A bizonytalanul 

kötődő csecsemők édesanyja kevés negatív, és több pozitív érzelem kifejezéséről számoltak 

be a mindennapi élettel kapcsolatban, ugyanakkor több saját negatív élményt is számon 

tartottak, valamint kevésbé voltak szociábilisak és empatikusak a biztonságosan kötődő 

csecsemők anyáihoz képest (megjegyzendő, hogy a vizsgálatban az alacsony elemszám miatt 

az A és C csoportokat összevonták egy bizonytalanul kötődő csoportba, ami valamelyest 

elmossa a kategóriák közötti eltéréseket). Leerkes és munkatársai (2011) vizsgálatukban 

rámutattak, hogy a terhesség alatt – ismeretlen - csecsemő sírására (mint legfőbb gondozói 

viselkedést indukáló jelzésre, mely specifikusan kifejezett neuroanatómiai aktivitással is 

együtt jár, ld. Noriuchi és mtsai, 2008) adott szorongó, aggódó válaszreakció a későbbi 

rezisztens kötődéssel, míg a dühös reakció az elkerülő kötődéssel mutatott erős összefüggést, 

függetlenül a csecsemő 6 hónapos korában mért anyai szenzitivitástól. Egy longitudinális 

vizsgálat pedig az ún. kifejezett érzelem6 kapcsolatát vizsgálta a 6 éves kori kötődési 

mintázattal kapcsolatban, és az eredmények szerint az egy éves korban mért anyai jellemző a 

6 éves kori dezorganizált kötődéssel szoros összefüggést mutatott, egyéb tényezők (pl. családi 

stressz, anyai depresszió) figyelembe vétele mellett is (Jacobsen és mtsai, 2000).   

Egy viszonylag friss kutatás (Pauli-Pott és Mertesacker, 2009) a kötődési biztonság 

kialakulásában szerepet játszó anya-gyermek interakciókat elemezte az érzelemkifejezés 

szempontjából 4, 8 és 12 hónapos korban. Longitudinális vizsgálatuk során 89 pár 

interakciójának felvételét elemezték pelenkázás közben, majd szabad játék alatt 4, 8 és 12 

hónapos korban, majd Idegen Helyzet Teszttel mérték a 18 hónapos kori korai kötődést. Az 

                                                 
6 Expressed emotion, azaz a túlzott szülői bevonódás és/vagy kritikus attitűd a gyermek felé, melyet általában a 
pszichopatológiák kapcsán mérnek a klinikumban. 
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anyák érzelmeit frusztrált-feszült, semleges, pozitív, és nagyon pozitív érzelmek skálán 

mérték, továbbá az érzelemkifejezésre való nyitottságot, valamint egy ún. önmagával 

kapcsolatos kongruenciát7 is mértek, a csecsemőknél pedig pozitív és negatív érzelmeket 

kódoltak egy 5 fokú skálán. Ezen kívül párok közös érzelmi állapotát is kódolták. 

Eredményeik szerint 4 hónapos korban az erősen pozitív anyai érzelemkifejezés és az ezzel 

párhuzamosan a csecsemőknél megfigyelhető negatív vagy semleges kifejezés megelőzi a 

későbbi bizonytalan kötődést, az érzelmi állapotok ebben az esetben nincsenek egymással 

összhangban. 12 hónapos korban a később kialakuló bizonytalan-elkerülő kötődést megelőzte 

az anyák érzelmeinek kevésbé nyitott, vagy inkongruens kifejezési módja. Ezek az anyák 

feltehetően el akarják rejteni a saját negatív érzelmeiket, ezért fordul elő gyakrabban a pozitív 

hangulat, miközben rejtve maradnak a negatív érzelmi állapotok. Így az sem meglepő, hogy a 

bizonytalan pároknál nagyobb gyakorisággal fordultak elő a párhuzamosan pozitív állapotok, 

míg biztonságos pároknál a negatív anya, semleges baba kombináció jelent meg gyakrabban. 

Ez alátámasztja a biztonságosan kötődő anyáknak a nyílt kommunikációs stílusát, valamint a 

kisbabájukkal kapcsolatos elfogadást.  

A fentebb összefoglalt vizsgálatok alapvetően elsősorban az anyák által kifejezett, 

expliciten megnyilvánuló, mérhető érzelmi viselkedés összefüggéseit tanulmányozták a 

csecsemők kötődésével összefüggésben, a legtöbb esetben azonban a gondozói viselkedés 

mellett meghatározó lehet a szülő saját mentális egészségi állapota, valamint az erre (is) 

hatással lévő demográfiai tényezők, kontextuális védő- és rizikófakorok, melyek akár a 

prenatális szülői gondoskodásról és csecsemőről alkotott reprezentációkra is kihatnak (ld. 

Huth-Bocks és mtsai, 2004). A gondozói oldal mellett továbbá a csecsemő oldalán 

megnyilvánuló egyedi, biológiailag meghatározott endogén tényezőket is fontos figyelembe 

venni.  

 

2.3.3.2. Anyai mentális egészség 

 

A kötődéssel kapcsolatban elsősorban az anyák pre-, peri- és posztnatális depressziós 

tüneteit szokták vizsgálni, mely különféle kutatások szerint eltérő erősséggel és módon 

befolyásolhatja a kötődés minőségét. A hangulati tünetek hatása az anya-csecsemő 

interakcióra nézve változatos képet mutat, a csecsemő érzelmi fejlődésére, korai kötődésére 
                                                 
7 A verbális kommunikáció, az arckifejezés és az intonáció összhangja. Itt az inkongruencia abban nyilvánult 
meg, ha egy anya egymásnak ellentmondó üzenetet kommunikál, vagy hirtelen változtatja meg az arckifejezését 
és hangszínét. 
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nézve összetett – fiziológiai és viselkedéses - mechanizmusokon keresztül fejtheti ki hatását. 

Egyfelől, a terhesség alatti anyai hangulati tünetek, illetve szorongás az endokrin rendszerek 

diszregulációján (a HPA-tengely módosult funkcionalitásán) keresztül (De Weerth és 

Buitleaar, 2005) a magzat saját stressz-rendszerének optimális fejlődésére nézve is rizikót 

jelenthet, mely akár a későbbi serdülőkori depressziós tünetek előfordulásával is kapcsolatban 

állhat (pl. Van den Bergh és mtsai, 2007). A terhesség alatti depresszió továbbá 

befolyásolhatja a posztpartum hangulati tünetek megjelenését – melynek prevalenciája 

elérheti akár a 15%-ot is (Pearlstein és mtsai, 2009) –, illetve ennek későbbi, kisgyermekkori 

fejlődésre gyakorolt hatását is (pl. Deave és mtsai, 2008). Másfelől, az anyai szenzitivitás 

későbbi kötődést bejósló szerepét is moderálhatják a patológiás tünetek, különösen akkor, ha 

alacsony mértékű szenzitivitás társul krónikus, elhúzódó, vagy időszakosan visszatérő 

depresszív tünetekkel, növelve a kisgyermekkorban mért bizonytalan kötődés előfordulását 

(Campbell és mtsai, 2004).   

Egy korai vizsgálat a depresszió specifikus diagnózisai mentén talált eltéréseket a 

kötődés minőségére vonatkozóan, miszerint a bipoláris depresszióval diagnosztizált anyák 2-3 

éves gyermekei nagyobb valószínűséggel lettek bizonytalanul kötődők az unipoláris 

depresszióhoz viszonyítva. Ugyanakkor a negatív anyai érzelemkifejezések mértéke 

diagnózistól függően is növelte a bizonytalan kötődés elfordulását, és a depresszió hatását 

súlyosbította az apák hiánya is (Radke-Yarrow és mtsai, 1985). Amerikai és brit kutatások 

meta-analízisében megállapították, hogy a szülés utáni első év során jelentkező klinikai szintű 

anyai depresszió egyéb rizikótényezők hiányában, középosztálynál a biztonságos kötődés 

valószínűségét csökkenti, és növeli az elkerülő, valamint a dezorganizált kötődés 

előfordulását (Martins és Gaffan, 2000). Mások a depresszió súlyosságára és krónikusságára 

is felhívták a figyelmet, mely tovább erősíti a szülői patológia szülő-gyerek interakciókra 

kifejtett negatív hatását (Teti és mtsai, 1995). A depresszió típusa (bár nem klinikai diagnózis 

alapján mérték) a jellegzetes tünetek mentén szintén differenciáltan befolyásolhatja a 

csecsemők kötődését: a rezisztens kötődés inkább az irritábilis, szorongó anyáknál, az 

elkerülő mintázat pedig az érzelemmentes, pszichomotorosan meglassult anyáknál alakulhat 

ki nagyobb valószínűséggel (Rosenblum és mtsai, 1997).  

 Az előző eredményektől eltérően egy friss, holland, nagy elemszámú (N=627), 

alacsony rizikójú minta prospektív vizsgálata azonban a fentiekkel ellentétes eredményeket 

mutatott (Tharner és mtsai, 2012). Az anyai depresszió élettartam prevalenciájának, illetve a 

terhesség és korai posztnatális időszak alatt jelentkező depresszív tüneteknek a hatását 

egyaránt vizsgálták a kötődéssel összefüggésben, azonban egyik sem bizonyult szignifikáns 
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bejósló anyai állapotnak a későbbi bizonytalan vagy dezorganizált kötődésre nézve. A szerzők 

az összefüggés hiányát elsősorban azzal magyarázzák, hogy a korábbi, egyértelműen pozitív 

kapcsolatot kimutató kutatások többnyire klinikai mintákat vizsgáltak, ahol a depressziós 

tünetek súlyosabbak, krónikusabbak voltak, illetve számos egyéb rizikótényező is fokozhatta 

a depresszív tünetek negatív hatását. Ezzel szemben az általuk bevont, többnyire magas 

szocioökonómiai státuszú szülőpárok esetében vélhetően több olyan védőfaktor állt az anyák 

rendelkezésére (pl. házastársi támogatás, megfelelő szociális ellátó rendszer), amely 

segíthetett kivédeni az eleve kevésbé súlyos hangulati tüneteket. A kutatás egyik fontos 

hiányossága azonban, hogy az anyák saját kötődési reprezentációját nem mérték, holott az 

szintén moderálhatta a kapott eredményekhez vezető összefüggéseket.   

 A valamivel kevesebbet vizsgált anyai szorongás szintén nem elhanyagolható tényező. 

A szorongásos tünetek azonban a csecsemő viselkedési gátoltságával együttesen léphetnek 

interakcióba a kötődéssel, ahogyan azt Stevenson-Hinde és mtsai (2011) 4 és fél éves korban 

találták. Az anyai szorongás, mely a kötődés szignifikáns prediktorának bizonyult, a 

rezisztens kötődési kategórián belül gyakrabban járt együtt a megfigyelt viselkedési 

gátoltsággal, ugyanakkor a vizsgált temperamentumjellemző alacsony anyai szorongással 

társulva döntően biztonságos kötődést eredményezett, alátámasztva a differenciált 

érzékenység elképzelését (Belsky és mtsai, 2007).       

 

2.3.3.3. Csecsemőkori temperamentum 

 

A kötődés kialakulását a csecsemők oldaláról is érdemes részletesebben 

megközelíteni, ugyanis a gondozói viselkedést lényegesen moderálhatja a gyermek 

személyiségjegyeinek korai megnyilvánulása, azaz egyedi temperamentuma. A csecsemő 

reaktivitása és arousal/distressz állapotainak belső szabályozása két olyan alapvető 

dimenziója a temperamentumnak, melyek relevánsnak tekinthetőek a kötődés szempontjából 

is, és az első életév során relatív stabilitást mutat. A reaktivitás a külső ingerekre adott válasz 

tempójának, erősségének, és valenciájának egyéni jellemzői (pl. újdonságra adott reakció), 

míg az önszabályozás a pozitív vagy negatív stimulációra adott érzelmi-viselkedéses válasz 

kontrollálásának képességét jelenti (pl. viselkedés gátlás, figyelem szabályozása) (Rothbart és 

Derryberry, 1981; Henderson és Wachs, 2007). A csecsemő- és kisgyermekkorban 

megnyilvánuló fő temperamentumjellemzők a pozitív emocionalitás/extraverzió, 

félelem/viselkedéses gátoltság, irritabilitás/harag, orientáció/reguláció és gátló kontroll 
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(Rothbart és mtsai, 2000). A temperamentum kutatások fontos hozadéka volt továbbá 

illeszkedés (goodness-of-fit) koncepciója, miszerint a gyermek aktívan hat környezetére, a 

kettő között pedig optimális esetben megfelelő illeszkedés jön létre, amely a fejlődést 

elősegíti (Chess és Thomas, 1999). A gyermekek temperamentumuktól függően alapvetően 

nyitottan, vagy esetleg visszahúzódóan, gátoltan viszonyulnak az őket körülvevő 

környezethez, ami befolyásolni fogja a vele interakcióba lépő személyek viselkedését, ezek a 

válaszok pedig közvetlenül visszahatnak majd a fejlődésükre (Crockenberg és Leerkes, 2003; 

Ferenczi, 2011).  

A klasszikus kötődéselméleti nézőpont szerint a csecsemő temperamentuma nincs 

közvetlen hatással a kialakuló anya-gyermek kötődés minőségére, hiszen a kötődés 

alapvetően a diádikus interakciók során kialakuló fejlődési konstruktum (Sroufe, 1985), és 

mint ilyen, először a kapcsolaton keresztül létezik, majd később internalizálódik, a 

temperamentummal ellentétesen, mely alapvetően egyéni meghatározottságú (Vaughn, Bost 

és van IJzendoorn, 2008). Egy korai meta-analízis ezzel ellentétesen már ekkor nagyobb 

hangsúlyt fektetett a csecsemő distresszre való hajlama és az SST során előforduló rezisztens 

viselkedés kapcsolatára (Goldsmith és Alansky, 1987). Később a kötődést és 

temperamentumot két különálló területként kezdték el kezelni, megállapítva, hogy egy 

temperamentum jellemző önmagában valóban nem elegendő ahhoz, hogy a kötődési 

kategóriát meghatározza, ugyanakkor bizonyos temperamentumjellemzők együttes fennállása 

(pl. negatív emocionalitás, distresszre való hajlam) (ld. Mangelsdorf és Frosch, 1999-es 

összefoglaló tanulmányát) növelheti az egyes kötődési kategóriákkal való kapcsolat erősségét. 

Belsky és Fearon (2008) azonban felhívják a figyelmet arra, hogy a kutatások eredményét 

aszerint is érdemes differenciálni, hogy a temperamentumjellemzőket valóban a kötődés 

minőségével interakcióban vizsgálják, vagy specifikusan az Idegen Helyzet Teszt során (pl. 

szeparáció után) megnyilvánuló rezisztens vagy elkerülő viselkedésekkel keresnek 

összefüggéseket (ld. Goldsmith és Alansky, 1987).   

Számos kutatás vizsgálta a kötődés és temperamentumjellemzők kapcsolatát, a 

későbbi fejlődési kimenetelt, valamint az összefüggést mediáló egyéb tényezőt (pl. gondozói 

viselkedést). Már a 4 hónapos csecsemőknél is megfigyelhető, hogy a babák negatív 

emocionalitása (akár szülői beszámolóval, akár laboratóriumi módszerrel mérve) az anyai 

depresszióval együttesen hat az anyák szenzitív gondozói viselkedésére (Pauli-Pott és mtsai, 

2000). Az anyai kontingens szabályozás ugyanakkor már a korai hónapokban módosíthatja a 

csecsemők újdonságra adott reakcióját, mely alátámasztja a temperamentumjellemzők 

részleges külső szabályozottságát (Crockenberg és Leerkes, 2004), ugyanakkor nem mindegy, 
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hogy az anya a csecsemő distressz vagy nem distressz jelzésére reagál (ld. McElwain és 

Booth-LaForce, 2006). A temperamentum és érzelemszabályozás külső szabályozottságát jól 

példázza egy holland intervenciós vizsgálat, melynek eredményei szerint a csecsemőkori 

irritabilitás az anyai szenzitív reaktivitás fejlesztése mellett például jelentős javulást mutatott a 

babák 3 és fél éves korára, mind az anya-gyerek interakciók, mind a gyerek viselkedésére 

nézve (van den Boom, 1995). Calkins és Fox (1992) longitudinális vizsgálatukban a korai (2 

napos és 5 hónapos kori) temperamentum jellemzőket, kötődést, és későbbi viselkedéses 

gátoltságot tanulmányozták, a csecsemők distressz reaktivitása és a kötődés minősége 

együttesen fejtett ki hatását a két éves kori gátolt viselkedésre. Kochanska (2001) 

longitudinális vizsgálatában az csecsemők érzelmi fejlődésének menetét követte 9-33 hónapos 

kor között, kizárólag a csecsemők oldaláról, a temperamentumjellemzőként is azonosított 

félelem, harag és öröm érzelmek kifejezését és szabályozását kizárólag standard, objektív 

laboratóriumi módszerekkel tesztelte (pl. LAB-TAB, Idegen Helyzet Teszt során megjelenő 

érzelmek). A különböző kötődési kategóriák eltérő érzelemkifejezési mintázatokkal jártak 

együtt a fejlődés során, a kutatás egyik erőssége pedig az volt, hogy az inkongruens 

érzelemkifejezéseket is figyelembe vette. A szerző kimutatta, hogy a kötődési biztonság így a 

későbbi félelmet vagy haragot, illetve distresszt kiváltó helyzetekben jobb 

érzelemszabályozási képességet jelzett előre. A vizsgálat ugyanakkor a szülői oldal kihagyása 

miatt a fejlődési mechanizmusokkal kapcsolatban hiányérzetet hagy maga után.  

A temperamentum-kötődés vita kapcsán fontos összefoglalni, hogy a kötődés és a 

temperamentum egyaránt együtt jár intra- és interperszonális kimenetekkel, illetve, hogy 

mindkét területet tovább finomíthatja az adott családot, vagy szülő-gyermek párt körülvevő 

szociális kontextus (Vaughn és mtsai, 2008), valamint a környezeti hatásokat mediáló 

genetikai érzékenység (pl. Pauli-Pott és mtsai, 2009).  

 

2.3.3.4. Környezeti tényezők, stressz, életesemények 

 

A szülői bánásmód kifejeződésére bizonyos demográfiai tényezők, úgymint a család 

mérete, anyagi körülmények, jelentős életesemények, a házasság minősége, testvéri kapcsolat 

mind hatással vannak, melyek gyakran rizikót is jelentenek a kötődési biztonságra nézve 

(Gervai, 2009). Raikes és Thompson (2005) számos rizikótényező mediáló, moderáló, és 

közvetlen hatását tesztelték, megerősítve, hogy a különféle faktorok hatása komplex módon 

elsősorban a szülői gondozói viselkedésen keresztül közvetítődhet. Ennek egyik példája, hogy 
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alacsony jövedelmű családoknál a tényleges anyagi helyzet mellett az anyák depressziós 

tünetei is hozzájárultak a későbbi bizonytalan kötődés és problémás kisgyermekkori 

viselkedéshez (Shaw és Vondra, 1993), a jövedelem és az anyai gondoskodás minőségének 

szempontjából is hátrányos helyzetű családoknál célzott intervenció mellett azonban 

kivédhető volt a kötődés és egyéb fejlődési területek sérülése (Lyons-Ruth és mtsai, 1990).  

Raikes és Thompson (2005) arra is felhívják azonban a figyelmet, hogy az egyes 

rizikótényezők halmozódása révén elmosódhatnak a specifikus hatásmechanizmusok, melyek 

eltérő és egyedi módon fejtik ki hatásukat a korai érzelmi-szociális fejlődésre. Így azt találták, 

hogy az érzelmi rizikótényezők (pl. a családon belül előforduló alkohol vagy drog problémák, 

indulatkezelési nehézségek, erőszak, bántalmazás, vagy a szülők különléte) a gazdasági 

rizikófaktorokkal (pl. egyedülálló szülő, serdülőkori anyaság, munkanélküliség, több 6 év 

alatti gyermek a családban) szemben közvetlen - negatív - hatással bírtak a kötődésre nézve, 

függetlenül az anyai viselkedéstől, míg a gazdasági tényezők az anyai gondozói viselkedésen 

keresztül fejtették ki hatásukat. A gyermeket körülvevő érzelmi biztonságot nyújtó környezet, 

melyben megnyilvánul a család pszichés funkcionalitása tehát meghatározó az egészséges 

fejlődés szempontjából (Davies és Cummings, 1994).  

Hazai, alacsony rizikójú mintán Danis és munkatársai eredményeit (2004, 2006, 2007) 

tekinthetjük a téma szempontjából kiemelkedően relevánsnak. A Budapesti Családvizsgálat 

keretében a szülővé válás folyamata során jelentkező egyéni és környezeti hatások együttes 

additív, független dimenziónkénti, és kumulatív rizikóindex összefüggéseit elemezte az egy 

éves kori kötődés vonatkozásában. A szociális támogatás, stresszes életesemények, szülők 

nemi típusa, házastársi kapcsolat, szülői mentális állapot, szülők gondozási, illetve a 

gyermekről alkotott percepciói alapján feltárt elemzések a dezorganizált vs. organizált, illetve 

dezorganizált vs. biztonságos kötődés bejósolására nézve komplex összefüggésrendszereket 

és longitudinális trendeket is feltártak.    

Említésre méltó továbbá a sokat vizsgált érzelmi rizikófaktorok között az elhanyagoló 

és/vagy bántalmazó nevelés szerepe, melyet természetesen nem lehet teljesen különválasztani 

a gazdasági hatásoktól. Az intézeti nevelkedést, valamint a nevelőszülői gondozást és annak 

hosszú távú, fejlődésre gyakorolt hatását például a nagyszabású ERA (English and Romanian 

Adoptees) kutatás keretén belül vizsgálták, a későbbi, kisgyermekkorban diagnosztizált, 

klinikai szintű kötődési zavarok összefüggést mutattak a korai depriváció időtartamával, 

ugyanakkor a nevelőszülői környezet protektív oldalát is kimutatták (O’Connor és mtsai, 

1999). Bántalmazó és/vagy elhanyagoló, alacsony szocioökonómiai státuszú családokban a 

két rizikótényező együttes hatása a dezorganizált kötődés jóval gyakoribb (82%-os) 
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megjelenéséhez vezetett (Carlson és mtsai, 1989), ugyanakkor nem-klinikai populációknál is 

elérheti a 15-30%-ot (van IJzendoorn és mtsai, 1999).  

 

A következő részben részletesebben tárgyaljuk a későbbi gyermek- és serdülőkori 

pszichopatológiák szempontjából is meghatározó jelentőségű dezorganizált kötődés hátterét, 

az eddig érintett tényezők szerepét specifikusabban elemezzük, beleértve az utóbbi időben 

jelentős kutatási teret nyerő genetikai hatásokat is.     

 

 

2.3.4. Dezorganizált kötődés 

 
 

A három alap kötődési kategóriát Main és Solomon (1990) később kiegészítették a 

máshová be nem sorolt csecsemők stresszhelyzetben mutatott viselkedésének 

legszembetűnőbb közös vonása alapján: ezeket a csecsemőket a viselkedési stratégia hiánya, 

illetve összeomlása jellemezte. Viselkedési szinten ezeknél a csecsemőknél koherens stratégia 

hiányában ellentmondásos vagy sztereotíp viselkedéseket, lefagyást és megdermedést, 

szülőtől való félelem jeleit, széteső, összeomló viselkedésmintázatot figyeltek meg, s 

feltételezik, hogy két egymással ellentétes (közelségkeresés és menekülés) viselkedést 

szabályozó rendszer aktiválódott egyidejűleg (Main és Solomon, 1990). Az anyák oldaláról 

tapasztalt viselkedés általában ijesztő, félelemkeltő vagy ijedt, félelmet tükröző, ami lehet 

fenyegető viselkedés, de akár olyan is, mintha maga a szülő várna el megnyugtatást a 

gyerektől. Egyéb atipikus szülői viselkedésformák a szerepek felcserélődése, bizarr, 

ellentmondásos érzelemkifejezések, tehetetlenség, zavar, zavarodottság, visszahúzódás, 

ellenséges, durva beavatkozás (Lyons-Ruth és mtsai, 1999). Main és Hesse (1990) szerint 

ezeknek az ijedt, ijesztő, disszociatív viselkedéseknek a hátterében a szülő saját kötődési 

kapcsolatához fűződő feldolgozatlan traumája állhat, melyet akaratlanul átadnak, átültetnek 

saját gyermekükkel való interakciójukba. Az azóta eltelt több mint két évtized kutatásai a D 

kötődés hátterében feltárható különféle tényezőket és mechanizmusokat helyezték fókuszba, 

ezek közül ismertetésre kerülnek a legfontosabbak.   

 

2.3.4.1. Atipikus szülői viselkedés és annak háttere 
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A szülő saját kötődési reprezentációja és a szülő saját gyermekével kialakított 

kötődése között hamar találtak megfelelést (Main, Kaplan és Cassidy, 1985), ugyanakkor az 

átadás mechanizmusával kapcsolatban továbbra is léteznek hiányosságok (ez az ún. 

transmission gap fogalma). Madigan és munkatársai (2006a) meta-analízisében az ún. 

rendellenes, vagy atipikus (ijedt, fenyegető, disszociatív és zavart) szülői viselkedések, 

valamint az ennek hátterében álló feldolgozatlan szülői trauma és a dezorganizált kötődés 

közötti közepes erősségű összefüggést tárták fel, ami azt is jelenti, hogy az ilyen típusú szülői 

gondozásnak való kitettség kb. négyszeresére növelheti az esélyét annak, hogy a gyermeknél 

D kötődés alakuljon ki. A szülői kötődési reprezentációt mérő Felnőtt Kötődési Interjú (AAI; 

George, Kaplan és Main, 1985) megbízhatósága és prediktív ereje a többi kötődési 

kategóriára vonatkozóan is pozitívnak tekinthető, a kötődési reprezentáció önmagában, és a 

szülői viselkedésre kifejtett hatásán keresztül is befolyásolhatja a gyermek kötődési minőségét 

(ld. van IJzendoorn, 1995, meta-analízisét), az átadás mechanizmusában szerepet játszó 

további moderáló és mediáló faktoroknak azonban szintén fontos szerepe lehet.  

Az atipikus szülői viselkedések mérését az eredeti Main és Hesse (1992-1998)-féle 

ijedt-ijesztő (frightened or frightening, röviden „FR” viselkedés, melynek öt skálája: ijesztő, 

ijedt, disszociatív, visszahúzódó/behódoló, házastársi/romantikus, dezorganizált) kódrendszer 

segítségével azonosították. Lyons-Ruth és kollégái (1999; Bronfman, Parsons, Lyons-Ruth, 

1993/2004) mindezt kiterjesztették az ún. AMBIANCE (Atypical Maternal Behavior 

Instrument for Assessment and Classification) kódrendszer kidolgozásával, amely az anya-

csecsemő affektív kommunikációjának diszruptív dimenzióit értékeli. A kódrendszer 

kialakítása során felhasználták az eredeti Main és Hesse (1992) féle ijesztő viselkedésre 

kidolgozott kódrendszer elemeit, a csecsemőkori dezorganizált viselkedés kódolását Idegen 

Helyzet Tesztek alapján, a Felnőtt Kötődési Interjúkból származó tapasztalatokat, valamint a 

szülői és gyermeki szerepek felcserélődését és zavarát mérő Boundary Dissolution Scales and 

Spousal Behavior Scales skála tételei is hozzájárultak a koncepció kialakításához. A 

hazánkban kutatócsoportunk által adaptált (Novák és Lakatos, 2005) kódrendszer dimenziói 

mentén (1) az érzelmi kommunikáció hibái, (2) a szülői és a gyermeki szerepkör közötti 

határok megsértése, a szerepek felcserélődése, (3) ijedt, dezorientált viselkedések, (4) 

intruzivitás, negativitás, és (5) visszahúzódás mérhető. A kódrendszert azóta számos kötődés 

vizsgálatban használták (pl. Goldberg és mtsai, 2003; Madigan és mtsai, 2006b), amelyek 

megerősítették az anyai diszruptív kommunikáció csecsemőkori D kötődéssel, valamint az 

AAI feldolgozatlan trauma/veszteség klasszifikációjával való kapcsolatát, illetve időbeli 

stabilitását is (Madigan és mtsai, 2006a).      
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2.3.4.2. Alkati és környezeti tényezők 

 

A dezorganizált kötődés és temperamentum van IJzendoorn és munkatársainak (1999) 

meta-analízise alapján nem mutatnak együttjárást, noha a kötődés-kutatásokba gyakran 

bevonják a nehéz temperamentum vizsgálatát. Szignifikáns nemi különbségeket sem találtak 

az összefoglaló eredmények áttekintése során, annak ellenére, hogy a fiúkat 

veszélyeztetettebbnek feltételezték korábban. Egy másik lehetséges összefüggés azonban 

kiemeli az újszülöttkori gyenge viselkedésszerveződés későbbi, D kötődésre gyakorolt 

hatását, mely alacsony rizikójú mintán kapcsolatot mutat (Spangler és mtsai, 1996), azonban 

halmozott rizikójú mintán a kapcsolat a környezeti tényezők (pl. gondozás alacsony 

minősége, bántalmazás) hatásával szemben nem jelentős (Carlson, 1998).    

 A dezorganizált kötődéshez vezető tényezők közül a szülői bántalmazást, mint az 

egyik legkorábban bizonyított környezeti „ártalom” és egyúttal atipikus gondozói viselkedés 

hatását a későbbiekben viszonylag kevés vizsgálatban nézték, ugyanakkor az összefüggés 

továbbra is erős maradt (van IJzendoorn és mtsai, 1999). A szülői faktorok közül emellett a 

krónikus depresszió is számottevő hatással bír a kisgyermekkorban is mérhető atipikus 

kötődésre nézve, különösen alacsony anyai szenzitivitással társulva (Campbell és mtsai, 

2004), a házastársi konfliktusok szerepét azonban elenyésző arányban tudták bizonyítani (pl. 

Owen és Cox, 1997). Egy korai, már a dezorganizált kategóriát is bevonó meta-analízis pedig 

azt találta, hogy a gyermekek - főként egészségügyi, pl. koraszülöttségből eredő – problémái a 

kötődési kategóriák normál populációhoz hasonló eloszlást mutattak, míg klinikai mintákban 

az anya oldalán mért problémák meghatározó erővel bírnak a kötődési kapcsolat 

szempontjából, és szignifikánsan hozzájárulnak a D kötődés fokozott kialakulásához (van 

IJzendoorn és mtsai, 1992).  

 

2.3.4.3. Genetikai hatások 

 

A kötődés kutatásának területét napjainkban alapvetően meghatározó és azt átalakító 

irányzat a genetika szerepének beható vizsgálatával járult hozzá a korai szülő-gyerek 

kapcsolat fejlődésének megismeréséhez (Gervai, 2009). Az egyik legelső, a molekuláris 

genetika módszerét alkalmazó vizsgálat célzottan a D kötődés hátterében álló D4 dopamin 

receptor (DRD4) gén polimorfizmusát tesztelte, a 7-szeres ismétlődésű (7R) allél jelenléte az 

eredmények szerint fokozott rizikóval járt együtt a dezorganizált kötődés kialakulására nézve 
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(Lakatos és mtsai, 2000). Később a kutatócsoport azt is kimutatta, hogy egy másik módszerrel 

(family-based transmission disequilibrium teszt) vizsgálva az ún. rizikó allél átörökítése 

biztonságosan kötődő párok esetében szignifikánsan elmaradt a várható aránytól, míg D 

kötődés esetén a várhatónál tendenciaszinten (p<0,1) gyakoribb volt (Gervai és mtsai, 2005). 

A DRD4 gén 7R alléljának főhatását azonban egy holland kutatócsoport nem tudta 

megismételni (Bakermans-Kranenburg és van IJzendoorn, 2004), aminek hátterében 

módszertani problémák is állhatnak (Gervai, 2009).  

 Később a gén × környezet interakció vizsgálatára került át a fókusz, mely a Belsky-

féle (1997) differenciált érzékenység hipotézisével konzisztens, azaz a gondozói környezet 

jellegzetességei, és az általuk szerzett korai érzelmi tapasztalatok a genetikai hatásokat 

módosítják. Így például amikor az említett magyar, alacsony rizikójú, közepes 

szocioökonómiai státuszú mintát kiegészítették egy magas rizikójú amerikai mintával, a 

DRD4 7R genotípusának a kötődésre gyakorolt főhatás eltűnt, ugyanakkor a genotípus 

moderálta az anyai atipikus viselkedés és D kötődés közötti kapcsolatot: azok a csecsemők, 

akik rendelkeztek a 7R alléllal, kevésbé voltak érzékenyek az anyai viselkedésre (Gervai és 

mtsai, 2007). Hasonlóképpen, Spangler és Zimmermann (2007) kimutatták, hogy a szerotonin 

transzporter (5HTTLPR) polimorfizmusának (mely a félelem és szorongáshoz kötődik) rövid 

változata az alacsony anyai válaszkészséggel együtt vezetett a D kötődés kialakulásához, míg 

megfelelő szenzitivitás esetén a genetikai hatás nem érvényesült. A genetikai és környezeti 

hatások interakciójának kötődés-releváns vizsgálatai összefoglalva megerősítették a 

differenciált érzékenység modelljét (Bakermans-Kranenburg és van IJzendoorn, 2007).             

 

 

2.3.5. A kötődési kategóriák stabilitása, longitudinális hatások 

 

A kötődés kialakulásában szerepet játszó fentebb ismertetett hatótényezők mellett 

fontos számba venni a kötődési minőség stabilitására vonatkozó eredményeket, valamint a 

későbbi, fejlődésre gyakorolt következményeket. Egyes közép-távú vizsgálatok alapján a 

csecsemőkori biztonságos, ill. bizonytalan kötődés minőség a kisiskolás korban mért 

mintázattal többnyire magas (kb. 80%-os) egyezést mutat (pl. Main és Cassidy, 1988; Wartner 

és mtsai, 1994), ugyanakkor más vizsgálatok az egyezés hiányát is kimutatták (Bohlin, 

Hagekull és Rydell, 2000). Kora felnőttkorra kiterjedően szintén találkozhatunk igen magas 

arányú egyezéssel, ugyanakkor a bizonytalan kötődéssel a negatív életesemények 



61 
 

megtapasztalása szorosabb összefüggést mutattak (Hamilton, 2000). Mindezek a vizsgálatok 

relatíve stabil környezetben élő családokat vontak be. Ezzel ellentétben, magas rizikójú 

mintán a stabilitás közel sem ennyire egyértelmű, Weinfeld, Whaley és Egeland (2007) pl. a 

csecsemőkori kötődés organizáltságának függvényében mutattak ki ezzel ellentétes 

összefüggéseket, melyet a gyermeki temperamentum, anyai negatív életesemények, családi 

funkcionalitás is befolyásolt.     

A stabilitásra vonatkozó kutatások gyakran nem csupán a tényleges kötődési 

kategóriák mérésére hagyatkoztak a hosszabb távú hatások feltárásában. A későbbi 

életkorokban a kötődés mérésére alkalmazott módszerek egyre sokfélébbek, így a 

konstruktum pontos megragadása is problémás lehet, ami befolyásolhatja az eredmények 

értelmezését (Solomon és George, 2008). Ugyanakkor a későbbi szociális, kognitív és 

potenciális pszichopatológia irányába mutató kötődés-releváns fejlődéssel kapcsolatban széles 

szakirodalommal találkozhatunk. A vizsgált kimeneti változók között szerepel például az 

önállóság, én-hatékonyság, szorongás, harag, empátia, szociális kompetencia, én-tudat, 

érzelemszabályozás, és memória is találkozhatunk (összefoglaló tanulmányként ld. Thomson, 

2008; Weinfeld és mtsai, 2008). A dezorganizált kötődésre vonatkozóan kiemelkedő Carlson 

(1998) prospektív longitudinális vizsgálata, melyben a D kötődésre vonatkozóan a későbbi 

pszichopatológia szempontjából jelentős eredményeket tártak fel: a csecsemőkori 

dezorganizált kötődés, viselkedés problémák, szülő-gyerek kapcsolati problémák a későbbi 

serdülőkori disszociatív tünetek és pszichopatológia megjelenését prediktálta. A dezorganizált 

kötődés akár a fiatal felnőttkorban megjelenő súlyos pszichopatológiák – pl. skizofrénia és 

borderline személyiségzavar - patomechanizmusait is megvilágíthatja (ld. Liotti, 2004; Liotti 

és Gumley, 2008). További vizsgálatok legfőképp a dezorganizált kötődés gyermekkori 

externalizáló problémák kialakulásában betöltött szerepét vizsgálták (pl. Lyons-Ruth, 1996; 

Fearon és mtsai, 2010), melyet meta-analízissel is megerősítettek (van IJzendoorn és mtsai, 

1999), egy frissebb összefoglaló azonban a kötődés későbbi pszichopatológiát 

mediáló/moderáló szerepének alaposabb feltárását hangsúlyozza (DeKlyen és Greenberg, 

2008).   
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3. A kutatás célja 
 

3.1.  Általános célkitűzések 

 
A Budapesti Mama-Baba kutatás longitudinális keretben szándékozott feltárni egyes, a 

dezorganizált kötődés kialakulásában potenciálisan szerepet játszó biológiai, pszichológiai, 

illetve pszichofiziológiai tényezőket, valamint azok összefüggéseit. Ennek keretében többek 

közt a csecsemőkori érzelem feldolgozás képességét is vizsgáltuk. Doktori disszertációm 

fókuszában a 4, illetve 9 hónapos kori érzelem diszkrimináció vizsgálata áll. Az alap érzelmek 

felismerésének fejlődési útvonala az áttekintett szakirodalom alapján igen összetett képet 

mutat, melyet a módszertani sokféleség tovább árnyal. Kutatásunkban olyan kísérleti 

paradigmát alkalmaztunk, amely a szakirodalomban ritkán fordul elő, ugyanakkor számos 

korábbi kutatás ilyen irányú további vizsgálatokat tartott szükségesnek. A disszertáció 

elsődleges célja tehát a dinamikus, multi-modális ingereket alkalmazó kísérleti paradigma 

eredményeinek bemutatása. A longitudinális keret azt is lehetővé tette, hogy a 

szakirodalomból szinte teljesen hiányzó hosszmetszeti fejlődési mintázatot azonos mintán 

belül tárhassuk fel. A dolgozat másik fő fókusza az érzelem feldolgozást potenciálisan 

befolyásoló anyai és környezeti tényezők (anyai affektivitás és az édesanyákat érintő korai 

életesemények), illetve a csecsemők temperamentum-jellemzőinek vizsgálata az érzelem 

diszkriminációs képességgel összefüggésben. Mindezt végül az egyéves kori anya-gyerek 

kötődés vonatkozásában vizsgáljuk, megkísérelvén azonosítani a felsorolt tényezők közül a 

kötődési klasszifikáció szempontjából meghatározó prediktorokat.    

