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Az elképzelés, hogy a testr l való tudásunk (testtudatunk) mögött egy 
specifikus idegi anatómiai-funkcionális rendszer m ködése feltételezhet  a 
XIX. század végén a XX. század elején terjedt el. Azóta számos kísérlet történt 
a testreprezentációs formák rendszerezésére (részletes áttekintés l. de 
Vignemont, 2010). E modellek mindegyike szolgál fontos adalékkal a 
testleképez dés folyamatának megértéséhez, ezért disszertációmban ezen 
elméletek f bb felvetéseinek integrálására tettem kísérletet. E szerteágazó 
tudásanyag rendezésének egyik legfontosabb szempontja, hogy a 
testleképez désre egy folyamatként tekintek. A testleképez dés folyamat 
orientált modellje így nem alternatívája, hanem inkább kiterjesztése a korábbi 
testleképez dés elméleteknek. 

A TESTLEKÉPEZ DÉS FOLYAMATMODELLJE 

A testleképez dés folyamatmodelljében Gallagher (1986, 2005) nyomán 
feltételezzük, hogy a testre vonatkozó tapasztalataink, ismereteink komplex 
rendszerbe szervez dnek, melyben a különböz  testreprezentációk integrált 
egységet alkotnak. Az általam képviselt szemléletben e rendszer folyamatosan 
fejl dik (változik). Ez magába foglalja, hogy eleinte nem minden 
reprezentációs forma van jelen, de a leképez dések kialakulásuk után is 
folyamatosan b vülhetnek, s t a különböz  reprezentációk közötti kapcsolatok 
is változhatnak.  

A testünkr l szerzett tapasztalatok alapját különböz  modalitású 
szomatoszenzoros információk adják. Ezek az információk a feldolgozás 
különböz  szintjein mennek keresztül: az észlelést (szomatopercepció) 
követ en rögzülhetnek nem deklaratív szinten, és közülük néhány id vel 
deklaratív szint vé válik. A testleképez dés fejl désének egyik útja, hogy a 
leképez dések beépítve más modalitású (f ként vizuális) információkat 
újraíródnak, és el ször nem deklaratív multimodális leképez déssé, majd 
deklaratív képi ill. nyelvi-fogalmi jelleg  reprezentációvá válnak. Deklaratív 
szinten a perceptuális és motoros alapú tapasztalatok kiegészülnek nyelvi 
fogalmi jelleg  tudással is. A testleképez dés fejl désének másik útja, hogy a 



különböz  rögzített tapasztalatok egymással összekapcsolódnak (binding), ez a 
folyamat nem újraírt, hanem kondicionált mulimodális leképez dések 
kialakulását eredményezi. A következ kben e folyamatot és a folyamat során 
kialakuló testleképez dési formákat foglalom röviden össze. A modell 
folyamatábrája a mellékletben található. 

SZOMATOPERCEPCIÓ

A testleképez dés alapja a testészlelés. A testleképez dés on-line és off-line 
formájának megkülönböztetése, melyet legkidolgozottabban Longo, Azanón és 
Haggard (2010) fogalmaz meg, számomra azt jelenti, hogy testünkr l léteznek 
folyamatos észleletek és vannak olyan leképez dések, amelyek hosszú id re 
rögzülnek az emlékezetben. Testünk észlelésének bemenetét interocepciónk 
(proprioceptív, vesztibuláris, kinesztetikus, viszcerális ingerek), 
kontatkpercepciónk (taktilis ingerek) valamint exterocepciónk (látás 1 ) 
biztosítja. E modalitások közül egyesekre jellemz , hogy a testre vonatkozóan 
folyamatos, on-line leképez déseket eredményeznek. Propriocepciónk révén – 
vesztibuláris információkat is felhasználva – megvalósulhat a posztúránk 
folyamatos észlelése a térben, ami a mozgásszabályozáshoz nélkülözhetetlen. 
Ezt a reprezentációt Longo, Azanón és Haggard nyomán Poszturális 
testsémának nevezem. Szintén érdemesnek látszik folyamatosan fenntartani 
azokat az információkat, melyek bels  szerveink állapotáról és m ködésér l 
tájékoztatnak, hiszen ezek elengedhetetlenek a szervek folyamatos adaptív 
m ködéshez. A zsigerekb l származó információk on-line észlelése révén 
kialakuló leképez dést Viszcerális testsémának nevezem. A testhez 
kapcsolódóan még egy folyamatos on-line reprezentációt meg kell említenünk, 
ami tulajdonképpen nem önmagában a test, hanem a küls  tér leképez dése, de 
úgy, hogy annak középpontja a test. Ez egy Egocentrikus téri 
referenciakeretként értelmezhet , ami szemben az el z ekkel multimodális: 

1  Jelen dolgozatban a hallás és a szaglás modalitásán keresztül beérkez  testre 
vonatkozó tapasztalatok feldolgozásával nem foglalkozom. 



integrál proprioceptív, vesztibuláris és vizuális információkat. Ez az 
Egocentrikus téri referenciakeret rögzíti a tér és a test viszonyát, így 
mozgásunk a színterének tekinthet  (Daprati, Sirigu és Nico, 2010). A testr l 
beérkez  információk eddig tárgyalt folyamatos észlése a szomatopercepció 
folyamata alá tartozik. A szomatopercepció során azonban nem csak 
proprioceptív és viszcerális, hanem taktilis illetve kinesztetikus információk is 
feldolgozódnak. Ezek folyamatos észlelésére azonban feltételezhet en nincs 
sem lehet ség sem szükség. Viszont az id r l id re észlelt ingerlésekr l kapott 
információk egyes elemei feltételezhet en a test unimodális szomatoszenzoros 
reprezentációjaként rögzülnek emlékezetünkben.  

