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„Marianna és Katalin futnak előle, ők még semmit sem 

értenek, ők majd az örökös elmesélésekre emlékeznek, 

nem az emlék lesz a birtokukban, csak annak az emléke, 

hogy valaha volt valami sátoros ünnep, amikor az ünnepi 

asztalnál ezt a történetet úgy mesélték el, mintha 

emlékeztek volna rá.” (Grecsó Krisztián) 

 

 

1. Bevezetés: emlékeink nyomában 

Hogyan idézünk fel egy múltbeli eseményt, például hogyan idézzük fel, mi történt 

velünk múlt hét pénteken este hazafelé menet? Ha csak arról számolnánk be, hogy 

rendszerint hol töltjük a péntek délutánunkat, és milyen irányban indulunk hazafelé, még 

nem beszélhetnénk emlékezésről a szó hétköznapi értelmében. A hétköznapi értelemben 

vett valódi emlékezés (melyet Tulving, 1983 nyomán epizodikus emlékezetnek nevezünk 

az emlékezetkutatásban) feltétele, hogy elő tudunk hívni olyan specifikus eseményeket, 

amelyek az idő egy bizonyos pontján történtek, például amikor átmentük a zebrán hazafelé 

tartva, összefutottunk egy kedves ismerősünkkel. Ennek hiányában csupán rutinokat 

idézünk fel általános tudásstruktúrák mentén, mely a személyes tapasztalat újraélését 

nélkülözi, és ez esetben szemantikus emlékezetről beszélünk (Tulving 1983, 1985b). Mi az 

a többlet, ami a hétköznapi értelemben vett valódi emlékezés, illetve az epizodikus 

emlékezés sajátja?  

Az epizodikus emlékezet újabb meghatározásában Tulving (1985b, 2002) nem az 

emlékben kódolt információtartalmat (azaz mi, mikor és hol történt egységét) tekinti 

elsődlegesnek, hanem a felidézés specifikus módját, ami egy bizonyos tudatossági 

formával kapcsolódik össze, ez az autonoetikus tudatosság. Az autonoetikus megismerés a 

megismerő személyére kiterjedő tudatossági forma (Tulving, 1985b), vagyis nemcsak 

magával az adott tudással rendelkezem (szemantikus információ), hanem annak 

elsajátítási, megtapasztalási körülményeit is fel tudom idézni. Tulving (1985b) 

meghatározása értelmében az autonoetikus tudatosság teszi lehetővé azt a szubjektív 

(rekollektív) tapasztalásmódot, amely képesség tesz minket a mentális időutazásra, vagyis 

a múlt egy bizonyos időpillanatának élményszerű újraélésére. Mindennek tükrében az 

epizodikus emlékezeti működés az alábbi tényezők összehangolt működését feltételezi: 

szelf, szubjektív időérzékelés és autonoetikus tudatosság (Tulving, 2002). Tulving e 
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képesség humánspecifikus volta mellett foglal állást (2002), noha számos kutató 

foglalkozik éppen a tulvingi emlékezetfelfogásból kiindulva azzal a kérdéssel, hogy 

képesek lehetnek-e bizonyos állatfajok mentális időutazásra, valódi epizodikus 

emlékezésre (ennek a kérdésnek összefoglalását nyújtja Suddendorf és Busby 2003-as 

tanulmánya). Nehéz meghatározni, pontosan mikortól elérhető az egyedfejlődés során ez a 

fajta emlékezeti működés, feltételezhetően 4 éves kortól kezdve válnak képessé a gyerekek 

az eseményekre megtapasztaltként visszaemlékezni, újraélni azokat a felidézés által 