 
 

3.2.  Specifikus célok és hipotézisek 

 
 
1. A multi-modális, dinamikus kontextusban megjelenő érzelmek diszkriminációja – a 

módosított Caron, Caron és MacLean (1988) paradigma alkalmazásának tapasztalatai 

 

a) a Caron és mtsai (1988) eredeti paradigmájával való összehasonlítás, saját módosított 

kísérleti elrendezésünk validálása  
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b) a nézési idő jellegzetességei 4 és 9 hónapos korban: leíró elemzések, a változók 

közötti kapcsolatok feltárása, alternatív elemzési lehetőségek alkalmazása  

c) a 4 és 9 hónapos kori nézési idő összefüggései – fejlődési stabilitás vagy változás? 

2. Az érzelem diszkriminációs képesség fejlődését mennyiben befolyásolja a korai, anya 

által biztosított tipikus affektív környezet, a csecsemő temperamentum jellemzői, és az 

ebben rejlő természetes variabilitás? 

 

a) Feltételezzük, hogy az anyai érzelmi diszpozíció befolyásolhatja a korai érzelem 

diszkrimináció mintázatát. Az interakciós tapasztalatok kétféle, egymást nem kizáró 

módon alakíthatják az érzelem feldolgozó képességet, az adott érzelem kontextusától, ill. 

társas jelzőértékétől függően (de Haan és mtsai, 2004; LoBue és mtsai, 2010):  

 

 A csecsemők az adott érzelemnek való fokozott kitettség hatására az érzelmi inger 

ismerőssége miatt csökkent figyelmi választ adnak arra az érzelemre (pl. depressziós 

anyák csecsemői: Field és mtsai, 1998; Hernandez-Reif és mtsai, 2006; Striano, 

Brennan és Vanman, 2002; továbbá Nelson és Dolgin, 1985), míg a kevésbé ismerős 

érzelemre annak újdonsága miatt megnövekedett nézési időt mutatnak. 

 

 Az adott érzelemnek való fokozott kitettség hatására fokozott válaszkészség 

jelentkezik, ami egyfajta szenzitizálódást jelent (pl. bántalmazott gyerekek: Cichetti és 

Curtis, 2005; Pollak és Sinha, 2002; Pollak és Kistler, 2002). Ez utóbbi a pozitív 

érzelmekre adott fokozott figyelmi válasz formájában is megjelenhet, ami azonban 

nem szenzitizálódást, hanem a pozitív érzelmek jutalmazó jellegéhez köthető fokozott 

figyelmi reakciót jelenthet.  

 

b) Feltételezzük, hogy a csecsemők a negatív érzelmek típusa szerint differenciált reakciót 

mutatnak az anyai negatív affektivitással összefüggésben:  

 

 amennyiben az anyáknál gyakrabban fordul elő lehangolt, szomorú érzelmi állapot, a 

csecsemők a szomorú arcokra csökkent nézési időt mutatnak, a vidám arcokra pedig 

figyelem megújulást mutatnak 

 amennyiben az anyáknál gyakrabban fordul elő félelemteli, szorongó állapot, a 

csecsemők a félelemteli arcokra nagyobb figyelmi reaktivitást mutatnak.   
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c) Feltételezzük, hogy 4 hónapos korban a 2/a hipotézisben megfogalmazott 

összefüggéseket árnyalhatja a pozitív érzelmek korai hónapokban megmutatkozó 

preferenciája, illetve kategorizációja (LaBarbera és mtsai, 1976; Bornstein és Arterberry, 

2003), a vidám arcokra adott fokozott figyelmi válasz az anyai érzelmi diszpozíciótól 

függetlenül is megjelenhet. Mindehhez a csecsemő temperamentum-jellemzői is 

hozzájárulhatnak (Martinos, Matheson és de Haan, 2012). 9 hónapos korban a 2/a 

hipotézis összefüggései az interakciós tapasztalatok gyarapodásával erőteljesebben 

érvényesülhetnek, melyet a gyermek temperamentuma szintén módosíthat (de Haan és 

mtsai, 2004; Martinos, Matheson és de Haan, 2012; Nakagawa és Sukigara, 2012). 

 

3. Milyen kapcsolat létezik az érzelem feldolgozás és a korai kötődés között? 

 

a) A 4 és 9 hónapos kori érzelemdiszkriminációs képesség lehetséges összefüggései a 12 

hónapos kori kötődési kategóriákkal:  

 

 A biztonságosan kötődő anya-csecsemő párok esetében az érzelmek nyílt 

kommunikációja révén a csecsemők saját és édesanyjuk érzelmi állapotainak széles 

skálájával találkoznak (Haft és Slade, 1989; Goldberg és mtsai, 1994; Izard és mtsai, 

1991; Pauli-Pott és Mertesacker, 2009). Az alapvetően pozitív korai érzelmi környezetben 

az érzelmek diszkriminálásának képessége változatosabb mintázatot mutathat. A 

biztonságosan kötődő csecsemők pozitív-negatív, illetve negatív-pozitív irányban is 

diszhabituálódnak, illetve nem mutatnak specifikus szenzitizációt a negatív érzelmekre.     

 

 A bizonytalanul kötődő csecsemők a biztonságosan kötődő csecsemőkhöz képest eltérő 

fejlődési útvonalat mutatnak az érzelemdiszkrimináció terén: 

 

o a rezisztens (C) csecsemők a kötődési kategória kialakulásában szerepet játszó 

anyai szorongás gyakoribb előfordulása miatt (Leerkes és mtsai, 2011; Rosenblum 

és mtsai, 1997; Stevenson-Hinde és mtsai, 2011) fokozott reaktivitást mutathatnak 

a félelemteli érzelemre, illetve jobban preferálhatják a vidám arcokat, annak az 

esetükben gyakrabban előforduló distressz állapotot csökkentő hatása miatt. 

 

o az elkerülő (A) csecsemők érzelem diszkriminációs képességében lemaradást 

mutathatnak: az elkerülő kötődésű csecsemők az anyával folytatott interakciók 
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alacsonyabb előfordulási gyakorisága, az anya visszafogott, vagy semleges érzelmi 

válaszai és helyette a környezet aktív explorációja révén kevésbé érzékenyek az 

érzelemkifejezésekre (Goldberg és mtsai, 1994; Isabella, 1993; Rosenblum és 

mtsai, 1997). Amennyiben az elkerülő kötődés hátterében anyai depresszív tünetek 

állnak (Martins és Gaffan, 2000), úgy a vidám arcokra emelkedett, a szomorú 

arcokra pedig csökkent nézési időt fognak mutatni a csecsemők.  

 

 A dezorganizált (D) csecsemők érzelem felismerési képessége eltérést mutat az organizált 

csoportokhoz képest. Az ellentmondásos, inkongruens érzelemkifejezések, a gyakori ijedt, 

félelemteli, illetve ijesztő, intruzív anyai viselkedésnek (Main és Solomon, 1990; Lyons-

Ruth és mtsai, 1999) köszönhetően a dezorganizált csecsemők fokozott figyelmi 

reaktivitást mutathatnak mind a pozitív, mind a negatív érzelmeknél, mivel az általuk 

tapasztalt anyai viselkedés egyfajta kiszámíthatatlanságot hordoz. Esetükben a félelem 

érzelemre kialakult szenzitivitás, illetve annak magasabb arányú diszkriminációja is 

megjelenhet.  

 

b) A kötődési kategóriák szempontjából mind a 4 és 9 hónapos kori érzelem diszkriminációs 

képesség, mind az anyai affektivitás, illetve csecsemő-jellemzők lehetnek jelentős 

prediktorok.   

 

2. ábra: A kutatás során vizsgált változók összefüggései 
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4. MÓDSZER 
 

4.1. Vizsgálati személyek 

 

A Budapesti Mama-Baba Vizsgálat (BMB) 4, 9, és 12 hónapos korra kiterjedő részébe 

összesen 171 anya-csecsemő párt vontunk be, akik 2009. február és 2011. május között vettek 

részt vizsgálatainkban, három életkorban. A vizsgálati személyeket internetes (saját 

honlapunk: www.babakutatas.hu) vagy gyermekekkel kapcsolatos magazinokban megjelenő 

hirdetések (pl. Kismama magazin, Nők Lapja Psziché), gyermekorvosok és védőnők, több 

kerületben megtalálható Ringató foglalkozásokon való toborzás, vagy az anyukák egymás 

közötti információátadásának segítségével értük el. Az egyes életkorokban a vizsgálatokat 

maximum 2 héten belül elvégeztük.  

A csecsemők beválasztási kritériuma az időre születés (36-42. gesztációs hét között), 

ill. a 2500 grammnál nagyobb születési súly volt, tehát egészséges csecsemőpopuláció 

elérésére törekedtünk. A pre-, peri- és posztnatális időszak alatt felmerülő egészségügyi vagy 

más jellegű komplikációk és problémák feltérképezésére részletes kérdéssort töltöttünk ki a 

kutatásban résztvevő anyákkal. A vizsgált anya-csecsemő párok Budapestről, és a főváros 

vonzáskörzetéből érkeztek.  

A továbbiakban végső mintának tekintett, megbízható 12 hónapos kori kötődés adattal 

rendelkező csecsemők száma 147 volt, a nemi megoszlás 52,4% lány, 47,6% fiú arányban 

alakult. A csecsemők születési súlya 2600 és 4780 g között volt (átlag: 3479,2 g), és 

mindannyian a koraszülöttséget kizáró 36. gesztációs hét után, átlagosan a 39,5. hétre 

születtek, a csecsemők tehát megfeleltek a kutatás egészséges babákat beválasztó 

kritériumainak. A 2. táblázatban a szülők életkora és iskolai végzettségének megoszlása 

látható, a mintában túlnyomó többségben voltak a felsőfokú, főiskolai vagy egyetemi 

diplomával is rendelkező anyák és apák, ilyen szempontból tehát alacsony rizikójúnak 

tekinthető. A párok családi állapot szempontjából az esetek 98%-ban élettársi vagy házastársi 

viszonyban éltek, társától külön összesen két anya, hajadonként pedig egy anya élt. A 

kutatásba bevont családoknál az általunk követett csecsemők 73,5%-a volt elsőszülött, a 

többieknek legtöbb esetben egy (20,4%), 3-3%-uknak pedig kettő vagy három idősebb 

testvére volt.  
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2. táblázat: a szülők életkora és iskolai végzettsége 

 Anyák Apák 
Életkor (min-max, átlag) 21-43 (31,9) év 24-66 (34,9) év 

Iskolai végzettség (%)   
     Általános iskola 
     Szakmunkás 
     Érettségi 
     Felsőfokú OKJ 
     Diplomás 

0,7% - 
0,7% 8,2% 
8,8% 12,9% 
5,4% 8,2% 
84,4% 70,7% 

 

 

A dolgozatomban felhasznált 4 és 9 hónapos kori érzelem-felismerési, valamint 12 

hónapos kori kötődés adatokkal is rendelkező csecsemők száma összesen 106 volt. A végső 

mintába az anya-csecsemő párok 38%-a (N=65) valamelyik életkorban hiányzó adat miatt 

nem került bele. A 12 hónapos kori kötődés adattal is rendelkező csecsemők (N=147) közül 

használható érzelem-kísérlet adattal rendelkező csecsemők száma életkorokra lebontva 4 

hónapos korban 128 (13% kieső), 9 hónapos korban 113 (23% kieső) volt. 22 olyan csecsemő 

volt, akiknél a 4 hónapos kori érzelem kísérlet után a 9 hónapos kori vizsgálat sikertelennek 

bizonyult, míg 7 esetben fordult elő fordított irányú adat kiesés. Fontos kiemelni, hogy 

amennyiben a kísérlet során valamelyik érzelem sorozatot a csecsemő első alkalommal nem 

tudta végignézni (ennek oka általában sírás vagy nyűgös állapot volt, mely utóbbit 

nyöszörgés, hüppögés, sírás előtti bánatos állapot, szaggatott sírás, negatív vokalizáció 

jellemzett), úgy a teljes kutatásban való részvétel biztosítása miatt az adott sorozatot egy 

másik alkalommal megismételtük, hogy minél kevesebb vizsgálati személyt veszítsünk. 4 

hónapos korban 11 (8%), a 9 hónaposoknál 19 (17%) esetben kellett az egyik sorozatot 

megismételni egy későbbi időpontban. Kutatásunkban kíváncsiak voltunk arra, hogy az 

érzelem-diszkriminációs kísérletben teljesítő és nem teljesítő csecsemők között van-e eltérés 

egyes egyéni jellemzők (úgymint temperamentum) területén. Ennek ismertetését lásd később 

az érzelem kísérlet eredményeinek bemutatásakor. 
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4.2.  Vizsgálati módszerek 

4.2.1. Kísérleti eljárások 

4.2.1.1. Érzelem diszkriminációs kísérleti paradigma 

 

Kutatásunkban audiovizuális habituációs eljárást alkalmaztunk, amelynek kidolgozásához 

Caron, Caron és MacLean (1988) paradigmáját vettük alapul. Az eljárás a különféle 

érzelemkifejezések diszkriminációjának mérésére használható (Colombo és mtsai, 1997). A 

kutatások többségében rendszerint ún. csecsemő által vezérelt (infant-controlled) technikát 

alkalmaznak, melynél a habituációs kritériumot (általában 50%-os csökkenés) a csecsemő 

saját figyelmi állapotához igazítják. Caron és társai a következő ingeranyagot és elrendezést 

alkalmazták módosított csecsemő által vezérelt kísérletsorozatukban: 18,5 s-os multimodális, 

dinamikus videóklipek formájában mutatták be a csecsemőknek a nyolc felnőtt nő által 

megjelenített érzelmeket. Közülük hatan szerepeltek a habituációs fázisban, ugyanazt az 

érzelmet kifejezve (összesen háromszor ismétlődhetett egy-egy arc), míg a fennmaradó két 

színésznő arca tesztingerként szolgált. A teszt során a csecsemők egyik fele az új arcokat 

először a habituációs fázisban megismert, majd egy új érzelemmel látta, a másik felének pedig 

először az új, majd az előzőleg megismert érzelmi ingert mutatták. Első kísérletükben kétféle 

érzelmet használtak, a csecsemők egyik csoportja pozitív (vidám) érzelemre, a másik csoport 

pedig negatív (szomorú) érzelemre habituálódott, későbbi kísérleteikben külön-külön 

tesztelték a pozitív vagy negatív habituációt követő ellentétes érzelemre váltás hatását. A 

kísérleti elrendezés sematikus ábrázolása az első kísérlet alapján, pozitív érzelemre történő 

habituációnál (H=vidám, S=szomorú): 

 

3. ábra: Caron és mtsai (1988) kísérleti elrendezésének sémája 

Habituáció Teszt  
 

 
P1     P2     P3     P4     P5     P6     P1     P2     P3     P4…  
 

új  ismerős 
N7 N8 P7 P8 

ismerős  új 
P7 P8 N7 N8 

Megjegyzés: P=pozitív, N=negatív érzelem 

 

A habituációs kritériumot annak alapján határozták meg, hogy az első három arc alatti 

két leghosszabb első fixációs időtartamot átlagolták (az első fixációt az első 1 másodperces 
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elnézésig mérték, amennyiben volt egyáltalán elnézés), mely viszonyítási alapként szolgált. 

Ezután bármely két egymást követő arcnál az arcokhoz tartozó első fixációk átlagában 33,3%-

os csökkenést követően a teszt stimulus következett. Caron és mtsai (1988) az alacsonyabb 

csökkenési kritériumot azért alkalmazták, mert a 18,5 s-os videóklipeket folytonos jellegüknél 

fogva nem szakíthatták meg az első 1 másodperces elnézés után, ezáltal a csecsemők 

hosszabb ideig voltak kitéve az ingernek. A fixációk mérése online történt, és a habituációs 

kritérium elérése után az adott epizód befejezését követően a kísérletvezető váltott át a 

tesztingerre. A szerzők kísérletsorozatukban minden esetben megadták a habituációs 

kritérium eléréséhez szükséges bemutatások számát, valamint az elemzések szempontjából 

fontos fixációs idők átlagát. A habituációs kritériumot átlagosan 8 bemutatás után érték el, 

míg az első két leghosszabb fixációk átlaga minden esetben 30 s-nál nagyobb volt.       

 

Saját, hasonlóképpen dinamikus, multimodális ingereket alkalmazó kísérleti elrendezésünk 

ehhez képest a következőkben módosult, amit alább részletesen ismertetünk:  

 

  fix bemutatás (nincs előre meghatározott habituációs kritérium) 

  stimulus: 6 színésznő arca (4 a habituációs fázisban, 2 az új érzelemnél) 

  kétféle sorozat egymás után bemutatva 

  pozitív arcok a sorozatok elején 

  sorozatonként két, egymást követő érzelemváltás (pozitív  negatív, majd negatív 

 pozitív) 

 

Stimulusként tehát összesen hat színésznő arcát használtuk, akik a 18 x 17,28 s-os klip 

bemutatása során a számítógép által random módon megjelenítve szerepelhettek. A 

színésznők közül négyen szerepeltek random sorrendben az első nyolc habituációs arcként, 

ugyanaz az arc pedig közvetlenül egymás után kétszer nem következhetett, majd az első két 

negatív tesztérzelemnél a hat közül addig még nem látott két új színésznő következett. A 

negatív érzelmek további bemutatásánál ezután kimaradt két, az első vidám habituációs 

sorozatban már látott arc, akik a negatív érzelemre való habituációs sorozatot követően vidám 

teszt érzelemként tértek vissza, biztosítva ezzel az érzelemváltással párhuzamosan az arcok 

viszonylagos újszerűségét. A két tesztarc tehát biztosan nem szerepelt a közvetlenül előtte 

látott nyolc habituációs arc között. A színésznők nyaktól felfelé látszódtak, és a következő, 

mindennapi helyzetben előforduló interakciós helyzetet szimulálták, a szöveget az adott 
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érzelemnek megfelelő mimikával és hanglejtéssel kifejezve: „Tessék, itt a poharad, fogd meg 

szépen, úgy. Vigyázz, ki ne öntsd, kifolyt egy kicsi, semmi baj, de ne játssz vele, mindjárt 

feltörlöm, várj, mindjárt feltörlöm az egészet.” A csecsemők minden esetben két azonos 

hosszúságú sorozatot láttak egymást követően, a sorozatok alatt megjelenő arcok sorrendje és 

az egyes érzelmek a következő ábrákon láthatók.  

 

4. ábra: a BMB kutatásban alkalmazott módosított érzelem kísérlet paradigma sémája 

1. habituáció 1. diszhabituáció            2. habituáció 2. diszhabituáció 

1 

P1 

2 

P2 

3 

P3 

4 

P4 

5 

P1 

6 

P2 

7 

P3 

8 

P4 

9 

N5 

10 

N6 

11 

N1 

12 

N2 

13 

N5 

14 

N6 

15 

N1 

16 

N2 

17 

P3 

18 

P4 

Megjegyzés: P = pozitív – vidám - érzelem, N = negatív - szomorú vagy félelem – érzelem, a számok a fenti 
sorban a bemutatott arcok számát, míg alul a színésznők egyfajta lehetséges sorszám szerinti megjelenését jelzik. 
A P1 (majd P2, P3, stb.) tehát nem a színésznők sorrendjét jelzi, az első arc lehetett például a 3. számú 
színésznő, majd őt követhette az 1. színésznő, és így tovább, biztosítva a kvázi-random sorrendet. 
 

 
5. ábra: a kísérletben szereplő egyik színésznő által kifejezett vidám  
félelemteli/szomorú  vidám érzelmek állóképe 

 
 

Az első 8 arc mindkét sorozat esetében vidám arckifejezés volt, ezt követték a negatív 

érzelmek – a szomorú vagy félelemteli arcok -, majd az utolsó két arc ismét vidám arc volt. A 

csecsemők – figyelmi és fizikai állapotuktól függően - minden esetben végignézték a teljes 

sorozatokat, anélkül, hogy azt közben leállítottuk volna. Így elsőként minden esetben a pozitív 

arcokra habituálódhattak, ezt követően valamelyik negatív érzelemre diszhabituálódhattak 

(amit a figyelem megújulásával mértünk, ennek leírását lásd alább), majd a negatív arcok 
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pozitívval megegyező számú (nyolc) bemutatása egy újabb – ezúttal negatív érzelemre történő 

– habituáció mérését tette lehetővé, hogy aztán a sorozat végén diszhabituálódhassanak az 

újra megjelenő utolsó két vidám arckifejezésre. Egy sorozat teljes időtartama 5 perc 28 mp 

volt, egy-egy arc 17,28 mp-ig szerepelt a képernyőn, közöttük 1 mp időintervallum volt, 

amely alatt a fekete képernyőn egy fehér kereszt jelent meg, hogy fenntartsa a csecsemők 

figyelmét. A sorozatok kezdete előtt a csecsemők figyelmét a képernyőn megjelenő színes, 

mozgó labdák segítségével orientáltuk a képernyőre, és a kísérletet csak akkor indítottuk el, 

amikor a csecsemő egyértelműen fixálta azt.  

 

Kísérleti elrendezés és a vizsgálat menete  

 

Besötétített, egy kislámpával megvilágított szobában, fekete vászonnal bevont, 3 oldalú 

paraván vette körül az etetőszéket, melyben a csecsemők ültek, az anyák pedig a csecsemő 

mögött alig láthatóan egy másik székben foglaltak helyet. A kísérletek során törekedtünk arra, 

hogy minél több csecsemő az etetőszékből nézze a videókat, azonban mozgékonyabb, 

nyűgösebb babák esetében, vagy amennyiben az anya ragaszkodott hozzá, a csecsemő az anya 

öléből nézhette a videóklipeket. Ilyenkor kérésünkre az anya nem beszélt a babájához és nem 

reagált rá. A sorozatok lejátszása között a csecsemők állapotához igazítva rövidebb-hosszabb 

szünetet tartottunk, olykor az anyák beszéltek babájukhoz pár percig a kísérleti szobában 

maradva, más esetekben a szomszédos világos szobában pihentek, játszottak, amíg a 

kísérletvezető és az édesanya megítélése szerint a csecsemő újra készen állt a kísérlet 

folytatására. Egy teljes érzelem diszkriminációs vizsgálat időtartama a laborba történő érkezés 

és távozás között, a kérdőívek kitöltését beleszámítva hozzávetőlegesen 30-45 perc volt. 

 

Vizsgálati eszközök, technika  

 

A videoklipeket bemutató LCD képernyő átmérője 43 cm volt, a csecsemő székét kb. 70 cm 

távolságra helyeztük el a képernyőtől. A kísérlet során a képernyő fölött egy kis lyukon 

keresztül a paraván mögött elhelyezett kamera segítségével rögzítettük a csecsemők arcát. A 

stimulusként szolgáló videófelvételek hangereje közel azonos, 65-70 decibel volt. A 

videófelvételek lejátszását a MATLAB R2009b szoftver segítségével programoztuk, ami 

lehetővé tette a színésznők megjelenési sorrendjének randomizálását. A csecsemők arcáról 
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készült videófelvételeken a nézési irányokat és időtartamokat utólag, az Observer XT 9.0© 

viselkedéselemző szoftverrel kódoltuk.  

 

Ingerek 

 

A kísérleteket megelőzően a stimulusként használt felvételeket az érzelmek típusának 

azonosítása és intenzitásának (1-5-ig terjedő skála) dimenziója mentén 45 fiatal, a kutatásról 

semmilyen előzetes információval nem rendelkező egyetemistával is megítéltettük. A hat 

színésznő ötféle érzelmet (semleges, vidám, szomorúság, félelem, harag) kifejező felvételét 

random sorrendben játszottuk le, egy színésznőhöz így összesen 225 (5 x 45) válasz tartozott. 

Az egyes színésznők által megjelenített érzelem típusának felismerésénél a hallgatók a 

felvételek 0,4-5,8% közötti arányában hibáztak (a hibák többsége azonban a semleges arcok 

valamilyen érzelemként való megítéléséből fakadt). A kutatásban később használt három 

alapérzelem közül a vidám intenzitásának átlaga az 1-5-ig terjedő skálán a független 

megítélők szerint 2,8-4,1, a szomorúságé 2,6-4,2, a félelemé pedig 3,2-4,4 között változott. 

 

Kódolás, változók  

 

A csecsemők nézési idejének kódolása során a kísérleti paradigma kötött jellegénél fogva nem 

határoztunk meg minimális elnézési időt, ahogyan azt a csecsemő által vezérelt technikák 

esetében rendszerint szokás, minden oldalirányú, illetve lefelé vagy felfelé irányuló 

tekintetváltást – akár kísérte fejmozgás akár nem – elnézésként kódoltunk. A kódolás után a 

számításokhoz az arcok/videoklipek tiszta nézési idejét használtuk fel, az egy-egy arc teljes 

lefutási ideje (17,28 s) alatt mért odanézés tiszta idejét tekintve alapegységként. Így a későbbi 

elemzések szempontjából releváns másodperc alapú nézési idők sorozatonként a következő 

arcokhoz kapcsolódnak:  

 

 1-2. vidám arc  

 7-8. vidám arc (az első érzelemváltás előtti utolsó két vidám arc) 

 9-10. félelemteli/szomorú arc (az első két negatív arc) 

 15-16. félelemteli/szomorú arc (a második érzelemváltás előtti utolsó két negatív arc) 

 17-18. vidám arc (utolsóként visszatérő két vidám arc) 

 első nyolc vidám arc  
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 második nyolc negatív (félelem, vagy szomorúság) érzelmet kifejező arc 

 teljes 18 arcot tartalmazó sorozat összesített nézési ideje   

 

A habituáció mérése az 1-8. arcok és a 9-16. arcok között valósulhatott meg, míg a 

diszhabituáció mérése a 7-8. és 9-10., valamint a 15-16. és 17-18. arcoknál, vagyis az 

érzelemváltásnál mutatott nézési idő alapján történt.  

Fontos kiemelni, hogy az érzelem diszkrimináció szakirodalmán belül a jelen 

elrendezéssel azonosat nem lehet találni, a referenciaként használt Caron, Caron és MacLean 

(1988) kísérletsorozatban ugyan szintén két diszkriminációs irányt vizsgáltak (a habituációs 

fázist követően diszhabituáció az új érzelemre, majd az új érzelmet ismét a habituációs arc 

követte), de náluk nem szerepelt már második habituációs fázis. További fontos eltérés, hogy 

ők az első fixációs időket (azaz az első 1 s-os elnézésig mért nézési időt) tekintették 

alapegységnek, noha az arcok teljes lejátszási idejét ők sem szakították félbe, bármennyivel is 

volt rövidebb az adott fixációs idő. Ehhez képest esetünkben a kísérleti elrendezés 

módosításának köszönhetően egy-egy érzelem sorozaton belül a diszkrimináció pozitívból 

negatív, majd negatívból pozitív érzelem irányba is mérhetővé vált, továbbá a fix 

bemutatásból és az inger jellegéből következő megnövekedett kísérleti idő miatt az arconkénti 

teljes nézési idő kódolást tekintettük relevánsabb, és kiegyenlítettebb mérési egységnek. Saját 

kísérleti elrendezésünk egyedi jellemzői miatt így többféle elemzési módszert is igyekeztünk 

kipróbálni.  

A habituációs szakirodalomban többféle mérési elv előfordul, ami alapján az 

érzelemváltásnál bekövetkező nézési-idő változásokat elemzik. Bizonyos szerzők (pl. 

Hernandez-Reif és mtsai, 2006, Young-Browne és mtsai, 1977) különbségpontszámot 

számoltak, azaz a habituációs kritérium (esetükben a sztenderd 50%) elérését követően két ún. 

poszt-habituációs arc (ami megegyezik a habituáció során látott arcokkal) átlagos nézési idejét 

kivonták a két új tesztarc nézési idejéből8. Amennyiben ez a különbség pontszám pozitív, úgy 

Hernandez-Reif és munkatársai (2006) terminusa szerint újdonság preferencia9 

valószínűsíthető, amennyiben negatív, úgy pedig ismerősség preferencia mérhető. A nulla 

érték bármelyik preferencia hiányát jelentette. Mások a különbségpontszámot egy kontroll 

                                                 
8 Képlet: (teszt1+2) – (habit7+8) 
9 A preferencia szót a szerzők itt a szakirodalomban megszokottól eltérően használják, habituációs paradigmák 
esetében ugyanis általában ilyen módszerrel diszhabituációt, vagy diszkriminációt mérnek. Ezért esetükben az 
„újdonság preferencia” véleményünk szerint diszhabituációként, az „ismerősség preferencia” pedig annak 
hiányaként értelmezhető.   
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csoport értékeihez hasonlították, akik nem kapnak tesztingert, így a diszhabituációt a kontroll 

csoporttól való szignifikáns eltérés jelzi (Young-Browne és mtsai, 1977).  

Más vizsgálatok (pl. Caron, Caron, és Myers, 1982) az érzelem diszkrimináció 

mérésére a két tesztarc fixációs idejét osztották el a tesztarcokra és a megelőző két habituációs 

arcra adott fixációs idő összegével10. A szerzők szerint, ha ez az arány 0,5 feletti, akkor a 

nézési idő a véletlennél (50%) nagyobb valószínűséggel nőtt meg a tesztarcok során, tehát a 

csecsemők diszkriminációt mutattak. A 0,5-től való pozitív irányú szignifikáns eltérést11, ami 

már valóban diszkriminációt jelez, adott mintán belül lehet meghatározni (lásd Caron, Caron 

és Myers, 1982). Colombo és mtsai (1987) a vizuális habituáció első életév során mutatott 

fejlődési mintázatainak alapos elemzése során a diszhabituáció nagyságát szintén ugyanezzel 

az arányképlettel számolták. Az érzelem kísérlet adatainak elemzését ilyen irányban is 

elvégezzük majd, ez utóbbi változóra helyezve a hangsúlyt.  

 

Reliabilitás vizsgálat 

 

A felvételek nézési időkre vonatkozó kódolásának megbízhatóságát független kódolóval 

(inter-rater), valamint a kódoló önmagával való összehasonlításában (intra-rater) is teszteltük, 

ezáltal háromféle összehasonlításra volt lehetőség. A felhasznált változók: első nyolc arc, 

második nyolc arc, utolsó két arc, összes arc összegzett nézési ideje. A reliabilitás méréséhez 

31 négy hónapos, és 29 kilenc hónapos csecsemő felvételét használtuk, kiegyenlítve a kétféle 

negatív érzelem (szomorú-félelem) gyakoriságát, valamint azt is, hogy a kiválasztott 

felvételek a vizsgálat több éves teljes időtartamát közel egyenlő mértékben lefedjék. Ezáltal a 

végső minta (N=106, ami összesen 424 érzelem felvételt jelent) 14 %-án végeztünk 

reliabilitás vizsgálatokat. Az alábbi táblázat összefoglalja a megbízhatóság (Intraclass 

Correlation Coefficient, absolute agreement) eredményeit.  

  

                                                 
10 Képlet: teszt1+2/[(teszt1+2) + (habit7+8)] 
11 Ennek a szerzők által megadott számítási módja: az arányok varianciáját átlagolása után egymintás t-próbával 
kell kiszámolni, hogy az adott mintában mekkora a legkisebb p=0,01 szinten szignifikáns átlagos eltérés 0,5-től. 
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3. táblázat: Az érzelem kísérlet reliabilitás mutatói 

 K1 – K1 újra K1 újra – K2 K1 - K2 
Első 8 arc 
 

0,996 0,985 0,983 

Második 8 arc 
 

0,998 0,991 0,992 

Utolsó 2 arc 
 

0,996 0,976 0,971 

Teljes nézési idő 
 

0,998 0,989 0,989 

Megjegyzés: K1=első kódoló (jelen dolgozat szerzője), K2=független kódoló 

 

 

4.2.1.2. Anya-csecsemő kötődést mérő Idegen Helyzet Teszt (Strange Situation 
Procedure) 

 

A 12 hónapos kori kötődés mérésére az Ainsworth és kollégái (1978) által kidolgozott 

sztenderd laboratóriumi eljárást használtuk. A kísérletnek 8 rövid epizódja van, amelyben 

jelen vannak: 1) anya, csecsemő, kísérletvezető; 2) anya, csecsemő; 3) anya, csecsemő, 

idegen; 4) csecsemő, idegen (első szeparáció); 5) anya, csecsemő (első újratalálkozás); 6) 

csecsemő (második szeparáció); 7) csecsemő, idegen (második szeparáció folytatódik); 8) 

anya, csecsemő (második újratalálkozás). Az epizódok időtartama az elsőt kivéve (melynek 

hossza kb. 30 mp) sztenderd körülmények között 3 perc, mely a két szeparáció alatt a 

csecsemőnél jelentkező distressz mértékétől függően lecsökkenhetett akár 20 mp-re. A 

kísérletek értékelését képzett kódolók (Tóth Ildikó és Gervai Judit) végezték a képzett 

videotechnikus által detektívtükrön keresztül készített, valamint a laboratórium falán 

elhelyezett rögzített kamera felvétele alapján. A két megbízható értékelő által párhuzamosan 

kódolt 109 (a teljes vizsgálati minta 35%-a) eset besorolása 88%-ban megegyezett, eltérés 

esetén egyeztettek.  

Ahogy fentebb említettük, a teljes longitudinális mintán belül (N=171) a csecsemők 

közül 147 (86%) rendelkezik kötődés adattal. Az Idegen Helyzet Teszt alapján a csecsemők 

az Ainsworth-féle biztonságos (B), bizonytalan-elkerülő (A), bizonytalan-rezisztens (C) alap, 

koherens kategóriák (Ainsworth és mtsai, 1978), illetve a Main és Solomon (1990) által 

kiegészített dezorganizált (D) mintázat egyikébe lettek besorolva. Az anya-csecsemő párokat 

a kódolók az elsődleges kötődési kategóriájuktól függetlenül a dezorganizált kötődésre 

jellemző viselkedéses jegyek előfordulása mentén is értékelték egy 9-fokú D-skálán. Az 5-nél 
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magasabb pontszám elérése a D kategóriába sorolást jelentette. A kötődési kategóriákat a 

további elemzéseknél biztonságos vagy nem biztonságos (B vagy nem-B), illetve 

dezorganizált vagy organizált (D vagy nem-D) dichotóm változókba is besoroltuk.     

 

4.2.2. Kérdőíves módszerek 

 

A vizsgálati személyek a kutatás során a kérdőíveket a csecsemő temperamentum kérdőív 

esetében a személyes találkozást megelőzően postai kiküldés útján töltötték ki, majd hozták 

magukkal az adott életkorban esedékes vizsgálatra, a többi mérőeszköz esetében pedig a 

vizsgálatokat követően történt az adatfelvétel12. 

 

4.2.2.1. A környezeti tényezőket mérő eszközök:  

 

Demográfiai adatok: a szülők életkora és iskolai végzettsége, családi állapot (az anya 

házastárssal vagy élettárssal él, társtól külön él, elvált, vagy hajadon), a csecsemő neme, 

születési súlya és gesztációs hét, valamint a testvérek száma.  

 

Életesemények: a kutatócsoport által szerkesztett kérdőívet az anyák a 4 hónapos kori 

vizsgálaton visszamenőleg a terhesség kezdetétől az adott napig, a későbbi találkozások 

alkalmával pedig a megelőző találkozásig visszamenőleg töltötték ki 56 jelentős stresszt 

okozó eseményre vonatkozóan. A kérdések a következő témaköröket érintették: 1) házasság, 

párkapcsolat, 2) lakhatás, 3) anyagi gondok, 4) betegségek, 5) tágabb családi kapcsolatok, 6) 

munka, tanulás, 7) család-közeli halálesetek, a válaszokat pedig az adott tételre jellemző 

súlyozás mellett összegeztük az egyes időintervallumokra vonatkozóan (Danis és mtsai, 

2006). Az így kapott súlyozott életesemény mutatók összesen öt időszakot ölelnek fel: 

terhességtől a csecsemő 4 hónapos koráig, terhességtől a 9. hónapig, terhességtől a 12. 

hónapig, 4 és 9 hónap között, ill. 9 és 12 hónap között.  