TÁROLT REPREZENTÁCIÓK

A testreprezentácók szerzvez désének megértéshez Squire (2004) általános 
memória modellje nyújta az elméleti keretet. E modell megülönbözteti a 
deklaratív és a nem deklaratív memória rendszert. A deklaratív memória 
rendszer olyan tényeket és eseményeket rögzít, amik tudatosan el hívhatók. A 
deklaratív reprezentációk modalitás szerint két nagyobb csoportra bonthatók: 
képi illetve nyelvi leképez dések. A nem deklaratív memória rendszerben 
rögzülnek motoros (procedurális) és perceptuális tapasztalataink. E memória 
rendszer specifikus jellemz je, hogy nem-tudatos, készség szint
szomatoszenzoros illetve szenzomotoros tapasztalatokat tárol. A motoros és a 
perceptuális nem deklaratív tapasztalatok megkülönböztetése összhangban van 
Dijkerman és de Haan (2007) felvetésével is, mely szerint a szomatoszenzoros 
észlelésben két idegpálya különíthet  el. Egyik az „akcióért”, a mozgáshoz 
kapcsolódó testi tapasztalatok rögzítéséért felel s, amely során proprioceptív-
kinesztetikus-vesztibuláris információk dolgozódnak fel. Míg a másik a 
„percepcióért”, olyan f ként taktilis tapasztalatok leképezéséért felel, amelyek 
nem köt dnek mozgáshoz.  



Nem deklaratív testreprezentációk

A taktilis ingerlés a b rfelület leképez déséhez járul hozzá, melyet Head és 
Holmes (1911) nyomán Felszíni testsémának nevezünk. E reprezentáció 
els dleges funkciója, hogy a testet ér  ingerlés lokalizációja.  

A kinesztetikus információk az éppen aktuális mozgásról tájékoztatnak, 
ezekb l az információkból is rendre elraktározódnak egyes elemek, így 
lehet vé válik, hogy a különböz  testrészekhez tartozó lehetséges mozdulatok 
leképez djenek az emlékezetben, melyek a Végtagok mozgáslehet ségeinek 
reprezentációi.  

Az el bb említett két reprezentáció unimodális, csak egyféle érzékleti 
modalitásra épül. Viszont feltételezhet , hogy elménk a testünkr l több 
egymásra épül  szinten is tárol információkat (l.pl. Marton, 1998). Ez úgy 
értelmezhet , hogy a testr l tárolt elemi információk újraíródnak, és egy 
magasabb szinten is leképez dének. Ezek a magasabb szint  reprezentációk 
azonban már összetettek, több különböz  modalitású információt integrálnak 
(multimodálisak). Ebb l következik, hogy funkciójukat tekintve is 
összetettebbek, mint az elemi leképez dések, valamint az is feltételezhet , 
hogy komplexebb idegi rendszerek állnak m ködésük mögött is. A testérzékleti 
információk tárolásának ezt a „fejl d ” jellegét támogatja a szomatoszenzoros 
rendszer felépítése, mely szerint a kérgi folyamatok korai fázisában (els dleges 
szomatoszenzoros kéreg) az idegsejtek a periferális ideg által közvetített inger 
tulajdonságai szerint specifikusan reagálnak, így az idegi válasz is az inger 
tulajdonságit mutatja. A magasabb szint  feldolgozásban résztvev
neuronoknak viszont sokkal összetettebb válaszjellemz ik vannak, így ezen a 
szinten az információk integrálására van lehet ség (Dijkeman és de Haan, 
2007).  

A taktilis információk újraíródására példa, ahogy a felszíni testséma a vizuális 
információkat is beépítve átkódolódik. E magasabb szint  reprezentáció, már 
nem csak a lokalizációra lesz alkalmas, hanem méret észlelésre is (Medina és 
Coslett, 2010). Ezt a magasabb szint  leképez dést a Testfelszín valós 
méretének leképez déseként fogom a továbbiakban emlegetni.  



A vesztibuláris-proprioceptív információk újraíródása során alakul ki a 
Strukturális testséma, amely a test szerkezetének/topológiájának 
szenzomotoros modelljét rögzíti (l. Sirigu és mtsai 1991; Buxbaum és Coslett, 
2001; Schwoebel és Coslett, 2005).  

A különböz  modalitású testérzékleti információk a testleképez dés 
szenzomotoros szintjének legösszetettebb reprezentációjában összegz dnek, 
mely összefogja a test összes perceptuális tulajdonságát azon információkkal, 
amik a test mozgási lehet ségeir l (mozgásparancsok) szólnak (Marton, 1970; 
1998; 2005). Ezt az összetett testleképez dést Marton Magda (1970, 2005) 
nyomán Vizuális-kinesztetikus testmodellnek nevezem. E reprezentáció 
feltételezésem szerint abban különbözik az eddig tárgyaltaktól, hogy a 
különböz  modalitású információk összekapcsolása a vizuális-kinesztetikus 
testmodellben binding (’összekapcsolódás’ l. Treisman, 1996, 1999) útján 
valósul meg. Tehát ez a reprezentáció nem újraírt, hanem kondicionált 
multimodális (több reprezentáció összekapcsolódása során létrejöv ) 
leképez dés. A vizuális-kinesztetikus testmodellnek – többek között – az 
akaratlagos mozgás szabályozásában van fontos szerepe, ugyanis alapját képezi 
a forward modell m ködésének, ami lehet vé teszi egy mozdulat szenzoros 
következményeinek bejóslását (l.pl. Marton, 1970; Wolpert, Ghahramani és 
Flanagan, 2001; Wolper, Kawato, 1998).  

A testleképez dés nem deklaratív szintjén létezik még egy testreprezentáció, 
amely feltételezésem szerint szintén binding útján jön létre, és kapcsol össze 
több testi tapasztalatot. Damasio (1994/1996) nyomán feltételezhet , hogy 
tapasztalataink, a hozzájuk köt d  érzelmek és testi fiziológiai jelzések 
(szomatikus markerek) együttesen rögzülnek elménkben (Szomatikus Marker 
Hipotézis). Érzelmek természetesen nem csak a külvilág eseményeihez, 
tárgyaihoz köt d en ébrednek, hanem saját testünk irányába is. A testi 
élmények és a hozzá kötöt  érzelemek és zsigeri válaszok összekapcsolódását 
tekintjük a Testhez és mozgáshoz köt d  érzelmek szomatikus markereinek, 
melyek a test iránti érzelmek nem deklaratív (kondicionált) leképez dései.  