(Perner és Ruffman, 1995). A 4-5 éves kort megelőzően a kisgyermekek 

eseményfelidézése deklaratív, noetikus emlékezeti teljesítményt tükröz, nélkülözve az első 

személyű perspektívát és a személyes megtapasztalás élményét, tulajdonképpen nem 

többek tényszerű eseményleírásoknál (Király, 2004). Egy-egy nap történéseinek felidézése 

a korai időszakban (például egy nap az óvodában) a mindennapok szokásos eseményeire, 

fordulataira hagyatkozik, az általános sajátosságok forgatókönyvszerű vázat őrzi. Azaz 

hangsúlyozni szeretnénk, hogy az epizodikus emlékezeti működés – melyet éntudatosság 

és élményszerűség jellemez (Kónya, 2004) – fejlődési vívmány, és csak viszonylag későn, 

óvodáskor környékére válik elérhetővé. 

 Az autonoetikus emlékezési mód teszi lehetővé négy-öt éves korban, hogy az 

emlékek kontextuális jegyekkel, megkülönböztető információkkal és személyes 

perspektívával gazdagodjanak; hogy egyedi, epizodikus emlékeket őrizhessünk és 

idézhessünk fel egy-egy átélt eseményről (Perner, 2000a; Király, 2002; 2009b). Jelen 

dolgozatban bemutatandó kutatássorozatunk középpontjában az a kérdés áll: milyen 

tényezők és hogyan segítik elő a kisgyermekek számára, hogy a noetikus eseményleírások 

(sémák, forgatókönyvek) a gyerekek négy éves kora körül valódi, személyesen megélői 

perspektívával gazdagodott emlékbeszámolókká válhassanak? A hároméves kor körüli 

időszaktól kezdve 5-6 éves korig a kognitív fejlődés számos területén ugrásszerű 

fejlődésnek lehetünk tanúi: az emlékezetfejlődés különböző aspektusaitól kezdve 

(forrásmonitorozás, befolyásolhatóság, narratív emlékbeszámolók) egészen a tudatelméleti 

fejlődésig (l. Nelson és Fivush 2004-es áttekintése). De hogyan jutnak el a gyerekek 

látszólag szinte minden átmenet nélkül a valódi emlékbeszámolók előhívásának 

képességéig: milyen tényezők támogatják több oldalról ezt a hatalmas fejlődési lépést kora 

gyermekkorban? Feltételezzük, hogy ebben az érzékeny időszakban, a valódi emlékezés 

kibontakozásának küszöbén (2 és 4 éves kor közötti időszakban) olyan képességek 

nyújthatnak támpillért az emlékezetfejlődés autonoetikus működésmódjának 

kialakulásához: mint a kontextusból származó egyedi információ (amely a már meglévő 
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tudásstruktúrát tükröző elvárások sértése révén kiemelkedő jelentőséget nyer), narratív 

fejlődés vagy a perspektívaváltás képessége. Ezen pillérek szoros állványrendszerként 

kapcsolódnak egymáshoz, fonódnak össze az autonoetikus emlékezésmód kialakulása felé 

vezető úton, mégis jelen kutatássorozat keretében e pillérek közül az utóbbi kettőnek, a 

narratívumok szerepének, illetve a perspektívafelvételnek egymástól elkülönült vizsgálatát 

tűzzük ki célként magunk elé.  

 

1.1. Hogyan fonódik össze a perspektívafelvétel és a narratívumok 

fejlődése az emlékezés során? 

Az autonoetikus emlékezet kibontakozása felé vezető úton a perspektívafelvétel 

képessége, valamint a perspektívák különbözőségének felismerése, ütköztetése és 

integrációja – többféle értelemben is – mérföldkő. Egyrészt egy emlék autentikusságának 

kulcsa, hogy tisztában legyek azzal, hogy az emlék forrása az a múltbeli történés, amelyre 

vonatkozik; másrészt saját személyes tapasztalatom jelenti annak az emléknyomnak az 

elsődleges forrását. E látszólag magától értetődőnek tűnő két feltétel – Josef Perner 

meghatározásában a kauzális szelf-referencia és az „én tapasztaltam‖ élménye (Perner, 