 

 

                                                 
12 A kérdőívek az MTA TTK KPI Pszichobiológiai Csoportjánál Dr. Lakatos Krisztinánál vagy Dr. Tóth 
Ildikónál elérhetőek  
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4.2.2.2. Az anyai jellemzőket mérő kérdőívek: 

 

HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond és Snaith, 1983; a magyar változat 

validálása: Muszbek és mtsai, 2006), az anyai depresszív és szorongásos tünetek mérésére. A 

14 tételes, önbeszámolós kérdőív 4-fokú Likert skálán (0=soha/egyáltalán nem, 3=nagyon 

gyakran/kifejezetten) méri az elmúlt héten előforduló szorongásos és hangulati tüneteket (7-7 

tétel). A 2, 4, 7, 9, 12, 14 tételek fordítottak. Az eredeti verzió szerzői határértékeket is 

meghúztak a skálák pontszámaira vonatkozóan, így a skálánként mérhető 0-21 pont közötti 

értéken belül 0-7 pont között normál tartományt, 8-10 között határeseti tartományt, a 11 pont 

feletti értékek pedig klinikai szintű problémát jelentenek a tünetek tekintetében. A klinikai 

alkalmazás során a határeseti és klinikai értékű személyeket gyakran összevonják egy közös 

csoportba, így a módosult határérték a 7 pontra esik (Jones és mtsai, 2013). A széleskörűen 

alkalmazott szűrőeszköz magyar változatát daganatos betegpopuláción tesztelték. A két fő 

skála magas belső konzisztencia mutatóval rendelkezett (Cronbach α Depresszió: 0,83 és 

Szorongás: 0,81), a faktorelemzés pedig az eredeti angol és német kétfaktoros struktúrát 

eredményezte (Muszbek és mtsai, 2006). Crawford és mtsai (2001) egy jelentős méretű 

(N=1792) normatív brit mintán tesztelték a kérdőív nem-klinikai alkalmazását. A szerzők a 

skálák megfelelő homogenitását igazolták, a Szorongás és Depresszió skálák között közepes 

szintű együttjárást (r=0,53, p<0,01) találtak, és percentilis alapú besorolást javasoltak a 

klinikai esetek azonosítására. A Budapesti Mama-Baba kutatás során a kérdőív belső 

konzisztencia mutatói a következőképpen alakultak életkoronként, megfelelő homogenitást 

mutatva: 

 

4. táblázat: a HADS kérdőív skáláinak Cronbach-alfa mutatói 

HADS  Szorongás Depresszió 

4 hó (N=155) 0,72 0,68 

9 hó (N=150) 0,75 0,78 

12 hó (N=148) 0,76 0,74 

Megjegyzés: az elemszámok a három életkorban rendelkezésre álló összes  
kitöltött kérdőívből adódnak. 

 

 

PANAS-X: Positive and Negative Affect Schedule – Expanded Form (Watson, Clark és 

Tellegen, 1998; magyarul lásd Gyollai és mtsai, 2011) az anyai emocionalitás mérésére. Az 
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eredeti 20 tételes, pozitív és negatív érzelem skálát tartalmazó verziót (Clark, Watson & 

Tellegen, 1988) a szerzők 60 tételesre egészítették ki, a két fő dimenziót mérő Pozitív 

Affektus (PA) és Negatív Affektus (NA) skála mellett további 11 specifikus érzelemskála 

(Vidámság, Magabiztosság, Figyelmesség, Félelem, Szomorúság, Bűntudat, Ellenségesség, 

Félénkség, Kimerültség, Higgadtság, Meglepettség) szerepel a kérdőívben. Kutatásunkban a 

60-tételes verzióból 30 tételt alkalmaztunk. A két fő PA és NA skála mellett a Félelem (6 

item: rémült, ijedt, ideges, bizonytalan, ijedős, félt valamitől), Ellenségesség (6 item: gúnyos, 

undorodott valamitől, ellenséges, ingerlékeny, utálatot érzett, mérges) és Magabiztosság (6 

item: erős, rettenthetetlen, merész, büszke, bátor, magabiztos) skálák tételeivel az elmúlt 

néhány hétben jellemző érzelmi állapotra kérdeztünk rá. A Félelem skálának négy, az 

Ellenségesség és Magabiztosság skáláknak két-két tétele van átfedésben a PA és NA 

skálákkal. Az érzéseket 5-fokú Likert skálán kellett megítélni (1=alig vagy szinte egyáltalán 

nem, 5=nagyon, szinte mindig). Az eredeti PA és NA skálákon maximum 50, a specifikus 

érzelem skálák esetében 30 pont volt a legmagasabb elérhető érték.  

A 20-tételes eredeti kérdőívet megfelelő megbízhatósági mutatókkal számos magyar 

kutatásban (pl. Rózsa és mtsai, 2008; Gyollai és mtsai, 2011) alkalmazták eddig, jelen 

kiegészített változatát kutatásunk során teszteltük. Crawford és Henry (2004) reprezentatív 

felmérést végeztek az eredeti, kétskálás PANAS kérdőív kapcsán normál brit populáción, a 

pozitív és negatív affektusok mérsékelt, negatív irányú összefüggésének kimutatása mellett a 

hangulati és szorongásos tünetekkel mutatott kapcsolatot is feltárták. A kérdőív skálái 

megfelelő irányú, közepesen erős együttjárást mutattak többek között a HADS kérdőív 

skáláival. A szerzők azt találták, hogy a PA skála alacsony értéke a depresszív tüneteknek 

jobb előrejelzője lehet, mint a NA skála. A PANAS kérdőív ezért a depresszió és szorongás 

tüneteinek feltárásában és differenciálásában fontos kiegészítő mérőeszköz lehet. Az 5. 

táblázat alább összefoglalja a kérdőív skáláinak reliabilitás mutatóit saját mintánkban.    

 

5. táblázat: a PANAS-X kérdőív skáláinak Cronbach-alfa mutatói 

PANAS-X  Pozitív Negatív Félelem Ellenségesség Magabiztosság 

4 hó (N=155) 0,73 0,85 0,81 0,81 0,73 

9 hó (N=150) 0,80 0,86 0,82 0,78 0,80 

12 hó (N=146) 0,78 0,88 0,84 0,79 0,82 

Megjegyzés: az elemszámok a három életkorban rendelkezésre álló összes kitöltött kérdőívből adódnak. 
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ATQ: Adult Temperament Questionnaire (Evans & Rothbart, 2007) az anyai temperamentum 

mérésére. A kérdőívet Derryberry és Rothbart (1988) Élettani Reakciók Kérdőív 

(Physiological Reactions Questionnaire) felnőtt temperamentum skáláinak kiterjesztésével 

hozták létre. A 77-tételes kérdőív állításait 7-fokú Likert skálán kell megítélni (1=egyáltalán 

nem jellemző, 7=nagyon jellemző, X=nem alkalmazható), magyar fordítása a Budapesti 

Mama-Baba kutatáshoz fűződik, a magyar változat részleges pszichometriai vizsgálatát is a 

jelen populáción végezzük. A kérdőív eredeti pszichometriai mutatói a szerzők által végzett 

vizsgálatok alapján megfelelőnek bizonyultak, a rövid verzió belső konzisztencia mutatói 0,6-

0,85 közötti Cronbach α értéket vettek fel, a kérdőív által mérhető temperamentum modell 

pedig a Cloninger-féle TCI és a Big Five személyiség dimenzióival konvergált.  

 

Az ATQ faktor skálái és 13 alskálája: 

 Negatív affektivitás:  

o Félelem: distressz anticipálásához kapcsolódó negatív érzelem 

o Frusztráció: folytonos feladatvégzés megszakításához, célkitűzés 

megakadályozásához kapcsolódó negatív érzelem 

o Szomorúság: szenvedéshez, csalódáshoz, tárgyvesztéshez kapcsolódó negatív 

érzelem alacsony hangulati fekvés, energia  

o Külső ingerek miatti diszkomfort: szenzoros ingerlés intenzitásához, 

gyakoriságához, komplexitásához kapcsolódó negatív érzelem  

 Extraverzió/Lendületesség:  

o Szociabilitás: szociális interakciók és mások társaságának élvezete  

o Intenzív ingerek élvezete: magas intenzitású és komplexitású, újdonsággal és 

inkongruenciával együtt járó helyzetek élvezete 

o Pozitív érzelem: öröm átélésének latenciája, intenzitása, időtartama, 

gyakorisága  

 Önszabályozás:  

o Gátlókontroll: helytelen megközelítő viselkedés elnyomásának képessége  

o Cselekvőkészség szabályozása: cselekvés elvégzésének képessége az erős 

elkerülő tendencia ellenére  

o Figyelemszabályozás: figyelem fókuszálásának és váltásának akaratlagos 

képessége  

 Orientációs érzékenység:  
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o Semleges ingerekre való érzékenység: a saját testből és külső környezetből 

érkező alacsony intenzitású inger detektálása  

o Érzelmi ingerekre való érzékenység: alacsony intenzitású ingerhez kapcsolódó 

spontán érzelmi töltetű, tudatos kogníció  

o Szabadasszociációs készség: a környezettel kapcsolatos sztenderd 

asszociációktól eltérő spontán kognitív tartalom 

 

6. táblázat: Az ATQ kérdőív Cronbach-alfa mutatói (N=130-155) 

 Saját minta Rothbart-féle minta 

Negatív Affektivitás 0.83 0.81 

Félelem 0.66 0.64 

Frusztráció 0.75 0.72 

Szomorúság 0.70 0.62 

Diszkomfort 0.78 0.69 

Extraverzió/Lendületesség 0.68 0.75 

Szociabilitás 0.64 0.71 

Intenzív ingerek élvezete 0.64 0.68 

Pozitív érzelem 0.67 0.62 

Önszabályozás 0.80 0.78 

Gátlókontroll 0.58 0.60 

Cselekvőkészség szabályozása 0.71 0.69 

Figyelemszabályozás 0.71 0.73 

Orientációs érzékenység 0.74 0.85 

Semleges ingerekre való érzékenység 0.55 0.64 

Érzelmi ingerekre való érzékenység 0.60 0.79 

Szabadasszociációs készség 0.58 0.67 

 

 

4.2.2.3. A csecsemő jellemzőit mérő eszköz: 

 

IBQ-R: Csecsemő Viselkedési Kérdőív (Infant Behavior Questionnaire – Revised, Gartstein 

és Rothbart, 2003, magyar kézirat: Lakatos, Tóth, Gervai, 2010) a csecsemő 

temperamentumának mérésére alkalmas 191 tételes kérdőív, melyet a szülő tölt ki a csecsemő 
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elmúlt héten (illetve néhány viselkedés esetében az elmúlt két hétben) megfigyelt 

viselkedésével kapcsolatban, majd az állításokat egy 7 pontos Likert skálán ítéli meg aszerint, 

hogy az adott viselkedés milyen gyakran fordult elő (1=soha, 7=mindig, X=nem 

alkalmazható, vagyis a viselkedés nem figyelhető meg). A kérdőívet a szerzők a régóta 

használatban lévő Infant Behavior Questionnaire (IBQ, Rothbart, 1981) alapján fejlesztették 

tovább annak tükrében, hogy az eltelt két évtized temperamentum kutatásai milyen új 

eredményekkel bővítették a temperamentumról alkotott tudományos elképzelést. Az IBQ-hoz 

képest kilenc további skálát hoztak létre, valamint hét eredeti skálát módosítottak. A kérdőív 

erőssége, hogy a közelmúltban megfigyelt egyértelmű, konkrét viselkedések alapján lehetővé 

teszi a minél objektívebb szülői beszámolót. A módosított verziót a szerzők három életkori 

csoporton (3-6, 6-9, és 9-12 hó) validálták, a végső 14 skála megfelelő belső konzisztencia 

mutatóval rendelkezik, valamint kitöltők között is közepesen megbízhatónak minősült. A 

feltáró faktoranalízis három fő dimenziót eredményezett: Lendületesség, Negatív affektivitás, 

Önszabályozás, mely hasonlóságot mutat a későbbi, gyermekkori temperamentum 

dimenziókkal. Életkori és nemi eltérések is mutatkoztak az egyes skálák között, pl. az életkor 

előrehaladtával növekvő Korlátozásra jelentkező distressz, ill. csökkenő Figyelem tartóssága 

értékeket kaptak, valamint a lányok magasabb Félelem pontszámot, míg a fiúk magasabb 

Aktivitás szintet mutattak. 

 

A 14 skála leírása:  

1. Aktivitás szint: nagymotoros (pl. kar, láb mozgása) aktivitás, helyváltoztatás 

2. Korlátozásra jelentkező distressz: sírás vagy nyűgös állapot gondozói 

tevékenységek (pl. pelenkázás) alatt, vagy vágyott cselekvés sikertelensége 

miatt 

3. Félelem: ijedtség vagy distressz jelei új tárgyak vagy társas ingerek esetén, 

újdonsághoz közeledés gátoltsága 

4. Figyelem tartóssága: figyelem vagy tárggyal folytatott interakció időbeli 

terjedelme egy adott tárggyal való hosszabb foglalkozás esetén  

5. Mosoly/Nevetés: mosoly vagy nevetés általános gondozás vagy játék közben 

6. Intenzív ingerek élvezete: magas intenzitású, tempójú, komplexitású inger (pl. 

kukucs játék) élvezete 

7. Alacsony intenzitású ingerek élvezete: alacsony intenzitású, tempójú, 

komplexitású inger (pl. kedvenc játékkal való csendes játék) élvezete 
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8. Nyugtathatóság: a gondozó nyugtató módszereinek hatására jelentkező 

csökkenő nyűgösség, sírás, distressz 

9. Distresszből való felépülés sebessége: distressz, izgalmi állapot, vagy általános 

arousal helyreállásának mértéke, elalvás könnyedsége   

10. Testkontaktus élvezete: a gondozó általi testi kontaktus (pl. ölben tartás) alatt 

kifejezett élvezet 

11. Perceptuális/Érzékszervi érzékenység: a környezeti ingerek között enyhe, 

alacsony intenzitású ingerek észrevétele 

12. Szomorúság: (általános) alacsonyabb hangulat, szenvedés, fizikai állapot, 

tárgyvesztés, képességhiány kapcsán 

13. Megközelítés: gyors megközelítés, izgalmi állapot, pozitív várakozás jutalmazó 

tevékenységekre vonatkozóan (pl. új játék megszerzése) 

14. Vokális reaktivitás: a vokalizáció mértéke mindennapi tevékenységek során 

 

A kérdőív skáláin belül töröltük azokat a tételeket, ahol az anyák több mint 60%-a nem az 1-7 

közötti válaszokat karikázta be, hanem „Nem alkalmazható” választ jelölt, vagy nem adott 

választ. Az egyébként teljesen megengedett „Nem alkalmazható” válaszok miatt a hiánytalan 

esetek száma így is néhány skálánál jelentősen lecsökkent, ezért a megbízhatóságot split-half 

módszerrel és Spearman-Brown korrekcióval végeztük.  

7. táblázat: Az IBQ-R skáláinak reliabilitás mutatói 
IBQ-R 4 hónap 9 hónap 12 hónap 

Aktivitás szint 0,84 0,89 0,90 

Korlátozásra jelentkező distressz 0,81 0,88 0,78 

Félelem 0,84 0,89 0,89 

Figyelem tartóssága 0,78 0,81 0,84 

Mosoly/Nevetés 0,81 0,81 0,78 

Intenzív ingerek élvezete 0,73 0,67 0,79 

Alacsony intenzitású ingerek élvezete 0,82 0,75 0,71 

Nyugtathatóság 0,72 0,74 0,79 

Distresszből való felépülés sebessége 0,87 0,87 0,89 

Testkontaktus élvezete 0,78 0,89 0,92 

Perceptuális / Érzekszervi érzekenység 0,84 0,65 0,71 

Szomorúság 0,91 0,91 0,90 

Megközelítés 0,84 0,88 0,90 

Vokális reaktivitás 0,71 0,81 0,78 

Megjegyzés: a táblázatban Spearman-Brown korrekciós együtthatók szerepelnek 
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A csecsemőkori temperamentum mérését a szerzők időközben az IBQ-R rövidebb, 91 

tételes, 14 skálás (IBQ-R Short Form), és nagyon rövid, 37 tételes, 3 átfogó skálát tartalmazó 

(IBQ-R Very Short Form) verzióra is kiterjesztették (Putnam és mtsai, 2013). Utóbbi 

skálapontszámait a BMB kutatás során is kiszámoltuk, itt az eredeti skálák közül a 

Distresszből való felépülés skála kivételével skálánként 2-4 item található. A 37 itemes verzió 

három átfogó skálája – Lendületesség, Negatív affektivitás, Önszabályozás - megfelel a hosszú 

verzió faktoranalízise során kapott fő temperamentum dimenzióknak. A két rövid verzió 

pszichometriai tulajdonságai a hosszú verzióhoz hasonlónak bizonyultak a 3-12 hónapos 

validáló felmérések során (Putnam és mtsai, 2013). Saját mintánkban a Cronbach-alfa 

mutatók értéke a következő táblázatban látható: 

 

  8. táblázat: az IBQ-R VS reliabilitás mutatói 

IBQ-R VS Lendületesség Negatív affektivitás Önszabályozás 

4 hó 0,542 0,781 0,684 
9 hó 0,579 0,737 0,651 
12 hó 0,558 0,711 0,694 

 

 

A longitudinális vizsgálat során alkalmazott kísérletek és kérdőívek ütemezése életkori 

bontásban az alábbi táblázatban láthatóak. 

 

   9. táblázat: a BMB kutatás életkori bontásban 

letkor 
 

Kísérlet Kérdőívek 

4 hó 
 

Érzelem diszkrimináció  
 

Életesemények 
HADS 
PANAS-X 
ATQ 
IBQ-R 

9 hó 
 

Érzelem diszkrimináció 
 

Életesemények 
HADS 
PANAS-X 
IBQ-R 

12 hó 
 

Idegen Helyzet Teszt Életesemények 
HADS 
PANAS-X 
IBQ-R 
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5. EREDMÉNYEK 

5.1.  ÉRZELEM DISZKRIMINÁCIÓS KÍSÉRLET 

5.1.1. A Caron, Caron és MacLean (1988) eredeti kísérleti paradigmájával és 
eredményeivel való összehasonlítás 

 

Az érzelemdiszkriminációs kísérlet eredményeit elsőként az eredeti Caron, Caron és MacLean 

(1988) által kidolgozott paradigma eredményeivel hasonlítjuk össze. Az összehasonlítás célja, 

hogy saját kísérleti elrendezésünket bizonyos mértékben validáljuk a referenciának tekintett 

paradigmához viszonyítva. Ahogyan az érzelem percepció szakirodalmi áttekintéséből is 

látszik, más, ehhez hasonló módszerrel elvétve lehet találkozni az érzelem diszkrimináció 

területén belül, noha számos vizsgálat felhívta a figyelmet a dinamikus, multi-modális ingerek 

használatára. A szerzők kísérletsorozatában alkalmazott elrendezést a Módszer részben (ld. 

65. oldal) részletesen ismertettük, így most elsősorban az elemzési módszerüket emeljük ki. 

Kísérleteik általános alapelve a következő volt: a csecsemők számára minden esetben a 

33,3%-os habituációs kritérium elérése után prezentálták a tesztarcokat (minden esetben a 

habituáció során még nem látott két új identitású arc jelent meg), amelyek először kétszer az 

új érzelmet, majd utolsóként kétszer a habituációs fázis során látott ismerős érzelmet 

jelenítették meg. A szerzők elemzéseiket az utolsó két habituációs arc - első két tesztarc - 

utolsó két tesztarc alatti nézési idők összehasonlításával végezték. Ezáltal lehetővé tették, 

hogy a diszkriminációt folyamat-jelleggel, pozitívnegatívpozitív, vagy 

negatívpozitívnegatív irányban is mérjék, mivel kísérleteik során azt is variálták, hogy a 

habituációs fázisban pozitív vagy negatív arcokat mutatnak be. 

 Saját, módosított kísérletünkben a csecsemők minden esetben, mindkét sorozatban 

vidám arcokat láttak először, az első érzelemváltás tehát pozitív  negatív irányú volt. Ezt 

követően a negatív (félelemteli vagy szomorú) arcokat is azonos ideig nézhették, majd 

következett egy újabb váltás negatívról az utolsó két pozitív arcra. Ezt az elrendezést 

problémás egy az egyben megfeleltetni Caron és munkatársai (1988) eljárásának (lévén, hogy 

kísérletünkben a kétirányú érzelemváltás egymást követően, ugyanazon sorozaton belül 

fordult elő, tehát egymástól nem függetleníthetőek, míg Caron és munkatársai minden esetben 

egyetlen váltást vizsgáltak), mindazonáltal bemutatjuk a hasonlóként értelmezhető 

változókkal kapott elemzéseket. Az érzelem sorozatokat így mesterségesen két részre 

bontottuk, és külön elemzéseket végeztünk az első nyolc vidám arcot követő félelem vagy 
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szomorú irányú váltásra (1-8. vidám arc  9-10. negatív arc), majd a negatív arcokra történő 

habituációt követő utolsó két vidám arc irányába (9-16. negatív arc  17-18. vidám arc). A 

csecsemők közül csak azokat válogattuk be az elemzésekbe, akik elérték a legalább 33,3%-os 

habituációs kritériumot13. Itt fontos megjegyezni, hogy ez esetünkben önmagában is 

jelentősen eltér az eredeti paradigmától, hiszen Caron és mtsai (1988) csecsemő által vezérelt 

kísérletet végeztek, míg kutatásunkban fix bemutatást alkalmaztunk. Ezen kívül amíg a 

szerzők a habituációt az arconként mért első fixációs idők (az első 1 másodperces elnézésig 

mért nézési idő) csökkenése alapján határozták meg, addig mi az egy arc alatt mért tiszta 

nézési idő csökkenését vettük ehhez alapul. Külön csoportba soroltuk őket a negatív érzelem 

típusa szerint, így minden elemzésbe be tudtuk vonni a specifikus érzelem hatását is. Caron és 

munkatársaitól (1988) eltérően a mi kísérletünkben az utolsó két habituációs arc - első két 

tesztarc - utolsó két tesztarc alatti nézési idők összehasonlítása nem volt lehetséges, csupán az 

utolsó két habituációs arc  első két tesztarc irányát tudtuk vizsgálni. A vegyes ismétléses 

ANOVA elemzések így 2 (arc14) X 2 (érzelemcsoport15) X 2 (nem) elrendezésűek voltak, ahol 

az arc változó volt a within-subjects változó, az érzelem csoport és a nem pedig a between-

subjects változók. Az elemzéseket a második sorozatra, illetve a 9 hónapos kori kísérletre 

vonatkozóan is elvégeztük.  

 

5.1.1.1. A 4 hónaposok eredményei  

Első sorozat  

A 4 hónaposok közül a legelső habituációs fázisban a 33,3%-os kritériumot elérők száma 

rendkívül alacsony volt, összesen 7 csecsemő került be az elemzésbe. Közülük öten kerültek a 

félelem csoportba, és mindössze ketten a szomorú érzelem csoportba (a rendkívül alacsony 

elemszám miatt az itt kapott eredmény pusztán tájékoztató jellegű, statisztikailag nem 

tekinthető validnak, később kitérünk majd ennek magyarázatára). Az eredmények szerint a 

csecsemők az érzelem típusától, és nemüktől függetlenül többet nézték az utolsó két 

habituációs arcot követő tesztarcok által bemutatott negatív érzelmeket (F(1,4)=8,78,  

p=0,041, Eta2=0,687; post-hoc Wilcoxon-próba: Z=-2,197, p=0,028)). Az első sorozat 

második felében a negatív érzelemre történő habituáció alapján 16 (félelem csoport), és 13 

(szomorú csoport) csecsemő felelt meg a 33,3%-os kritériumnak. Az előző eredményekhez 

                                                 
13 Ezt a 100 - [(7+8.arc)/(1+2.arc) * 100] képlet alapján számoltuk ki. 
14 Arc jelentése: utolsó két habituációs arc vagy első két tesztarc 
15 Érzelemcsoport jelentése: félelem vagy szomorú érzelem csoport 



86 
 

hasonlóan itt is diszhabituálódtak a negatív arcokat követő vidám arcokra (F(1,25)=21,46, 

p<0,001, Eta2=0,462; post-hoc Wilcoxon-próba: Z=-3,837, p<0,001), függetlenül a 

csecsemők nemétől és a bemutatott érzelem típusától. Fontos kiemelni, hogy az elemzések 

érdekében létrehozott csoportok között nem volt átfedés, azaz egy olyan csecsemő sem volt 

közöttük, aki a vidám arcokra és a negatív arcokra is habituálódott volna a kritériumnak 

megfelelően.   

Második sorozat 

A négy hónaposok második sorozatát hasonló elv szerint osztottuk fel és elemeztük. A vidám 

 félelem/szomorú irányú diszkrimináció az elemzésbe bevont összesen 21 csecsemő 

(félelem csoport: N=8, szomorú csoport: N=13) esetében nem nyert alátámasztást, melyet a 

babák neme és az érzelem típusa sem befolyásolt (F(1,17)=1,56, p=0,228). A 

félelem/szomorú  vidám irányú diszkriminációt (félelem csoport: N=22, szomorú csoport: 

N=22) közel kétszer nagyobb mintán tudtuk tesztelni, ezek a csecsemők meg tudták 

különböztetni a kétféle érzelmet (F(1,40)=17,16, p<0,001, Eta2=0,30; post-hoc Wilcoxon: Z= 

-3,60, p<0,001). A mindkét habituációs kritériumot egyaránt teljesítő csecsemők száma 13 

volt.   

Összefoglalva: 4 hónapos korban a Caron és mtsai (1988) habituációs kritériuma alapján 

megszűrt almintán, az ő elemzési elvüket követve az általunk vizsgált csecsemőknél 

egyértelműen csak a negatív  pozitív irányú diszkrimináció nyert alátámasztást. A pozitív  

negatív irányú diszkrimináció a második sorozat alapján válogatott 21 fős alminta esetében 

nem igazolódott, az első, összesen N=7 fős mintán kapott eredmény pedig a nagyon alacsony 

minta elemszám16 miatt nem tekinthető robosztus eredménynek.   

  

                                                 
16 Caron és munkacsoportjának kísérleteiben a minták elemszáma egy-egy életkorban N=12-48 között változott. 



87 
 

6. ábra: 4 hónapos pozitív  negatív irányú diszkriminációs eredmények Caron és mtsai 
(1988) értékelési módszere szerint (mértékegység: a nézési idő mediánja) 
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7. ábra: 4 hónapos negatív  pozitív irányú diszkriminációs eredmények Caron és mtsai 
(1988) értékelési módszere szerint (mértékegység: a nézési idő mediánja) 
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5.1.1.2. A 9 hónaposok eredményei  

Első sorozat 

A 9 hónaposok között már az első sorozat első habituációs fázisában több csecsemő 

teljesítette a kritériumot. 10 csecsemő került a félelem csoportba, 6 pedig a szomorú érzelem 

csoportba. A vegyes ismétléses ANOVA szerint szignifikáns arc X érzelemcsoport hatást 

találtunk (F(1,12)=5,537,  p=0,037, Eta2=0,316), a post-hoc elemzés alapján csak a vidám  

félelem irányban mutattak diszkriminációt (Wilcoxon-próba: Z=-2,497, p=0,013). A negatív 

érzelemre történő habituáció alapján szűrt mintán belül (félelem csoport: N=12, szomorú 

csoport: N=16) pedig érzelem típustól függetlenül mértünk diszkriminációt negatív  pozitív 

irányban (F(1,24)=17,87, p<0,001, Eta2=0,427; post-hoc Wilcoxon-próba: Z=-3,416, 
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p=0,001). A két minta közötti átfedés mértéke alacsony volt, összesen 5 csecsemő került bele 

mindkét elemzésbe.  

Második sorozat 

A másodikként látott érzelem sorozatoknál kapott eredmények szerint mindkét irányú 

diszkrimináció szignifikáns volt, a negatív érzelem típusától függetlenül. Mind a pozitív 

negatív alminta (félelem csoport: N=12, szomorú csoport: N=15), mind a negatív  pozitív 

alminta (félelem csoport: N=18, szomorú csoport: N=27) esetében szignifikánsan többet 

nézték az érzelemváltás után megjelenő tesztarcokat (rendre: F(1,23)=14,61, p<0,001, 

Eta2=0,389; post-hoc Wilcoxon-próba: Z=-3,003, p=0,003; F(1,41)=16,83, p<0,001, 

Eta2=0,291, post-hoc Wilxocon-próba: Z=-3,855, p<0,001). 14 csecsemő volt a mintában, 

akik mind a vidám, mind a negatív érzelem esetében teljesítették a habituációs kritériumot. 

Összefoglalva: a 9 hónapos kori eredmények alapján a 4 hónaposokhoz hasonlóan szintén a 

negatív  pozitív érzelem diszkrimináció bizonyult stabilnak, hiszen a csecsemők mindkét 

sorozat esetében, érzelemtől és nemtől függetlenül többet nézték a tesztarcként megjelenő 

vidám arcokat. A pozitív  negatív irány csak abban az esetben mutatott hasonló stabilitást, 

ha a másodikként látott sorozatot elemeztük. Az első sorozatnál érdekes módon csak a 

félelmet tudták megkülönböztetni, a szomorú arcok nem váltottak ki jelentősen eltérő reakciót 

a vidám arcok után.  

 

8. ábra: 9 hónapos pozitív  negatív irányú diszkriminációs eredmények (mértékegység: a 
nézési idő mediánja) 
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 9. ábra: 9 hónapos negatív  pozitív irányú diszkriminációs eredmények (mértékegység: a 
nézési idő mediánja) 
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Összességében azt lehet látni, hogy a Caron és mtsai (1988) eredménye, miszerint a 4 

hónaposok csak szomorú  vidám irányban képesek diszkriminálni, a mi kísérletünkben is 

megismétlődött. Míg Caron és munkatársai a vidám  szomorú irányú diszkriminációt 5 

hónapos korban már hanggal és hang nélkül is ki tudták mutatni, saját mintánkban még a 9 

hónapos csecsemők sem tettek különbséget ilyen irányú bemutatás esetén. A szerzők tőlünk 

eltérően a szomorú érzelem mellett a haraggal kapcsolatban végeztek még hasonló 

kísérleteket, így a félelemmel kapcsolatos eredményeinket nem tudjuk közvetlenül 

összehasonlítani az övékkel. A félelem vizsgálata ugyanakkor annyiban hasonlatos a 

haragéhoz, hogy intenzitásban a félelemteli arcok is jobban közelíthetnek a vidám arcokhoz, 

mint a szomorú arcok. A szerzők a haraggal kapcsolatban azt találták, hogy a diszkrimináció 

bármelyik irányban csak abban az esetben volt stabil, amikor a csecsemők multi-modális 

ingerként találkoztak az érzelmekkel, valamint legalább 7 hónaposak voltak. Kutatásunkban a 

félelem vidámtól való megkülönböztetése 4 hónapos korban a félelem  vidám irányban, 9 

hónaposoknál pedig vidám  félelem irányban is teljesült. Úgy tűnik tehát, hogy a 

félelemmel kapcsolatban mindkét életkorban erősebb összefüggést lehet látni az érzelem 

diszkrimináció területén.  

A fentebb ismertetett eredmények alapján saját, módosított kísérleti elrendezésünket (a 4 

hónaposok első, alacsony minta elemszámú eredményét leszámítva) alapvetően validálni 

tudtuk az eredeti kísérleti paradigmához viszonyítva. Az elrendezések megfeleltetése a már 

említett okok miatt nem tekinthető problémamentesnek, azonban az így képzett alminta 

elemszámok nagysága (N=16 és 45 között) az érzelem diszkrimináció területén elfogadott 

minta méretekkel már maradéktalanul összevethető. Érdemes kiemelni, hogy az egyes 
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érzelem sorozatokon belül a második almintákba (negatív  pozitív irányba) több csecsemő 

került, ami azt jelenti, hogy a negatív arcokra jobban habituálódtak. Az is megfigyelhető, 

hogy a másodikként látott sorozatoknál is több csecsemőt tudtunk bevonni a szigorúan szűrt 

elemzésekbe, ami pedig az ingeranyaghoz való hozzászokást, azaz szintén egyfajta 

habituálódást jelent. Összességében tehát a módosított paradigma longitudinális mintánkon 

belül is megfelelően működött, az eredmények általánosíthatósága azonban az ismertetett 

eltérések miatt korlátozott. Az érzelem kísérlet során nyert adatok vizsgálatát a továbbiakban 

a nagyobb longitudinális mintán, a standard habituációs kritériumoktól eltérően folytatjuk, 

hogy minél több csecsemőt tudjunk bevonni az anyai jellemzőkkel, ill. a kötődéssel végzett 

elemzésekbe.   

 

 

5.1.2. A 4 hónapos kori érzelem kísérlet eredményei 

 

A teljes longitudinális kutatás a 4 hónapos korban bevont családokat (N=171) összesen 8-9 

hónapon keresztül követte végig, a természetes lemorzsolódás és egyéb tényezők miatt a 12 

hónapos kori anya-gyermek kötődést mérő Idegen Helyzet Teszt (a továbbiakban: SST, 

Strange Situation Test rövidítéseként) eredménnyel is rendelkező anya-gyerek párok száma 

végül N=147-re csökkent. A továbbiakban ezt tekintem végső minta elemszámnak, az 

érzelem kísérletek jellemzőinek ismertetése is ezen a mintán történik. 4 hónapos korban a két 

teljes érzelem sorozatot végig néző, azaz a kísérletet teljesítő csecsemők száma N=128 (87%) 

volt, ezen belül a nemek közötti megoszlás 66 lány (51,6%), és 62 fiú (48,4%) volt. A két 

sorozat bemutatási sorrendjét a kutatás során igyekeztünk kiegyenlíteni, jelen mintán ennek az 

aránya a félelem-szomorú sorozatok között 54%-46% volt, azaz a 4 hónapos csecsemők közül 

69-en látták elsőként a félelem sorozatot, míg 59-en a szomorú érzelmet tartalmazó sorozattal 

találkozhattak elsőként. (A továbbiakban a sorozatokat hasonlóképpen „félelem” és 

„szomorú” megnevezéssel fogom használni.) A sorrend kiegyenlítése a teljes, eredeti mintára 

vonatkozott, amikor a kieső, vagy lemorzsolódó csecsemők számát még pontosan nem 

lehetett tudni. 4 hónapos korban a csecsemők közül 11 (8%) nem tudta egy találkozás 

alkalmával végignézni mindkét sorozatot, a már említett okok (többnyire a kísérlet folytatását 

megakadályozó nyűgös, sírós állapot) miatt, az ő esetükben a sorrend hasonlóképpen az 
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elsőként és másodikként látott sorozatokra vonatkozik, noha az első vizsgálat – ezáltal az első 

sorozat - és annak megismétlése, folytatása között akár egy hét is eltelhetett.     

5.1.2.1.  Nézési idő adatok 

Az alábbi táblázatban a további elemzések szempontjából kiindulási változóknak tekinthető 

nézési idő jellemzőket és eloszlásokat ismertetem. Az Observer XT 9.0© viselkedéselemző 

szoftverrel kinyert változók a következő arcok során mért tiszta nézési időre vonatkoznak:  

 

 1-2. vidám arc  

 7-8. vidám arc (az utolsó két vidám arc) 

 9-10. félelemteli/szomorú arc (az első két negatív arc) 

 15-16. félelemteli/szomorú arc (a két utolsóként látott negatív arc) 

 17-18. vidám arc (utolsóként visszatérő két vidám arc) 

 első nyolc (1-8.) vidám arc  

 második nyolc (9-16.) negatív (félelmet, vagy szomorúságot) érzelmet kifejező arc 

 teljes, 18 arcot tartalmazó sorozat összesített nézési ideje   

 

 

10. táblázat: a félelem sorozat nézési idő (s) paraméterei (4 hó) 
 N Min Max Átlag Szórás Medián Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

1-2. vidám arc 128 11,05 34,56 31,4 4,53 33,03 -2,1 0,21 5,08 0,43 

7-8. vidám arc 128 8,43 34,56 29,62 6,17 32,38 -1,44 0,21 1,46 0,43 

9-10. F arc 128 6,3 34,56 28,19 6,38 30,19 -1,11 0,21 0,76 0,43 

15-16. F arc 128 0 34,56 23,34 10,7 26,89 -0,68 0,21 -0,8 0,43 

17-18. vidám 
arc 

128 0 34,52 23,48 10,22 26,34 -0,61 0,21 -0,86 0,43 

1-8. vidám arc 128 42,01 138,24 122,53 19 130,32 -1,68 0,21 2,91 0,43 

9-16.  F arc 128 19,66 138,24 101,88 30,65 108,09 -0,7 0,21 -0,38 0,43 

Teljes 18 arc 128 83,65 311 247,9 50,38 259,7 -0,8 0,21 -0,002 0,43 

Megjegyzés: F=félelemteli; a vastag és dőlt betűs kiemelés a normalitás sérülését jelzi 
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11. táblázat: a szomorú sorozat nézési idő (s) paraméterei (4 hó) 
 N Min Max Átlag Szórás Medián Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

1-2. vidám arc 128 2,56 34,56 30,74 5,81 32,67 -2,72 0,21 8,97 0,43 

7-8. vidám arc 128 0 34,56 28,74 7,94 32,06 -1,92 0,21 3,59 0,43 

9-10. S arc 128 0 34,56 25,46 8,83 27,41 -1,12 0,21 0,68 0,43 

15-16. S arc 128 0 34,56 22,37 9,98 23,77 -,063 0,21 -0,57 0,43 

17-18. vidám 

arc 
128 0 34,52 25,1 9,69 27,95 -1,05 0,21 0,17 0,43 

1-8. vidám arc 128 8,18 138,24 118,76 24,84 128,3 -1,93 0,21 4,03 0,43 

9-16. S arc 128 3,56 138,24 95,29 32,67 102,65 -0,72 0,21 -0,2 0,43 

Teljes 18 arc 128 59,05 311 239,15 56,70 250,37 -0,95 0,21 0,62 0,43 

Megjegyzés: S=szomorú; a vastag és dőlt betűs kiemelés a normalitás sérülését jelzi 

 

A táblázatok alapján jól látható, hogy a változók eloszlása kivétel nélkül mind negatív irányú 

ferdeséget mutat. A normális eloszlás kritériumának eléréséhez az adatokat tízes alapú 

logaritmus transzformációval próbáltuk javítani, azonban ezzel sem sikerült a változók 

eloszlását maradéktalanul normalizálni, így nemparametrikus tesztekkel folytattuk az 

elemzést. Mindkét sorozat nézési idő változói azt mutatják, hogy a csecsemők a teljes 

bemutatási időhöz képest magas arányban nézték az arcokat (a sorozatok teljes nézési ideje a 

lehetséges 100%-hoz képest 77-80% közé tehető). Fontos szempont továbbá, hogy a 

szakirodalomban is több vizsgálatban megtalálható sorrend hatás miatt elemzéseinket az 

érzelem sorozatok bemutatási sorrendje szerint lebontva is bemutatjuk.  