Deklaratív testreprezentációk

Testr l való ismereteink leképez déseinek újraírása során a legmagasabb 
szintet az képviseli, amikor az információk átíródnak egy általános nyelvi 
(vagy képi) kódra, így szimbolikus, deklaratív reprezentációvá válnak (pl. 
Karmiloff-Smith, 1994/1996). Valószín síthet  továbbá, hogy a deklaratív 
tudáson belül szétválasztható a képi jelleg  és a tisztán nyelvi-fogalmi jelleg
tudás, annak ellenére, hogy ezek között szoros kapcsolat lehetséges. Erre utal, 
hogy a képi ingeranyagot alkalmazó vizsgáló eljárások és a kérd íves 
testképméréses módszerek eredményei bár gyakran korrelálnak, nem teljesen 
fedik egymást.  

A saját testre vonatkozó olyan deklaratív tudást, ami percepcióra épül, csak 
átíródott szimbolikus nyelvi vagy képi kódra összefoglalva Perceptuális 
testképnek nevezem Banfield és McCabe (2002) valamint Keeton, Cash és 
Brown (1990) nyomán. Ez a leképez dés a test tudatosan észlelt, méretét, 
formáját, alakját, szerkezetét, helyzetét, súlyát stb. tartalmazó képzeteket 
foglalja magába, és több deklaratív – mind képi mind nyelvi-fogalmi jelleg  – 
reprezentáció rendszereként érzelmezhet .  

A deklaratív leképez dés szintjén a testr l való tudásunkhoz hozzáadódnak 
azok az információk is, amelyeket nem közvetlen észlelés útján sajátítjuk el. 
Társas környezetünk folyamatosan olyan általános fogalmi szint , absztrakt 
tudást közvetít felénk, amit közvetlenül gyakran nincs lehet ségünk 
megtapasztalni. Ilyenek például a testrészek, testtájak nevei, vagy a testre, 
annak felépítésére vonatkozó általános enciklopédikus tudás. A tudásnak ezt a 
formáját Longo, Azanón és Haggard (2010) valamint Slaughter, Heron és Sim 
(2002) nyomán Általános lexikális-szemantikus testre vonatkozó tudásnak
nevezem.  

A test szerkezetére vonatkozó tudás több szinten, így deklaratív szinten is 
leképez dik, ráadásul ezen a szinten vélhet en képi és nyelvi fomában is, 
melyek szeparáltan károsodhatnak (l. testspecifikus anómia). Az Emberi test 
általános formájának és szerkezetének leképez dése, mely egy deklaratív képi 
reprezentáció így vélhet en mind a perceptuális testképt l, mely a saját testre 



vonatkozik, mind a nyelvi-fogalmi szint  általános ismeretekt l elkülönülten 
létezik. Bár természetesen e leképez dések kapcsolata és egymásra hatása 
szoros lehet. 

A testre vonatkozó deklaratív leképez déseknek megkülönböztethetjük még 
egy összetev jét, ami az evészavarok és a testi deformitást okozó sérülések 
vizsgálata során kapott egyre nagyobb hangsúlyt. A testkép attitüdinális 
komponense, más szóval az Attitüdinális testkép (pl. Keeton, Cash és Brown, 
1990; Banfield és McCabe, 2002) a testhez való kognitív és érzelmi 
viszonyulásunkat ragadja meg. Testünkhöz f z d  attit djeink egyszerre 
táplálkoznak a külvilág által képviselt introjektált viszonyulásokból és azokból, 
melyek a saját test megtapasztalásához hozzákapcsolódott érzelmi élményekb l 
(Test iránti érzelmek szomatikus markerei) fakadnak. 



TESTLEKÉPEZ DÉS EMPIRIKUS VIZSGÁLATA 

TESTÁBRÁZOLÁS MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA 

A testleképez dés vizsgálatára 2006-ban Verseghi Annáva
dolgoztunk ki, melynek alapgondolata, hogy ragadjuk meg
jellegzetes pontja mentén –gerincvonal, fejtet , nyak, váll, hó
– és nézzük meg, hogyan ábrázolják testüket a személyek e po
(l. 1. ábra).  

1. ábra. A test sematikus ábrázolása jellegzetes pontjai 
Megjegyzés: A testpontok melletti számok a pontok ábrázolásának 

A vizsgálat során a személyek egy nagyméret  (1m x 1,2 m
függ leges lap el tt ülnek/állnak, arccal a papír felé fordulva
képzeljék el, hogy egy tükör el tt vannak, majd a testükön so
egy-egy pontot, és arra kérjük ket, hogy mutassák meg a la
ezek a pontok, ha látnák magukat a tükörben. A személy
pontot az ujjukkal mutatnak meg a lapon, és a vizsgálatv
helyet ahova a személyek mutattak. Az ábrázolás végezté
személyeket, hogy maradjanak ugyanebben a testhelyzetbe
megérintett testpontokat mer legesen levetítve a függ leges l
test valós helyzetét.  
  

al egy új módszert 
g a testet néhány 
ónalj, derék, karok 
ontok segítségével 

segítségével
sorrendjét mutatják.

m) falra ragasztott 
a. Feladatuk, hogy 
orban megérintünk 
apon, hol lennének 
yek minden egyes 
vezet  megjelöli a 
ével megkérjük a 
en és a korábban 
lapra, ábrázoljuk a 



Testábrázolás változók

A testleképez dés rendszer m ködésének min ségére vonatkozó általános 
változónak tekintjük a testpontok (fejtet , nyak, váll, hónalj, derék, könyök, 
csukló/csíp ) ábrázolt és valós helyzete közötti különbségek átlagát 
centiméterben kifejezve. Minél nagyobb az érték, annál pontatlanabb a 
testábrázolás. A testleképez dés általános min sége azonban több elkülöníthet
változóból áll össze, befolyásolhatja a test téri helyzetének észlelés, vagy a 
testforma illetve a testméret megítélése. 

A test téri helyzetének észlelésér l adhat információt a testpontok eltolódása 
a vízszintes illetve a függ leges tengely mentén a valós helyzethez képest. Az 
eltolódások esetében érdemesnek tartjuk külön számolni annak mértékét és 
irányát.  

A horizontális eltolódások számításánál (mind a mérték mind az irány 
esetében) érdekesnek tartjuk külön vizsgálni a testkörvonal és a gerincvonal 
elmozdulásait. Ennek oka, hogy úgy véljük egészen másképp észlelhetjük 
testünk függ leges tengelyének és testünk perifériáinak (testhatárok) helyzetét. 