2000a) – kisgyermekek esetében hiányzik, így saját maguk által átélt események könnyen 

keveredhetnek azokkal, amelyek másoktól, különféle külső forrásokból (például a 

televízióból) származnak. Ez a kognitív működésmód, amely az emlék tartalmát igen, de 

annak forrását, elsajátításának körülményeit azonban nem őrzi meg, a gyermekkori 

emlékezet sérülékenységének gyökere. Amint Katherine Nelson is kiemeli (2007) a 

gyermekkori emlékek sajátsága, hogy sem maga a szelf, sem az időiség nem kitüntetett 

szerepű ezekben, ennél fogva ezek forrása sem válik el egymástól (közvetlen vagy 

közvetett, tapasztalat vagy következtetés). E bizonytalanság emlékeinek eredetében teszi 

befolyásolhatóvá még a felnőtteket is egy-egy kikérdezés alkalmával, amikor 

szemtanúként a lehető legpontosabb képet kellene festenünk az általunk átéltekről (például 

Loftus 1993-as tanulmánya, mely hatalmas kutatási hullámot indított el a téves emlékek 

keletkezéséről). Ezzel szemben könnyen összemosódhat, mi az, amit magunk láttunk, 

éltünk át, és mi az, amit csak egy kérdéssel sugalltak nekünk. E jelenség másik szemléletes 

példája jelen dolgozat mottójaként kiemelt Grecsó Krisztián idézetben azoknak a 

gyerekeknek a története, akik majd úgy emlékeznek vissza egy jelentős családi pillanatra, 

mintha maguk is fel tudnák idézni azt, amit tulajdonképpen csak rokonaik elbeszéléseiből 

ismernek. Ehhez hasonlóan felnőttként ritkán tudjuk pontosan megmondani mi is a legelső 
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valódi emlékünk (l. gyermekkori amnézia problematikája, Király, 2004; Kónya 2004), 

hiszen az adott kora gyermekkori (gyakran fotón is látott) esemény egyben a szóbeli 

családi kalendárium állandó része is, és az elmesélt történetek (amelyek 

részletgazdagságuk révén a felidézés illúzióját keltik) könnyen keveredhetnek a személyes 

tapasztalást őrző emlékeinkkel.  

Ahhoz, hogy saját tapasztalataink egyediségét felismerjük, látnunk kell, hogy saját 

emlékeink egy-egy eseményről teljes egészében vagy részleteiben is különbözhetnek 

másokétól. Azaz saját perspektívánk és a másik személy perspektívájának ütközése 

közvetlen lehetőséget teremt annak megértéséhez, hogy emlékeink nem az események 

reprodukciói, hanem azok reprezentációi (Fivush, 2001). A saját és másik perspektívájának 

megkülönböztetése és a perspektívaváltás képessége mellett szükség van időbeli 

perspektívaváltási képességre is (Hoerl és McCormack, 2005), amelynek segítségével a 

jelen idejű szelfet kapcsoljuk össze a múlt és jövőbeli szelfállapotokkal, ezáltal lehetővé 

válik a szelf időbeli kiterjesztése (l. Povinelli és mtsai, 1999). Azaz a jelen csak egy 

lehetséges kitüntetett időpillanat, de a tapasztalatok, észleletek eltérhetnek egymástól az 

idő különböző pontjain, és hatással lehetnek egymásra, azaz a dolgok változhatnak, nem 

maradnak ugyanolyanok az idő múlásával. Ebben a kibontakozási folyamatban a másik 

személlyel közös emlékezés, az együttes emlékfelidézés (joint reminiscing) kitüntetett 

szerepű; tulajdonképpen nem más, mint egy közös figyelmi helyzet, ahol a figyelem tárgya 

az adott múltbeli esemény, amelyre az interakcióban részt vevő felek összpontosítanak. E 

közös emlékezési helyzetek a körülöttünk lévő személyekkel, lévén eltávolítanak a jelen 

állapottól egy bizonyos múltbeli állapot felé, valamint lehetőséget teremtenek az 

emlékrészletek különbségeinek (s ezen keresztül egyediségeinek) feltárására: a 

perspektívaváltás mindkét komponensét (személyek közötti és időbeli) segítenek 

kibontani. 