 

5.1.2.2. Összefüggések sorozaton belül és sorozatok között 

Első lépésként megvizsgáltuk az első nyolc vidám arc és az azt követő nyolc negatív arc, 

valamint a teljes sorozatok nézési idejének alakulását. Azután az 1-2. és 7-8., majd a 9-10. és 

15-16. arcok nézési idejét vetettük össze, Az összefüggések tesztelésére nem-paraméteres 

(Wilcoxon, Mann-Whitney) próbákat használtunk, ami lehetővé teszi két minta 

homogenitásának tesztelését a normalitás feltételének sérülése mellett is.  

 

Első nyolc, második nyolc, és teljes nézési idő: 

- a teljes nézési időben a két sorozat között összevonva nem mutatkozott különbség (Z=-

1,249, p=0,212), ugyanakkor a sorozatok bemutatásának sorrendje szerint - érzelemtől 
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függetlenül - minden esetben az elsőként látott sorozat nézési ideje volt magasabb 

(félelem első: félelem összes > szomorú összes, Z=-5,689, p<0,001; szomorú első: 

szomorú összes > félelem összes, Z=-4,536, p<0,001). 

- az első nyolc vidám archoz képest mindkét sorrendnél csökkent nézési időt mutattak a 

második nyolc negatív arcra, érzelemtől függetlenül (félelem sorozat: Z=-7,548, p<0,001; 

szomorú sorozat: Z=-7,880, p<0,001).  

- a második nyolc, azaz a negatív érzelmek esetében a félelemteli, illetve szomorú arcoknál 

mért összesített nézési idő nem tért el egymástól szignifikánsan (Z=-1,552, p=0,121), a 

teljes nézési időnél jelentkező sorrendhatás viszont itt is megjelent (félelem első: félelem 

> szomorú, Z=-5,327, p<0,001; szomorú első: szomorú > félelem, Z=-3,978, p<0,001). Az 

a tényező, hogy a csecsemő éppen hányadik sorozatot nézi azonban már nem mutatott 

eltérést a negatív arcokra adott reakcióban (elsőként látott félelem vs. elsőként látott 

szomorú: Mann-Whitney Z=-0,37, p=0,711; másodikként ugyanez: Mann-Whitney Z=-

1,36, p=0,174).  

- az eddig tárgyalt összesített nézési időknél nemi különbséget egyetlen esetben találtunk: 

a fiúk hosszabb ideig nézték a félelemteli arcokat a szomorúakhoz képest (medián: 107,29 

vs. 100,69, Z=-2,044, p=0,041), ezt az eredményt azonban felülírta a sorozatok 

sorrendjének hatása.  

 

12. táblázat: a teljes, első nyolc, és második nyolc arc nézési idő középértékei (4 hó) 

 Félelem 
sorozat 

Félelem 
sorozat 1. 

(N=69) 

Félelem 
sorozat 2. 

(N=59) 

Szomorú 
sorozat  

Szomorú 
sorozat 1. 

(N=59) 

Szomorú 
sorozat 2. 

(N=69) 
Összes arc 259,70 271,51 233,50 250,37 272,70 225,21 

1-8. arc 130,32 132,05 128,03 128,3 134,31 124,31 
9-16. arc 108,09 116,93 90,97 102,65 113,90 84,59 

Megjegyzés: a táblázat a nézési idő mediánokat tartalmazza 

   

A habituációs fázisok alatti összefüggések (1-2. arc  7-8. arc, 9-10. arc  15-16. arc): 

- az első nyolc arc közül az első kettő, és az utolsó kettő bemutatása között (1-2. arc  7-8. 

arc) csak abban az esetben találtunk statisztikailag jelentősebb csökkenést, amikor a 

csecsemők már a második sorozatot nézték (félelem első esetén a szomorú sorozatnál: Z=-
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3,606, p<0,001; szomorú első esetén a félelem sorozatnál: Z=-2,843, p=0,004). Az első 

sorozat során a teljes mintát tekintve ilyen csökkenést nem találtunk.    

- a második nyolc, azaz a negatív arcok közül az első kettőnél és az utolsó kettőnél (9-10. 

arc  15-16. arc) mért nézési idő különbsége viszont sorozattól és sorrendtől függetlenül 

is különbözött (félelem: Z=-4,922, p<0,001; szomorú: Z=-3,474, p=0,001)  

 

13. táblázat: az első nyolc és második nyolc arcon belül az első kettő és utolsó kettő arc nézési 

idő középértékei (4 hó) 

 Félelem 
sorozat 

Félelem 
sorozat 1. 

(N=69) 

Félelem 
sorozat 2. 

(N=59) 

Szomorú 
sorozat  

Szomorú 
sorozat 1. 

(N=59) 

Szomorú 
sorozat 2. 

(N=69) 
1-2. arc 33,03 33,46 32,88 32,67 34,56 31,62 
7-8. arc 32,38 33,55 30,09 32,06 34,01 29,55 
9-10. arc 30,19 31,88 26,83 27,41 31,77 24,91 
15-16. arc 26,89 30,46 19,30 23,77 30,20 19,98 

Megjegyzés: a táblázat a nézési idő mediánokat tartalmazza 

 

 

Az érzelemváltásnál mért nézési idő különbségek összefüggései:  

- a 7-8. arc  9-10. arcoknál, azaz a pozitív  negatív irányú váltásnál a nézési idők 

alapján az első két szomorú arcra bármelyik sorrend esetén csökkenést mutattak (Z=-

5,729, p<0,001), a félelemteli arcoknál azonban csak az esetben volt csökkenés, ha a 

félelem sorozatot látták másodikként (Z=-2,74, p=0,006). A pozitív-negatív irányú 

diszkrimináció tehát nem a várt irányban jelent meg, hanem diszkriminációt jelző 

figyelem megújulással ellentétes tendenciát találtunk.  

- a 15-16. arc  17-18. arcoknál, vagyis a negatív  pozitív irányú váltásnál csak a 

szomorú arcok után látott vidám érzelemre jelentkezett valódi diszkrimináció, sorrendtől 

függetlenül (Z=-4,00, p<0,001).   
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14. táblázat: az érzelemváltásoknál mért nézési idő középértékek (4 hó) 

 Félelem 
sorozat 

Félelem 
sorozat 1. 

(N=69) 

Félelem 
sorozat 2. 

(N=59) 

Szomorú 
sorozat  

Szomorú 
sorozat 1. 

(N=59) 

Szomorú 
sorozat 2. 

(N=69) 
7-8. arc 32,38 33,55 30,09 32,06 34,01 29,55 
9-10. arc 30,19 31,88 26,83 27,41 31,77 24,91 
15-16. arc 26,89 30,46 19,30 23,77 30,20 19,98 
17-18. arc 26,34 30,59 22,38 27,95 31,59 24,08 

Megjegyzés: a táblázat a nézési idő mediánokat tartalmazza 

 

5.1.2.3.  A 4 hónapos kori diszkrimináció 

Diszkrimináció a különbségpontszámok alapján  

A különbségpontszámok létrehozásához (Hernandez-Reif és mtsai, 2005 nyomán; 

részletesebben lásd Módszer rész 71. oldal) a két ún. poszt-habituációs arcnak a 7-8. és 15-16. 

arcokat tekintettük, amelyek után az új érzelmet megjelenítő 9-10. és 17-18. arcok 

következtek tesztarcként17. Amennyiben a különbség pontszám pozitív, úgy újdonság 

preferencia valószínűsíthető, amennyiben negatív, úgy pedig ismerősség preferencia mérhető, 

a nulla érték bármelyik preferencia hiányát jelentette. Ez alapján csoportokat képeztünk, 

melyek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

15. táblázat: a különbségpontszámok alapján képzett csoportok megoszlása (4 hó) 

 nincs preferencia 
% (N) 

ismerős preferencia 
% (N) 

újdonság preferencia 
% (N) 

Vidám  Félelem 14% (18) 56% (72) 30% (38) 

Félelem  Vidám 1% (1) 49% (63) 50% (64) 

Vidám  Szomorú 9% (12) 66% (84) 25% (32) 

Szomorú  Vidám 0% (0) 39% (50) 61% (78) 

 

 

A megoszlás alapján látható, hogy a csecsemők a negatív  pozitív irányú érzelemváltást 

követően magasabb arányban diszhabituálódtak a szomorú-vidám váltásnál, mint a félelem  

vidám váltásnál, vagy mint az ellenkező irányban. Ez az eredmény hasonló irányú 

                                                 
17 A különbség pontszám képlete: (teszt 1+2) - (habit 7+8) 
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összefüggést mutat, mint a sorozaton belüli tiszta nézési idők közötti fentebb ismertetett 

kapcsolat.   

 

Diszkrimináció az arányképlet alapján 

Az érzelem diszkriminációt jellemző arányt (részletesen lásd Módszer rész 72. oldal) 

ugyanazon utolsó két habituációs, ill. első két tesztarc nézési ideje alapján képeztük, mint a 

különbség pontszámot18. A diszkrimináció kritériumaként a 0,5 értéknél szignifikánsan 

(p<0,01) nagyobb 0,53 arányértéket állapítottuk meg19. Az érzelemváltásnál mért arányokat 

0,53 érték alatt „nincs diszkrimináció”, 0,53 vagy annál nagyobb arány esetén „van 

diszkrimináció” csoportba soroltuk. A folytonos arány változók, valamint a létrehozott 

csoportok megoszlását láthatjuk a következő két táblázatban.  

 

16. táblázat: az arányérték eloszlás mutatói (4 hó) 

 N Min Max Átlag Szórás Medián 

Vidám  Félelem 128 0,2 0,63 0,49 0,06 0,49 

Félelem  Vidám 127 0 1 0,51 0,15 0,50 

Vidám  Szomorú 126 0 1 0,46 0,10 0,48 

Szomorú  Vidám 128 0 1 0,53 0,15 0,52 

 

 

17. táblázat: az arányok alapján képzett csoportok megoszlása, függetlenség vizsgálata (4 hó) 
 nincs 

diszkrimináció 
% (N) 

van 
diszkrimináció 

% (N) 

 
McNemar teszt 1 

 
binomiális 

próba 

Vidám  Félelem 87% (111) 13% (17) 
p=0,001 

p<0,001 

p<0,001 Félelem  Vidám 68% (87) 31% (40) 

Vidám  Szomorú 89% (114) 9% (12) 
P<0,001 

p<0,001 

Szomorú  Vidám 56% (72) 44% (56) p=0,185, ns 

Megjegyzés: ns=nem szignifikáns;  
1 A McNemar teszt a két ellentétes irányú érzelemváltásnál mért diszkrimináció közötti kapcsolatot teszteli 
 

                                                 
18 Képlet: (teszt1+2)/[(teszt1+2) + (habit7+8)]. A képlet számítási módja miatt összesen 3 esetben fordult elő, 
hogy a 0-val való osztás miatt hiányzó érték generálódott, egy a FV váltásnál, kettő pedig a VS váltásnál. A 
hányados 0,5 ha az új tesztarcok nézési ideje megegyezik az utolsó két habituációs arc nézési idejével. 
19 A 0,53-as értéket úgy határoztuk meg, hogy az egyes érzelemváltásoknál mért diszkriminációs arányok 
varianciáját átlagoltuk, majd egymintás t-próbával kiszámoltuk, hogy a mintában mekkora a legkisebb p=0,01 
szinten szignifikáns átlagos eltérés 0,5-től. 
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A sorozatok sorrendje a félelem  vidám (χ2(1)=4,31, p=0,038), és a vidám  szomorú 

diszkrimináció (χ2(1)=4,85, p=0,028) esetében jelzett szignifikáns sorrendhatást. Mindkét 

esetben az érintett érzelem sorozat elsőként való bemutatása alacsonyabb arányú 

diszkriminációval járt. Az arányképlet alapján elkülönített és a különbségpontszám szerinti 

csoportok összevetése azzal az eredménnyel járt, hogy ezek egymással szinte teljes átfedést 

mutattak, kivéve a különbségpontszám szerinti preferenciát egyik irányba sem mutató 

csecsemők csoportját, aminek igen alacsony elemszáma volt. Ezért a további elemzésekbe az 

arányképlet alapján képzett csoportokat vontuk be.      

 

Összefüggések a félelem és a szomorú sorozatokon belül: 

Az arányképlet alapján diszkriminációt jelző dichotóm változók összefüggését tovább 

vizsgáltuk függetlenséget mérő tesztekkel. Elsőként a sorozatokon belüli kapcsolatokat 

vizsgáltuk meg. A fenti táblázat alapján látható, hogy a félelem sorozat esetében a csecsemők 

véletlenszerű válaszmintázattól mindkét váltásnál eltértek (binomiális próbák p<0,001, 17. 

táblázat 4. oszlop), míg a szomorú sorozatnál csak a vidám  szomorú váltásnál tértek el 

(binomiális próba: p<0,001 és p=0,185). Az eltérések minden esetben alacsonyabb arányú 

diszkriminációt mutatták.  

 

 A pozitív és negatív arcok tiszta nézési ideje és az azt követő érzelemváltás kapcsolata:  

A diszkrimináció alapján képzett csoportokat aszerint is fontos elemezni, hogy az adott 

érzelemváltást megelőző nyolc pozitív vagy nyolc negatív arcot eltérő ideig nézték-e a 

csecsemők. Az eredmények azt mutatják, hogy a vidám  félelem, és a vidám  szomorú 

érzelemváltást megelőző vidám arcokat a diszkrimináló csoport kevesebb ideig nézte, mint a 

nem diszkriminálók (rendre: medián 106,42 vs. 132,57, Mann-Whitney Z=-4,95, p<0,001; 

medián 86,33 vs. 130,11, Mann-Whitney Z=-4,55, P<0,001). A félelem  vidám, illetve 

szomorú  vidám diszkriminációt mutató csecsemők esetében a váltást megelőző nyolc 

negatív arcnál mért nézési idő egyaránt kevesebb volt, mint a diszkriminációt nem mutató 

csecsemőknél (rendre: medián 78,01 vs. 120,08, Mann-Whitney Z=-5,65, p<0,001; medián 

83,01 vs. 113,11, Mann-Whitney Z=-4,61, p<0,001). Mindez azt mutatja, hogy a habituációs 

(nyolc vidám, nyolc negatív) arcoknál mért csökkenő, vagy alacsonyabb figyelmi választ 

követő megnövekedett nézési idő (azaz diszhabituáció) folyamata mintánkban a pozitív  

negatív, és negatív  pozitív irányú érzelemváltásnál is bekövetkezett a csecsemők egy 

részénél. 
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 Az első és második érzelemváltás kapcsolata:  

Fontos kérdés, hogy az érzelempároknál [vidám – félelem (a továbbiakban: VF), félelem – 

vidám (FV), ill. vidám – szomorú (VS), szomorú – vidám (SV)] van-e kapcsolat a pozitív  

negatív, ill. a negatív  pozitív irányú diszkriminációk között. Vagyis azok a csecsemők, akik 

egyik irányban meg tudták különböztetni az új érzelmet a régitől, vajon a másik irányban is 

hasonló, vagy attól eltérő reakciót mutattak. A félelem sorozatnál a diszkriminációs csoportok 

megoszlásában a két váltás között szignifikáns változást találtunk (McNemar teszt: p=0,001), 

s ezt elsősorban a lányoknál előforduló változás eredményezte (lányok McNemar teszt: 

p=0,002; fiúk: p=0,167). A VF irányban nem diszkrimináló lányok aránya (88%) FV irányban 

63%-ra csökkent, míg a VF irányú diszkrimináció (12%) később a FV váltásnál 37%-ra nőtt, 

azonban a VF diszkrimináció csak a csoport felénél maradt FV irányban is stabil. A 

csecsemők nemétől függetlenül hasonló mintázatot láttunk a szomorú sorozatnál (McNemar 

teszt: p<0,001). A VS irányban nem diszkriminálók aránya 89%-ról 56%-ra csökkent a 

második érzelemváltásnál, a diszkrimináció pedig 9%-ról 44%-ra nőtt, azonban azoknak a 

csecsemőknek az aránya, akik eltérő irányú diszkriminációt mutattak a két váltásnál igen 

magas (42% és 43%) volt. Az egyénen belüli stabilitás tehát egyik sorozat esetében sem volt 

jelentős (Cohen kappa értékek nem szignifikánsak). Az összefüggéseket az alábbi 10. és 11. 

ábrákon mutatjuk be.  

 

10. ábra: A félelem sorozaton belüli diszkriminációk alakulása (4 hó) 
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11. ábra: A szomorú sorozaton belüli diszkriminációk alakulása (4 hó) 

 

 

 

Összefüggések sorozatok között: 

 

A következő lépésben a sorozatok közötti kapcsolatokra is kíváncsiak voltunk. A vidám  

félelem és a vidám  szomorú diszkrimináció mintázata összességében nem jelzett 

szignifikáns eltérést a diszkriminációs csoportok alakulásában (McNemar teszt: p=0,405). 

Mindez azt jelenti, hogy mindkét érzelemváltás esetében a nem diszkriminálók aránya igen 

magas maradt (87% és 89%), míg a diszkriminálók alacsony száma sem változott jelentősen. 

Egyénen belüli stabilitás azonban nem volt jellemző (Cohen kappa értékek nem 

szignifikánsak). Fordítva, a félelem  vidám és szomorú  vidám diszkrimináció azonban 

összességében tendencia szintű változást mutatott (McNemar teszt: p=0,067), amely 

jelentősebb volt a fiúcsecsemőknél (McNemar teszt: p=0,024). A nemek közötti csekély 

különbség azonban az alapvető összefüggés irányát nem befolyásolja. Eszerint a sikeres FV 

diszkrimináció valamennyivel alacsonyabb arányú volt (31%), mint a SV irányú 

diszkrimináció (44%; fiúknál ez az arány rendre 26% és 47% volt). Ugyanakkor mind a nem 

diszkriminálók, mind a diszkriminálók viszonylag nagy eséllyel mutathattak eltérő irányú 

érzelem diszkriminációt a két sorozat között (Cohen kappa értékek nem szignifikánsak).  
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12. ábra: A pozitív  negatív irányú diszkriminációk alakulása (4 hó) 

 

 

13. ábra: A negatív  pozitív irányú diszkriminációk alakulása (4 hó) 

 

 

Összességében tehát azt lehet megállapítani, hogy a félelem és szomorú sorozatokon belül is 

többnyire megváltozott mintázatok jelentek meg, ugyanis azoknak a csecsemőknek jó része, 

akik az első nyolc vidám arc után nem diszhabituálódtak az első két negatív arcra, később, a 

negatív arcokat követő vidám arcokra figyelem megújulást mutattak. Ugyanakkor azok a 

csecsemők sem mind diszkrimináltak negatív  pozitív irányban, akik az első nyolc vidám 

arc után diszhabituációt mutattak a negatív arcok láttán. A pozitív  negatív irányú 

diszkriminációs képesség a két negatív érzelem esetében hasonló volt, aminek hátterében az 

összességében alacsonyabb arányú sikeres megkülönböztetés állhat (lásd 17. táblázat 1-2. 
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oszlop). A negatív  pozitív váltásnál a vidám arcok diszkriminációja azonban eltérést 

mutatott a sorozatok között, vagyis a FV irányú diszkrimináció aránya alacsonyabb volt, mint 

a SV irányban mutatott diszkrimináció. Az egyénen belüli stabilitás egyik sorozaton belül, 

vagy sorozatok között sem volt jellemző.     

 

5.1.3. A 9 hónapos kori érzelem kísérlet eredményei 

 

A 4 hónapos kori adatok ismertetése után a 9 hónapos korban végzett érzelem kísérlet 

eredményeit ismertetjük. Mint azt korábban a 4 hónaposoknál jeleztük, a végső mintába a 

longitudinális kutatás során végül N=147 csecsemő került be, akiknek 12 hónapos kori 

kötődés adatuk is van. Ebből a mintából a teljes 9 hónapos kori érzelem adattal is rendelkező 

csecsemők száma N=113 (77%) volt. A nemek közötti megoszlás fele-fele arányú volt, 57 

lány (50,4%) és 56 fiú (49,6%) szerepel a mintában. Az érzelem sorozatok bemutatási 

sorrendje a következő arányban alakult: a csecsemők 53%-a (N=60) a félelem sorozatot nézte 

meg elsőként, 47%-a (N=53) pedig a szomorú sorozattal találkozott először. A 9 hónapos 

életkorban a csecsemőknél 19 (17%) esetben kellett az egyik sorozatot megismételni egy 

későbbi időpontban annak érdekében, hogy mindkét sorozatról legyen megbízható nézési idő 

adatunk. Ez az arány magasabb a 4 hónapos kori ismétlésnél, ennek oka elsősorban az 

életkorból fakadó mozgásfejlődési eltérésben keresendő, a 9 hónaposok ugyanis jelentősen 

nagyobb mozgásigénnyel rendelkeznek, ezáltal az 5-6 perc hosszúságú sorozatokat bizonyos 

esetekben nehezebben bírták végigülni.   

5.1.3.1.  Nézési idő adatok 

Az alábbi 18. táblázatban a további elemzések szempontjából kiindulási változóknak 

tekinthető nézési idő jellemzőket és eloszlásokat ismertetjük, melyek megegyeznek a 4 

hónapos kori változókkal.  

 1-2. vidám arc  

 7-8. vidám arc (az utolsó két vidám arc) 

 9-10. félelemteli/szomorú arc (az első két negatív arc) 

 15-16. félelemteli/szomorú arc (a két utolsóként látott negatív arc) 

 17-18. vidám arc (utolsóként visszatérő két vidám arc) 



102 
 

 első nyolc vidám arc  

 második nyolc negatív (félelmet, vagy szomorúságot) érzelmet kifejező arc 

 teljes, 18 arcot tartalmazó sorozat összesített nézési ideje   

 

18. táblázat: a félelem sorozat nézési idő (s) paraméterei 9 hónaposoknál 
 N Min Max Átlag Szórás Medián Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

1-2. vidám arc 113 11,80 34,56 30,70 4,69 32,50 -1,70 0,23 3,15 0,45 

7-8. vidám arc 113 4,15 34,56 26,06 7,76 28,42 -0,89 0,23 -0,15 0,45 

9-10. F arc 113 5,74 34,56 25,02 6,89 25,80 -0,69 0,23 0,01 0,45 

15-16. F arc 113 0,61 34,56 21,17 8,71 23,37 -0,48 0,23 -0,65 0,45 

17-18. vidám 
arc 

113 0,79 34,52 22,68 8,74 23,81 -0,55 0,23 -0,55 0,45 

1-8. vidám arc 113 41,37 138,24 112,81 20,86 118,66 -1,08 0,23 0,96 0,45 

9-16. F arc 113 27,69 138,24 90,28 25,11 90,00 -0,12 0,23 -0,57 0,45 

Teljes 18 arc  113 95,84 311,00 225,76 46,86 228,87 -0,38 0,23 -0,23 0,45 

Megjegyzés: F=félelemteli; a vastag és dőlt betűs kiemelés a normalitás sérülését jelzi 

 

19. táblázat: a szomorú sorozat nézési idő (s) paraméterei 9 hónaposoknál 
 N Min Max Átlag Szórás Medián Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

1-2. vidám arc 113 16,58 34,56 30,48 4,42 31,58 -1,30 0,23 1,12 0,45 

7-8. vidám arc 113 3,96 34,56 26,10 7,15 27,28 -0,97 0,23 0,48 0,45 

9-10. S arc 113 3,84 34,56 23,07 7,62 23,72 -0,49 0,23 -0,47 0,45 

15-16. S arc 113 0,71 34,56 18,11 8,41 18,31 0,06 0,23 -0,65 0,45 

17-18. vidám 
arc 

113 0,00 34,52 21,99 8,89 24,02 -0,55 0,23 -0,56 0,45 

1-8. vidám arc 113 59,50 138,24 112,01 21,00 117,06 -0,80 0,23 -0,38 0,45 

9-16. S arc 113 27,32 138,24 81,95 24,20 84,05 -0,18 0,23 -0,05 0,45 

Teljes 18 arc 113 113,78 302,82 215,95 46,10 222,16 -0,42 0,23 -0,39 0,45 

Megjegyzés: S=szomorú; a vastag és dőlt betűs kiemelés a normalitás sérülését jelzi 
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A táblázatok alapján látható, hogy a változók egy jelentős részének az eloszlása negatív 

irányú ferdeséget mutat. A normális eloszlás kritériumának teljesítéséhez az adatokat tízes 

alapú logaritmus, illetve négyzetgyök transzformációval is próbáltuk javítani. A 

transzformációk hatására azonban továbbra sem sikerült a változók jelentős részének 

eloszlását normalizálni, ezért a 9 hónapos kori változókkal is nem-parametrikus teszteket 

használtunk. A teljes bemutatási időkhöz képest a 9 hónaposok valamivel kevesebbet nézték 

összességében az érzelem sorozatokat, az összes nézési idő kb. 70-73% arányú volt, ami mind 

a félelem (Z=-4,04, p<0,001), mind a szomorú sorozat (Z=-4,07, p<0,001) esetében 

szignifikánsan kevesebb volt, mint 4 hónapos korban.   

 

5.1.3.2.  Összefüggések sorozaton belül és sorozatok között 

Első nyolc, második nyolc, és teljes nézési idő: 

- a teljes nézési időben a két sorozat között összevonva tendencia szintű különbség 

mutatkozott (Z=-1,772, p=0,076), ugyanakkor a sorozatok bemutatásának sorrendje 

szerint - érzelemtől függetlenül - minden esetben az elsőként látott sorozat nézési ideje 

volt magasabb (félelem első: félelem összes > szomorú összes, Z=-5,514, p<0,001; 

szomorú első: szomorú összes > félelem összes, Z=-4,209, p<0,001). 

- az első nyolc vidám archoz képest mindkét sorrendnél csökkent nézési időt mutattak a 

második nyolc negatív arcra, érzelemtől függetlenül (félelem sorozat: Z=-8,088, p<0,001; 

szomorú sorozat: Z=-8,817, p<0,001).  

- a második nyolc, azaz a félelemteli, illetve szomorú arcoknál mért összesített nézési 

időnél azok a csecsemők, akik elsőként a félelem sorozattal találkoztak, valóban 

hosszabban nézték a félelemteli arcokat a későbbi szomorúhoz képest (Z=-5,455, 

p<0,001), akik viszont elsőként a szomorú sorozatot látták, a szomorú arcokat nézték 

szignifikánsan hosszabb ideig (Z=-2,213, p<0,027). Megvizsgálva, hogy a csecsemő 

éppen hányadik sorozatot nézi azonban már nem vezetett hasonló eredményhez (elsőként 

látott félelem vs. elsőként látott szomorú: Mann-Whitney Z=-1,533, p=0,125; 

másodikként ugyanez: Mann-Whitney Z=-1,105, p=0,269).  

- a nemi különbségeket elemezve azt az eredményt kaptuk, hogy a fiúk összességében 

kevesebb ideig nézték a szomorú arcokat a félelemhez képest (Z=-2,529, p=0,011), míg a 
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lányoknál ilyen irányú eltérés nem mutatkozott. Az eredményt azonban a sorozatok 

sorrendje módosította: a fiúk csak abban az esetben nézték hosszabb ideig a félelemteli 

arcokat, ha a félelem sorozatot látták elsőként (Z=-3,993, p<0,001).  

 

20. táblázat: a teljes, első nyolc, és második nyolc arc nézési idő középértékei (9 hó) 

 Félelem 
sorozat 

Félelem 
sorozat 1. 

(N=60) 

Félelem 
sorozat 2. 

(N=53) 

Szomorú 
sorozat 

Szomorú 
sorozat 1. 

(N=53) 

Szomorú 
sorozat 2. 

(N=60) 
Összes arc 228,87 250,70 207,57 222,16 238,27 208,88 
1-8. arc 118,66 122,74 111,23 117,06 125,26 109,68 
9-16. arc 90,00 101,62 78,56 84,05 89,04 78,61 

Megjegyzés: a táblázat a nézési idő mediánokat tartalmazza 

 

A habituációs fázisok alatti összefüggések (1-2. arc  7-8. arc, 9-10. arc  15-16. arc): 

- az első nyolc (vidám) arc sorozaton belül az első kettő és az utolsó kettő bemutatása 

között (1-2. arc  7-8. arc) érzelem sorozattól és sorrendtől függetlenül nézési idő 

csökkenést találtunk (félelem sorozat: Z=-6,355, p<0,001; szomorú sorozat: Z=-6,302, 

p<0,001).     

- a második nyolc, azaz a negatív arcok első kettőnél és utolsó kettőnél (9-10. arc  15-16. 

arc) mért nézési idő különbsége szintén sorozattól és sorrendtől függetlenül mutatott 

csökkenést (félelem: Z=-4,044, p<0,001; szomorú: Z=-,234, p<0,001). 

 
21. táblázat: az első nyolc és második nyolc arcon belül az első kettő és utolsó kettő nézési 
idő középértékei (9 hó) 
 Félelem 

sorozat 
Félelem 

sorozat 1. 
(N=60) 

Félelem 
sorozat 2. 

(N=53) 

Szomorú 
sorozat 

Szomorú 
sorozat 1. 

(N=53) 

Szomorú 
sorozat 2. 

(N=60) 
1-2. arc 32,50 33,42 30,60 31,58 32,56 30,45 
7-8. arc 28,42 29,88 27,43 27,28 28,38 26,89 
9-10. arc 25,80 26,79 25,31 23,72 25,69 22,45 
15-16. arc 23,37 24,01 21,35 18,31 20,19 15,30 

Megjegyzés: a táblázat a nézési idő mediánokat tartalmazza 
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Az érzelemváltásnál mért nézési idő különbségek összefüggései:  

- a 7-8. arc  9-10. arcoknál, azaz a pozitív  negatív irányú váltásnál a nézési idők 

alapján az első két szomorú arcra bármelyik sorrend esetén csökkenést mutattak (Z=-4,5, 

p<0,001), a félelemteli arcoknál azonban csak az esetben volt tendencia szintű csökkenés, 

ha a félelem sorozatot látták elsőként (Z=-1,850, p=0,064). A pozitív-negatív irányú 

diszkrimináció tehát nem jelent meg, vagyis a diszkriminációt jelző figyelem megújulással 

ellentétes tendenciát találtunk.  

- a 15-16. arc  17-18. arcoknál, vagyis a negatív  pozitív irányú váltásnál a szomorú 

arcok után látott vidám érzelemre sorrendtől függetlenül valódi diszkrimináció 

jelentkezett (Z=-4,642, p<0,001), míg a félelemnél ugyanez a hatás csak abban az esetben 

fordult elő, amikor a félelem sorozatot látták elsőként (Z=-2,116, p=0,034).     

 

22. táblázat: az érzelemváltásoknál mért nézési idő középértékek (9 hó) 

 Félelem 
sorozat 

Félelem 
sorozat 1. 

(N=60) 

Félelem 
sorozat 2. 

(N=53) 

Szomorú 
sorozat 

Szomorú 
sorozat 1. 

(N=53) 

Szomorú 
sorozat 2. 

(N=60) 
7-8. arc 28,42 29,88 27,43 27,28 28,38 26,89 
9-10. arc 25,80 26,79 25,31 23,72 25,69 22,45 
15-16. arc 23,37 24,01 21,35 18,31 20,19 15,30 
17-18. arc 23,81 26,53 21,75 24,02 26,28 20,48 

Megjegyzés: a táblázat a nézési idő mediánokat tartalmazza 

 

5.1.3.3.  A 9 hónapos kori diszkrimináció 

Diszkrimináció a különbségpontszámok alapján:  

A különbségpontszámok számítási módja megegyezett a 4 hónaposoknál ismertetett eljárással 

(Hernandez-Reif és mtsai, 2005 nyomán). Amennyiben a tesztarcok és az utolsó két 

habituációs arc közötti különbség pontszám pozitív volt, újdonság preferencia 

valószínűsíthető, amennyiben pedig negatív volt, úgy a tesztarcoknál csökkenő nézési időt 

mértünk, ami ismerősség preferenciát implikál. A nulla érték bármelyik preferencia hiányát 

jelentette. A különbség pontszám alapján képzett csoportok megoszlását a 23. táblázat 

tartalmazza. Az arányok a 4 hónapos eredményekhez hasonlóan alakultak: a csecsemők 
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legmagasabb arányban a szomorú  vidám váltásnál diszhabituálódtak, a vidám-félelem 

érzelempárnál pedig hasonló arányok jelentkeztek mindkét irányú váltásnál.  

 

23. táblázat: a különbség pontszámok alapján képzett csoportok megoszlása (9 hó) 

 nincs preferencia 
% (N) 

ismerős preferencia 
% (N) 

újdonság preferencia 
% (N) 

Vidám  Félelem 4% (5) 53% (60) 43% (48) 

Félelem  Vidám 0% (0) 44% (50) 56% (63) 

Vidám  Szomorú 3% (3) 66% (75) 31% (35) 

Szomorú  Vidám 1% (1) 31% (35) 68% (77) 

 

 

Diszkrimináció az arányképlet alapján: 

Az érzelem diszkriminációt a már ismert módon számított arány20 alapján kategorizáltuk úgy, 

hogy az érzelemváltásnál mért arányokat 0,53 érték alatt „nincs diszkrimináció”, 0,53 vagy 

annál nagyobb arány esetén „van diszkrimináció” csoportba soroltuk21. A folytonos arány 

változók, valamint a létrehozott csoportok megoszlását a következő táblázatokban láthatjuk:  

 

24. táblázat: az arányérték eloszlás mutatói (9 hó) 

 N Min Max Átlag Szórás Medián 

Vidám  Félelem 113 0,27 0,73 0,49 0,09 0,50 

Félelem  Vidám 113 0,16 0,87 0,52 0,12 0,52 

Vidám  Szomorú 113 0,14 0,75 0,47 0,09 0,47 

Szomorú  Vidám 113 0 0,96 0,55 0,15 0,54 

 

 

  

                                                 
20 Képlet: (teszt1+2)/[(teszt1+2) + (habit7+8)]. A hányados 0,5 ha az új tesztarcok nézési ideje megegyezik az 
utolsó két habituációs arc nézési idejével. 
21 A 0,53-as értéket a teljes mintára az összes érzelemváltásnál mért arányok varianciájának átlagolása után 
számoltuk, ld. 103. oldal. 
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25. táblázat: az arányképlet alapján képzett csoportok megoszlása és függetlenség vizsgálatuk 

 nincs  
diszkrimináció  

% (N) 

van  
diszkrimináció  

% (N) 

 
McNemar 

teszt 

 
binomiális 

próba 
Vidám  Félelem 77% (87) 23% (26) 

p=0,005 
p<0,001 

p=0,132, ns Félelem  Vidám 57,5% (65) 42,5% (48) 

Vidám  Szomorú 85% (96) 15% (17) 
p<0,001 

p<0,001 

p=0,707, ns Szomorú  Vidám 48% (54) 52% (95) 

Megjegyzés: ns=nem szignifikáns 

 

Az érzelem sorozatok bemutatásának sorrendje miatt a vidám  szomorú diszkriminációs 

arányokban volt eltérés (χ2(1)=4,39, p=0,036). A szomorú sorozat elsőként való bemutatása 

alacsonyabb arányú diszkriminációval járt, mint amikor megelőzte a félelem sorozat.  

A 4 hónaposokhoz hasonlóan az elemzéseket az arányok alapján képzett csoportokkal 

folytatjuk, mivel a különbségpontszám szerinti csoportokkal teljes átfedés mutatkozott. Mivel 

a preferenciát nem mutató csoportoknak elenyészően alacsony elemszámai voltak, úgy véljük, 

hogy a különbségpontszám szerinti hármas felosztás az arány alapú felosztáshoz viszonyítva 

nem járt együtt több érdemi információval a diszkriminációra vonatkozóan.  

 

Összefüggések a félelem és a szomorú sorozatokon belül: 

 

Az arányképlet alapján mindkét sorozatnál kisebb arányú diszkrimináció látható a pozitív  

negatív váltásnál (binomiális próbák: p<0,001, 25. táblázat, 4. oszlop), míg a sorozatok végére 

a csoportok közötti arányok nagyjából kiegyenlítődtek (binomiális próbák: p=0,132 és 

p=0,707), ami azt jelenti, hogy a negatív  pozitív váltás markánsabb változást hozott a 

nézési idő viselkedésben.   