A test téri helyzetének észlelése elválhat a testforma észlelését l, különösen 
akkor, ha a testábrázolásba belép a deklaratív tudás szintje is, a formára 
vonatkozó képi jelleg  ismeretekkel. Ezért a testforma min ségére utaló külön 
változót alakítottunk ki a testábrázolás eredményének kiértékeléséhez. 
Testforma min ségének méréséhez független megítél kkel megítéltetjük a 
testábrákat egy hétfokú Likert-típusú skálán, hogy mennyire találják azt 
testszer nek.  

Bár disszertációmnak nem témája a testméret-észlelés, megemlítem, hogy a 
testábrázolás módszere ennek mérésére is alkalmas. 

TESTÁBRÁZOLÁS MÓDSZERÉNEK BEMÉRÉSE EGÉSZSÉGES 
MINTÁN 

A vizsgálat a testábrázolás módszerének bemérését célozta egészégesek 
körében, valamint arra a kérdésre kereste a választ, hogy van-e különbség a 
testábrázolásban, ha az álló illetve ül  helyzetben történik. Agysérültekkel való 



munka során a vizsgálat csak ül helyzetben történhet, mivel gyakran 
kerekesszékben ülnek. Alapvet  kérdés, hogy az ül helyzet önmagában 
torzítja-e a személy testészlelését az álló helyzethez képest. Második kérdésünk 
arra irányult, hogy a vizuális visszajelzés illetve annak hiánya milyen hatást 
gyakorol a testábrázolásra? 

TESTÁBRÁZOLÁS VIZUÁLIS VISSZAJELENTÉS NÉLKÜL

A vizsgálatban 199 f  vett részt, akiket bekötött szemes helyzetben kértünk 
testük ábrázolásra a korábban bemutatott módon. 108 f  állva, 91 f  ülve 
ábrázolta a testét. 

Eredményeink arra utalnak, hogy egészséges embereknél is tapasztalható 
szignifikáns pontatlanság a test ábrázolásában. Mindez arra utal, hogy a 
testleképez dések rendszerének m ködése egészséges embereknél sem 
tökéletesen pontos, így a Testábrázolás módszerével történ  mérések 
egészséges emberek esetében is releváns információt adhatnak a 
testreprezentáció-rendszer m ködési min ségér l.  

A testábrázolás általános pontatlansága mögött állhat a test vízszintes és 
függ leges eltolt észlelése is. Eredményeink alapján a testábrázolás 
pontatlansága mind vízszintes, mind függ leges irányban szignifikáns, viszont 
utóbbi nagyobb mérték  mind álló mind ül  helyzetben. Eredményeink 
továbbá azt mutatták, hogy a függ leges és vízszintes eltolódások közötti 
korreláció elég alacsony (rs=0,25). Ezek alapján feltételezhet , hogy a tér és a 
test vertikális és a horizontális tengely menti leképezése egymástól legalább 
részben független lehet.  

Elemzésünk nem csak az eltolódás mértékére, hanem az eltolódás irányára is 
kiterjedt. Eredményeink alapján úgy t nik, hogy egészséges személyeknél a 
test ábrázolása vízszintesen és függ leges is mind a két irányban (jobbra-balra 
illetve felfelé-lefelé) eltolódhat. A vízszintes eltolódások elemzése arra utal, 
hogy az egész csoportot tekintve egyensúlyban van a jobb és a bal oldali 
eltolódás valószín sége. Ezzel szemben a függ leges tengely mentén az 
emberek hajlamosabbak testük körvonalát felfelé eltolva ábrázolni.  



A testábrázolás pontatlansága nem csak a test eltolódásából fakadhat, hanem 
a testforma leképez désének zavarából is. Eredményeink szerint a testforma 
min sége normális eloszlást mutat az egészséges személyek mintáján, melynek 
átlaga középre esik (teljes mintán: 3,44) a szórás pedig 1 körül van. Ez arra 
utal, hogy a testforma jól használható változója lehet a testr l való tudás 
mérésének egészséges személyeknél is. 

Az ül  és az álló helyzetben történt mérések összehasonlítása arra utal, hogy 
ez els sorban az ábrázolás függ leges dimenziójára van hatással. Szignifikáns 
különbséget találtunk a testábrázolás általános pontatlansága tekintetében a két 
helyzet között, mely szerint ül  helyzetben pontatlanabb a teljesítmény. A 
további elemzések azonban azt mutatták, hogy ez a különbség a függ leges 
irányú eltolódás nagyobb mértékéb l fakad, mely ül  helyzetben jellemzi a 
személyeket. Az eredmények következtében kijelenthetjük, hogy 
agysérültekkel való munka során célszer  az egészséges kontrollcsoporttal is 
ülve végeztetni a testábrázolást. 

Végezetül vizsgálatunk eredményei arra utalnak, hogy az egészséges 
személyek testábárzolásának min ségében nem mutatkozik jelent s nemi 
különbség, és az életkor sem befolyásolja a testábrázolás során nyújtott 
teljesítmény. 

A VIZUÁLIS VISSZAJELZÉS JELENT SÉGE A TESTÁBRÁZOLÁSBAN

A vizsgálatban 68 f  vett részt, akiket a korábban bemutatott módon kértünk 
testük ábrázolásra el ször bekötött, majd közvetlenül ezután nyitott szemes 
helyzetben. 

Vizsgálatunk célja volt, hogy elemezzük, a vizuális visszajelzések milyen 
hatással vannak a testábrázolásra. Ahogy korábban is említettük a testábrázolás 
végrehajtása közben a testreprezentációk rendszerének több eleme is 
aktiválódik, azonban feltételezhet , hogy a vizuális információkhoz való 
hozzáférést l függ en a rendszer más komponensei lépnek m ködésbe. 
Bekötött szemes ábrázoláskor szenzomotoros információkra építve kell a 
feladatot megoldani, ami a testleképez dés nem deklaratív szintjének 



m ködését feltételezi. A vizuális információk a testre vonatkozó 
szenzomotoros ismereteket az irányok mellett f ként a méretre és a formára 
vonatkozó látvánnyal tudják kiegészíteni. Így feltételeztük, hogy nyitott 
szemmel végrehajtott testábrázoláskor a test képi jelleg  deklaratív 
leképez dései is aktiválódnak. Ezek alapján különbséget feltételeztünk a 
testábrázolásban nyújtott teljesítményben attól függ en, hogy bekötött vagy 
nyitott szemmel kell végrehajtani.  