A perspektívaváltás képességének kialakulását, illetve a korai tudatelméleti 

képességeket vizsgáló újabb kutatások (Onishi és Baillargeon, 2005; Southgate és mtsai, 

2001, Surian és mtsai, 2007, Kovács és mtsai, 2010) abba az irányba mutatnak, hogy már 

egészen fiatal, két év alatti gyermekek is figyelembe veszik azt, miről van (vagy nincsen) 

tudomása a másik személynek bizonyos körülmények között. Azzal a feltételezéssel élünk 

e kutatások talaján (a klasszikus piagetiánus fejlődési úttal és a mindennapok naiv 

logikájával szemben), hogy a korai életévekben egy perspektívafüggetlen 

információgyűjtési mód az elsődleges (és nem a személyes szubjektív perspektíva), amely 

azonban támaszkodik más személyekre mint önmaguktól megkülönböztetett 
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információforrásokra. Azaz a kisgyermekek sokkal korábban érzékenyek a másik személy 

által birtokolt információra, és sokkal kevésbé hajlamosak egocentrikus torzításra, mint azt 

korábban gondoltuk volna (l. Apperly, 2011; valamint Baillargeon, Scott és He, 2010 

összefoglalása) 

Mindezek az elmúlt évek kutatásainak köszönhető ismeretek kisgyermekek korai 

tudatelméleti képességeiről összhangba hozhatóak az epizodikus emlékezeti előhívás 

kialakulásának folyamatával. Hiszen az emlékezeti fejlődési modellek (pl. Tulving, 1983, 

1985a; Király, 2002; 2009b; Perner, 2000a), amelyek az egyes események sematikus 

vázának egyedi, kontextuális jegyekkel, valamint személyes perspektívával való 

gazdagodását fejlődési lépésnek tekintik, hangsúlyozzák, hogy a kezdeti időszakban a 

gyermekek nem egyedi eseményeket őriznek és hívnak elő (például utánzási játék során). 

Látszólag ellentmondásosnak tűnhet mindez a naiv megismerő számára, hiszen hogyan 

lehetséges, hogy az egyszeri közvetlen tapasztalat eleinte általános tudássémaként rögződik 

a gyermekek fejében, s a szubjektív nézőpont csak a fejlődés következő állomásán válik 

elérhetővé? Ugyanannak a kérdésnek egy másik oldala, hogy saját szubjektív 

perspektívánk személyes jellege hogyan szorulhat háttérbe a korai életévekben az általános 

információgyűjtés rovására? Feltételezzük, hogy a 3-5 éves kor körüli évekre tehető 

minőségi változások gyökere – ami több kognitív képesség kibomlásában párhuzamosan, 

így a tudatelmélet és az emlékezeti működés talaján is tetten érhető – ugyanott rejlik, talán 

éppen a perspektívaváltás képességének fejlődésén keresztül tárulhat fel számunkra ennek 

az útnak a rejtélye. 

Mindezen rövid gondolatmenettel igyekeztünk rávilágítani arra, hogy a más 

személyekkel (korai életévekben elsősorban a szülőkkel) folytatott közös 

emlékfelidézések, amelyek közegét a narratív támpontok jelentik, lehetőséget teremtenek a 

valódi élményszerű, epizodikus (autonoetikus) emlékelőhívásra. Egyrészt saját 

perspektívánk és a másik különbözőségének felismerésén keresztül megértjük emlékeink 

reprezentációs természetét, másrészt a szelf időbeli kiterjesztésével, az időbeli-oksági 

következtetések elsajátításával képessé válunk önmagunk és önmagunk különböző 

állapotainak idő láncolatban való elhelyezésére. Ugyanakkor a narratív képességek 