 

 A pozitív és negatív arcok tiszta nézési ideje és az azt követő érzelemváltás kapcsolata:  

A diszkrimináció alapján képzett csoportoknál azt is megvizsgáltuk, hogy az 

érzelemváltásokat megelőző nyolc pozitív vagy nyolc negatív arc nézési idejében volt-e 

eltérés aszerint, hogy utána hogyan diszkrimináltak a csecsemők. A vidám  félelem 

érzelemváltást megelőző vidám arcokat a diszkriminációt mutató csecsemők kevesebbet 

nézték, mint akik nem diszkrimináltak (medián: 96,05 vs. 122,19; Mann-Whitney Z=-5,44, 

p<0,001), amit a vidám  szomorú váltásnál is kimutattunk (medián: 88,8 vs. 122,08; Mann-

Whitney Z=-4,28, p<0,001). Ezzel szemben a második érzelemváltásnál már csak a félelem  
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vidám váltást előzte meg a diszkriminálóknál a félelemteli arcokra adott csökkent nézési idő 

(medián: 83,0 vs. 96,79; Mann-Whitney Z=-2,95, p=0,003). A szomorú  vidám váltást 

megelőző szomorú arcok nézési idejében nem volt jelentős eltérés (medián: 81,84 vs. 86,7; 

Mann-Whitney Z=-1,64, p=0,10). Ezek az eredmények a 4 hónaposokéval többnyire 

megegyeznek, és azt mutatják, hogy a habituációs fázis alatt bemutatott érzelmeknél mért 

figyelmi válasz markánsabb csökkenését - a szomorú  vidám váltást kivéve, ahol a 

diszkrimináló és nem diszkriminálók csoportja hasonló mértékben nézte a szomorú arcokat - 

diszhabituáció követte.  

 

 Az első és második érzelemváltás kapcsolata: 

A kétféle érzelempár pozitív  negatív, ill. a negatív  pozitív irányú diszkriminációja között 

a félelem sorozatnál (lásd 25. táblázat 3. oszlop) eltérést találtunk (McNemar teszt: p=0,005). 

Tehát a VF irányban nem diszkriminálók aránya (77%) később FV irányban 58%-ra csökkent, 

ami értelemszerűen a diszkriminálók arányában tapasztalt növekedéssel járt együtt. A VF 

irányban diszkriminálóknak azonban csak kb. az egyharmada (35%) diszkriminált a másik 

irányban is. A szomorú sorozatnál (lásd 25. táblázat 3. oszlop) a diszkriminációs csoportok 

között szintén változás jelentkezett (McNemar teszt: p<0,001). Az első váltásnál - vidám  

szomorú irányban – diszhabituálódók arányához (15%) képest a SV váltásnál jelentősen 

többen diszkrimináltak (52%). Az első érzelemváltásnál diszkriminálók és nem 

diszkriminálók csoportjain belül azonban a sorozat végi váltásnál jelentős mértékű 

átrendeződés mutatkozott, az egyénen belüli stabilitás tehát csekély volt. Az összefüggéseket 

az alábbi ábrákon mutatjuk be.  

14. ábra: A félelem sorozaton belüli diszkriminációk alakulása (9 hó) 
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15. ábra: A szomorú sorozaton belüli diszkriminációk alakulása (9 hó) 

 

 

 

Összefüggések sorozatok között: 

 

  A következő elemzés a sorozatok közötti kapcsolatokra irányult. A vidám  félelem és 

vidám  szomorú diszkriminációs mintázatok között szignifikáns változás nem volt 

(McNemar teszt: p=0,20). Vagyis a vidám  félelem irányban diszkriminálók alacsony 

aránya (23%) nem tért el jelentősen a vidám  szomorú irányban diszkriminálók arányától 

(15%). A VF irányban diszkriminálók jelentős része (92%) VS irányban viszont nem 

diszkriminált, míg a nem diszkriminálók a másik érzelempárnál is nagyobb eséllyel maradtak 

a nem diszkriminálók között (lásd 16. ábra). A negatív  pozitív irányú megkülönböztetés 

szintén nem mutatott jelentős eltérést a félelem és a szomorú érzelmet követő váltásoknál 

(McNemar teszt: p=0,20). A FV diszkrimináció a SV váltásnál diszkriminálók arányától nem 

tért el jelentősen (43% és 52%), a csecsemők pedig az esetek kb. felében ellentétes irányban 

diszkrimináltak a sorozatok között (lásd 17. ábra). A csecsemők neme nem volt hatással 

ezekre az összefüggésekre, valamint egyénen belüli stabilitást sem találtunk.  
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16. ábra: A pozitív  negatív irányú diszkriminációk alakulása (9 hó) 

 

 

17. ábra: A negatív  pozitív irányú diszkriminációk alakulása (9 hó) 

 

 

 

A 9 hónapos eredmények összefoglalva azt mutatják, hogy mind a félelem, mind a szomorú 

sorozaton belül megfigyelhető a pozitív  negatív diszkrimináció hiányát követő negatív  

pozitív irányú érzelem megkülönböztetési arány növekedése, ami a szomorú sorozatnál volt 

markánsabb változás. Ez azt jelenti, hogy a kétféle irányú érzelemváltásra adott nézési idő 

reakciók között jelentős egyénen belüli eltérés van. Sorozatok között pedig azt lehetett látni, 

hogy a VF és VS irányú első érzelemváltás a diszkriminálók alacsonyabb arányának 

stabilitását mutatta érzelemtől függetlenül. Egyénen belül azonban a stabilitás a 

diszkrimináció hiányára vonatkozott, tehát aki a vidám arcokat követő félelemteli arcokra 
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nem mutatott megnövekedett nézési időt, az a szomorú arcoknál sem diszkriminált, a 

diszkriminálók jelentős része ellentétesen reagált a két sorozat között. A második 

érzelemváltás a FV és SV irányban diszkrimináló vs. nem diszkrimináló csoportok 

kiegyenlítettebb arányát mutatta, azonban a diszkrimináció mintázat nem volt állandó, tehát 

azoknak a csecsemőknek, akik pl. a félelemteli arcok után észrevették, hogy az utolsó két arc 

eltérő (vidám) volt, csak kb. fele mutatott hasonló reakciót a szomorú  vidám váltásnál.   

 

5.1.4. Összefüggések a 4 és 9 hónapos kori érzelem kísérletek eredményei között  

A 4 és 9 hónapos kori érvényes érzelem kísérlettel rendelkező csecsemők száma N=106 volt, 

a nemek közötti megoszlás kiegyenlített volt (53 lány, 53 fiú). A 4 és 9 hónapos kori sorrend 

szintén kiegyenlített arányt mutatott: azok közül, akik 4 hónaposan a félelem sorozatot látták 

elsőként (N=56), 9 hónapos korban 31-en (55%) ismét a félelem sorozattal találkoztak 

először, 25-en (45%) pedig a szomorú sorozattal. A 4 hónapos kori szomorú sorozattal kezdő 

csecsemők pedig később 50-50%-os arányban kerültek 9 hónaposan a félelem első, ill. a 

szomorú első sorrendű csoportba. A kiegyenlítettség miatt a továbbiakban az elemzéseket 

sorrendtől függetlenül végezzük. Statisztikai próbák közül a tiszta nézési idő adatoknál 

Spearman-féle rangkorrelációs eljárást, összetartozó mintás variancia-analízist, valamint 

nemparaméteres post-hoc teszteket alkalmaztunk, a diszkriminációs csoportok közötti 

összefüggést McNemar próbával teszteltük.    

 

Összefüggések a tiszta nézési idő adatok között 

Az életkorok közötti stabilitást és változást korrelációs eljárással és összetartozó mintás 

variancia-analízissel vizsgáltuk. A nézési idők nem mutattak életkori stabilitást jelentő 

együttjárást (a Spearman rangkorrelációk nem szignifikánsak). A változásokkal kapcsolatos 

eredmények szerint az egyik jellemző a 9 hónapos kori nézési idő csökkenés volt. A 9 

hónapos kori összes nézési idő (félelem sorozat: F(1,104)=20,72, p<0,001, Eta2=0,166; 

szomorú sorozat: F(1,104)=18,17, p<0,001, Eta2=0,149). Mind az első nyolc 

(F(1,104)=23,51, p<0,001, Eta2=0,184), mind a második nyolc arc nézési ideje (félelem: 

F(1,104)=16,24, p<0,001, Eta2=0,135; szomorú: F(1,104)=17,34, p<0,001, Eta2=0,143), 

alacsonyabb volt, mint 4 hónapos korban, amit post-hoc tesztek is megerősítettek (Wilcoxon-

próbák p<0,001 szinten szignifikánsak).  
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Az életkori összehasonlítás nemi különbséget is eredményezett: a fiúcsecsemők a félelem 

sorozatot az életkori csökkenés mellett hosszabb ideig nézték, mint a szomorú sorozatot 

(összes nézési idő: F(1,104)=7,63, p=0,007, Eta2=0,068; első nyolc arc: F(1,104)=6,90, 

p=0,01, Eta2=0,062; második nyolc arc: F(1,104)=6,33, p=0,013, Eta2=0,057). A különbség a 

4 hónapos kori negatív arcoknál (Z=-2,17, p=0,030, medián 118,08 vs. 102,74), ill. a 9 

hónapos kori negatív arcok (t(52)=2,57, p=0,013, átlag 94,56 vs. 84,44) és ennek 

következtében a teljes félelem sorozat (t(52)=2,25, p=0,029, átlag 235,83 vs. 220,63) nézési 

idejénél mutatkozott. A fiúknál tapasztalt félelemre adott hosszabb nézési idő azonban 

mindkét életkorban a sorrendhatás miatt keletkezett (lásd 90. oldal). A szomorú sorozatnál 

ilyen eltérést nem találtunk.  

 

Összefüggések a diszkriminációs változók között 

A 4 és 9 hónapos korban a diszkrimináció arány szerinti csoportok életkori változását is 

megvizsgáltuk. A diszkriminációs képesség folytonosságát, illetve változását sorozatokon 

belül teszteltük.   

 

Félelem sorozat:  

 

- a vidám  félelem irányú diszkriminációnál összességében szignifikáns változás volt 4-

ről 9 hónapos korra (McNemar teszt: p=0,017), de ez igazán csak a lányoknál bizonyult 

szignifikánsnak (lányok McNemar teszt: p=0,021; fiúk McNemar teszt: p=0,388). 

Lányoknál a 4 hónapos kori diszkrimináció hiánya (87%) 9 hónapos korban 

szignifikánsan alacsonyabb arányú volt (72%), a 4 hónapos kori diszkrimináció (13%) 

viszont 9 hónapos korra 28%-ra nőtt, és a 4 hónapos kori diszkrimináció is stabilnak 

bizonyult (a 13%-on belül 86% továbbra is diszkriminált, Cohen kappa=0,47, p<0,001).  
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18. ábra: a vidám  félelem diszkrimináció életkori összefüggése 

 

 

- a félelem  vidám diszkrimináció növekedése 4-ről 9 hónapos korra tendencia szintű 

(McNemar teszt: p=0,098). Összességében a 4 hónapos kori diszkrimináció hiánya (70%) 

9 hónapos korra 58%-os arányra csökkent. A 4 hónapos kori diszkrimináció aránya (30%) 

valamelyest növekedett (42%), de a korai diszkriminálóknak csupán 36%-a mutatott 

azonos 9 hónapos kori viselkedést. Tehát mind a nem diszkriminálók, mind a 

diszkriminálók viszonylag nagy eséllyel mutathattak eltérő irányú érzelem diszkriminációt 

a két életkorban. A 4 és 9 hónapos kori diszkriminációs képesség alakulása egyénen belül 

sem volt stabil (Cohen kappa értékek nem szignifikánsak).    

19. ábra: a félelem  vidám diszkrimináció életkori összefüggése 
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Szomorú sorozat:  

 

- a vidám  szomorú váltásnál a diszkrimináló vs. nem diszkrimináló csoportok 

összességében és nemek szerint sem mutattak életkorok között jelentősen eltérő arányú 

megoszlást (McNemar teszt: p=0,332). A 4 hónaposan nem diszkrimináló csoport jelentős 

hányada (88%) 9 hónapos korban sem mutatott diszkriminációt, míg a 4 hónapos korban 

sikeresen diszkrimináló csecsemőknek (10%) 9 hónapos korban kevesebb, mint a fele 

diszkriminált. Az egyénen belüli stabilitás (főleg a nem diszkriminálók miatt) szignifikáns 

volt (Cohen kappa=0,23, p=0,015).   

 

20. ábra: a vidám  szomorú diszkrimináció életkori összefüggése 

 

 

 

- a szomorú  vidám diszkrimináció megoszlása 4 és 9 hónapos kor között jócskán 

változott, de a változás iránya egyik nemben sem volt szignifikánsan eltérő, (McNemar 

teszt: p=0,374). A 4 hónaposan diszkriminációt nem mutató csecsemők aránya (57%) 9 

hónapos korban is hasonló maradt (49%), ezen belül a 4 hónaposan nem diszkriminálók 

csoportjának később a 42%-a nem diszkriminált. A 4 hónaposan diszkrimináló csecsemők 

aránya (43%) 9 hónapos korban is hasonló (51%), de a nem diszkriminálókhoz hasonlóan 

a csoporton belül jelentős életkori változás volt, amennyiben közülük 59% 9 hónaposan 

nem diszkriminált. Az egyénen belüli állandóság ennek következtében csekély mértékű 

volt (kappa=-0,17, p=0,082).  
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21. ábra: a szomorú  vidám diszkrimináció életkori összefüggése 

 

 

 

Összefoglalva a 4 és 9 hónapos longitudinális változásokat, kiemelendő az életkorral 

összességében csökkenő nézési idő, ami a habituációs szakirodalomban is alátámasztott 

jelenség (ld. Colombo és mtsai, 2004). A 4 és 9 hónapos kori tiszta nézési idők közötti 

együttjárások hiánya azonban fejlődési változásokra utalhat. A diszkriminációt mérő változók 

eredményei részletesebb képet mutatnak a változásokkal kapcsolatban.  

A félelem sorozaton belül a VF váltásnál a nem diszkriminálók aránya életkorok között és 

csoporton belül is egyaránt magas maradt, a diszkriminálók aránya azonban 4 és 9 hónapos 

kor között valamelyest emelkedett. A 4 hónapos kori diszkrimináció viszont nem feltétlenül 

járt együtt a 9 hónapos kori diszkriminációval, kivéve a lányok egy kisebb csoportját. Az FV 

irányú váltásnál is nőtt a diszkrimináló csecsemők aránya 9 hónapos korban, de mivel a 4 

hónapos kori diszkrimináció nem mutatott életkori stabilitást, nem beszélhetünk világos 

fejlődési változásról. A szomorú sorozaton belül hasonló eredményeket kaptunk. A VS irányú 

diszkriminációs csoportok megoszlása stabilan jellemezte a csecsemőket, miszerint a 

többségre mindkét életkorban a diszkrimináció hiánya volt jellemző. A kevés 4 hónaposan 

diszkrimináló csecsemő fele viszont 9 hónapos korban már nem került a VS 

megkülönböztetők csoportjába. A SV irányú diszkrimináció életkori változása hasonló képet 

mutatott az FV diszkriminációéval. 

  

0

10

20

30

40

nincs diszkrimináció van diszkrimináció

25 
27 35 19 

cs
ec
s
e
m
ők
 s
zá
ma
 

szomorú → vidám 
4 hó 

nincs diszkrimináció

van diszkrimináció

szomorú → vidám 
9 hó 



116 
 

5.2.  Affektív környezet és a csecsemők temperamentum-jellemzői 

5.2.1. A kérdőíves eszközök leíró eredményei 

5.2.1.1. Környezeti tényezők: életesemények 

 

A kutatócsoport által szerkesztett kérdőívet az anyák 56 jelentős stresszt okozó eseményre 

vonatkozóan töltötték ki. A kérdések a következő témaköröket érintették: 1) házasság, 

párkapcsolat, 2) lakhatás, 3) anyagi gondok, 4) betegségek, 5) tágabb családi kapcsolatok, 6) 

munka, tanulás, 7) családközeli halálesetek. A válaszokat az adott tételre jellemző súlyozás 

mellett összegeztük az egyes időintervallumokra vonatkozóan (Danis és mtsai, 2006). Az így 

kapott súlyozott életesemény mutatók által lefedett időszakok: terhességtől a csecsemő 4 

hónapos koráig, terhességtől a 9. hónapig, 4 és 9 hónap között, terhességtől a 12. hónapig, ill. 

9 és 12 hónap között. Az életesemények alapján képzett súlyok eloszlása minden életkori 

tartományra vonatkozóan ferde volt, gyöktranszformáció hatására a változókat sikerült 

normális eloszlásúvá alakítani. Az eredeti, és transzformált változók eloszlását az alábbi 

táblázat foglalja össze.  

 
26. táblázat: Életesemények súlyozott összegeinek leíró paraméterei, és transzformáció utáni 
jellemzői 
 N Min Max Átlag Szórás Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

Terhesség  4 hó 147 0 608 183,59 127,93 0,86 0,2 0,58 0,4 

SQRT Terh  4 hó 147 0,1 24,66 12,51 5,23 -0,33 0,2 0,13 0,4 

Terhesség  9 hó 147 0 1001 303,95 209,43 0,77 0,2 0,19 0,4 

SQRT Terh  9 hó 147 0,1 31,64 16,23 6,40 -0,12 0,2 -0,35 0,4 

Terhesség  12 hó 147 0 480 120,36 263,69 0,74 0,2 -0,13 0,4 

SQRT Terh  12 hó 147 5,92 35 18,99 6,67 0,13 0,2 -0,79 0,4 

4 hó  9 hó 147 35 1225 404,68 105,03 0,88 0,2 0,36 0,4 

SQRT 4 hó  9 hó 147 0 21,91 9,31 5,82 -0,29 0,2 -0,79 0,4 

9 hó  12 hó 147 0 359 100,73 89,09 0,86 0,2 0,08 0,4 

SQRT 9 hó  12 hó 147 0,1 18,95 8,54 5,30 -0,23 0,2 -0,82 0,4 

Megjegyzés: a normalitás sérülése az eredeti változóknál kiemelve 

 

A táblázat alapján látható, hogy a súlyozott életesemény mutató értéke a 4 és 9 hónapos kor 

közötti időszakban volt kiugróan magas. A terhességtől a baba 4. hónapos koráig, a 4-9. 

hónap, illetve 9-12. hónapok közötti időtartamok alatti életesemény súlyok összefüggése 

enyhe-közepes erősségű volt (r=0,303-0,585; p<0,01).  
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5.2.1.2.  Anyai affektív jellemzők 

 

HADS: A HADS kérdőív két skálájának eloszlását tekintve minden életkorban sérült a 

normalitás. Az alábbi táblázatban a skálák eredeti és gyöktranszformáció utáni értékeinek 

eloszlás mutatói láthatók életkori bontásban: 

 

27. táblázat: A HADS skálák leíró paraméterei, valamint transzformáció utáni jellemzői  
 N Min Max Átlag Szórás Ferdeség SE Csúcsosság SE 

4 hó 
HADS Szorongás 4 hó 147 0 17 6,25 3,17 0,53 0,2 0,23 0,4 
SQRT_HADS Szorongás 4 hó 147 0,1 4,12 2,41 0,67 -0,33 0,2 0,3 0,4 
HADS_Depresszió 4 hó 147 0 14 3,37 2,68 1,53 0,2 2,87 0,4 
SQRT_HADS Depresszió 4 hó 147 0,1 3,74 1,7 0,73 0,21 0,2 0,45 0,4 
9 hó 
HADS Szorongás 9 hó 147 0 16 6,56 3,48 0,63 0,2 -0,07 0,4 
SQRT_HADS Szorongás 9 hó 147 0,1 4 2,46 0,72 -0,3 0,2 0,6 0,4 
HADS Depresszió 9 hó 147 0 15 3,77 3,23 1,29 0,2 1,21 0,4 
SQRT_HADS Depresszió 9 hó 147 0,1 3,87 1,74 0,86 0,09 0,2 -0,08 0,4 
12 hó 
HADS Szorongás 12 hó 147 0 15 5,88 3,31 0,61 0,2 -0,23 0,4 
SQRT_HADS Szorongás 12 hó 147 0,1 3,87 2,32 0,72 -0,23 0,2 0,16 0,4 
HADS Depresszió 12 hó 147 0 14 3,37 2,79 1,33 0,2 1,86 0,4 
SQRT_HADS Depresszió 12 hó 147 0,1 3,74 1,7 0,8 -0,03 0,2 0,05 0,4 

Megjegyzés: a normalitás sérülése az eredeti változóknál kiemelve 
 

A következő táblázatban a normál, határeseti és klinikai szintű szorongásos és depresszív 

tünetek kategoriális felosztását és azok előfordulási arányait ismertetjük. Látható, hogy a 

szorongásos tünetek mentén a vizsgálati személyek kb. 30%-a, míg a Depresszió skála alapján 

az anyák kb. 10-12%-a esett a határeseti és klinikai tartományba. Ezek az arányok mindhárom 

mérési időpontban hasonlóak voltak.   
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28. táblázat: a HADS skálák tüneti súlyosság szerinti arányai 

HADS Normál  
(0-7) 

Határeset  
(8-10) 

Klinikai szint  
(≥ 11) 

4 hó 
Szorongás 67,3% 23,1% 9,5% 
Depresszió 91,2% 6,8% 2% 
9 hó 
Szorongás 67,3% 17,7% 15% 
Depresszió 87,8% 6,1% 6,1% 
12 hó 
Szorongás 71,4% 17% 11,6% 
Depresszió 90,5% 6,8% 2,7% 

  
 
A HADS skálái között, valamint életkorok szerint a következő korrelációkat kaptuk 

(négyzetgyök transzformáció után): 4 hónapos korban a két skála között r=0,45, 9 hónapos 

korban r=0,53, 12 hónapos korban r=0,57 (p<0,01 minden esetben). A Szorongás és 

Depresszió skálák az egyes életkorok között jelentős időbeli stabilitást mutatnak: az 

édesanyák szorongásos tünetei r=0,70-0,79 (p<0,01) mértékben, a depresszív tünetek pedig 

r=0,58-0,76 (p<0,01) között korrelálnak.    

 

29. Táblázat: Életkorok szerinti együttjárás a HADS skálák értékei között 
 HADS 

Szorongás 4 
hó 

HADS 
Szorongás 9 

hó 

HADS 
Szorongás 

12 hó 

HADS 
Depresszió 4 

hó 

HADS 
Depresszió 9 

hó 

HADS 
Depresszió 

12 hó 
HADS 
Szorongás 4 
hó 

 
- 

 
 

    

HADS 
Szorongás 9 
hó 

 
0,79 

 
- 

    

HADS 
Szorongás 12 
hó 

 
0,70 

 
0,78 

 
- 

   

HADS 
Depresszió 4 
hó 

 
0,45 

 
0,39 

 
0,39 

 
- 

  

HADS 
Depresszió 9 
hó 

 
0,45 

 
0,53 

 
0,44 

 
0,61 

 
- 

 

HADS 
Depresszió 
12 hó 

 
0,48 

 
0,53 

 
0,57 

 
0,58 

 
0,76 

 
- 

Megjegyzés: a Pearson-féle korrelációs együtthatók p<0,01 szinten szignifikánsak. A korrelációk a négyzetgyök 
transzformációval kapott értékekre vonatkoznak. 
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A felvételi időpontok közötti változások tesztelésére, valamint a csecsemő nemével 

kapcsolatos összefüggések feltárására kétszempontos ismétléses variancia-analízist 

alkalmaztunk. Az anyák Szorongásos tünetei a 9. hónapban magasabbak voltak a 12 hónapos 

kori szorongásnál (F(2,290)=6,7, p=0,002, Eta2=0,044, post-hoc páros t-próba: t(146)=3,654, 

p<0,001), a különbség azonban egy skála pontértéknél is kisebb. A Depresszió skálával 

kapcsolatban jelentős időbeli változás nem volt mérhető. Egyik skála értékét sem befolyásolta 

a csecsemők neme.  

 
PANAS-X: A Pozitív és Negatív Affektus Skála (PANAS-X) kutatásunk során alkalmazott 

változata az eredeti Pozitív Affektus (a továbbiakban PA) és Negatív Affektus (a 

továbbiakban NA) skálák mellett a Félelem, Ellenségesség, és Magabiztosság skálákhoz 

tartozó tételeket is tartalmazta. Közülük a Félelem 2, az Ellenségesség 4 új tételt tartalmaz a 

NA skálában szereplő itemek mellett, a Magabiztosság pedig 4 új itemet a PA skála bizonyos 

tételein felül. Az alábbi táblázatban a kérdőív skáláinak paramétereit mutatjuk be. Egyetlen 

édesanyának hiányoztak a teljes 12 hónapos kori PANAS-X kérdőív adatai, ezeket az ő saját 9 

hónapos kori skála átlagával pótoltuk, lévén, hogy a skálák felvételi időpontja közötti 

együttjárás jelentős volt (kb. rho=0,6), illetve feltételezve, hogy a 9 hónapos kori kitöltés 

közelebb állhat a 12 hónapos kori érzelmi állapothoz, mint a 4 hónapos kori.   

 

30. táblázat: A PANAS-X skálák leíró paraméterei 
 N Min Max Átlag Szórás Ferdeség SE Csúcsosság SE 

4 hó 

PANAS PA 4 hó 147 21 47 36,63 4,82 -0,36 0,2 0,30 0,4 
PANAS NA 4 hó 147 10 40 18,82 6,00 1,19 0,2 1,62 0,4 
PANAS Félelem 4 hó 147 6 28 11,53 3,96 1,49 0,2 2,95 0,4 
PANAS Ellenségesség 4 hó 147 6 27 11,02 3,81 1,55 0,2 3,25 0,4 
PANAS Magabiztosság 4 hó 147 6 30 18,33 4,02 -0,03 0,2 -0,08 0,4 
9 hó 

PANAS PA 9 hó 147 22 49 36,42 5,06 -0,19 0,2 0,22 0,4 
PANAS NA 9 hó 147 11 42 19,44 6,20 1,20 0,2 1,16 0,4 
PANAS Félelem 9 hó 147 6 25 11,62 4,03 1,19 0,2 1,37 0,4 
PANAS Ellenségesség 9 hó 147 6 26 11,73 3,67 1,36 0,2 2,21 0,4 
PANAS Magabiztosság 9 hó 147 6 29 18,56 4,12 -0,22 0,2 0,40 0,4 
12 hó 

PANAS PA 12 hó 147 21 48 37,37 5,18 -0,53 0,2 0,51 0,4 
PANAS NA 12 hó 147 10 40 19,48 6,71 0,94 0,2 0,35 0,4 
PANAS Félelem 12 hó 147 6 28 11,69 4,32 1,13 0,2 1,04 0,4 
PANAS Ellenségesség 12 hó 147 6 25 11,92 3,93 0,86 0,2 0,45 0,4 
PANAS Magabiztosság 12 hó 147 6 28 19,52 4,48 -0,38 0,2 -0,22 0,4 

Megjegyzés: a normalitás sérülése kiemelve 
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Ahogy a táblázatban látható, a PANAS-X skáláinak többsége jelentős pozitív irányú 

ferdeséget mutatott, ezért megkíséreltük az adatokat négyzetgyök, illetve tízes alapú 

logaritmus transzformációval normalizálni. Az eloszlásmutatók azonban nem javultak 

számottevően, így a továbbiakban nem-parametrikus eljárásokat alkalmaztunk az 

összefüggések feltárására.   

A PANAS-X skálái között 4, 9 és 12 hónapos időpontban a PA és NA skálák esetében 

a szakirodalomban is megtalálható (pl. Watson és mtsai, 1988) gyenge, negatív irányú 

összefüggés mutatkozott (rho= -0,26-0,3, p<0,01). Az egymással átfedésben lévő skálák 

között természetesen igen magas pozitív együttjárás mutatkozott. Így a PA és Magabiztosság 

skálák között 4, 9, és 12 hónapos korban rendre rho=0,64, rho=0,72, rho=0,72 (valamennyi 

p<0,01 szinten szignifikáns) erősségű összefüggés volt. A NA skála és a Félelem skála között 

életkoronként rho=0,81, rho=0,83, r=0,86 (valamennyi p<0,01 szinten szignifikáns) erősségű 

korrelációs együtthatót, míg a NA és az Ellenségesség skálák között rho=0,77, rho=0,76, 

rho=0,84 (valamennyi p<0,01 szinten szignifikáns) erősségű együttjárást találtunk.   

A felvételi időpontok közötti változást, és a csecsemő nemével való összefüggéseket 

kétszempontos ismétléses ANOVA-val vizsgáltuk (időpont × nem). A csecsemők neme egyik 

esetben sem befolyásolta az időpontok közötti mérések eredményét. Ennek alapján a PA 

skálán kapott érték a 9. és 12. hónap között mutatott minimális emelkedést (F(2,290)=3,66, 

p=0,027, Eta2=0,025, post-hoc összetartozó mintás Wilcoxon-próba eredménye: Z=-3,253, 

p<0,001). A Negatív Affektus és a Félelem skáláknál időbeli stabilitás figyelhető meg, azaz 

nem volt jelentős eltérés az életkorok között. Az Ellenségesség és a Magabiztosság skálák 

szintén növekedést mutattak a csecsemők életkorának előrehaladtával. Az anyák a 4 hónapos 

kori Ellenségességhez képest később a 9 és 12 hónapos időpontban is több ellenséges érzelmet 

éreztek (F(2,290)=7,028, p=0,001, Eta2=0,046, post-hoc összetartozó mintás Wilcoxon-próba 

eredménye: 4-9 hó Z=-3,363, p<0,001; 4-12 hó Z=-3,222, p<0,001). A csecsemők 12 hónapos 

korában pedig nagyobb Magabiztosságról számoltak be mind a 4, mind a 9 hónapos időpont 

során mért állapotukhoz képest (F(2,290)=8,855, p<0,001, Eta2=0,058, post-hoc Wilcoxon-

próba: 4-12 hó Z=-3,963, p<0,001; 9-12 hó Z=-3,52, p<0,001). Összefoglalva, azoknál a 

skáláknál, ahol változás jelentkezett az egyes időpontok között, ez a változás általában az 

adott specifikus érzelmi állapot gyakoriságának, vagy intenzitásának növekedését jelentette a 

gyerekek első életéve felé haladva. Ezek az életkori különbségek azonban nagyon csekély 

(sokszor egy pontnál kisebb) változást jelentenek a skálák pontértékeiben, az együttjárások 

erőssége korrelációval kifejezve minden esetben rho=0,5-0,6 (p<0,01) körül volt.    
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A HADS és PANAS-X kérdőívek skáláinak összefüggése 
 
Ahogyan azt a Módszer részben már említettük, a kérdőívek közötti közepesen erős 

kapcsolatot normatív brit mintán igazolták (Crawford és Henry, 2004). A brit mintán kapott 

eredmények azt mutatták, hogy a HADS kérdőívvel mért depresszió varianciáját a PANAS 

kérdőív PA skálája 14,7%-ban, míg a NA skála csupán 2,4%-ban magyarázta, azaz a Pozitív 

Affektusok alacsony értéke jobb prediktora lehet a depressziónak, mint a Negatív Affektusok. 

Az alábbi táblázatban ismertetjük a saját mintánkon belüli egyes időpontokban kapott 

együttjárásokat (a PANAS-X skálák közül csak a két fő skálával kapott eredményeket 

mutatjuk be), ami azt mutatja, hogy a PANAS-X PA skála általában gyengébb kapcsolatban 

volt a HADS skáláival, mint a NA skála, ill. esetünkben a HADS Depresszió és PANAS-X 

PA skálák közötti korreláció nem volt számottevően erősebb. Összehasonlításként az angol 

vizsgálat eredményei szerint a PA és HADS Szorongás skála r= -0,31, a PA és HADS 

Depresszió r= -0,52, míg a NA skála hasonló párosításban r=0,65, illetve r=0,44 erősségű 

együttjárást mutatott. Látható, hogy saját és a brit nem-klinikai mintában is a legszorosabb – 

pozitív irányú - kapcsolat a HADS Szorongás és a PANAS NA skálák között van, míg a 

HADS Depresszió skála mérsékeltebben korrelál a PANAS skáláival. Összességében a két 

kérdőív közötti kapcsolat gyenge-közepes mértékű.     

 

   31. táblázat: A HADS és PANAS skálák közötti együttjárások  

 HADS 
Szorongás 4 

HADS 
Depresszió 4 

HADS 
Szorongás 9 

HADS 
Depresszió 9 

HADS 
Szorongás 12 

HADS 
Depresszió 12 

PA 4 -0,32 -0,46     
NA 4 0,69 0,31     
PA 9   -0,33 -0,33   
NA 9   0,65 0,42   
PA 12     -0,31 -0,37 
NA 12     0,65 0,39 

Megjegyzés: a Spearman’s rho együtthatók p<0,01 szinten szignifikánsak 

 

 

ATQ: Az anyai temperamentum-jellemzőket mérő ATQ kérdőívet a csecsemők 4 hónapos 

korában vettük fel. A kérdőív leíró paraméterei az alábbi táblázatban láthatók. 
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32. táblázat: Az ATQ faktorskálák és a hozzájuk tartozó alskálák leíró paraméterei 
 N Min Max Átlag Szórás Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

ATQ Negatív affektivitás 147 2,59 5,82 4,00 0,72 0,34 0,2 -0,45 0,4 

Félelem 147 1,14 5,86 3,42 1,00 0,28 0,2 -0,52 0,4 
Frusztráció 147 2,17 6,50 4,24 1,06 0,19 0,2 -0,88 0,4 
Szomorúság 147 2,14 6,14 4,12 0,84 0,10 0,2 -0,25 0,4 
Külső ingerek miatti 
diszkomfort 

147 1,50 6,83 4,24 1,18 0,01 0,2 -0,76 0,4 

ATQ Extraverzió 147 2,51 6,27 4,77 ,634 -0,40 0,2 0,93 0,4 

Szociabilitás 147 2,80 7,00 5,56 0,91 -0,58 0,2 0,19 0,4 
Intenzív ingerek élvezete 147 1,29 6,14 3,34 1,02 0,46 0,2 -0,23 0,4 
Pozitív érzelem 147 2,40 6,80 5,41 0,94 -0,92 0,2 0,93 0,4 

ATQ Önszabályozás 147 2,40 5,87 4,35 0,73 -0,34 0,2 -0,36 0,4 

Gátlókontroll 147 2,00 6,43 3,94 0,86 0,03 0,2 -0,24 0,4 
Cselekvőkészség szabályozása 147 2,14 6,71 4,57 0,93 -0,20 0,2 -0,26 0,4 
Figyelem szabályozás 147 1,20 6,60 4,53 1,02 -0,55 0,2 -0,05 0,4 

ATQ Orientációs érzékenység 147 2,93 6,87 4,65 0,76 0,06 0,2 -0,19 0,4 

Semleges ingerekre való 
érzékenység 

147 2,60 7,00 4,81 0,95 -0,08 0,2 -0,35 0,4 

Érzelmi ingerekre való 
érzékenység 

147 2,20 7,00 4,66 1,03 -0,27 0,2 -0,30 0,4 

Szabad asszociációs készség 147 2,20 7,00 4,49 1,01 0,01 0,2 -0,42 0,4 

Megjegyzés: a táblázatban dőlt betűvel kiemelve, ahol a normalitás kritériuma sérült 
 

A továbbiakban a faktorskálák használatát választottuk. Ezek közül a Negatív affektivitás az 

Extraverzióval r=-0,435 (p<0,01), az Önszabályozás faktorskálával pedig r=-0,331 (p<0,01) 

erősségű, fordított irányú együttjárást mutatott. Az Orientációs érzékenység faktorskála nem 

korrelált a többi skálával. A faktorskálák HADS és PANAS-X skálákkal való kapcsolatát 

részletesen nem mutatjuk be, a kapcsolat erősségét tekintve gyenge-mérsékelt tartományban 

mozgott. Az Extraverzió és Önszabályozás skála, valamint a PANAS-X PA és Magabiztosság 

skála között gyenge pozitív kapcsolat volt, a Negatív Affektivitás pedig a várt irányban a 

többi negatív érzelmet vagy hangulatot mérő skálával korrelált közepes mértékben.       

 

Az anyai kérdőívek közötti kapcsolatok és a változók számának redukciója 

 

Az anyai jellemzőket mérő kérdőíves adatok közötti összefüggések a fentebb ismertetett 

eredmények alapján két, egymással ellentétes pozitív, ill. negatív érzelmi irányultságot, vagy 

beállítódást mutatnak. Az egyes kérdőívek skálái közötti, valamint a kérdőívek egymással 

való összehasonlítása alapján ez a pozitív-negatív dimenzió több esetben hasonló 
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konstruktumokat mérő, redundáns változókból tevődik össze, ezért megkíséreltük a változók 

számának csökkentését főkomponens elemzés segítségével.  

Első lépésként a HADS és PANAS-X három időpont mérését átlagoltuk, lévén, hogy 

az időbeli stabilitás viszonylag magas volt. AZ ATQ skálák közül az Orientációs 

érzékenységet kihagytuk az elemzésből, mivel nem mutatott együttjárást a többi változóval. A 

változók száma (10) és a minta elemszám (N=147) közötti minimum 1:5 arány kritériuma 

teljesült. A főkomponens-analízist minden esetben Varimax forgatással végeztük, biztosítva a 

komponensek közötti függetlenséget. Az elemzés paraméterei kielégítőek voltak (KMO=0,77, 

Bartlett-féle szfericitás teszt: χ2(21)=827, p<0,001). Az eredeti változók közül az ATQ 

Önszabályozás és Extraverzió/Lendületesség skáláit menet közben ki kellett kihagyni, mert 

kommunalitás értékük nem haladta meg a 0,5 kritériumát, a HADS Depresszió skála pedig 

mindkét komponensen hasonló nagyságú faktorsúllyal rendelkezett. A végső struktúra szerint 

kapott két főkomponens együttesen az eredeti változók varianciájának 78,75%-át 

magyarázták. Az alábbi táblázatok összefoglalják a forgatás után kapott faktorsúlyokat, 

valamint a főkomponensek jellemzőit.  