Eredményeink alapján – érdekes módon – a vizuális információkhoz való 
hozzáférés rontotta a testábrázolás általános pontosságát. Ennek magyarázatát 
az irányok szerinti eltolódás elemzése adta meg. Eredményeink azt mutatják, 
hogy míg a vízszintes irányú eltolódás mértékét csökkentette a vizuális 
információk felhasználásának lehet sége, addig függ leges irányban 
szignifikánsan pontatlanabbul ábrázolták a személyek testüket nyitott szemmel. 
Ezek az eredmények – a korábban közölt vizsgálat eredményeivel összhangban 
– arra utalnak, hogy a tér egocentrikus leképezése a vízszintes és a függ leges 
síkok mentén szétválik. 

Feltételezésünk szerint a testábrázolás általános min sége a testleképez dés 
rendszerének m ködésér l átfogóan ad információt. Míg az „alváltozók”
(eltolódások illetve a forma változó), a testleképez dés rendszerének más-más 
elemeihez kapcsolhatók. Ezt a feltételezést meger sítik eredményeink. 
Bekötött szemes ábrázolás esetén a testleképez dés alváltozói egymással is 
szoros összefüggést mutatnak. Ennek magyarázata lehet, hogy ez a helyzet a 
nem deklaratív rendszert aktiválja, amely mint egy egész vesz részt a feladat 
megoldásában.  

Nyitott szemes elrendezésben kapott eredmények szerint a testábrázolás 
alváltozói között nem mutatkozott jelent s együttjárás. Ezt magyarázhatja, 
hogy nyitott szemmes ábrázolásnál aktiválódik a testleképez dés deklaratív 
szintje. Így például az ábrázolásban szerepet kaphat a test formája, mint képi 
jeleg  leképez dés (ez lehet egy általános testforma is és/vagy a saját test 
formája). E képi jelleg  testleképez dés a testforma min ségére hatással lehet. 
Ezt támasztja alá, hogy a testforma min sége nyitott szemes ábrázolásnál 



szignifikánsan jobb min ség , mint bekötött szemes ábrázolásnál. Míg ez a 
képi jelleg  leképez dés a test téri elhelyezését (eltolódások) kevésbé 
befolyásolja. Ez utóbbit inkább a procedurális leképez dések határozhatják 
meg, illetve a vizuális irányészlelés, mely elkülönül a vizuális formaészlelést l 
(magyarul részletesen l. Csathó, 2008; Verseghi és S.Nagy, 2011). Így nyitott 
szemes ábrázolásnál a test elhelyezése a térben részlegesen elkülönül a test 
formájának ábrázolásától (adatokat l. 1/a és 1/b táblázat) 

.  

1/a. táblázat A vizsgált változók közötti korrelációk bekötött szemes 
helyzetben 

Változók 1. 2. 3. 4. 
1. Általános pontosság 
2. Testkörvonal vízszintes eltolódásának mértéke 0,751**
3. Gerincvonal vízszintes eltolódásának mértéke 0,355** 0,585**
4.Testkörvonal függ leges eltolódás mértéke 0,820** 0,278* 0,048  
5. Testforma min sége -0,353** -0,326** -0,291* -0,187 

1/b. táblázat A vizsgált változók közötti korrelációk nyitott szemes 
helyzetben 

Változók 1. 2. 3. 4. 
1. Általános pontosság 
2. Testkörvonal vízszintes eltolódásának mértéke 0,238+  
3. Gerincvonal vízszintes eltolódásának mértéke -0,095 0,069  
4.Testkörvonal függ leges eltolódás mértéke 0,874** -0,052 -0,151  
5. Testforma min sége -0,328** -0,266* -0,059 -0,149 

Megjegyzés: A vizsgálati minta létszáma 68 f . A táblázatban Pearson féle 
korrelációs együtthatókat tüntettem fel. A korrelációs együtthatók közül a ** p<0,01 

szinten, a * p<0,05 szinten szignifikánsak;   
+ tendencia szint  kapcsolatot jelez (p<0,1). 



TESTLEKÉPEZ DÉS ÉS MOZGÁS 

A mozgás eszköze a test. A testr l leképezett tapasztalatok jelentik a 
mozgásszabályozás alapját. De Vignemont (2010) illetve Wolpert, Ghahramani 
és Flanagan (2001) nyomán feltételezzük, hogy a mozgásszabályozás összetett 
folyamatában a testleképez dés rendszer egésze, tehát több testreprezentáció 
(poszturális testséma, egocentrikus referencia keret, végtagok mozgási 
lehet ségeinek tára, strukturális testmodell, vizuális-kinesztetikus testmodell) 
egymással szoros kapcsolatban vesz részt. A testleképez dés és a mozgás 
közötti kapcsolat ugyanakkor nem egyirányú (testreprezentáció fel l a mozgás 
felé), mert a testre vonatkozó tapasztalatok egyik f  forrása maga a mozgás (l. 
pl. Gallese és Sinigaglia, 2010; Ivanenko és mtsai, 2011). Tehát a 
testleképez dés és a mozgásszabályozás egymástól elválaszthatatlan folyamat, 
amelyek között állandó dinamikus interakció figyelhet  meg. Ezáltal 
feltételezhet , hogy a testleképez dés rendszerének fejlettségi szintje 
alapvet en határozza meg a mozgásszabályozás pontosságát. Ezzel együtt 
minél több lehet sége van egy embernek arra, hogy mozgásos tapasztalatokat 
szerezzen, vélhet en annál fejlettebb lesz testének leképez dése az elméjében. 
E feltevések ellen rzése érdekében vizsgálatunkban a testleképez dés rendszer 
m ködési színvonalát vetettük össze a motoros kompetencia mértékével, 
valamint a sportolás gyakoriságával2.  

Vizsgálat: 

68 f vel végzett vizsgálatban a bekötött és nyitott szemes testábrázolást 
követ en stabilométer segítségével mértük a dinamikus poszturális kontroll 
képességét (motoros kompetencia). A feladat során a vizsgálati személyeknek 
egy egyensúlyozó padon egy helyben állva testhelyzetük folyamatos 
változtatásával (dülöngéléssel) egy figurát kellett végigvezetni különböz  alakú 
pályákon. A mozgásügyesség mértékét az mutatta, hogy a pályán való 

A vizsgálat az OTKA K-81641sz. pályázat (címe: Az emlékezet egészséges és sérült 
m ködésének életszer  megközelítse) keretében zajlott. Kutatás vezet je: Kónya Anikó



végighaladás alatt a személy mekkora utat tesz meg. Minél rövidebb a megtett 
út hossza annál ügyesebben, kevesebb „kilengéssel” oldotta meg a személy a 
feladatot. A vizsgálatban három feladat (kör alakú pálya, szlalom balról jobbra, 
és szlalom jobbról balra) során megtett út hosszát összegeztük. 