fejlődése, amely ehhez keretet teremt, hosszú folyamat, és emellett több mint a nyelvi 

fejlődés önmagában, noha a nyelvi visszaállítás (Nelson, 2007) kétségtelenül feltétele és 

eszköze a narratív történetépítő elemek elsajátításának. A narratív támpontokat a 

gyermekek eleinte a körülöttük levő személyek emlékbeszámolóiból nyerik, amelyek 
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állványként támogatják a gyermekek saját egyedi, szubjektív emlékösszetevőinek 

felidézését (scaffolding). 

Ezek a közös emlékezési helyzetek azonban már kétségkívül abban a korai 

időszakban is hatással lehetnek a gyermekek emlékezetfejlődésére, amikor maguk még 

nem biztos használói ezen történetépítő fordulatoknak, vagy akár a nyelvnek önmagában 

sem (l. Nelson és Fivush 2004-es modellje az önéletrajzi emlékezet kibontakozásáról). 

Felmerül a kérdés, hogy mindaz, amit már tudunk a kora gyermekkori deklaratív 

emlékezeti teljesítményről, elsősorban utánzásos vizsgálatokon keresztül (Király, 2002), 

így például a nyelvi címkék utánzást facilitáló erejéről a korai időszakban, hogyan 

egészíthető ki a narratívumok által közvetített perspektivikus, egyedi emlékösszetevők 

hatásával? Hogyan válnak képessé a gyermekek az egyedi eseményépítő elemek 

megjegyzésére és milyen módon segíthetik ebben őket a környezetükből kapott nyelvi 

támpontok? Milyen módon ragadhatjuk meg ezt a hatást olyan kisgyermekek esetében, 

akik életkorukból eredően még nem járatosak a szóbeli emlékfelidézésben? 

Jelen dolgozat tárgya az autonoetikus emlékezésmód kialakulását támogató 

tényezők elkülönült vizsgálata abban a korai időszakban, 2-3 éves kor környékén, amikor 

ennek kibontakozási folyamatnak első megjelenési formáit nyomon követhetjük. Első 

vizsgálatsorozatunkban a perspektívaváltás két elkülöníthető komponensének (vizuális és a 

tudásindukción alapuló konceptuális) egymáshoz való viszonyát igyekszünk feltárni a két-

három év körüli időszakban. Kérdésként fogalmazódik meg, hogy a perspektívaváltás 

különböző komponensei egymásra épülnek-e vagy párhuzamosan fejlődnek, egyáltalán 

milyen helyzetekben és információ vonatkozásában érhető tetten a gyerekek 

viselkedésében ez a korai perspektívaváltási képesség. Mindeközben igyekszünk rámutatni 

mindazokra a kérdésekre és problémákra, amelyek éppen a perspektíva fogalmának 

különböző nézőpontokból való eltérő látásmódjából, és ennek megfelelően alkalmazott 

eltérő kutatási módszereiből származnak (pl. Perner és mtsai, 2003).  

Ezt követően második vizsgálatsorozatunkban, a narratív nyelvi támpontok 

szerepének emlékezést befolyásoló hatásának feltárását tűzzük ki célul szintén 2-3 év 

körüli gyerekek körében, akik maguk még nem magabiztos használói a nyelvnek és az 

elbeszélői szerkezeteknek, így esetükben utánzásos módszert alkalmaztunk. Felvetjük 

továbbá az emlékezésben, mint interakciós helyzetben részt vevő másik személy szerepét 

is, hiszen a narratív nyelvi keretet nyújtó személy, akivel a gyerekek átélik magát az 

eseményt közös tudást birtokol az adott eseményről, míg az abban részt nem vevő, 

kívülálló személy nem. Amennyiben a gyerekek figyelembe veszik emlékezési helyzetben 
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azt a tényt, hogy ki van jelen az adott emlékelőhívás során, ennek hatással kellene lennie a 

teljesítményükre. A közös emlékfelidézés mint valóban együttes emlékezés (joint 

reminiscing) előnyét az adott eseményben aktívan részt vevő személy jelenlétében 

tapasztalhatnánk, aki mint forrása és kontextuális támpontja az adott eseménynek annak 

teljesebb valóját segíthet felidézni a kisgyermekek számára. Ugyanakkor, mint számos 

korai utánzást vizsgáló kutatásból tudjuk (Király, 2002; 2009a; 2009b), a kisgyermekek 