 

  33. táblázat: az átlagolt anyai skálák faktorsúlyai, kommunalitások 

Átlag F1 F2 Kommunalitás 

PANAS-X NA átlag 0,93  0,91 

PANAS-X Félelem átlag 0,87 -0,31 0,86 

PANAS-X Ellenségesség átlag 0,87  0,76 

HADS Szorongás átlag 0,79 -0,32 0,72 

ATQ Negatív affektivitás 0,70  0,51 

PANAS-X Magabiztosság átlag  0,92 0,89 

PANAS-X PA átlag  0,91 0,87 

 

34. táblázat: az átlagolt anyai főkomponensek jellemzői 
 Eredeti 

sajátérték 
Önálló 

variancia % 
Kumulatív 

variancia % 
Rotált 

sajátérték 
Önálló 

variancia % 
Kumulatív 

variancia % 
F1 Anyai 
negativitás átlag 

4,22 60,30 60,30 3,57 51,03 51,03 

F2 Anyai 
pozitivitás átlag 

1,29 18,45 78,75 1,94 27,72 78,75 
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A három életkor átlagolt kérdőív skáláinak segítségével létrehozott főkomponens elemzést 

követően a 4 és 9 hónapos korra vonatkozóan is hasonló eljárást folytattunk. Az elemzésekből 

azonban kihagytuk az egyszeri időpontban felvett anyai temperamentum-jellemzőket, és 

kizárólag az adott életkor HADS és PANAS-X skáláit használtuk az adatredukciós 

folyamatban. A 4 hónapos kori főkomponens elemzés segítségével a fentihez hasonló pozitív 

és negatív anyai affektivitás faktorokat kaptunk, anélkül, hogy bármelyik skálát ki kellett 

volna hagyni az elemzések során. A főkomponens elemzés paraméterei itt is kielégítőek 

voltak (KMO=0,72, Bartlett-féle szfericitás teszt: χ2(21)=646,1, p<0,001). A főkomponensek 

az eredeti változók varianciájának 74,36%-át magyarázzák.    

 

35. táblázat: a 4 hónapos kori anyai skálák faktorsúlyai, kommunalitások 

4 hó F1 F2 Kommunalitás 

PANAS-X NA 4 hó 0,95  0,93 

PANAS-X Félelem 4 hó 0,87  0,79 

PANAS-X Ellenségesség 4 hó 0,86  0,74 

HADS Szorongás 4 hó 0,75 -0,4 0,68 

PANAS-X PA 4 hó  0,90 0,82 

PANAS-X Magabiztosság 4 hó  0,86 0,74 

HADS Depresszió 4 hó 0,30 -0,64 0,50 

 

   36. táblázat: a 4 hónapos kor anyai főkomponensek jellemzői 
 Eredeti 

sajátérték 
Önálló 

variancia % 
Kumulatív 

variancia % 
Rotált 

sajátérték 
Önálló 

variancia % 
Kumulatív 

variancia % 
F1 Anyai 
negativitás 4 hó 

3,70 52,86 52,86 3,10 43,91 43,91 

F2 Anyai 
pozitivitás 4 hó 

1,51 21,50 74,36 2,13 30,45 74,36 

 

 

9 hónapos korban hasonló elemzést végeztünk. Itt a HADS Depresszió skáláját kellett 

kivenni a végső elemzésből, mivel kommunalitása nem érte el a 0,5 értéket. Az elemzés 

paraméterei a feltételeknek megfelelően alakultak (KMO=0,73, Bartlett-féle szfericitás teszt: 

χ2(15)=606,12, p<0,001), a két főkomponens pedig szintén jelentős hányadát magyarázta az 

eredeti változóknak (81,77%).  
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37. táblázat: a 9 hónapos kori anyai skálák faktorsúlyai, kommunalitások 

9 hó F1 F2 Kommunalitás 

PANAS-X NA 9 hó 0,94  0,91 

PANAS-X Félelem 9 hó 0,88  0,82 

PANAS-X Ellenségesség 9 hó 0,87  0,78 

HADS Szorongás 9 hó 0,77  0,65 

PANAS-X Magabiztosság 9 hó  0,93 0,88 

PANAS-X PA 9 hó  0,92 0,87 

 

 
38. táblázat: a 9 hónapos kori anyai főkomponensek jellemzői 

 Eredeti 
sajátérték 

Önálló 
variancia % 

Kumulatív 
variancia % 

Rotált 
sajátérték 

Önálló 
variancia % 

Kumulatív 
variancia % 

F1 Anyai 
negativitás 9 hó 

3,46 57,60 57,60 3,04 50,70 50,70 

F2 Anyai 
pozitivitás 9 hó 

1,45 24,17 81,77 1,86 31,07 81,77 

 

A továbbiakban a 4 és 9 hónapos kori, valamint az életkorok között átlagolt anyai faktorokat 

is bevonjuk az elemzésekbe.  

 

 

5.2.1.3. A csecsemő temperamentum-jellemzői 

 

IBQ-R Nagyon Rövid (VS) verzió: A csecsemőkori temperamentum mérése az IBQ-R 

hosszú verziójának megbízhatósága kevésbé jó értékeket adott, ezért a kísérletekkel, valamint 

a többi kérdőíves adattal való további elemzéseknél a 37 tételes változatot használjuk. A rövid 

verzió a normalitás kritériumának is megfelelt minden életkorban.   
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39. táblázat: Az IBQ-R VS leíró paraméterei életkoronként 

IBQ-R VS N Min Max Átlag Szórás Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E. 

4 hó 
Lendületesség  147 1,78 6,09 3,80 0,85 0,02 0,2 -0,25 0,4 
Negatív Affektivitás  147 1,29 6,83 3,56 1,07 0,45 0,2 0,34 0,4 
Önszabályozás  147 2,91 6,75 5,12 0,80 -0,23 0,2 -0,42 0,4 
9 hó 
Lendületesség 147 3,69 6,75 5,13 0,63 0,02 0,2 -0,34 0,4 
Negatív Affektivitás  147 1,50 5,86 3,99 0,99 -0,38 0,2 -0,50 0,4 
Önszabályozás  147 3,27 6,50 4,79 0,70 0,09 0,2 -0,25 0,4 
12 hó 
Lendületesség  147 3,92 6,62 5,34 0,57 -0,16 0,2 -0,30 0,4 
Negatív Affektivitás 147 2,25 6,20 4,21 0,89 -0,12 0,2 -0,69 0,4 
Önszabályozás  147 3,25 6,44 4,82 0,70 0,06 0,2 -0,64 0,4 

 
 

A skálák közötti együttjárás 4 hónapos korban a Lendületesség és az Önszabályozás között 

mérsékelten pozitív volt (r=0,265, p<0,01). 9 és 12 hónapos korban a Lendületesség a Negatív 

Affektivitással és az Önszabályozással járt együtt mérsékelten (rendre: 9 hónaposoknál 

r=0,207; r=0,171; 12 hónaposoknál r=0,204; r=0,204; p<0,05 minden esetben). A Negatív 

Affektivitás ás az Önszabályozás között pedig mindkét életkorban gyenge negatív előjelű 

kapcsolat volt (9 hónaposoknál r=-0,165; 12 hónaposoknál r=-0,175; p<0,05 mindkét 

esetben).    

A felvételi időpontok közötti stabilitás a következőképpen alakult: 4 és 9 hónapos kor 

között a három skála r=0,393-0,547 (p<0,01), 9 és 12 hónapos kor között r=0,568-0,579 

(p<0,01), 4 és 12 hónapos kor között pedig r=0,29-0,437 (p<0,01) erősségű stabilitást 

mutatott. A Lendületesség skálán a csecsemők életkorának előrehaladtával növekedés 

tapasztalható (F(2,290)=365,86, p<0,001, Eta2=0,716), a Negatív Affektivitás skálához 

hasonlóan (F(2,290)=34,626, p<0,001, Eta2=0,193), míg az Önszabályozás a 9. és 12. hónapra 

valamelyest csökken a 4 hónapos korhoz képest (F(2,290)=16,995, p<0,001, Eta2=0,105). Az 

életkorok közötti változásokat a babák neme nem módosította. Látható, hogy az életkori 

stabilitás többnyire közepes mértékű volt, ugyanakkor szignifikáns változások is megjelentek.  
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5.2.2. Az érzelem diszkriminációs képesség fejlődését potenciálisan befolyásoló 
környezeti (anyai affektivitás, életesemények) és endogén tényezők 
(temperamentum) 4 hónapos korban 

5.2.2.1.  Anyai affektivitás és életesemények 

 

Az anyák által biztosított érzelmi környezet jellegzetességeinek hatását először külön 

elemzésekben vizsgáltuk az egyes anyai kérdőívek változóinak használatával. Az 

elemzésekbe elsőként a tiszta nézési idő változókat vontuk be (első nyolc vidám arc, második 

nyolc félelemteli vagy szomorú arc, összes nézési idő), majd a dichotóm diszkriminációs 

változókat teszteltük. Statisztikai próbák közül nemparaméteres Spearman-féle 

rangkorrelációs eljárást, t-próbát és nemparaméteres megfelelőjét (Mann-Whitney teszt), 

valamint χ2 teszteket alkalmaztunk. A teljes minta után a lányok és fiúk csoportján belül 

külön-külön is elvégeztük a szükséges elemzéseket22.   

 

Anyai érzelmi állapot – HADS, PANAS-X skálákkal való kapcsolatok 

Az anyai szorongásos és depresszív tünetek nem mutattak szignifikáns együttjárást a nézési 

idő változókkal. Ugyanígy a PANAS-X kérdőív skáláival sem találtunk összefüggést, és 

külön a fiú- és a lánycsecsemők esetében sem kaptunk eltérő eredményt. Ezután 

megvizsgáltuk a diszkriminációs csoportokkal kapcsolatos lehetséges összefüggéseket. A 

vidám  félelem diszkrimináció esetében tendencia szintű kapcsolatot találtunk az anyai 

affektivitással: diszkriminációt mutató csecsemők anyáinál valamivel magasabb Depresszió 

pontszámot kaptunk (t(126)=-1,79, p=0,076; Depresszió átlag 4,47 vs. 3,22). A másik 

csoportkülönbség a vidám  szomorú diszkriminációnál fordult elő: a két érzelmet 

diszkrimináló csecsemők anyáinál magasabb Szorongás és Depresszió pontszámot mértünk, 

mint a nem diszkrimináló csoportnál (Szorongás: t(124)=-2,53, p=0,013, átlag 8,5 vs. 5,96; 

Depresszió: t(124)=-2,13, p=0,035, átlag 4,92 vs. 3,21). Fontos kiemelni, hogy a Szorongás 

skála esetében a diszkriminációt mutató csecsemők édesanyáinak pontértéke a klinikai 

tartományba esett. A negatív  pozitív irányú diszkriminációs csoportoknál szignifikáns 

eltérést nem találtunk, amit a csecsemők neme sem befolyásolt.    

                                                 
22 Ez alól kivételt képez a diszkriminációs csoportok közül a VF és VS csoport, mivel a diszkriminálók alacsony 
száma (N=17 és N=12) miatt a nemek szerinti további csoportbontás nagyon alacsony elemszámokkal járt volna. 
A FV és a SV váltásnál azonban a kiegyenlítettebb megoszlás (N=40 és N=56) miatt nemi különbségeket is 
elemeztünk. A HADS skálák klinikai határérték szerinti felosztású csoportokkal összefüggésben azonban az 
összes változót megvizsgáltuk.  
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 A PANAS-X kérdőív pozitív érzelem skáláival a diszkriminációs csoportok 

megoszlása sem függött össze. A negatív skálák közül viszont a félelem  vidám irányban 

diszkrimináló lányok csoportjában alacsonyabb anyai Ellenségesség (Mann-Whitney Z=-

2,63, p=0,009, átlag 9,5 vs. 12,17) volt megfigyelhető, mint a nem diszkrimináló lányok 

édesanyáinál. A Negatív affektus (Mann-Whitney Z=-3,27, p=0,001, Félelem (Mann-

Whitney Z=-2,99, p=0,003) és Ellenségesség (Mann-Whitney Z=--2,20, p=0,027) a vidám  

szomorú irányú diszkriminációval függött össze. A diszkrimináló csecsemők édesanyái 

mindhárom skálán magasabb pontszámot kaptak, mint a nem-diszkrimináló csecsemők 

édesanyái (NA átlag: 24,92 vs. 18,07, Félelem átlag: 15,33 vs. 11,03, Ellenségesség átlag: 

13,25 vs. 10,58).    

 Ezt követően a HADS kérdőívet a szorongásos és depressziós tünetek súlyossága 

szerinti felosztásban vizsgáltuk. A leíró elemzéseknél ismertetett (ld. 115. oldal) normál, 

határeset, és klinikai szintű csoportok közül a klinikai gyakorlatban is elterjedt szokás szerint 

(Jones és mtsai, 2013) a határeseti és klinikai tüneteket mutató anyákat összevontuk, és egy 

közös, „klinikai” elnevezésű csoportba soroltuk. Így a klinikai szintű Szorongás csoportba az 

anyák 33%-a, míg a klinikai szintű Depresszió csoportba 8,8% került. A tiszta nézési idő 

adatokkal a Depresszió normál és klinikai csoportjával összefüggésben azt találtuk, hogy 

azok a fiúcsecsemők, akiknek édesanyja a depresszív tünetek szempontjából normál 

tartományba esett, hosszabb ideig nézték a vidám arcokat, mint a klinikai csoportba tartozó 

anyák csecsemői (Mann-Whitney: Z=-2,579, p=0,01; átlag: 122,57 vs. 91,31). Ugyanakkor az 

eredmény robosztusságát a normál és klinikai csoportok közötti 58 vs. 4 arányú megoszlás 

megkérdőjelezi23.  

 A normál és klinikai csoportokkal kapcsolatos elemzéseket a diszkriminációs 

változókkal is megvizsgáltuk. Itt a vidám  félelem diszkrimináció a fiúk esetében mutatott 

összefüggést az anyai Depresszióval (χ2(1)=012,61, p<0,001), éspedig a klinikai szintű 

tünetekről beszámoló anyák csecsemőinek 75%-a diszkriminált, ezzel szemben a kevés 

hangulati tünetről beszámoló anyák gyermekei közül csak 10% mutatott VF diszkriminációt. 

A vidám  szomorú érzelemváltás mindkét skálával kapcsolatban szignifikáns csoportok 

közötti eltérést jelzett, amit szintén nemi különbségek árnyaltak. Lányoknál a magasabb anyai 

szorongás szint magasabb arányú (25%) VS diszkriminációval járt, mint az alacsony szintű 

szorongásról beszámoló anyák csecsemőinél (2%) (χ2(1)=8,02, p=0,005). A depresszió 

klinikai szintű tüneteit mutató anyák fiúcsecsemői is magasabb arányban (50%) mutattak 

                                                 
23 Ugyanez vonatkozik a Depresszió csoportok további elemzéseire is. 
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diszkriminációt VS irányban a normál szintű anyák csoportjához viszonyítva (5%) 

(χ2(1)=9,94, p=0,002). A depresszióval kapcsolatban az eredmények a szomorú  vidám 

diszkrimináció esetében is a fiúknál mutattak tendencia szintű összefüggést, miszerint a kevés 

depressziós tünetet mutató anyák fiú gyermekeinek 50%-a a diszkrimináló csoportba került, 

míg az anyák klinikai szintű depressziós tünetei a szomorú  vidám diszkrimináció hiányával 

voltak kapcsolatban (χ2(1)=3,76 p=0,053). A vidám arcok megkülönböztetése tehát az anyai 

depresszív tünetek mérsékelt szintjével járt együtt.   

 

Anyai affektivitás faktorok 

A fentebb felsorolt eredményeket a HADS és PANAS-X skáláiból kivont 4 hónapos anyai 

pozitív és negatív affektivitás faktor értékekkel is megvizsgáltuk. A fiúknál a félelemteli arcok 

alacsonyabb nézési ideje együttjárt az anyai negativitással (rho=-0,267, p<0,05). A vidám  

szomorú érzelemváltásnál diszkrimináló csecsemők édesanyái magasabb átlagos faktor értéket 

mutattak, mint a nem diszkriminálók (Mann-Whitney Z=-3,13, p=0,002). Lányoknál a félelem 

 vidám diszkriminációt mutató csoport esetén mértünk alacsonyabb anyai negativitást 

(Mann-Whitney Z=-2,41, p=0,016). Az anyai pozitivitás faktorral nem kaptunk szignifikáns 

összefüggéseket.  

 

Összefüggések az anyai temperamentummal 

Az anyai temperamentumot mérő ATQ kérdőív skálái és a tiszta nézési idők kapcsolatában a 

fiúknál azt az összefüggést kaptuk, hogy minél hosszabban nézték a szomorú arcokat, illetve a 

teljes szomorú sorozatot, édesanyjuk annál magasabb Negatív affektivitást mutatott (rendre: 

rho=0,326, p<0,01; rho=0,293, p<0,05). A diszkriminációs csoportokkal kapcsolatban több 

csupán tendencia szintű és nemi különbség által is árnyalt eltérést kaptunk. A vidám  

félelem váltásnál diszkrimináló csecsemők édesanyja az Orientációs érzékenység skálán 

magasabb pontot ért el (t(126)=-1,73, p=0,087; átlag: 4,96 vs. 4,62). A vidám  szomorú 

diszkriminációval az anyai Önszabályozás függött össze mérsékelten, a diszkrimináló 

csecsemők édesanyái alacsonyabb értéket mutattak ezen a skálán, mint akik nem 

diszkrimináltak (t(124)=1,71, p=0,090; átlag: 3,96 vs. 4,35).  A Negatív affektivitás skálán 

átlagosan alacsonyabb értékét találtunk a vidám  félelem irányban diszkrimináló 

fiúcsecsemők anyáinál (t(60)=2,18, p=0,033; átlag: 3,97 vs. 3,56), míg lányok esetében a 

magasabb anyai értékek a szomorú  vidám érzelmet megkülönböztető csoportban voltak 

jellemzők (t(64)=-1,84, p=0,071; átlag: 4,04 vs. 4,38).  
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Életesemények – az anyai affektivitást potenciálisan befolyásoló változó hatása 

A terhesség és a csecsemők 4 hónapos kora közötti életesemény mutatók ellentétes irányú 

összefüggést mutattak a nézési időkkel a fiúknál és lányoknál. Lányoknál a félelemteli arcok 

és ennek következtében a teljes félelem sorozat nézési ideje pozitívan korrelált a stresszes 

életeseményekkel (rendre: rho=0,330, p<0,01; rho=0,286, p<0,05), míg fiúknál ezek a gyenge 

összefüggések fordított irányúak voltak (rho=-0,281, p<0,05; rho=-0,254, p<0,05). Az 

életesemény mutató a félelem  vidám diszkriminációval is összefüggött: lányoknál a 

diszkrimináló csoportban kevesebb (t(63)=2,60, p=0,012), fiúknál pedig több (t(60)=-2,47, 

p=0,016) stresszes életesemény fordult elő a születés utáni első hónapokban.  

 

5.2.2.2. A csecsemők temperamentum-jellemzőivel való összefüggések 

  

A temperamentummal kapcsolatban mindenekelőtt az érzelemsorozatok szempontjából 

érvényes adattal rendelkező, ill. kieső csecsemők közötti lehetséges eltérést vizsgáltuk meg. 

Az adattal rendelkező 4 hónapos csecsemők (N=133) temperamentum-jellemzők szerint nem 

különböztek azoktól a csecsemőktől, akik valamilyen oknál fogva nem tudták teljesíteni a 

kísérletet (N=22). Az eltérés hiánya az IBQ-R hosszabb verziójának 14, illetve az ún. „nagyon 

rövid” (VS) verzió 3 fő skáláján egyaránt érvényesült.  

A továbbiakban a temperamentum és az érzelem kísérletben mért nézési idők 

összefüggéseit elemeztük. A tiszta nézési idők közül lányoknál a szomorú arcokra 

(rho=0,296, p<0,05), és ezáltal a teljes szomorú sorozatra (rho=0,283, p<0,05) adott figyelmi 

reakció járt együtt a Negatív affektivitás skálával. A diszkriminációs arányok alapján képzett 

csoportokban az elvégzett t-próbák alapján a negatív  pozitív irányú diszkrimináció mutatott 

kapcsolatot a 4 hónapos kori IBQ-R temperamentum-jellemzőkkel, amit a csecsemők neme is 

befolyásolt. Fiúknál a félelem  vidám irányban diszkriminálókra jellemző volt a „nagyon 

rövid” verzió Lendületesség magasabb pontszáma (t(60)=-1,82, p=0,074; nincs 

diszkrimináció 3,68 vs. van diszkrimináció 4,15), valamint a Negatív affektivitás skála 

alacsonyabb pontszáma (t(60)=2,10, p=0,040; nincs diszkrimináció 3,57 vs. van 

diszkrimináció 2,99). A szomorú  vidám diszkrimináció lányoknál a Negatív affektivitás 

alacsonyabb pontszámával függött össze (t(60)=1,81, p=0,075; nincs diszkrimináció 3,84 vs. 

van diszkrimináció 3,36).  
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5.2.3. Az érzelem diszkriminációs képesség fejlődését potenciálisan befolyásoló 
környezeti (anyai affektivitás, életesemények) és endogén tényezők 
(temperamentum) 9 hónapos korban 

5.2.3.1.  Anyai affektivitás és életesemények 

 

A 4 hónaposokhoz hasonlóan a 9 hónapos elemzéseket is a tiszta nézési idő változók (első 

nyolc vidám arc átlaga, második nyolc félelemteli és vidám arc, ill. sorozatonkénti összes 

nézési idő), valamint a diszkriminációs csoportok mentén végeztük. Az elemzéseket a lányok 

és fiúk csoportján belül külön-külön is elvégeztük.  

 

Anyai érzelmi állapot – HADS, PANAS-X skálákkal kapott eredmények  

A HADS és PANAS-X skáláival a tiszta nézési idők nem mutattak szignifikáns együttjárást, 

amit a csecsemők neme sem befolyásolt. Ezután a diszkriminációs csoportokkal kapcsolatos 

összefüggéseket vizsgáltuk. A HADS skálák közül az anyai Szorongás azoknál a 

csecsemőknél volt alacsonyabb, akik szomorú  vidám irányban diszkriminációt mutattak 

(t(111)=2,03, p=0,044; átlag 5,9 vs. 7,33). A Depresszió skálával kapcsolatban pedig nemi 

különbségeket találtunk: a félelem  vidám irányban diszkrimináló lányok, ill. a szomorú  

vidám irányban diszkrimináló fiúk édesanyái mutattak alacsonyabb pontszámot (rendre 

t(55)=1,82, p=0,074, átlag 3,19 vs. 4,97; t(54)=2,08, p=0,044, átlag 2,93 vs. 4,65).      

A PANAS-X pozitív érzelem skáláival egyetlen eredményt kaptunk: az anyai 

Magabiztosság pontszám fiúknál a vidám  félelem irányban diszkrimináló csoportnál 

valamivel alacsonyabb volt, mint a nem diszkriminálók esetében (t(54)=2,12, p=0,039; átlag 

16,30 vs. 18,89). A negatív érzelem skálák közül lányoknál valamivel magasabb anyai 

Félelem pontszám a vidám  szomorú irányban diszkriminálók csoportjánál jelentkezett 

(Mann-Whitney Z=-1,77, p=0,077, medián 15 vs. 10).   

A HADS skálákon normál vagy klinikai tartományba sorolt24 anyák (Szorongás 33%, 

Depresszió 12%) csecsemői között nem volt jelentős eltérés sem a tiszta nézési idő, sem a 

diszkriminációs csoportok szempontjából. Egyedül a félelem  vidám diszkrimináció 

esetében volt tendencia szintű eltérés a lányos anyák Depresszió tüneteiben (χ2(1)=3,64, 

p=0,056): a normál tartományba eső hangulati tüneteket mutató anyák lányai közel azonos 

arányban diszkrimináltak, mint ahányan nem (53% vs. 47%), míg a klinikai csoportnál a 

csecsemők közül kevesebben (20%) diszhabituálódtak a vidám arcokra.   

                                                 
24 a besorolás leírását részletesen lásd a 114. oldalon. 
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Anyai affektivitás faktorok 

A HADS és PANAS-X kérdőív skálái alapján képzett főkomponensekkel összefüggésben is 

megvizsgáltuk az érzelem kísérlet adatait. A 9 hónapos kori anyai negativitás faktor a 4 

hónapos eredményekhez hasonlóan a fiúk esetében mutatott gyenge korrelációt a félelemteli 

arcok tiszta nézési idejével (rho=0,305, p<0,05), valamint ennek következtében a félelem 

sorozat teljes nézési idejével (rho=0,291, p<0,05). Az anyai pozitivitás pedig szintén a 

fiúknál mutatott gyenge pozitív együttjárást a szomorú sorozat teljes nézési idejével 

(rho=0,269, p<0,05). A diszkriminációs csoportokkal az anyai affektivitás faktorok nem 

mutattak szignifikáns kapcsolatot.  

 

Összefüggések az anyai temperamentummal 

Az anyai temperamentum-jellemzők esetében a korrelációs elemzések nem jeleztek 

együttjárást, azonban a diszkriminációs csoportokkal kapcsolatban nemi különbségeket 

találtunk, ami minden esetben a fiús anyákkal kapcsolatban jelentkezett. A vidám  félelem 

érzelemváltásnál diszkriminációt mutató fiúk édesanyái magasabb Orientációs 

érzékenységet mutattak a nem diszkrimináló csoporthoz képest (t(54)=-2,67, p=0,010; átlag: 

5,15 vs. 4,42), míg a Negatív affektivitás pontszám esetükben valamivel alacsonyabb volt 

(t(54)=1,73, p=0,090; átlag: 3,53 vs. 3,94). A szomorú  vidám érzelmet diszkrimináló fiúk 

csoportjánál pedig valamivel alacsonyabb anyai Önszabályozás volt jellemző a nem 

diszkriminálók édesanyjához képest (t(54)=2,03, p=0,047, átlag: 4,27 vs. 4,57).  
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Életesemények – az anyai affektivitást potenciálisan befolyásoló változó hatása 

A stresszkeltő életesemények szempontjából az anyák terhességétől a csecsemők 9 hónapos 

koráig, valamint a 4 és 9 hónapos kor közötti időszakot külön-külön figyelembe vettük. A 

tiszta nézési időkkel 9 hónapos korban nem találtunk szignifikáns korrelációkat, azonban a 

diszkriminációs csoportok esetében csak lányoknál kaptunk tendencia szintű összefüggéseket. 

A 4 és 9 hónapos kor, ill. a terhesség és 9 hónapos kor közötti életesemény mutató 

alacsonyabb volt azoknál a lányoknál, akik vidám félelem irányban diszkrimináltak (4-9 hó: 

t(55)=1,84, p=0,070; terhesség-9 hó: t(55)=1,84, p=0,071). Ehhez hasonlóan a félelem  

vidám irányban diszkrimináló csoportban alacsonyabb volt a 4-9 hónap közötti életesemény 

mutató átlagértéke (t(55)=1,95, p=0,056).   

 

5.2.2.1. A csecsemők temperamentum-jellemzőivel való összefüggések 

 

Az érzelem kísérlet mindkét sorozatában érvényes adattal rendelkező 9 hónapos csecsemők 

(N=116) temperamentum-jellemzők szerint két, tendencia szintű eltérést leszámítva nem 

különböztek a kísérletet nem teljesítő csecsemőktől (N=34). A kísérletből kieső csecsemők az 

IBQ-R VS Lendületesség skáláján minimálisan magasabb pontszámot értek el (5,28 vs. 5,07; 

t(148)=1,741, p=0,084), a hosszabb kérdőív 14 skálája közül pedig a kieső csecsemők a 

Testkontaktus élvezete skálán valamivel alacsonyabb értéket kaptak, mint akik 

végigcsinálták a kísérletet (5,42 vs. 5,68; Mann-Whitney Z=-1,648, p=0,09). Ezek az 

eltérések azonban csekélyek és szigorúan véve nem is szignifikánsak.  

 A nézési idő adatokkal kapcsolatos összefüggéseket alapvetően nemi különbségek 

árnyalták. A lányok 9 hónapos korában mért Lendületesség skálája negatív irányú gyenge 

együttjárást jelzett a félelemteli arcok (rho=-0,304, p<0,05), valamint a teljes félelem sorozat 

nézési idejével (r=-0,299, p<0,05). A diszkriminációs csoportok szempontjából többnyire a 

fiúknál találtunk összefüggéseket. A félelem  vidám diszkriminációt mutató fiúk az 

Önszabályozás skálán valamivel magasabb pontértéket kaptak, mint a diszkriminációt nem 

mutató társaik (t(54)=-2,11, p=0,039, átlag 5,02 vs. 4,61). A szomorú  vidám irányú 

diszkrimináció a FV váltással ellentétben az Önszabályozás alacsonyabb értékével járt 

(t(54)=2,23, p=0,030, átlag 4,57 vs. 4,98), a Lendületesség pontszám magasabb értéke pedig 

a vidám  szomorú diszkriminációnál jelentkezett (t(54)=-1,79, p=0,079, átlag 5,58 vs. 5,01).  
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5.3.  Anya-csecsemő kötődés  

5.3.1. Kötődés és érzelem diszkrimináció 

A kötődéssel kapcsolatos elemzéseket a teljes longitudinális minta egy részén végeztük, 

azokat az anya-csecsemő párokat vontuk be, akiknél a csecsemők 4 és 9 hónapos korban is 

rendelkeztek teljes érzelem kísérlet adattal. Így a 4 és 12 hónapos koron átívelő eredmények 

N=106 diádra vonatkoznak, ami a 147 fős minta 72%-át jelenti. A kötődési kategóriák az 

Ainsworth-féle biztonságos (B), bizonytalan-elkerülő (A), bizonytalan-rezisztens (C) alap, 

koherens kategóriák (Ainsworth és mtsai, 1978), illetve a Main és Solomon (1990) által 

kiegészített dezorganizált (D) mintázat egyikébe lettek besorolva. A négy kategória nemek 

szerinti és egymáshoz viszonyított megoszlását az alábbi ábrán láthatjuk.   

 

22. ábra: A kötődési kategóriák megoszlása és nemi különbségei (N=106) 
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Ahogyan az ábrán is látszik, a B és D kategóriák esetében gyenge, tendencia szintű nemi 

különbségek figyelhetők meg (χ2(3)=6,76, p=0,080). A kötődési kategóriákat biztonságos 

vagy nem biztonságos (B vagy nem B), illetve dezorganizált vagy organizált (D vagy nem D) 

csoportok szerint is vizsgáltuk. A nemi megoszlás a dichotóm csoportok szerint is eltérést 

jelzett (B vagy nem B: χ2(1)=3,10, p=0,078; D vagy nem D: χ2(1)=6,33, p=0,012), a lányok a 

biztonságos, illetve összességében a nem D csoporton belül is többen voltak. (Itt jegyezzük 

meg, hogy a teljes, 307 anya-csecsemő párból álló BMB vizsgálati mintában a kötődési 

csoportok megoszlásában nincsen szignifikáns nemi különbség, ami összhangban van saját 

korábbi, valamint a nemzetközi szakirodalomban közölt eredményekkel.) 
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A továbbiakban az érzelem kísérlettel kapcsolatos összefüggéseket a 4 és 9 hónapos kori 

eredményekkel külön-külön vetettük össze, a kötődés adatokat pedig minden esetben elsőként 

az eredeti klasszifikáció (ABCD mintázat), majd biztonságos vagy nem biztonságos (B vagy 

nem B), végül pedig a dezorganizált vagy organizált (D vagy nem D) változók mentén 

elemeztük. Végül az elsődleges kötődési kategóriától független, a dezorganizált kötődésre 

jellemző viselkedési jegyek előfordulását mérő, 9-fokú D-skálát is bevontuk az elemzésekbe. 

Az érzelem kísérlet tiszta nézési idő adatait t-próbákkal és variancia-analízissel, valamint ezek 

nemparametrikus változataival (Mann-Whitney és Kruskal-Wallis tesztek), a diszkriminációs 

csoportokat χ2-próbával, a D-skálát pedig Pearson vagy Spearman-féle rangkorrelációs 

eljárással teszteltük. Az elemzéseket nemek szerint külön-külön is elvégeztük.    

 

5.3.1.1.  Összefüggések a 4 hónapos kori érzelem eredményekkel 

 

Összefüggések a tiszta nézési idő (első nyolc vidám arc, második nyolc negatív arc, teljes 

sorozat) adatokkal: 

 

 ABCD klasszifikáció: a négy kötődési mintázat egyik nézési idő változóval sem mutatott 

szignifikáns összefüggést, ami sorozatonként, valamint nemeken belül is igaz volt 

(Kruskal-Wallis tesztek nem voltak szignifikánsak).   

 

 B vagy nem B: a Mann-Whitney tesztek eredménye sem a teljes minta, sem a nemeken 

belüli elemzésnél nem jelzett szignifikáns eltérést a biztonságos vagy bizonytalan kötődési 

csoportok összehasonlításakor. Mindez a félelem és a szomorú sorozat esetében is 

érvényesült.  

 

 D vagy nem D: az eddigi elemzésekhez hasonlóan a dezorganizált vagy organizált 

felosztás szerinti eredmények sem lettek szignifikánsak, és nemi különbséget sem 

találtunk.  

 

 D-skála: a dezorganizált viselkedési jegyeket mérő skála ugyancsak nem mutatott jelentős 

együttjárást a tiszta nézési idő adatokkal (Spearman-féle rho értékek nem szignifikánsak).  
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Összefüggések a diszkriminációs csoportokkal:  

A vidám  félelem, félelem  vidám, vidám  szomorú, szomorú  vidám irányú 

érzelemváltásnál mért diszkrimináció sem az ABCD, sem a B vagy nem B, sem pedig a D 

vagy nem D kötődés csoportokkal nem mutatott szignifikáns eltérést a diszkrimináló vagy 

nem diszkrimináló 4 hónaposoknál. Az eredmények a D-skálára is vonatkoznak. A csoportok 

kötődési kategóriákon belüli megoszlása nemenként sem volt szignifikánsan eltérő. A 

diszkriminációs csoportok kötődési klasszifikáció szerinti megoszlását az alábbi 23-26. 

ábrákon szemléltetésképpen mutatjuk be.  

 
23. ábra: a 4 hónapos kori vidám  félelem diszkrimináció megoszlása a kötődési kategóriákon belül 

20

40

13

20

0 7 1 5
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

A B C D

cs
e

cs
e

m
ő

k 
sz

ám
a

vidám → félelem 4 hó

nincs diszkrimináció

van diszkrimináció

 
 

24. ábra: a 4 hónapos kori félelem vidám diszkrimináció megoszlása a kötődési kategóriákon belül 
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25. ábra: a 4 hónapos kori vidám szomorú diszkrimináció megoszlása a kötődési kategóriákon belül 
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26. ábra: a 4 hónapos kori szomorú vidám diszkrimináció megoszlása a kötődési kategóriákon belül 
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Összességében azonban megállapítható, hogy a 4 hónapos csecsemők nem reagáltak eltérően 

a vizsgált alapérzelmekre, aszerint hogy milyen anya-csecsemő kötődési mintázatokat 

találtunk náluk később. 
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5.3.1.2.  Összefüggések a 9 hónapos kori érzelem eredményekkel 

 

Összefüggések a tiszta nézési idő (első nyolc vidám arc, második nyolc negatív arc, teljes 

sorozat) adatokkal:  

 

 ABCD klasszifikáció: a négy kötődési mintázat a félelem sorozatra vonatkozóan a lány 

csecsemőknél eredményezett eltérő nézési időket. A gyenge összefüggések az első nyolc 

vidám arcra (Kruskal-Wallis teszt: χ2(3)=7,72, p=0,052), valamint a teljes sorozatra 

(F(3,52)=2,71, p=0,055) és a félelemteli arcok tiszta nézési idejére (F(3,52)=2,24, 

p=0,095) vonatkoztak. A post-hoc tesztek szerint a teljes félelem sorozatot a dezorganizált 

lányok kevesebb ideig nézték, mint a bizonytalan-elkerülő (A) kategóriába tartozó 

csecsemők (D átlag: 172,83 vs. A átlag: 232,25, Bonferroni p=0,074). A különbség a D 

vs. C csoportok között is hasonló volt (C átlag: 232,64), a C csoport nézési idő átlaga 

azonban a szórásban megmutatkozó nagyobb variabilitás miatt az F teszt szerint nem volt 

szignifikáns.      

 

 B vagy nem B: a biztonságos vagy bizonytalan csoportok között egyedül a szomorú arcok 

tiszta nézési idejében mutatkozott különbség, ami nemi különbséghez kapcsolódott. A 

bizonytalanul kötődő lányok hosszabb ideig nézték a nyolc szomorú arcot, mint a 

biztonságosan kötődők (t(51)=-2,08, p=0,043; átlag 87,82 vs. 73,38).   

 

 D vagy nem D: a félelem sorozattal kapcsolatos szignifikáns eredmények szintén a lányok 

csoportján belül jelentkeztek. A dezorganizált kötődésű lányok az első nyolc vidám (Z=-

2,42, p=0,016), második nyolc félelem arcot (t(51)=2,28, p=0,027), és ennek 

következtében a teljes félelem sorozatot (t(51)=2,43, p=0,019) rövidebb ideig nézték, mint 

a nem D lányok. (A fentebb kapott ABCD klasszifikációs eredmények alapján a nem-D 

csoporton belül ez főleg az A és C csecsemőkkel szemben érvényesült). A szomorú 

sorozatnál az első nyolc vidám arcot a D csecsemők (Z=-1,97, p=0,049) nézték 

alacsonyabb ideig, a sorozat többi részében azonban a D vagy nem-D felosztású csoportok 

között nem volt szignifikáns eltérés.  