Eredményeink arra utalnak, hogy a bekötött szemes testábrázolásra 
szignifikáns befolyással van az, hogy mennyit sportol valaki (közepes 
hatásmérettel), viszont a nyitott szemes testábrázolásra nincs, tehát a mozgásos 
tapasztalatok mennyisége a testlekepéz dés-rendszer procedurális szintjének 
min ségét befolyásolhatják.  

A vizsgálat eredménye továbbá azt is egyértelm en alátámasztotta, hogy a 
sportolás pozitív hatással van a motoros kompetencia szintjére is (magas 
hatásmérettel).  

Eredményeink szerint a motoros kompetencia a testábrázolás pontosságával 
csak nyitott szemes helyzetben mutatott összefüggést. Ennek értelmében a 
pontosabb nyitott szemes testábrázolás jobb eredménnyel járt együtt a 
stabilométeres feladatban (r=0,29). A bekötött szemes testábrázolás nem állt 
kapcsolatban a motoros kompetenciával. Ennek magyarázata lehet, hogy jelen 
vizsgálatban a motoros kompetenciát nyitott szemmel végrehajtott mozgás 
segítségével mértük. S bár a bekötött szemes testábrázolás pontosságga a 
motoros kompetenciával nem állt közvetlen kapcsolatban, a nyitott szemes 
testábrázolás min ségével elég magas szinten korrelált (r=0,428). A fentebb 
leírt eredmények alapján a mozgás és a testleképez dés dinamikus interaktív 
kapcsolatát a 2. ábrában foglalhatjuk össze.  

2. ábra A testleképez dés és a mozgás kapcsolatának modellje



AZ ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A TESTLEKÉPEZ DÉS KAPCSOLATÁNAK 
ÉRTELMEZÉSE AZ ÉNTUDAT KIALAKULÁSÁNAK FÉNYÉBEN  

Jelen el tanulmány a testleképez dés és az önértékelés lehetséges kapcsolatát 
az én fejl désének kontextusába helyezve tárgyalja. Célunk volt alátámasztani, 
hogy önmagunk értékességének érzete alapvet en kapcsolódik a testr l 
kialakított percepcióhoz, de nemcsak annak tudatosan észlelt képi (méret vagy 
forma) vagy fogalmi jellemz ihez, hanem a testr l szerzett procedurálisan 
rögzült szenzomotoros leképez dés min ségéhez is. 

V. Komlósi (2007) nyomán Rogers (1951/1980) és White (1959/1988) 
felvetéseire alapozva feltételeztük, hogy a differenciáltabb és a valóságnak 
jobban megfelel  pontosabb testleképez dés rendszer lehet vé teszi a 
szándékhoz pontosabban illeszked  mozgásterv kialakítását. A pontosabb 
mozgásterv valószín síti, hogy a végrehajtott akció következményei jobban 
összecsengenek akaratunkkal. Ez nagyobb mérték  kompetencia érzést kelt, és 
az alkalmazkodás magasabb szintjét teszi lehet vé. A hatékony akciók 
végrehajtása az organizmikus értékel  folyamatok mentén pozitív értéket kap, 
ezáltal pozitívabb önértékelést eredményez.  

A el vizsgálatban (N=38) a Rosenberg Önértékelés Skála segítségével mért 
alapvet  önértékelés és a testleképez dés rendszerének nem deklaratív 
m ködését (bekötött szemes testábrázolással mérve) vetettük össze. 
Eredményeink szerint közepesen er s pozitív korrelációt találtunk az 
önértékelés és a procedurális, szenzomotoros modalitású testleképez dés 
rendszer m ködési min sége között (r=0,441; p=0,006). Értelmezésünk szerint 
önértékelés és a testleképez dés közötti egyik lehetséges közvetít  tényez  a 
cselekvéses kompetenciaérzés. Ezt meger síti a korábban bemutatott vizsgálati 
eredményünk, mely igazolta a motoros kompetencia és a testleképez dés-
rendszer min sége közötti összefüggést.  

TESTLEKÉPEZ DÉS ÉS NEGLEKT SZINDRÓMA 

Heilman (Heilman, Watson, & Valenstein, 1993) már klasszikusnak számító 
definíciója szerint a neglekt szindróma az agysérüléssel ellentétes oldalon 



megjelen ingerek elhanyagolását jelenti, amikor is a betegek nem veszik 
észre, nem reagálnak és nem orientálódnak az ebb l az irányból érkez
információkra. Mindezt annak ellenére teszik, hogy elemi észlelési folyamataik 
épek. Ezek a tünetek leggyakrabban a jobb félteke károsodásánál jelennek meg, 
és a bal oldali térfél figyelmen kívül hagyását jelentik. Az elhanyagolás 
érintheti a perszonális teret (saját test), illetve az extraperszonális teret (látás, 
hallás során befogott környezet).  

A testet érint  neglektnek különböz  tünetei ismertek. E tüneteknek közös 
értelmezési keretet nyújthat, ha a test leképez dési rendszerének zavaraként 
fogjuk fel ket. Felvetésünk szerint a testet érint  neglekt tünetei különböz
testi funkciók (pl. érzékelés, észlelés, lokalizáció, test téri helyzetének 
észlelése) zavarainak tekinthet k. A 2. táblázatban összefoglaltunk a testre 
vonatkozó neglekt ismert tüneteit és a hozzájuk köthet  testi funkciókat, 
amelyek károsodása a tünet mögött állhat.  