(célok vagy ok-okozati viszonyok mentén szerveződő) általános tudásstruktúrát képeznek 

le az eseményekről, már egyszeri élmény alapján is, e tudás tökéletes átadását pedig sokkal 

inkább motiválhatja, hogy olyan személlyel osszuk meg, aki nincs annak birtokában, mint 

egy eredetileg is jelen levő, tudást birtokló másikkal. Tudásátadás vagy emlékfelidézés 

jellemző elsődlegesen a 2-3 éves gyerekekre, tehetjük fel ezek alapján a kérdést, vagy e 

kettő valamiféle kombinációja nyilvánul meg a helyzet más meghatározói, mint például az 

eseményt kísérő narratív nyelvi keret függvényében? E két fő gondolati szálon haladva 

keressük a feltett kérdésekre adható válaszokat, hogy minél teljesebb képet alkothassunk a 

kora gyermekkori emlékezeti működés sajátosságairól és fejlődési mozgatórugóiról.    
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2. Az autonoetikus emlékezésmód kibontakozásának pillére: 

a perspektívaváltás képessége 

2.1. Elméleti áttekintés: a perspektívaváltás fogalma 

A perspektíva fogalmának, jelentéstartalmának feltárásához abból indulhatunk ki, 

hogy „egy bizonyos nézőpontból tekintünk valamire‖, azaz „egy bizonyos módon 

reprezentálunk valamit‖ (Sprung, 2003). A perspektíva definíciójának – Perner és 

munkatársai (2003) konstruktivista megközelítésére támaszkodva – lényegi eleme, hogy 

ugyanaz a dolog (pl. esemény, egyén vagy tárgy) különféleképp írható le eltérő 

nézőpontokból. A perspektíva kifejezés köznapi szóhasználatából kiindulva fontos 

elválasztanunk két lehetséges esetet: a perspektíva egyrészt jelentheti azokat a korlátokat, 

amelyek megszabják, mely dolgokat látjuk vagy nem látjuk; másrészt ettől meg kell 

különböztetnünk azt a korlátot, hogyan látunk bizonyos dolgokat (Perner és mtsai, 2003). 

Ha szélesebb értelemben foglalkozunk a perspektíva fogalmával, akkor, természetesen, 

nemcsak látott képekre vonatkoztathatjuk (vizuális perspektíva), hanem állításokra, 

mentális állapotokra is: azaz a perspektíva nem más, mint „az a mód, ahogyan valami 

reprezentálódik egy reprezentációs közvetítőeszköz által‖ (Perner és mtsai, 2003, 357.o).   

Fontos leszögeznünk, hogy akkor beszélhetünk perspektívakülönbségről (difference 

in perspective), azaz a perspektívák különbségéből eredő problémáról (feladatról) – 

szigorú értelemben –, ha a személyek ugyanazt a tárgyat reprezentálják, de 

reprezentációjuk valamilyen szempontból különbözik. Azaz alapkövetelmény, hogy a két 

reprezentáció tárgya ugyanaz legyen. A perspektívakülönbség fogalma tehát önmagában is 

egy perspektívafüggő dolog: csak az adott tárgyhoz (mind elvont, mind konkrét 

értelemben) viszonyítható, amit mindig egy bizonyos perspektívából fixálunk. 