 

 D-skála: a dezorganizált viselkedési jegyeket mérő skála pontszámai szintén a félelem 

sorozattal mutatott összefüggést. A gyenge együttjárások az első nyolc vidám arc (rho=-
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0,200, p<0,05), valamint a teljes félelem sorozatra vonatkoztak (r=-0,201, p<0,05). A 

negatív előjelek azt jelentik, hogy minél dezorganizáltabb volt a kötődési viselkedés, a 

csecsemők annál rövidebbek ideig nézték a vidám arcokat, és vélhetően ennek 

következtében a teljes félelem sorozatot. 

 

Összefüggések a diszkriminációs csoportokkal:  

 

 ABCD klasszifikáció: a négy kötődési kategória a félelem  vidám diszkriminációs 

csoportokkal kapcsolatban tendencia szintű eltérést lányoknál (χ2(3)=7,22, p=0,065). A 

dezorganizált lányok jelentős része meg tudta különböztetni a sorozat végén látható vidám 

arcokat az azt megelőző félelemteli arcoktól, míg a bizonytalan-rezisztens (C) kategóriába 

tartozók ezzel éppen ellentétes irányba reagáltak, a többségük nem tudott diszkriminálni 

(post-hoc Fisher-féle egzakt teszt eredménye külön a C és D kategóriákra vonatkozóan: 

p=0,029). A fiúknál ezzel szemben mind a C, mind a D csecsemők többsége a nem 

diszkriminálók csoportjába tartozott.   

 

 B vagy nem B: a biztonságos vs. bizonytalan csoportok vonatkozásában a diszkriminációs 

csoportok 9 hónapos korban nem eredményeztek szignifikáns összefüggéseket.  

 

 D vagy nem D: a diszkriminációs csoportok közül a vidám  félelem és az ellentétes 

irányú félelem  vidám érzelemváltásnál találtunk eltérő csoportmegoszlást. A VF irányú 

diszkriminációban csak a fiúknál (χ2(1)=3,73, p=0,054) volt tendencia szinten szignifikáns 

eltérés, eszerint a nem-D csoporton belül 11% diszkriminált, a D csoporton belül pedig 

33%. Ez azt jelenti, hogy a diszkriminálók között több volt a dezorganizált kötődésűek 

száma (60%). Lányoknál a D és nem-D csoportokon belül is azonos volt a diszkriminálók 

aránya (kb. 28%). A FV diszkrimináció mindkét nem esetében egymástól eltérő irányú 

megoszlást mutatott (lányok: χ2(1)=4,34, p=0,037; fiúk: χ2(1)=4,36, p=0,037, lásd 27-28. 

ábrák). A nemi különbség a D csecsemők csoportján belül bizonyult szignifikánsan 

eltérőnek (post-hoc Fisher-féle egzakt-teszt: p=0,003): a D lányok többsége 

megkülönböztette a félelemteli arcoktól az azt követő vidám arcokat, míg a fiúknál 

mindez ellentétesen alakult.   
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27. ábra: a D lányok FV diszkriminációja   28. ábra: a D fiúk FV diszkriminációja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D-skála: a dezorganizált viselkedést mérő skálával kapcsolatban szignifikáns 

összefüggést nem találtunk.  

 

Az alábbi ábrákon a 9 hónapos kori érzelem diszkriminációs csoportok kötődési 

kategóriákon belüli megoszlását szemléltetjük.  

 

 

29. ábra: a 9 hónapos kori vidám  félelem
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30. ábra: a 9 hónapos kori félelem vidám diszkrimináció megoszlása a kötődési kategóriákon belül 
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31. ábra: a 9 hónapos kori vidám szomorú diszkrimináció megoszlása a kötődési kategóriákon belül 
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32. ábra: a 9 hónapos kori szomorú vidám diszkrimináció megoszlása a kötődési kategóriákon belül
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A 9 hónapos kori eredmények a 4 hónaposoktól eltérően már jeleztek specifikus, többnyire 

nemi különbségek által árnyalt összefüggéseket az érzelem diszkriminációs képesség és az 

egyéves kori kötődés között. Ez döntően a félelem sorozatra vonatkozott. A D kötődésű 

lányok (N=7) a teljes sorozatot kevesebb ideig nézték, emellett pedig érzékenyebbek voltak a 

félelem  vidám érzelemváltásra. Ezzel ellentétes reakciót a lányok csoportján belül a 

bizonytalan-rezisztens (C) csoport mutatott, akiknek a jelentős többsége nem diszkriminált. A 

dezorganizált fiúk viszont a lányokkal ellentétben nem a félelem  vidám, hanem a vidám  

félelem érzelemváltásra voltak valamennyivel érzékenyebbek. A szomorú arcokat pedig a 

bizonytalan kötődésű lányok nézték hosszabb ideig a biztonságosan kötődőkhöz képest.      

 

5.3.2.  Kötődés és anyai affektivitás, lehetséges környezeti hatások, és a csecsemő 
temperamentum-jellemzői 

 

Az érzelem kísérlethez hasonlóan a kötődéssel kapcsolatos lehetséges összefüggéseket az 

egyes anyai kérdőívek változóival, az életesemény mutatókkal, valamint a csecsemő 

temperamentum-jellemzőkkel is megvizsgáltuk. Az elemzéseket az ABCD klasszifikáció, a 

biztonságos vagy bizonytalan (B vagy nem B), illetve dezorganizált vagy organizált (D vagy 

nem D) csoportok szerint vizsgálatuk, hasonlóan az érzelem kísérlethez, a bevont minta itt is 

N=106 anya-csecsemő diádból állt. Az alábbiakban csak azokat az eredményeket mutatjuk be, 

amelyek a statisztikai elemzések szerint jelentékeny összefüggésnek bizonyultak. 

Összességében véve a kérdőíves változókkal viszonylag kevés szignifikáns eredményt 

kaptunk. Az alkalmazott statisztikai próbák: t-próba és variancia-analízis, valamint ezek 

nemparametrikus megfelelői (Mann-Whitney és Kruskal-Wallis teszt), illetve a HADS 

klinikai és normál esetek csoportjainál χ2 próbák.  

 
Anyai affektivitás 

Az anyák kérdőíves adatai közül a HADS 4 és 9 hónapos kori Depresszió skála értéke a fiúk 

anyáinál tendencia szinten magasabb értékű volt a D csoportban a nem-D fiúk anyáihoz 

képest (rendre: t(50,93)=-1,86, p=0,068; t(51)=-1,81, p=0,076). Ugyanígy a fiúk esetében 

kaptunk tendencia szintű összefüggést a 4 hónapos kori anyai Szorongás klinikai és normál 

szintű felosztása, illetve az ABCD csoportok között (χ2(3)=7,24, p=0,065). A B, C, és D 

csoportoknál az anyák többsége a szorongásos tünetek normál szintjéről számolt be, a 

bizonytalan-elkerülők (A) csoportján belül azonban a klinikai szintű szorongás magasabb (kb. 
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fele) arányban jelent meg. Az anyai pozitivitás faktor a 9 hónapos mérési időpontnál 

mutatott eltérést a később biztonságos vs. bizonytalan kötődésű csecsemők között a teljes 

mintán belül: a biztonságosan kötődők pozitívabb anyai érzelmi környezetben voltak, mint a 

bizonytalan kötődésű társaik (t(104)=1,98, p=0,050; átlag 0,18 vs. -0,23). Az anyák 

pozitivitása az Extraverzió temperamentum-jellemző szerint is valamivel magasabb volt a 

nem-D lányok csoportján belül a D kategóriához viszonyítva (t(51)=1,85, p=0,070).  

 

Életesemények 

A stresszes életesemények mértéke a bizonytalan kötődésű lányokat érintette. Esetükben a 

terhességtől a 12 hónapos korig eltelt időszak során az édesanyák jelentősen több stresszkeltő 

eseményről számoltak be a biztonságosan kötődő párokhoz képet (t(51)=-2,01, p=0,050), ami 

valamivel kisebb mértékben, de a köztes időszakokra (4. és 9. hónap között, terhességtől 9. 

hónapig, 9-12. hónap között) is vonatkozott.     

 

Csecsemő temperamentum 

A csecsemők saját temperamentum-jellemzői közül egyedül a 12 hónapos kori Negatív 

affektivitás állt gyenge kapcsolatban a kötődéssel. Érdekes módon a D kötődésűek 

alacsonyabb értéket kaptak, mint a nem D csecsemők (t(104)=1,84, p=0,068), a különbség 

azonban csekély mértékű volt (átlag 3,91 vs. 4,28).         

 

 

5.3.3. A kötődés predikciója 

 

A továbbiakban megkíséreltük a releváns érzelem diszkriminációs változók, valamint a 

kérdőíves adatok közül szignifikáns változók mentén prediktálni a D vs. nem-D kötődési 

kategóriákat. A logisztikus regresszió elemzést csak a fiúk csoportján mutatjuk be, mert a 

lányok modellje egyfelől nem lett szignifikáns, illetve a dezorganizált kötődésűek száma is 

igen alacsony volt ahhoz, hogy a modell alapján általános következtetést lehessen levonni. A 

fiúknál a 9 hónapos kori vidám  félelem, félelem  vidám diszkriminációs csoportokat, 

valamint a 9 hónapos korban mért anyai Depressziót, és a csecsemők12 hónapos kori Negatív 

affektivitását vontuk be az elemzésbe.    



144 
 

40. táblázat: nem-D vs. D kötődés logisztikus regressziós modellje fiúkra 
prediktorok modell 

paraméterek 
Wald 
df=1 

p Exp 
(B) 

Klasszifikáció Nagelkerke 
R2  

1. blokk 
VF diszkrimináció 9 hó 
FV diszkrimináció 9 hó 

 
 
 
 

χ2(4)=15,48, 
p=0,004 

  
4,21 
3,48 

0,040 
0,062 

6,52 
0,23 

2. blokk 
HADS Depresszió 9 hó 
IBQR Negatív affekt 12 hó 

  
 

71,7% 

 
 

0,35 
3,86 
3,75 

0,049 
0,053 

2,48 
0,44 

 

A táblázatból kiolvasható, hogy fiúknál az egy éves kori D kötődés valószínűségét 

legerősebben a 9 hónapos kori vidám  félelem irányú diszkriminációs képesség (azaz a 

félelem arcok sikeres megkülönböztetése a vidám arcokat követően, ami közel 7-szeresére 

növelte a rizikót), valamint a 9 hónapos korban mért anyai Depresszió magasabb értéke (2,5-

szeres rizikó) növelte. Fontos előrejelző (bár esélyhányadosa alacsony) a félelem  vidám 

irányú diszkrimináció hiánya, illetve a 12 hónapos korban mért Negatív affektivitás csecsemő 

temperamentum-jellemző. A modell a kötődési variancia 35%-át magyarázza.  
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6. Diszkusszió 
 

A doktori disszertáció központi témája a korai érzelmi fejlődés és annak kontextusa, a 

dolgozat ezen belül három egymással összefüggő terület empirikus vizsgálatára irányult: az 

első életév során hogyan fejlődik az érzelem diszkriminációs képesség, mindezt mennyiben 

befolyásolják a korai társas-érzelmi kontextus és egyes endogén tényezők, illetve mindez 

hogyan viszonyul az egy éves kori anya-gyerek kötődéshez. Ehhez hasonló kapcsolatrendszer 

a szakirodalom áttekintése alapján eddig még nem került feltárásra. A kutatás újszerűsége így 

elsősorban a témában rejlik, ugyanakkor nagyon fontos, a szintén újdonságot magában 

hordozó érzelem feldolgozást mérő kísérleti paradigma alkalmazásának bemutatása is. A 

harmadik jelentős tényező, hogy a Budapesti Mama-Baba Vizsgálat (BMB) keretében 

lehetőségünk nyílt az anya-csecsemő párokat a csecsemők 4 hónapos korától egészen 12 

hónapos koráig követni, ezáltal az első életév során megjelenő jelentősebb fejlődési 

változásokat figyelemmel kísérhettük. Az eredmények bemutatása a fő területek és 

célkitűzések mentén szerveződik, szem előtt tartva a kutatás újszerűségeit, és azok értékelését.  

 

6.1. Az érzelem diszkriminációs kísérlet eredményei 

6.1.1.  Caron, Caron és MacLean (1988) eredeti paradigmájával való 
összehasonlítás 

A kutatás során alkalmazott kísérleti paradigmát elsőként az eredeti, Caron, Caron és 

MacLean (1988) által kidolgozott változattal vetettük össze. A szerzők paradigmájának újítása 

elsősorban abban rejlik, hogy kísérleti ingerként dinamikus, audiovizuális videóklipeket 

alkalmaztak, ami a csecsemők számára egy sokkal természetesebb, a valós életben is 

hasonlóan megtapasztalt interakciós helyzetet szimulál. Az érzelem megkülönböztetés 

szakirodalmán belül döntően statikus állóképekkel dolgozó vizsgálatokkal találkozhatunk, 

melyek ökológiai validitása alacsony mértékű, ennek ellenére a kutatások többsége mégis 

ezek alapján következtet a csecsemőkori érzelem feldolgozás képességére. Az 1988-ban 

publikált kísérletsorozat eredményeit azonban azt követően tudomásunk szerint más szerzők 

nem replikálták, ahogyan a bevezetett paradigma is mérsékelten kapott figyelmet (de lásd: 

Flom és Bahrick, 2007, Walker-Andrews, 1997). Saját kísérleti paradigmánk azonban Caron 

és munkatársai vizsgálatától több ponton is eltért, ennek következtében az összehasonlítás 

némiképp korlátozott.  
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 Az első, és egyben legfontosabb különbség, hogy míg Caron és munkatársai (1988) 

csecsemő-által vezérelt habituációs eljárást alkalmaztak, addig nálunk kötött idejű bemutatás 

volt, ami lehetővé tette az egységes összehasonlítást a csecsemők nézési idejével 

kapcsolatban, ugyanakkor a szigorúan vett habituációs kritériumok alkalmazása nehezebben 

valósulhatott meg. Ezért az egyéni habituációs sebességet figyelmen kívül hagytuk (Colombo 

és Mitchell, 2009). A fix bemutatásnak esetünkben azért is volt előnye, mert így nem váltunk 

meg a csecsemők egy részétől, ahogy az a csecsemő-által vezérelt módszernél a habituációs 

kritériumnak nem megfelelő eseteknél szokás, ami a longitudinális keret, valamint a számos 

egyéb változó vizsgálata miatt is kiemelten fontos volt. Ettől függetlenül, a végső 

elemzésekbe csak azokat a csecsemőket vontuk be, akik végig tudták nézni mindkét érzelem 

sorozatot25 anélkül, hogy aktuális állapotuk, vagy a kísérlet által kiváltott reakciójuk (pl. 

nyűgösség, sírás) abban akadályozta volna őket.  

Fontos eltérés volt továbbá, hogy vizsgálatunkban minden esetben vidám arcokat 

láttak elsőként a sorozatok első habituációs fázisában, az első érzelemváltás tehát minden 

esetben pozitívról negatív irányba történt. Ezt követően a negatív (szomorú vagy félelemteli) 

arcok vidámmal megegyező számú bemutatása következett, majd a sorozatok végén újra két 

vidám arc tért vissza a képernyőre, ami lehetővé tette a negatív  szomorú érzelemváltás 

mérését is. Caron és munkatársai (1988) csak egyetlen (pozitív vagy negatív érzelmet 

bemutató) habituációs fázist követő diszkriminációt mértek, ami egyénen belül a kétféle 

irányú váltásra adott reakció, valamint az eltérő összetételű érzelempárok összehasonlítását 

nem tette lehetővé. Végül, de nem utolsó sorban, azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy amíg a fenti szerzők a nézési idő megállapítását az egyes arcok (esetükben 18,5 s/arc) 

bemutatásakor mért 1 s-os elnézésig kódolt első fixáció alapján végezték, addig mi a 17,28 

s/arc alatt mért összes odanézés tiszta idejét mértük, és tekintettük alapegységnek. Ez utóbbi 

igen fontos különbség, ugyanis a habituációs szakirodalomban valóban az első 0,5, vagy 

maximum 1 s-os elnézésig mérik a fixációt, és ennek alapján számítják a habituációt és 

diszhabituációt, de azt az általános elvet is követik, hogy az első fixáció mérése után statikus 

arcoknál rögtön a következő ingerre váltanak. Caron és mtsai (1988) azonban az első fixációk 

mérése után hagyták, hogy befejeződjön az egyes epzódok (arcok) lejátszási ideje, ilyen 

értelemben tehát az ő kísérletükben is hosszabb ideig voltak kitéve a csecsemők az adott 

érzelemkifejezésnek.       

                                                 
25 A csecsemők minden esetben két sorozatot láttak: egy vidám-félelem-vidám (amire „félelem” sorozatként 
utaltunk a későbbiekben, és egy vidám-szomorú-vidám (a „szomorú” sorozat) sorrendű sorozatot. 
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 Az összehasonlításkor saját 4 és 9 hónapos mintánkat Caron és munkatársai (1988) 

által alkalmazott 33,3%-os, kevésbé szigorú habituációs kritérium szerint szelektáltuk. A 4 

hónapos eredmények azt az összefüggést mutatták, hogy a negatív arcokra történő habituációt 

követő pozitív tesztarcokra a negatív érzelem típusától (félelem vagy szomorú), illetve a 

csecsemők nemétől függetlenül jelentősen hosszabb nézési idővel reagáltak a csecsemők. A 

pozitív  negatív irányú diszkrimináció nem nyert alátámasztást, aminek részben a vidám 

arcokra történő igen alacsony arányú habituáció volt az oka (ld. 82. oldal). Az első pozitív 

sorozatnál ugyanis a vidám arcokra habituálódó csecsemők szintén diszkrimináltak, az 

alminta elemszáma azonban nagyon alacsony volt (N=7), ami kétségessé teszi az eredmények 

validitását26. 9 hónapos korban szintén a negatív  pozitív diszkrimináció bizonyult 

stabilabbnak, azonban ekkor már a pozitív érzelemre való habituációt követő félelemteli 

arcokra is diszhabituálódtak a csecsemők, ami vidám  szomorú irányban viszont csak a 

másodikként látott sorozatnál jelent meg.  

Összefoglalva tapasztalatainkat, a 33,3%-os habituációs kritérium alkalmazása 

kisméretű minták elemzését tette lehetővé, ami azonban az egyik, már említett 4 hónapos 

nagyon kis létszámú almintát kivéve beilleszthető a szakirodalomban található eredmények 

közé. A Caron és munkatársai (1988) által kapott eredményekkel való összehasonlítást csak a 

vidám-szomorú érzelempárra vonatkozóan végezhetjük (ők a félelmet nem vizsgálták). 

Hozzájuk hasonlóan a mi 4 hónapos csecsemőink sem tudtak stabilan diszkriminálni vidám  

szomorú irányba, ugyanakkor az ellentétes sorrend (szomorú  vidám) megkülönböztetése 

nálunk is sikeresnek bizonyult. A fenti szerzők azonban 5 hónaposoknál már mindkét 

irányban ki tudták mutatni a diszkriminációt, amennyiben a csecsemők multi-modális 

bemutatást kaptak, míg nálunk a 9 hónaposoknál sem bizonyult stabilnak a mindkét irányú 

diszkrimináció.  

Saját kísérletünkben a másik vizsgált negatív érzelem a félelem volt, amellyel 

kapcsolatban a szakirodalomban főleg az első életév második felétől találkozhatunk. A 

félelemmel kapcsolatos eredményeink 4 hónapos korban még csupán a félelem  vidám irány 

megkülönböztetését mutatták ki, 9 hónapos korra azonban már mindkét irányú diszkrimináció 

sikeres volt. Más vizsgálatok (pl. Nelson és mtsai, 1979, Nelson és Dolgin, 1985, Ludemann 

és Nelson, 1988) a vidám arcokat követő félelem megkülönböztetésének képességét 7 

hónaposoknál ki tudták mutatni, azonban az ellentétes irányt nem. Később nézéspreferencia 

                                                 
26 Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az érzelem diszkriminációs szakirodalomban még ennél alacsonyabb minta 
elemszámokkal is lehet találkozni (pl. Flom és Bahrick, 2007, Young-Browne és mtsai, 1977 is közöltek 3 fős 
almintákkal kapcsolatos eredményeket). 
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vizsgálatok (pl. Peltola és mtsai, 2009) is alátámasztották, hogy a félelemteli arcok a 

vidámhoz képest nagyobb figyelmi reakciót váltanak ki, ami 7-9 hónapos kor között stabilan 

jellemző lehet (Peltola és mtsai, 2013). Saját 9 hónapos kori eredményünk szerint a félelem  

vidám sorrendhatás nem érvényesült, hiszen mintánkban a csecsemők a félelem sorozaton 

belül mindkét érzelemváltásnál diszkrimináltak. Ennek további lehetséges magyarázatára 

azonban még visszatérünk. 

 

6.1.2. A 4 és 9 hónapos kori érzelem kísérlet eredményei 

 

Kísérletünk nézési idő adatainak elemzését a habituációs eljárásoktól valamennyire eltérő 

irányban folytattuk. A vizsgált változók az érzelem sorozatokon belüli, és a sorozatok közötti 

összehasonlítást is lehetővé tették. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a pozitív és negatív arcok 

nézési ideje hogyan viszonyul egymáshoz, valamint arra is, hogy a kétféle negatív érzelem 

nézési ideje között van-e jelentős eltérés. Ezen kívül azt is megnéztük, hogy az első nyolc, 

illetve a második nyolc arc első kettő, ill. utolsó két arca alatt mért nézési idő között volt-e 

szignifikáns csökkenés, ami tekinthető a habituáció mérésének (noha itt nem százalékos 

változást mértünk). Végül pedig az érzelemváltásoknál mutatkozó nézési idő változást 

teszteltük, amit először a váltást megelőző két arc és a váltás utáni első két tesztarc nézési 

idejének különbségével, majd pedig arányával létrehozott folytonos változókkal mértünk és 

utóbbi alapján dichotomizált csoportok alapján elemeztünk.  

  

4 hónapos korban a 147 fős, egy éves kori kötődés adattal rendelkező minta 87%-a 

(N=128) rendelkezett megbízható érzelem kísérlet adattal. A csecsemők az összesített nézési 

idők alapján érzelemtől és nemtől függetlenül is csökkenő figyelmi reaktivitást mutattak az 

első nyolc vidám arc felől a negatív arcok felé haladva. A félelemteli és szomorú arcok nézési 

ideje nem tért el egymástól. Az összefüggéseket a sorozatok bemutatásának sorrendje 

árnyalta, ami azonban pusztán annyit jelent, hogy az elsőként látott sorozatot minden esetben 

hosszabban nézték, a sorrendhatás a specifikus érzelmekre vonatkozóan kiegyenlítődött, így 

szisztematikus különbséget a félelem és szomorú sorozatok között nem találtunk.  

Érdekesebb eredményeket kaptunk a habituációs fázis, illetve az érzelemváltások 

esetében. Előbbi a Caron és munkatársai (1988) kísérletével való összehasonlítással is 

párhuzamba állítható, ugyanis a csecsemők 4 hónapos korban csak abban az esetben mutattak 

szignifikáns csökkenést az adott nyolc arc eleje és vége között, ha az adott sorozatot 
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másodikként látták, vagy ha a negatív érzelmeket vizsgáltuk. Ez összhangban van azzal a 

tapasztalattal, miszerint a 33,3%-os habituációs kritériumot 4 hónapos korban az elsőként 

látott sorozat vidám arcainál még nagyon alacsony arányban érték el, a második sorozatnál, 

valamint a negatív érzelemre történő habituációnál viszont már több csecsemő érte el a 

kritériumszintet. Az érzelemváltásoknál pedig valamelyest számunkra is meglepő eredményt 

kaptunk: a vidám arcokat követő első két negatív arcnál a nézési idő csoportszinten 

csökkenést jelzett, ami azt is jelenti, hogy a vidám arcokat követő negatív arcoknál mért 

alacsonyabb figyelmi reakció már az első két negatív arcnál is megjelent. Emögött vélhetően 

az állhat, hogy a vidám arcok jobban fenntartották a figyelmet, ami viszont a sorozat felétől 

érzelemtől független habituálódásra váltott át, ezért mérhettük az első váltásnál a nem várt 

csökkenést. A negatív  pozitív váltás során a várt reakciót figyeltük meg, ami azonban csak 

a szomorú  vidám érzelempárnál volt jellemző. A sorozat végén újra megjelenő vidám 

arcokra tehát azok a csecsemők mutattak figyelem megújulást, akik előtte szomorú arcokat 

néztek. Ez az összefüggés a teljes mintán belül is megerősíti a 4 hónapos kori szomorú  

vidám diszkriminációt.  

A diszkrimináció sikerességének vagy hiányának megállapítása végett az 

érzelemváltásoknál a nézési idő változás irányát és nagyságát különbségpontszámok, illetve a 

végül kiemelten használt arányképlet segítségével ragadtuk meg. A különbségpontszámok 

azonban nem bizonyultak megfelelő mérőszámnak, ugyanis a Hernandez-Reif és munkatársai 

(2006) által „ismerősség preferencia”, „újdonság preferencia”, valamint „preferencia 

hiányként” azonosított negatív, pozitív, illetve nullával egyenlő pontértékek alapján 

elkülönülő csoportok közül a preferencia hiány elenyésző arányban fordult elő, így nem volt 

indokolt a külön csoport létrehozása. A másik két csoport pedig gyakorlatilag megegyezett az 

arányképlet alapján létrehozott diszkriminációs csoportokkal. Az arányképlet számítási módja 

és alkalmazási területe továbbá a téma szempontjából fontos korábbi vizsgálatokban is 

megjelent (ld. Caron és mtsai, 1982, és Colombo és mtsai, 1987), továbbá használatával a 

különbségpontszámoknál felmerülő statisztikai problémák27 is elkerülhetővé váltak. A képlet 

alapján azonosított diszkriminációs kategóriák használatával csak Colombo és munkatársai 

(1987) kutatásában találkoztunk.  

Az érzelmek közötti diszkrimináció vagy annak hiánya Caron és munkatársai (1982) 

elvén alapul. Ha a teszt arcok nézési ideje nem különbözik a habituációs arcok nézési idejétől, 

                                                 
27 A különbségpontszámnál a nullától (amikor nem volt jelentős eltérés a nézési idők között) való eltérések 
minimális értéket (pl. 0,04, vagy -0,08) is felvehettek, ami nem tekinthető valódi változásnak, a csecsemők 
viszont mégis egymással ellentétes kategóriába tartoztak volna.  
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vagyis nincs diszkrimináció, akkor az arány értéke 0,5. Ha a teszt arcok nézési ideje nagyobb, 

akkor az arányérték 0,5 fölött van és diszkriminációról beszélünk. A mintában mért arányok 

szórásától függ, hogy mekkora az a 0,5-nél szignifikánsan nagyobb arányérték, amelynél 

biztonsággal beszélhetünk diszkriminációról. Ezt a jelen mintában adódó értéket (0,53) az 

összes váltásnál mért szórások átlagolásával számítottuk ki p=0,01 szignifikanciaszint mellett. 

Ez volt az határérték, amely szerint au egyes érzelemváltásoknál nem diszkrimináló és 

diszkrimináló csoportba soroltuk a csecsemőket. A csoportok megoszlása a pozitív  negatív 

váltásnál nem diszkriminálók fölényét mutatta, de a negatív  pozitív váltásnál viszont már 

kiegyenlítettebb volt a csoportok létszáma, bár csak a szomorú  vidám váltásnál mutatott 

statisztikailag is alátámasztott eredményt (44% diszkriminált, míg félelem  vidám irányban 

csak 31%).  

A diszkrimináció jelenlétét ezután megvizsgáltuk az adott érzelemváltást megelőző 

nyolc vidám vagy nyolc negatív arc nézési idejével összefüggésben. Annak ellenére, hogy a 

tiszta nézési idő elemzéseknél a vidám arcokat követő első két negatív arcnál átlagosan 

alacsonyabb, csökkent nézési időt mértünk, a diszkriminációs csoportok révén azonosított – 

bár kisszámú, de valódi megkülönböztetést (nézési idő növekedést) mutató csecsemőknél már 

a vidám arcokra is összességében alacsonyabb figyelmi reakció jelentkezett. A negatív arcok 

átlagos nézési ideje és az azt követő diszkrimináció szintén hasonló kapcsolatot mutatott. 

Mindez azt jelenti, hogy azok a csecsemők, akiknek a figyelme a habituációs fázisban 

összességében alacsonyabb volt, vagy csökkent, az új érzelmet megjelenítő tesztarcokra 

vélhetően valódi figyelem megújulással reagáltak. 

Fontos kérdés volt még, hogy vajon az egyes sorozatokon belül az első és második 

érzelemváltás milyen kapcsolatban állt egymással, vagyis a pozitív  negatív irányban 

sikeres megkülönböztetést mutató csecsemők vajon negatív  pozitív irányban hasonló, vagy 

azzal ellentétes reakciót mutatnak. Az eredményeink azt erősítették meg, hogy a 

diszkrimináló csecsemők aránya sorozatokon belül a pozitív  negatív váltáshoz képest a 

sorozat végi negatív  pozitív irányban jelentősen megnőtt, ami azonban a negatív érzelem 

típusok (azaz a sorozatok közötti) összehasonlításánál a szomorú arcokat követő vidám 

diszkrimináció esetében volt markánsabb. Egyénen belüli stabilitást nem tudtunk kimutatni, 

ami azt jelenti, hogy ebben az életkorban a csecsemők egy jelentős része még nem mutat 

egyértelműen azonosítható érzelem diszkriminációs mintázatot.  

Az 4 hónapos kori érzelem diszkriminációs eredményeket összegezve azt lehet 

megállapítani, hogy a csecsemők stabilan a szomorú  vidám irányban megjelenő 

érzelempárt tudták egymástól megkülönböztetni. Eredményünk egybecseng Caron és 
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munkatársai (1988) következtetésével. A vidám  szomorú irányú diszkrimináció 

alacsonyabb sikerességét is figyelembe véve, a vidám és szomorú érzelmek egymástól való 

megkülönböztetése általában véve vegyes képet mutat, ami így kapcsolódik a 

szakirodalomban is megtalálható, módszertani sokféleség miatt nehezen integrálható, 

alapvetően ellentmondásos eredményekhez (Young-Browne és mtsai, 1977; Walker, 1982; 

Kahana-Kalman és Walker-Andrews, 2001).    

Fontos kiemelni a félelem és szomorú érzelmekre adott reakciók közötti eltérést is. Az 

összesített tiszta nézési időben nem volt különbség, azonban a diszkriminációval kapcsolatos 

eredmények azt mutatják, hogy a félelem  vidám megkülönböztetés ebben az életkorban 

még alacsonyabb arányban jelenik meg. Emögött talán az állhat, hogy már ebben az 

életkorban is érvényesülhet a félelemre megjelenő fokozott figyelmi válasz, ami miatt a nyolc 

félelem arcot követő vidám arcoknál nincs mérhető figyelem megújulás (bár ennek 

ellentmond, hogy az utolsó két félelem és szomorú arc nézési ideje a sorrendet is figyelembe 

véve nem tért el egymástól, a szomorú  vidám diszkrimináció azonban mégis jelentősebb 

volt). A szakirodalomban megjelent más félelemmel kapcsolatos vizsgálatok (bár eltérő 

módszert használtak) azonban csak 7 hónapos kortól mutatták ki a figyelemre megjelenő 

fokozott figyelmi választ (ld. Peltola és mtsai, 2013). A 4 hónapos kori eseményhez kötött 

potenciál vizsgálatok azt mutatták ki, hogy pl. az elfordított tekintet irányát ebben az 

életkorban még nem feltétlenül tudták a félelem fenyegetést jelző (és ezáltal elkerülést vagy 

orientációs reakciót kiváltó) értékét detektálni, ami alapján a szerzők arra következtettek, 

hogy ebben a korban még kevesebb lehet a félelem társas jelzőértékét közvetítő tapasztalatok 

száma (Rigato és mtsai, 2010).  

 

A 9 hónapos kori érzelem kísérlet adatok a 12 hónapos kori kötődés adattal 

rendelkező longitudinális minta 77%-ánál kerültek elemzés alá. Az összesített nézési idők 

(teljes sorozat, első nyolc vidám, második nyolc negatív) között ebben az életkorban is 

hasonló összefüggéseket találtunk, mint 4 hónapos korban, vagyis a csecsemők csökkenő 

figyelmi reaktivitást mutattak az első nyolc vidám arc felől a negatív arcok felé haladva. A 

habituációs fázisok alatti csökkenő figyelem a 4 hónaposoktól eltérően itt már minden esetben 

(érzelemtől, sorrendtől, nemtől függetlenül) is mérhető volt. A pozitív  negatív 

érzelemváltásoknál a várakozással ellentétes nézési idő csökkenést szintén megkaptuk. Itt azt 

is fontos megjegyezni, hogy egyes kutatások szerint a csecsemőknek csak kb. 60%-a mutatja 

az ún. tipikus, exponenciálisan csökkenő vizuális mintázatot, ami után a tesztingernél mérhető 

lesz a diszhabituáció (ld. Bornstein és Benasich, 1986), elképzelhető, hogy az általunk 
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vizsgált csecsemőknél is eltérő nézési idő mintázatokról beszélhetünk.  A szomorú  vidám 

irányban mért figyelem megújulás sorrendtől független eredménye azonban kiegészült a 

félelem  vidám diszkriminációjával, amit viszont érdekes módon csak abban az esetben 

tapasztaltunk, amikor a félelem sorozat volt az első. A szomorú sorozatnál bármelyik sorrend 

esetén jelentősebb különbség volt az utolsó két szomorú, és az azt követő vidám arcok nézési 

ideje között (a mediánok közötti eltérés 5-6 s), mint a félelem sorozatnál (0,5 és 2,5 s).     

A diszkriminációval kapcsolatos elemzésekhez a 4 hónaposokhoz hasonlóan a 

diszkriminációs arányokat hazsnáltuk. A diszkrimináló vs. nem diszkrimináló csoportok 

megoszlása ebben az életkorban is alacsonyabb arányú pozitív  negatív diszkriminációt, és 

közel azonos arányú negatív  pozitív irányú diszkriminációt jelzett, s ez utóbbi 9 hónapos 

korban már a félelem  vidám váltásnál is jelentős mértékben érvényesült (42,5% 

diszkriminált a 4 hónapos kori 31%-hoz viszonyítva). Az alacsonyabb arányú pozitív  

negatív diszkrimináció a megelőző vidám arcok tiszta nézési idejében csökkenést jelzett a 

nem diszkriminálókhoz képest, míg negatív  pozitív irányban a 4 hónaposoktól eltérően 

csak a félelem sorozatnál mutatott hasonló összefüggést. Ez megerősítheti a félelem  vidám 

diszkrimináció jelenlétét, mivel az alacsonyabb vagy csökkenő figyelmi reakciót 

diszhabituáció követte. Ugyanakkor mivel a tiszta nézési idő alapján mért érzelemváltásnál 

sorrendhatást találtunk, felmerül annak a lehetősége, hogy a kapott eredményt itt is 

sorrendhatás okozhatta. 

A sorozatokon belüli érzelemváltásoknál mért diszkrimináció alakulása az előző 

bekezdésben leírtaknak megfelelően mindkét sorozatnál negatív  pozitív irányban 

növekedést mutatott, amit ebben az életkorban a negatív érzelmek típusa nem befolyásolt. A 4 

hónapos eredményekhez hasonlóan itt sem találtunk egyénen belüli stabilitást, a pozitív  

negatív és negatív  pozitív irányú, vagy a vidám-félelem és vidám-szomorú összetételű 

érzelempároknál is kimutatható megkülönböztetés tehát a csecsemők kisebb százalékánál volt 

egyaránt megfigyelhető, ami egyúttal azt is jelenti, hogy aki egyik irányban, vagy valamelyik 

érzelempárnál nem tud diszkriminálni, egy másik irányban vagy másik érzelemnél még 

mutathat sikeres diszkriminációt. Arra a kérdésre, hogy ezt vajon milyen egyéb tényezők 

befolyásolhatják, a disszertáció következő részében válaszoltuk.  

A 9 hónapos érzelem kísérlet eredmények összességében annyiban mutatnak eltérést a 

4 hónapos korban tapasztaltakhoz képest, hogy a szomorú  vidám mellett a félelem  

vidám diszkrimináció is sikeresebbnek bizonyult ebben az életkorban. A szakirodalomban az 

első életév második felétől szomorú érzelemmel kapcsolatos eredményekkel gyakorlatilag 

nem lehet találkozni, így eredményeinket csupán saját 4 hónapos adatainkkal, illetve a Caron 
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és munkatársai (1988) eredményeivel való összehasonlítással tudjuk kontextusba helyezni. 

Eszerint az körvonalazódik, hogy az eredeti és a saját módosított kísérleti paradigmánk eltérő 

elemzési módszere (illetve eltérő minta mérete) nem mutatott egyértelmű átfedést, a teljes 9 

hónapos minta eredményei ugyanis a szomorú  vidám megkülönböztetést megerősítették, 

amit a Caron-féle elemzési módnál még korlátozott a sorozatok bemutatási sorrendje. A 

habituációs kritériumot mellőzve 4 hónapos teljes mintán végzett elemzés eredményei szerint 

azonban azonos irányú és mértékű összefüggéseket kaptunk.  