2. Táblázat Testre vonatkozó neglekt tünetei és a hozzájuk köthet  testi 
funkciók 

Testre vonatkozó neglekt tünetei  Testi funkciók 
Az agykárosodással ellentétes oldalt ér  ingerlés 

elhanyagolása  
(pl. Kerkhoff, 2001, Guariglia &Antonucci, 1992) Szomatoszenzáció: testérzékelés 

(Longo, Azanón & Haggard, 2010) Taktilis extinkció
(Wortis, Bender & Teuber, 1948) 

Allochiria ; Alloesthesia  
(Meador, Allen, Adams & Loring, 1991) 

A testet ér  ingerlés lokalizációja 
(Head & Holmes, 1911) 

A test középvonalának szubjektív eltolása 
ipszilaterálisan 

 (Heilman, Bowers & Watson 1983);  

A test helyzetének megítélése a térben 
(Head & Holmes, 1911) 

Az egyenesen el re irány vízszintes ipszilaterális 
elfordulása (Ferber, Karnath, 1999,) 

A testhez viszonyított (egocentrikus) 
téri orientáció  

Motoros neglekt
 (Laplane & Degos, 1983) 

Mozgásszabályozás (Paillard, 2005; 
Dijkerman & de Haan, 2007) 

Az agykárosodással ellentétes oldali testfelet a 
személy nem érzi sajátjának 

(e.g. Bischiach, Perani, Vallar & Berti, 1986) 

Testtudat 
(pl. Head & Holmes, 1911; Longo, 

Azanón & Haggard, 2010) 
Nehézség egy emberalak megrajzolásában, 

darabokból való összerakásában 
(e.g Guariglia & Antonucci, 1992) 

A test általános formájára, 
szerkezetére vonatkozó szemantikus 

tudás (Longo és mtsai, 2010)



A TEST ELTOLT ÉSZLELÉSE NEGLEKTBEN

Vizsgálataink egyik része abból indult ki, hogy neglektes személyek testük 
középvonalát ipszilaterális eltolódással (Heilman, Bowers és Watson, 1983), 
továbbá az egyenesen el re irányt ipszilaterális elfordulással (Ferber és 
Karnath, 1999) észlelik. Els  vizsgálatunk arra irányult, hogy megnézzük 
extraperszonális neglekt esetén csak a test középvonalának, vagy az egész test 
helyzetének megítélésében megjelenik-e eltolódás?  

10 f  jobb oldali agysérült neglektes (továbbiakban N+ csoport) és 10 bal 
agyfélteke károsodott neglektes tüneteket nem mutató csoport (továbbiakban 
N– csoport) testábrázolás eredményeinek összehasonlítása alapján elmondható, 
hogy az N+ csoportnál jelent s jobbra tolt (ipszilaterális eltolódás) ábrázolás 
figyelhet  meg az egész testre vonatkozóan mind bekötött, mind nyitott 
szemmel. Ezzel szemben az N– csoportban nyitott szemmel nem mutatkozott 
eltolódás, bekötött szemmel a testkörvonal esetén szignifikáns balra tolt 
ábrázolás jelent meg. A két csoport közötti különbség szignifikáns és nagy 
hatásméret  volt mind bekötött mind nyitott szemes helyzetben.

A test eltolt ábrázolását a térben az egocentrikus téri referenciakeret 
zavaraként értelmezzük. Az egocentrikus téri referencia keret ipszilaterális 
elfordulása specifikus neglektes tünetnek látszik. 

A TESTLEKÉPEZ DÉS TÖBBSZÖRÖS SÉRÜLÉSE NEGLEKTBEN 3

A korábban említetteknek megfelel en a perszonális térre vonatkozó 
neglektet testleképez dés zavarként fogjuk fel. Ugyanakkor azt is feltételezzük, 
hogy a neglekt különböz  tünetei, a testleképez dés rendszer eltér
károsodásának következményei lehetnek. Jelen vizsgálatban az egocentrikus 
téri referenciakeret mellett a testformaészlelés pontosságát is vizsgáltuk 
extraperszonális neglekttel küzd  betegeknél. Feltételezve, hogy a test téri 
helyzetének észlelése és a testforma ábrázolása a testleképez dés rendszer 

A vizsgálat az OTKA K-81641sz. pályázat (címe: Az emlékezet egészséges és sérült 
m ködésének életszer  megközelítse) keretében zajlott. Kutatás vezet je: Kónya Anikó



eltér  elemeinek m ködését kívánja meg, disszociációt vártunk a két 
testreprezentáció károsodásában.  

Vizsgálatunkban jobb félteke károsodott extraperszonális neglekttel küzd
személyek (N=10, továbbiakban PN+ csoport) testleképez désének min ségét 
hasonlítottuk össze bal félteke károsodott neglektet nem mutató agykárosodott 
(N=10, továbbiakban PN– csoport) valamint egészséges kontroll 
személyekével (N=10). 

Hasonlóan az el z  vizsgálathoz Az PN+ csoport az egész testet szignifikáns 
jobbra tolódással (ipszilaterális eltoldás) ábrázolta mind bekötött mind nyitott 
szemes helyzetben. Az PN– csoport és az egészséges kontroll csoport esetében 
nyitott szemes ábrázolásnál nem mutatkozott eltolódás. Bekötött szemmel az 
PN– csoport a testkörvonalát, az egészséges kontroll csoport a gerincvonalát 
ábrázolta szignifikáns balra tolódással. 

További eredményeink szerint a testábrázolás során a test formájának 
eltorzulása csak a neglektes csoport esetében különbözött szignifikánsan az 
egészséges kontroll csoporttétól. Fentiek alapján tehát a test helyzetének 
megítélésében jelentkez  jobbra tolódás valamint a testforma eltorzult 
ábrázolása specifikusan a neglektes csoportra jellemz  tünete a testleképez dés 
zavarnak. Ugyanakkor az PN+ csoport tagjainak esetelemzései azt is mutatták, 
hogy az extraperszonális neglekt nem feltétlenül jár együtt a testleképez dés 
zavarával. Bár neglektes személyek többségénél jelentkezett a testleképez dés 
zavarára utaló tünetek közül legalább az egyik, néhány esetben sem a testforma 
torzulás sem a jobbra tolódás nem mutatkozott. Ez meger síti azt, hogy az 
extraperszonális és a teste érint  neglekt olykor disszociál.  

Az esetelemzések továbbá az egocentrikus téri referenciakeret és a testforma 
ábrázolás disszociációját támasztotta alá a PN+ csoporton belül mind bekötött 
mind nyitott szemes helyzetben. A két testábrázolás változó disszociált 
károsodására a 3. ábrán mutatunk példákat. 