A félelem sorozat esetében a csecsemők első életévükhöz közeledve differenciáltabb 

reakciót mutattak a 4 hónapos válaszhoz képest, ugyanakkor a megnövekedett arányú félelem 

 vidám diszkrimináció ellenére a tiszta nézési idők alapján az összes csecsemő átlagos 

viselkedésére vonatkozóan nem jelzett stabil megkülönböztetési képességet. Mindezt a már 

említett félelemre adott fokozott figyelmi reaktivitás életkori sajátossága is magyarázhatja, 

ami elfedheti a diszkriminációs képességet. A háttérben álló agyi aktivációs folyamatok 

(félelemre megjelenő fokozott Nc amplitudó) változásait számos eseményhez kötött potenciál 

vizsgálat kimutatta (Nelson és de Haan, 1996, Hoehl és Striano), ami szintén arra enged 

következtetni, hogy a félelemre adott reakció az első életév második felétől intenzívebbé, 

ugyanakkor a tapasztalati tanulás révén változatosabbá is válhat.    

 

6.1.3. A 4 és 9 hónapos kori érzelemfeldolgozó képesség összefüggései – 
longitudinális változások 

Az alapvető életkori változás a 4 és 9 hónapos kori érzelem adattal is rendelkező csecsemők 

almintáján (N=106) az érzelemtől független nézési idő csökkenésben jelentkezett. Tehát mind 

a pozitív, mind a negatív érzelmi ingerekre adott figyelmi reakció csökkent, ami azonban a 

habituációs vizsgálatoknál általában alátámasztott jelenség (Colombo és mtsai, 2004). Az 

életkorok közötti longitudinális összefüggésekre ezen túlmenően alapvetően alacsony 

stabilitás volt jellemző. A nézési idő változók között jelentős együttjárást nem tudtunk 

kimutatni. A diszkriminációs csoportoknál a félelem sorozat pozitív  negatív irányú 

érzelemváltásnál 4-ről 9 hónapra a lányoknál a diszkriminálók aránya növekedést mutatott, 

ami egyúttal egyénen belüli stabilitást is jelzett (a 4 hónapos korban diszkriminálók 86%-a 9 

hónapos korban is diszkriminált), azonban ez az összefüggés csupán 6 lányra volt jellemző, 

így mérsékelten általánosítható. A félelem  vidám diszkriminációs arány szintén jelzett 

életkorral járó növekedést, azonban a teljes mintán belül a mindkét életkorban diszkriminálók 

aránya csak 36% volt. A szomorú sorozat vidám  szomorú diszkriminációja mindkét 
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életkorban alacsony volt, itt viszont a diszkrimináció hiánya bizonyult egyénen belül 

stabilnak. A szomorú  vidám diszkriminációs csoportok megoszlása mindkét életkorban 

alapvetően kiegyenlített, közel azonos arányú volt, a pozitív  negatív váltáshoz viszonyított 

magasabb megkülönböztetési arány azonban nem jelentett életkorok közötti stabil egyénen 

belüli reaktivitást.    

 Az eredmények alapján a diszkriminációs képesség fejlődésének szempontjából a 

félelem sorozattal kapcsolatos eredmények valamivel változatosabb képet mutatnak. 9 

hónapos korra tehát a félelem megkülönböztetése mindkét irányban sikeresebb, ugyanakkor 

az egyéni stabilitás csak a minta egy kis részére, és csak vidám  félelem irányban volt 

jellemző. A szomorú sorozat eredményei egyrészt a vidám  szomorú diszkrimináció 

hiányának változatlanságát, másrészt a szomorú  vidám diszkrimináció irányának gyakori 

egyénen belüli megváltozását mutatták. Ezek alapján arra következtethetünk, hogy a két 

életkor között fejlődési változások jelenhettek meg, ami az egyes csecsemőknél igen 

változatos irányú lehet.  

Az érzelem megkülönböztetéssel kapcsolatos szakirodalomban a fejlődési 

változásokra vonatkozóan javarészt keresztmetszeti vizsgálatok alapján következtetnek. 

Kivételt képez Peltola és munkatársai (2013) vizsgálata, akik keresztmetszeti és longitudinális 

mintán is tesztelték a félelemteli arcokra adott fokozott figyelmi reaktivitás változását. Az 

első életév felétől mások által is kimutatott változást alátámasztották: 5 hónapos korban még 

nem volt jelentős különbség a vidám vagy semleges, illetve félelemteli arcokra adott 

reakcióban (amit a szerzők az ún. versengés paradigma keretében, illetve a szívritmus 

változás segítségével mértek), a 7 hónaposoknál azonban már megjelent a félelem fokozott 

figyelem fenntartó erejének hatása. Longitudinális eredményeink ezzel valamennyire 

összhangban vannak, a félelemmel kapcsolatos diszkriminációs képességben mi is változást 

találtunk 4-ről 9 hónapos korra.  

 

 

6.2.  Az érzelem diszkrimináció képesség kapcsolata a korai, anya által 
biztosított affektív környezettel, és a csecsemő temperamentum 
jellemzőivel 

 

A doktori disszertáció második fő témája az érzelem diszkriminációs képesség fejlődését 

potenciálisan befolyásoló korai, anya által biztosított affektív környezet, a csecsemő saját 
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temperamentum-jellemzői, valamint az ezekben rejlő természetes variabilitás hatásának 

feltárása. Az érzelem feldolgozó képesség kezdetben elsősorban ún. tapasztalatelváró 

folyamatokon, később pedig tapasztalatfüggő mechanizmusokon keresztül fejlődik, a kezdeti 

nyitottságot tehát a szűkebb környezetben előforduló érzelemkifejezésekre való beszűkülés 

váltja fel (Morton és Johnson, 1991; Leppanen és Nelson, 2009). Az anyai környezet 

jellegzetességei így az első életév során egyre nagyobb jelentőséget kaphatnak. A környezeti 

hatások pedig interakcióba léphetnek a veleszületett, biológiailag meghatározott 

jellegzetességekkel (pl. a temperamentummal).  

Az anyai affektív környezet jellegzetességeit és a temperamentum-jellemzőket 

dolgozatomban a kutatás során használt kérdőívek segítségével operacionalizáltuk. Az anyák 

oldaláról az általános pozitív-negatív, illetve specifikus érzelmi állapotokat (PANAS-X), a 

szorongásos-depresszív tüneteket (HADS), valamint temperamentum-jellemzőket (ATQ) 

elemeztük. A csecsemők első életéve során az anyai ATQ kérdőív kivételével (melyet a 4 

hónapos kori mérésnél vettünk fel) a kérdőíveket 4, 9 és 12 hónapos kori időpontokban is 

felvettük, ezáltal nyomon követhettük a hangulati-érzelmi állapotok lehetséges változásait. Az 

anyák ezen kívül mindhárom időpontban beszámoltak a családot érintő életeseményekről, 

amit aztán súlyozott életesemény mutatók formájában vontunk be az elemzésekbe. Végül a 

csecsemők temperamentum-jellemzőit az anyák a Csecsemő Viselkedés Kérdőív (IBQ-R) 

segítségével értékelték, amelynek a Cronbach alfa értékek alapján megbízhatóbb „nagyon 

rövid” verzióját használtuk az elemzéseknél. Az érzelem kísérlet változóival kapcsolatos 

összefüggéseket életkoronként mutatjuk be.  

 

6.2.1. Összefüggések a 4 hónapos kori érzelem diszkriminációval   

 

Az anyai kérdőívek közül a HADS és PANAS-X skálái többnyire a pozitív  negatív irányú 

diszkriminációval függtek össze. Fontos eredmény, hogy a vidám  szomorú diszkrimináció, 

amely csupán a csecsemők kisebb csoportjánál volt mérhető, az anyák szorongásos és 

depresszív tüneteihez, valamint negatív érzelmi állapotához, félelemhez és ellenségességéhez 

is kapcsolódott. Azok a csecsemők, akik már 4 hónapos korban meg tudták különböztetni az 

intenzitásukban kevésbé eltérő vidám és szomorú érzelemkifejezéseket, az eredmények 

szerint olyan érzelmi környezetben fejlődtek, ahol valamivel magasabb arányú negatív anyai 

érzelmi állapotok fordultak elő. Az anyai szorongás mértéke a diszkriminálók csoportjánál 

elérte a klinikai szintet (amit a normál és klinikai csoportokkal való elemzés is megerősített), 
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és inkább a lányokra volt hatással. Az anyai depressziós tünetek súlyossága viszont 

jellemzően a fiúcsecsemők vidám  félelem, és vidám  szomorú diszkriminációjával állt 

kapcsolatban. Az alacsony rizikójú mintán belül klinikai szintű depressziós tünetekről 

beszámoló anyák (kb. 9%) fiú gyermekei a környezetükben gyakrabban előforduló szomorú, 

visszahúzódó, passzív, vagy dühös, irritált hangulati állapotok miatt hamarabb szerezhettek 

ilyen jellegű tapasztalatokat, ami láthatóan kihatott az érzelem megkülönböztető képességükre 

is. A HADS és PANAS változók csökkentésével kapott anyai negativitás faktor a vidám  

szomorú diszkriminációval kapcsolatos eddig bemutatott eredményeket a teljes 4 hónapos 

mintán belül megerősítette, a lányok csoportján belül pedig az alacsonyabb anyai negativitás a 

sikeres félelem  vidám diszkriminációhoz kapcsolódott. .  

Más vizsgálatok alacsony rizikójú mintán azt találták, hogy az anyai depressziós 

tünetek a kétszemélyes interakciókban megmutatkozó zavarral járnak (Murray és mtsai, 

1996). A depressziós anyák interakciós stílusa azonban nem feltétlenül mutat homogén képet, 

ugyanis együtt járhat alacsonyabb szintű érzelemkifejezéssel, passzivitással, illetve 

kontrolláló, intruzív stílussal is (Cohn és mtsai, 1990; Malphurs és mtsai, 1996). Az intruzív 

stílus hatása már a csecsemők 3 hónapos korában is mérhető volt, akik differenciált agyi 

aktivációt és érzelemkifejezést mutattak boldog, szomorú és meglepett arckifejezésekre 

(Diego és mtsai, 2002). A vizsgálatok egy másik csoportja a depressziós anyák csecsemőinek 

a vidám arcokra adott fokozott figyelmi reakcióját tárgyalja, ami mögött az az elképzelés áll, 

hogy a vidám arcok e csecsemők számára relatíve szokatlanok, így azokra lassabban 

habituálódnak (Hernandez-Reif és mtsai, 2006), vagy hosszabban nézik édesanyjuk arcát, 

amikor az a megszokottól eltérően mosolyog (Striano és mtsai, 2002). Saját kísérletünk 

eredményei viszont ennek látszólag ellentmondanak: a súlyosabb hangulati tünetekről 

beszámoló anyák fiúcsecsemői közül éppenhogy kevesebben tettek különbséget a szomorú  

vidám érzelemváltásnál. Mindkét negatív  pozitív irányú érzelemváltásnál kevesebb 

kapcsolat volt a diszkrimináció és az anyai érzelmi, hangulati állapotok között. Ez talán abból 

is fakadhat, hogy magasabb anyai negativitás hatására a csecsemők alapvetően kevesebb 

figyelmet fordítottak a képernyőn látott arcokra, vagy ezzel épp ellentétesen, fokozott 

figyelemmel reagálhattak a negatív arcokra, és ezáltal csökkent a vidám irányban 

diszkriminálók aránya. A tiszta nézési idő adatok alapján azonban ilyen jellegű eltéréseket 

nem találtunk.  

Az anyai emocionalitás általánosabb, biológiailag is meghatározott irányultságát a 

felnőtt temperamentum kérdőívvel mértük, ezekkel a mutatókkal azonban viszonylag 

gyenge összefüggéseket találtunk. Kiemelhető az anyai negatív affektivitás (ami a Félelem, 
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Frusztráció, Szomorúság, és Külső ingerek miatti diszkomfort alskálákból tevődik össze) és a 

fiúk szomorú arcoknál mért nézési ideje közötti pozitív korreláció. A pozitív  negatív 

diszkriminációs csoportokkal kapcsolatos további eredmények a temperamentum skálák 

átlagán tendencia szintű félpontnyi eltérést jelentettek, így nem tulajdonítunk nekik 

jelentőséget.  

Érdekes összefüggést találtunk azonban az életesemény mutatóra vonatkozóan, amely 

fiúknál és lányoknál eltérő irányú tendenciát mutatott. A korai stresszes életesemények 

vélhetően fokozott alkalmazkodást igényelnek, ami egyes anyák számára megterhelőbb lehet, 

mint másoknak, és fokozhatja a szülés utáni első időszak önmagában véve is megterhelő, 

bizonytalansággal teli, szorongáskeltő jellegét. A terhesség és 4. hónap közötti súlyozott 

életesemény mutató lányoknál a félelemteli arcok nézési idejével pozitívan korrelált és a 

félelem  vidám diszkriminációt mutatóknál (vélhetően ennek következtében) alacsonyabb 

volt, míg fiúknál a több stresszes életesemény a félelemre adott alacsonyabb nézési idővel járt 

együtt, és így a félelem  vidám irányban diszkriminálóknál volt magasabb. Ebből azt a 

következtetést lehet levonni, hogy az életesemények hatása az anyai érzelmi állapoton 

keresztül közvetítődhet a csecsemők felé, amit azonban biztosan nem állíthatunk, hiszen 

vizsgálatunkban az életesemények anyai változókkal kapcsolatos összefüggéseit nem 

elemeztük. A jövőben az életesemények indirekt hatását érdemes megvizsgálni az érzelem 

felismerés vonatkozásában.  

A csecsemők temperamentum-jellemzőivel kapcsolatos egyik fontos eredmény, 

hogy a kísérletet teljesítő, illetve a 4 hónapos korban kieső csecsemők (N=22) között nem volt 

különbség sem az IBQ-R „nagyon rövid”, sem a hosszú verziója szerint. Hozzánk hasonlóan 

Martinos és munkatárai (2012) sem találtak eltérést, ugyanakkor de Haan és munkacsoportja 

(2004) mintáján viszont a kieső csecsemőkre magasabb negatív affektivitás volt jellemző. Az 

érzelem kísérlet adatokkal összefüggésben meglehetősen kevés összefüggést kaptunk, ami 

nemi különbségekhez kötődött. A lányok Negatív affektivitása a szomorú arcok nézési 

idejével korreált, illetve ennek valamivel alacsonyabb értéke a szomorú  vidám irányban 

diszkriminálókat jellemezte. Fiúknál az alacsonyabb Negatív affektivitás viszont a félelem  

vidám irányban diszkriminálókat jellemezte, akiknél a pozitív emocionalitást mérő 

Lendületesség skála is valamivel magasabb volt. A csecsemő temperamentum-jellemzők 

tehát inkább a negatív  pozitív sorrendben megjelenő arcok megkülönböztetését 

befolyásolták, ami fontos kiegészítése lehet annak, hogy az anyai jellemzőkkel mért ilyen 

irányú kapcsolatok száma miért volt alacsonyabb. Lehetséges, hogy a csecsemők saját 

érzelemszabályozási képessége a negatív arcoknak való hosszabb kitettség során előtérbe 
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kerül, és az alacsonyabb negatív emocionalitás miatt a sorozat végi jutalmazó értékű vidám 

arcokra a pozitívabb csecsemők erőteljesebben (azaz hosszabb nézési idővel) reagálnak.  

Az érzelem diszkrimináció területén viszonylag kevés vizsgálatba szintén bevonták a 

csecsemők temperamentum-jellemzőit, ezek tőlünk eltérően többnyire eseményhez kötött 

potenciál vizsgálatok voltak és eredményeik nem mutatnak egy irányba. De Haan és 

munkatársai (2004) EKP vizsgálatában a félelemteli arcoknál fokozott jobb oldali agyi 

aktivációt mértek 7 hónapos, (IBQ Félelem alskáláján mért) félelemteli temperamentumú 

csecsemőknél, míg az (IBQ Mosoly/Nevetés alskáláján mért) pozitív emocionalitású 

csecsemőknél a félelemteli arcok nézése közben általános aktivációt mértek. Martinos és 

munkatársai (2012) viszont nem tudtak hasonló hatást kimutatni a negatív emocionalitással 

kapcsolatban, sőt ellenkezőleg, náluk a magasabb negatív emocionalitás a vidám arcok láttán 

járt együtt fokozott figyelmi reaktivitással. Az összefüggéseket továbbá specifikus genetikai 

faktorok (ld. Grossmann és mtsai, 2011), valamint az anyai interakciós viselkedés sajátosságai 

(Miceli és mtsai, 1998) is magyarázhatják.    

 

6.2.2. Összefüggések a 9 hónapos kori érzelem diszkriminációval 

 

A 9 hónapos érzelem diszkriminációs képességgel kapcsolatban a 4 hónaposokhoz képest 

alacsonyabb mértékben találtunk anyai affektivitás hatásokat. A hangulati tünetek 

összességében a negatív  pozitív irányú diszkriminációval mutattak összefüggést, ami 

szintén változást mutat a 4 hónapos eredményekhez képest. A változás abban mutatkozott 

meg, hogy a negatív  pozitív diszkriminációt az alacsonyabb anyai depressziós és 

szorongásos tünetek segítették. Az alacsonyabb szorongás a teljes mintán a szomorú  vidám 

diszkriminációhoz (ld. 128. oldal), a mérsékeltebb depressziós tünetek fiúknál ugyanehhez a 

váltáshoz, lányoknál pedig a félelem  vidám váltáshoz kötődtek. Az összevont anyai 

negativitás faktor a fiúk félelemteli arcokra adott nézési idejével korrelált. A PANAS-X 

skálák közül az anyai pozitivitás faktorba is bevont Magabiztosság a vidám  félelem 

irányban nem diszkrimináló fiúknál volt magasabb.  

 Az eredmények fordított megfogalmazásban úgy hangzanak, hogy az anyai szorongás 

és depresszió magasabb értéke (ami bizonyos esetekben akár klinikai szintű hangulati 

tüneteket is jelentett) a 9 hónaposoknál a negatív arcok után következő vidám arcok 

megkülönböztetését valamelyest megnehezítik. Mindebből arra következtethetünk, hogy a 

csecsemők a közvetlen környezetükben tapasztalt negatív anyai hangulatra érzékenyebbek 
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lehettek, ezért a negatív érzelmeknél megjelenő fokozott válaszkészség miatt az utolsó két 

vidám arcnál figyelem megújulást sem tudtunk mérni, ezért nem volt náluk diszhabituáció. A 

tiszta nézési idő változókkal azonban ebben az életkorban sem kaptunk jelentős 

összefüggéseket. Kivételt képez azonban a HADS és PANAS-X skáláiból képzett anyai 

negativitás faktor (amelyből éppen a depresszió skálát kellett kihagyni) és a fiúk félelemteli 

arcoknál mért magasabb nézési idő kapcsolata. A több szorongásról, félelemről, 

ellenségességről és általános negatív affektusról beszámoló anyák fiú csecsemői tehát 

nagyobb figyelmet fordítottak a képernyőn megjelenő félelemteli arcokra. Ugyanakkor az is 

lehetséges, hogy a több hangulati tünetről beszámoló anyák csecsemői a negatív arcok 

bemutatása alatt változó intenzitással figyelték a képernyőt, és az utolsó két negatív arc és a 

sorozat végi két vidám arc között éppen nem volt jelentős eltérés. Az eredmények 

mindenesetre azt mutatják, hogy az anyai affektív környezet jellegzetessége 9 hónapos korban 

is befolyásolja az érzelem diszkriminációs képességet.    

 Az anyai temperamentum-jellemzők kizárólag a fiúknál jelzett szignifikáns 

összefüggéseket: a vidám  félelem irányban diszkriminálóknál az anyák Orientációs 

érzékenysége magasabb volt, míg a Negatív affektivitásuk valamivel alacsonyabb, a szomorú 

 vidám diszkriminációs csoport pedig alacsonyabb Önszabályozást mutatott, a skálaátlagok 

közötti eltérések azonban a 4 hónaposokhoz hasonlóan itt is többnyire fél pont körül 

mozogtak. Az életesemény mutatók esetében csak a lányoknál kaptunk tendencia szintű 

összefüggést a 4 hónapos korhoz hasonlóan a félelem sorozatra vonatkozóan. Mindkét irányú 

érzelemváltásnál az érzelmek megkülönböztetése az alacsonyabb szintű, terhességtől a 9. 

hónap, illetve a 4 és 9. hónap közötti időszak alatt jelentkező stresszes életeseményekhez 

kapcsolódtak. Ez az eredmény a 4 hónapos kori kapcsolatot megerősíti, miszerint a lányok 

indirekt módon érzékenyebbeknek tűnnek a szűkebb környezetükre ható, a család részéről 

alkalmazkodást igénylő problémákra, változásokra. 

 A 9 hónapos kori érzelem kísérlet során mért változók közül a pozitív emocionalitás 

(Lendületesség skála) lányoknál a félelemteli arcok alacsonyabb nézési idejével járt együtt, 

míg fiúknál a vidám  szomorú diszkriminációhoz járult hozzá. A többi eredmény a 4 

hónaposokhoz hasonlóan a negatív  pozitív érzelem megkülönböztetéshez köthető, és a 

fiúkra vonatkozott. Az Önszabályozás magasabb értékét a félelem  vidám diszkriminációt 

mutatóknál, míg alacsonyabb értékét a szomorú  vidám érzelmet megkülönböztetők 

esetében találtunk.  

 Az eredmények közül a félelemmel kapcsolatos összefüggések közül a lányok pozitív 

emocionalitással összefüggő félelemre adott csökkent nézési idő reakciója látszólag 
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ellentmond a már említett vizsgálatoknak, ahol a félelemteli arcokra a pozitív 

temperamentumú csecsemőknél is fokozott figyelem jelentkezik (de Haan és mtsai, 2004). 

Ugyanakkor fontos megemlíteni Martinos és munkatársainak (2012) azt az eredményét, 

miszerint a 4 és 13 hónapos kor közötti korosztálynál a félelemteli arcokra életkortól és 

nemtől függetlenül gyorsabb és intenzívebb figyelmi választ (rövidebb Nc latencia és 

nagyobb amplitudó) adtak a vidám arcokhoz képest, ugyanakkor az azonnali reakció után 

csak a magasabb önszabályozást mutató csecsemőknél tapasztalták a fenyegető ingerre adott 

figyelem kontrollálására tett kísérletet. Ez saját, eredményünkkel is egybecseng, vagyis 

mintánkban a fiú csecsemők valószínűleg jobban kontrollálták, szabályozták a figyelmüket a 

félelemteli arcoknál, aminek következtében az utolsó két félelem arcot talán kevesebb ideig 

nézték, majd utána figyelem megújulást mutattak a vidám arcokra. A szomorú  vidám 

diszkriminációval kapott ellentétes irányú összefüggést így az magyarázhatja, hogy a szomorú 

arcok kevésbé ijesztő látványa nem igényelt jelentősebb figyelemszabályozási kapacitást.   

         

6.3.  Az érzelemfeldolgozó képesség és anya-gyerek kötődés közötti 
kapcsolat 

A dolgozat harmadik témája az eddig bemutatott érzelem diszkrimináció és az azt befolyásoló 

környezeti és endogén tényezők összefüggései az egy éves kori anya-gyerek kötődés 

minőségével. A dolgozat újszerűsége elsősorban ehhez a területhez kapcsolódik, ugyanis az 

érzelem diszkriminációt tudomásunk szerint eddig még nem vizsgálták a kötődéssel 

összefüggésben. Az elméleti bevezetőben a kötődés kialakulásában szerepet játszó tényezők 

ismertetéséből (lásd 44-56. oldal) jól látható, hogy a kötődés szempontjából kiemelten fontos 

gondozói viselkedés sajátosságai mellett, illetve azzal összefüggésben számos faktornak (pl. 

anyai mentális egészség, demográfiai tényezők, stresszes életesemények, csecsemőkori 

temperamentum, genetika) lehet jelentős szerepe. Ezek közül dolgozatomban az anyai 

mentális egészség, életesemények, és a csecsemőkori temperamentum is érintett területek 

voltak, ezáltal az érzelem feldolgozás és a kötődés közötti kapcsolatot komplexebb 

rendszerben vizsgálhattam. Fontos azonban megjegyezni, hogy az anya-csecsemő párok 

közötti interakciót és azok kötődés-releváns jellegzetességeit dolgozatomban közvetlenül nem 

vizsgáltam (ez azonban a teljes BMB kutatásban szerepelt), a kérdőíves adatok így 

önmagukban nem nyújtanak teljes átfogó képet a kötődési mintázatokat befolyásoló anyai  

tényezőkre vonatkozóan.    
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 Vizsgálatunkban az egy éves korban mért anya-csecsemő kötődés és a legkorábbi, 4 

hónapos kori érzelem diszkriminációs eredmények között semmilyen összefüggést nem 

tudtunk kimutatni. Ezzel párhuzamosan az anyai affektív jellemzők közül a 4 hónapos korban 

mért depresszió a később D kötődésű, a szorongás pedig a bizonytalan-elkerülő (A) fiúk 

édesanyáinál volt mérsékelten magasabb. A korai érzelem feldolgozó képességgel való 

kapcsolat hiánya nem feltétlenül meglepő. Az érzelem diszkriminációs képesség valódi 

kezdete a 4-7. hónapos kor közötti időszakra tehető (de Haan és Matheson, 2009, Grossmann, 

2010). Ugyanakkor, az anyával kapcsolatos interakciós tapasztalatok szerepét már a 2-3 

hónaposoknál is kimutatták, akik az anya arcát látván, vagy egy vele kapcsolatos interakciós 

helyzetben már ebben a korai életkorban is differenciált reakciót mutattak az eltérő 

érzelmekre, illetve megfelelően párosították az adott érzelemhez kötődő látványt és hangot 

(Laviland és Lelwica, 1987; Kahana-Kalman és Walker-Andrews, 2001; Montague és 

Walker-Andrews, 2001). Ezzel szemben a statikus képeket használó kutatások ebben az 

életkorban még kevés összefüggést tudtak kimutatni. Saját, dinamikus ingert alkalmazó 

paradigmánk egyfajta átmenetet képezhet a két módszer között, azonban a 4 hónapos korban 

mért, idegen nők által megjelenített érzelmekre adott figyelmi reakció eredményeink szerint 

nem elég stabil, vagy jelentős tényező a kötődés vonatkozásában. Az összefüggések hiánya 

abból is fakadhat, hogy a bizonytalan kötődésű 4 hónapos csecsemők anyáit többnyire erősen 

pozitív érzelemkifejezések jellemezhetik, ami nem feltétlenül kongruens saját belső 

állapotukkal (Pauli-Pott és Mertesacker, 2009), vagyis a korai anyai interakciós tapasztalatok 

és azok hatása még nem minden esetben integrálódhat megfelelően a csecsemők számára.    

 A 9 hónapos kori eredmények azonban már több specifikus összefüggést jeleztek. 

Kiemelendők a teljes BMB kutatás fókuszában álló dezorganizált kötődésű csoportnál 

tapasztalt eltérések. A D kötődésű lányok kis létszámú (N=7) csoportja a teljes félelem 

sorozatot kevesebb ideig nézte, mint nem-D társaik. Ez mind a vidám, mind a félelemteli 

arcokra vonatkozott, a különbség pedig a bizonytalan kötődésű csecsemőkhöz képest volt 

jelentős, a biztonságosan kötődők nézési ideje a kettő között helyezkedett el. Ugyanezek a 

lánycsecsemők mutattak figyelem megújulást a félelmet követő vidám arcokra, ami a 

félelemteli arcok fentebb említett csökkent nézési idejéből is következhetett. A félelem  

vidám diszkrimináció hiánya a nem-D csoporton belül a bizonytalan-rezisztens lányokra volt 

inkább jellemző, illetve a D kötődésű csecsemők csoportján belül fiúcsecsemőkre is (ld. 136. 

oldal 27. ábra). A dezorganizált csoportba sorolt fiúknál (N=18) a vidám  félelem 

megkülönböztetéssel is kaptunk összefüggést, közülük többen (33%) diszkrimináltak, mint a 

nem-D csoportba soroltak, másként megfogalmazva pedig az lehet mondani, hogy a vidám  
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félelem irányba diszkrimináló csecsemőknek több mint a fele a dezorganizált kategóriába 

tartozott. A szomorú sorozattal kapcsolatos egyetlen összefüggés az, hogy a bizonytalan 

kötődésű lányok a szomorú arcokat hosszabb ideig nézték, mint a biztonságosan kötődők.  

 A környezeti és endogén tényezők közül a 9 hónapos kori anyai pozitivitás a 

biztonságosan kötőd csecsemőknél magasabb volt, mint a bizonytalan csoportnál, ezen felül a 

bizonytalan kötődésű lányok több stresszes életeseménnyel és annak járulékos negatív 

hatásával találkozhattak. Mindezek alapján egy olyan irányú összefüggés körvonalazódik, 

hogy főleg lányoknál a bizonytalan kötődés kialakulását megelőzheti az alacsonyabb anyai 

pozitivitás, a családot az első év során érintő nagyobb arányú stresszes életesemény, és 

mindezek a negatív jelentéstartalmú kapcsolatok már a 9 hónapos kori érzelem feldolgozó 

képességben is eltérést (a szomorú érzelemhez kötődő fokozott figyelem) okozhatnak. Ezen 

kívül a D kötődésű fiúk édesanyái a 9 hónapos kori időpontnál is valamivel több stresszes 

életeseményről számoltak be. A csecsemők temperamentum-jellemzői közül a 12 hónapos 

kori Negatív affektivitás meglepő módon a D csecsemőknél volt alacsonyabb az organizált 

csoporthoz képest. 

 A kötődés predikciójával kapcsolatban a dezorganizált fiúknál kapott eredményekre 

támaszkodtunk. A modellbe a vidám  félelem, és az ezzel ellentétes irányú félelem  vidám 

érzelem diszkriminációt is beléptettük, kiegészítve az előzetes elemzéseknél kapott valamivel 

gyengébb kapcsolatot mutató 9 hónapos kori anyai depresszió, és a csecsemő 12 hónapos kori 

negatív emocionalitása temperamentum változókkal. A dezorganizált kötődés kialakulásában 

rizikó tényezőnek minősül a vidám  félelem diszkriminációja, illetve a 9 hónapos kori anyai 

depresszív tünetek jelenléte, és kisebb mértékben a félelem  vidám irányú 

megkülönböztetés hiánya, valamint a csecsemő 12 hónapos kori kisebb mértékű (anya által 

észlelt) negatív emocionalitása. 

 Mindezek alapján összefoglalóan arra következtethetünk, hogy az érzelem feldolgozás 

és az egyéves kori anya-gyerek kötődés közötti összefüggés az első életév végéhez közeledve 

válik hangsúlyosabbá. Ebben az életkorban fontos fejlődési változás, hogy a társas 

interakciókban megjelenik az érzelmek megosztása, a közös figyelmi helyzetek, a szociális 

referencia jelensége, és a releváns érzelemtulajdonítás (Sorce és mtsai, 1985; Hertenstein és 

Campos, 2004). Ez azt jelenti, hogy a felnőtt által közvetített érzelemkifejezéseknek egyre 

jelentősebb viselkedésszabályozó szerepe lesz. A 9 hónapos kori érzelem feldolgozás 

jellegzetességei bizonyos kötődési kategóriákkal (kiemelten a dezorganizált, illetve kisebb 

mértékben a bizonytalan csoporttal) szorosabb kapcsolatot mutattak, ami arra utal, hogy a 
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személy-specifikus kötődési kapcsolat kialakulásában szerepet játszó gondozói viselkedés és 

érzelmi környezet jellegzetességeinek már 9 hónapos korban specifikus hatása van. 

Eredményeink indirekt módon megerősítették azt az összefüggést, hogy a 

dezorganizált kötődésű csecsemők anyáinál tapasztalt ijesztő, félelemkeltő vagy ijedt, 

félelmet tükröző, bizarr viselkedések, ellentmondásos érzelemkifejezések, tehetetlenség, 

zavar, visszahúzódás, ellenséges, durva beavatkozás, azaz összefoglalóan atipikus szülői 

viselkedésformák (Lyons-Ruth és mtsai, 1999; Main és Solomon, 1990) a csecsemők érzelmi 

fejlődését befolyásolják. Ez a félelem érzelemnél ismerősség hatásra (lányoknál vélhetően a 

fokozott kitettség miatti csökkent nézési idő jelentkezett a félelemteli arcoknál, majd 

diszhabituálódtak a vidám arcokra), illetve szenzitizálódásra (fiúknál a vidám  félelem 

diszkrimináció magasabb aránya) is utalhat. Az atipikus (pl. halmozott környezeti és 

emocionális stressznek, életeseménynek kitett, valamint bántalmazó vagy elhanyagoló) 

érzelmi környezet érzelem diszkriminációs képességre gyakorolt negatív hatását 

csecsemőkortól gyermekkorba nyúlóan kimutatták (ld. Parker, Nelson, és BEIP Core Group, 

2005; Cichetti és Curtis, 2005; Pollak és Sinha, 2002; Pollak és Kistler, 2002). A 

dezorganizált kötődés megjelenésének valószínűsége szempontjából pedig az ilyen környezet 

jóval magasabb rizikót jelent (Carlson és mtsai, 1989; van IJzendoorn és mtsai, 1999). A 

BMB kutatás során alacsony szociális rizikójú családokat vizsgáltunk, a D kötődés 

előfordulási aránya pedig 24,1% volt, ami a nem-klinikai populációknál tapasztalt gyakoriság 

felső határához közelít. A bizonytalan kötődés és a szomorú érzelemre adott fokozott 

válaszkészség kapcsolata csak lányoknál jelentkezett, ezt az összefüggést a bizonytalan 

kötődés kialakulásában szerepet játszó anyai hangulati tünetek magasabb mértéke 

magyarázhatja (Martins és Gaffan, 2000; Rosenblum és mtsai, 1997).   
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7. Korlátok, kitekintés 
 

A dolgozatomban bemutatott kutatási eredmények általánosíthatósága több tényező miatt is 

problémás lehet. Egyfelől az érzelem kísérlet paradigma alapján mért nézési idővel és 

diszkriminációval kapcsolatos eredményeknél kell önkritikát gyakorolni. A kísérlet 

újszerűségének és ökológiai validitásának (multi-modális, dinamikus ingerek alkalmazása) 

pozitív oldala mellett ki kell emelni, hogy fő elemzési módszerünk a szakirodalomban relatíve 

ritkán fordul elő, ezért az eredmények értelmezése, és más vizsgálatokkal való 

összehasonlítása nem könnyű. A tiszta nézési idő, illetve a diszkriminációs változókat a 

szakirodalomban széleskörűen elterjedt habituációs görbék mérése nélkül használtuk. 

Ugyanakkor az érzelmi ingerek fix bemutatási ideje miatt a habituáció mérése nem is volt 

egyértelműen kivitelezhető. Így azonban elsősorban arról kaptunk információt, hogy a 

csecsemők összességében mennyi ideig nézték a képernyőn megjelenő arcokat, illetve az 

érzelemváltásoknál hogyan reagáltak. Érdemes lett volna megnézni például a csecsemők 

negatív arcok alatti nézési idő mintázatát és annak variabilitását. Újabban a vizuális 

habituációt vizsgáló egyes kutatók matematikai és dinamikus modelleken alapuló 

megközelítései is a habituációs folyamat valódi figyelmi funkciójának, és egyéni jellemzőinek 

feltárására irányul (pl. Gilmore és Thomas, 2002). Az érzelem kísérlet eredményeivel 

kapcsolatban továbbá az is felmerülhet kritikaként, hogy mivel a viselkedés mérésén alapuló 

módszert használtunk, számos olyan folyamatot, vagy változást nem tudtunk feltárni, amire a 

ma már széles körben alkalmazott eseményhez kötött potenciál (ami funkcionális agyi 

aktivációt mér), vagy NIRS (az agykérgi területek társas-kognitív percepcióhoz kapcsolódó 

funkcióját méri) technikák segítségével vállalkozni lehet.  

 A kutatási eredmények szempontjából másik fontos korlát az anyai affektivitás 

kérdőívekkel való operacionalizálása volt. Az önbeszámolós mérőeszközök kevésbé 

megbízhatóak, emellett azonban az is felvetődik, hogy az anyák érzelmi-hangulati állapotáról 

a tényleges interakciós viselkedés, és az abban megmutatkozó egyéni jellegzetességek 

figyelembe vétele nélkül nem kapunk teljes képet az érzelem felismerésre ható, illetve a 

későbbi kötődést is meghatározó affektív tényezőkről. Az érzelem diszkriminációs kutatások 

területén újabban a veleszületett, genetikai faktorok szerepének vizsgálata is megjelent (ld. 

Grossmann és mtsai, 2001), ami egy másik olyan fontos terület lehet, ami összeköthető a 

kötődés hátterében már kimutatott specifikus genetikai hatásokkal, illetve a kapcsolatot 

moderáló/mediáló anyai és/vagy csecsemő jellemzőkkel. A teljes BMB kutatás azonban 



165 
 

többek között ezen összefüggésrendszerek feltárására is vállalkozott, így a későbbiekben 

választ kaphatunk a jelen disszertáció kapcsán felmerülő kérdésekre.  

 Összességében a csecsemők első életéve alatti érzelmi fejlődésére vonatkozóan fontos 

információkkal, új összefüggésekkel, illetve az érzelem diszkriminációt mérő kísérleti 

eljárással lettünk gazdagabbak, ami számos jövőbeli kutatási kérdés megválaszolásának 

képezheti az alapját.     
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