3. ábra A testforma eltorzulásának és a testhelyzet jobbra tolódott 
ábrázolásának disszociációja a neglektes betegek csoportjában bekötött szemes 

testábrázolásnál 
A testforma ábrázolása és a test téri helyzetének megítélése a vízszintes tengely mentén 
együtt és egymástól szeparáltan is károsodhat neglektes betegeknél. Az A ábra olyan 
testábrát mutat, amelyen nem sérült sem a testforma (pontszám: 3,7; p>0,1) sem a test 
téri elhelyezése (vízszintes eltolódás: 0,75 cm; p>0,1). A B ábrán látható 
tetsábrázolásnál mind a testforma (pontszám: 6,3; p<0,001) mind a test téri helyzetének 
megítélése (vízszintes eltolódás: 18,58 cm; p<0,001) károsodott. A C jel  testábrán a 
testforma károsodott (pontszám: 5,4; p<0,001), de a test téri helyzetének megítélése 
nem (vízszintes eltolódás: -0,81 cm; p>0,1). A testábrák bal oldala a bal testfelet, a 
jobb oldala a jobb testfelet ábrázolja. A folyamatos vonalak a személy által ábrázolt 
testet, a szaggatott vonal a test valós helyzetét és formáját rögzítik. 

A fent említett disszociációknak klinikai gyakorlati jelent sége van, mert 
felveti annak szükségességét, hogy a neglekttel küzd  betegek egyénre szabott 
rehabilitációs programban vegyenek részt. Feltételezhet en egészen más 



terápiás folyamat segíti a rehabilitációt, ha a testformáért felel s reprezentációs 
rendszer károsodott, mintha azon reprezentációk, amik a test téri helyzetének 
megítélésében vesznek részt. Az egyedi terápiák kidolgozása és 
hatékonyságuknak ellen rzése jelen kutatás egyik fontos következ  lépése 
lehet.  

ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS 

Disszertációm témája nagyon összetett. A testleképez dés természetét 
személyesen azért tartom fontos kutatási területnek, mert a klinikai munkám 
során olyan emberekkel dolgozom, akik mozgásuk fejlesztése miatt vesznek 
részt rehabilitációban. A test leképez désének megértése – amellett, hogy 
elméleti szinten is kihívást jelent – nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a terápiás 
tevékenységemet tudatosabban építhessem fel. Ehhez biztosít keretet az a 
folyamatorientált testleképez dés modell, melyre – folyamatosan finomodó – 
paradigmaként tekintek, amiben az eddig felmerült jelenségeket differenciáltan 
értelmezni tudom. Számomra a legnagyobb ereje ennek az elméletnek, hogy 
rendszer- és dinamikus szemlélet . Figyelembe veszi a test leképez désének 
folyamatjellegét, mely mind a kialakulást mind az aktuális m ködést jellemzi. 
Tudja kezeleni az ismeretek egymásra épülését, valamint az információk 
összekapcsolódásának lehet ségeit. Beleilleszkedik abba a széles körben 
elfogadott általános emlékezeti modellbe, mely a tapasztalatok 
leképez désének két nagy formáját különíti el: a deklaratív és a nem deklaratív 
memóriát. A modell egyik korlátja ugyanakkor, hogy a test nem deklaratív 
szint  leképez dése sokkal kidolgozottabb, mint a deklaratív szinté. Ennek oka, 
hogy kutatásaimban és gyakorlati munkámban is – neuropszichológusként – 
els  sorban a testleképez dés nem deklaratív szintjével foglalkozom.  

Disszertációmban bemutattam egy úgy módszert, a Testábárzolás módszerét, 
ami alkalmasnak t nik a testreprezentációs rendszer m ködésének vizsgálatára. 
Ez a módszer non-verbális, és képes mérni a testreprezentációs rendszer nem 
deklaratív szintjét, így jól alkalmazható a neuropszichológiai kutatásokban. 



Empirikus kutatásaink közül kiemelend nek tartom az agysérültekkel végzett 
vizsgálatokat. Disszertációmban a perszonális teret (test) érint  neglekt 
értelmezéséhez új szemléletet kínáltam: arra tettem javaslatot, hogy a testre 
vonatkozó neglekt tüneteit a testleképez dés-rendszer különböz  elemeinek 
zavaraként fogjuk fel. Vizsgálataink egyértelm en igazolták, hogy a test 
vízszintesen eltolt észlelése ipszilaterálisan és testforma észlelés zavara a jobb 
félteke károsodott neglektes csoportra volt jellemz . El bbi Ferber és Karnath 
(1999) nyomán az egocentrikus téri referenciakeret elfordulásának lehet az 
eredménye, ennek tisztázása a kutatásaink folytatásának egyik iránya lehet.  
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MELLÉKLET: A TESTLEKÉPEZ DÉS FOLYAMATMODELLJÉNEK ÁBRÁJA 

A testünkr l szerzett tapasztalatok alapját különböz  modalitású szomatoszenzoros információk adják, melyeket az ábra bal szélén jelenítettünk meg. Ezek az információk a feldolgozás 
különböz  szintjein mennek keresztül, az észlelést (szomatopercepció) követ en rögzülhetnek nem deklaratív szinten, és közülük néhány id vel deklaratív szint vá válik.  A 
szomatopercepció szintjén a leképez dések valójában észleletek, melyek közül néhány folyamatosan létezik (folytonos vonallal jelölt téglalapok), mások csak alkalmiak (szaggatott 
vonallal rajzolt téglalapok). A testleképez dés fejl désének egyik útja, hogy a leképez dések beépítve más modalitású (f ként vizuális) információkat újraíródnak, és el ször nem 
deklaratív multimodális leképez déssé, majd deklaratív képi ill. nyelvi-fogalmi jelleg  reprezentációvá válnak. Ennek folyamatát jelöltük folytonos nyilakkal. A testleképez dés 
fejl désének másik útja, hogy a különböz  rögzített tapasztalatok egymással összekapcsolódnak (binding), ez a folyamat nem újraírt, hanem kondicionált mulimodális leképez dések 
kialakulását eredményezi, ezt jelölik a pontozott nyilak és a pontozott téglalapok. Deklaratív szinten a perceptuális és motoros alapú tapasztalatok kiegészülnek nyelvi foglami jelleg
tudással is. A folyamat és elemeinek részletes leírását lásd a szövegben.