Összefoglalva három feltételnek kell tehát teljesülnie ahhoz, hogy valódi 

perspektívaproblémáról beszélhessünk: (a) kell lennie valamiféle különbözőségnek vagy 

összeférhetetlenségnek – a propozíciók között –, amely (b) egy adott tárgy 

reprezentálásának módjából fakad, és amely (c) egy és ugyanazon tárgyra vonatkozik 

(Sprung, 2003). 

A perspektívák valódi különbségéből adódó problémahelyzetek esetében 

elválaszthatunk három különböző kognitív képességet, amelyeket legegyszerűbben Perner 

és munkatársainak gondolatmenetét követve a vizuális észlelés példáján keresztül 

mutathatunk be (Perner és mtsai, 2003). 
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1) Perspektívaváltás: Ahogy mozgunk, egy adott jelenetről alkotott képünk a 

látószögünk szerint folyamatosan változik, és egymás után folyamatosan 

raktározódnak el bennünk a látott tapasztalatok. A látószögek közti váltás 

lehetősége gazdagítja a jelenetről alkotott képünket. 

2) Különböző perspektívákból származó információk integrációja: A különböző 

perspektívákból származó információk integrálásával (annak felismerésével, hogy 

egyetlen céltárgyat látunk különböző látószögekből vagy netalán több különböző 

tárgyat) magasan szervezett struktúra épül fel. 

3) A különböző információdarabok úgy reprezentálódnak, mint ugyanazon céltárgy 

különféle reprezentálási módjai (integráció metareprezentációs szinten): Ehhez meg 

kell értenünk, hogy reprezentációink különbségei pusztán a különböző perspektívák 

bevonódásából adódnak.  

Perspektívaprobléma esetén a reprezentált dolgok nem sűríthetők bele pusztán 

„képszerűen‖ egy statikus jelenetbe, hanem szükség van egy metareprezentációs szintre, 

ami magába foglalja, hogy a céltárgy(ak) az egyes perspektívákból milyennek látszanak.  

Perner és munkatársai (2003) amellett érvelnek, hogy szigorú érelemben csak ekkor 

beszélhetünk a perspektívák megértésének problémájáról. Annak eldöntésére, hogy a 

gyakorlatban kiszűrjük a perspektívák megértését követelő problémahelyzeteket, és 

elválasszuk ezeket az alacsonyabb (l. fent 2. szintű) problémáktól, Perner és munkatársai 

(2003) három kérdésen alapuló döntési mechanizmust javasolnak: 

1) Integrációs kérdés (integration question): A két állítás összekapcsolható-e 

közvetlenül egy „és‖ szócskával? 

2) Kiterjesztési kérdés (augmentation question): Ha nem, elérhető-e az integráció egy 

strukturáltabb céltárgy bevezetésével, de anélkül, hogy az egy reprezentációs 

közvetítő eszközre vonatkozna? 

3) Teljességi kérdés (completeness question): Ha igen, a javasolt kiterjesztés még 

mindig tartalmaz mindent abból, amit az eredeti állítások tartalmaztak? 

A döntési mechanizmust a következő ábrával szemléltethetjük: 
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1. ábra: A perspektívaproblémák azonosítására kidolgozott döntési folyamat (Perner 

és mtsai, 2003 nyomán) 
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perspektívaproblémák körébe azonban nemcsak a téves reprezentációkat tartalmazó 

helyzetek, feladatok tartoznak; egyszerűbb, perceptuális (többnyire vizuális) 

perspektívafelvételen alapuló helyzetek, problémák is ide sorolhatók. Ha két tárgyat két 

szemlélő más helyzetből lát (pl. egyikük szerint a rúd a kocka előtt, míg másikuk szerint a 

kocka mögött van), állításaik integrálásához metareprezentációs leírásra van szükség.  

A valódi perspektívakülönbségből fakadó problémahelyzeteket további két típusba 

sorolhatjuk (Perner és mtsai, 2003), amely csoportok különféle megoldási módok és 

heurisztikák alkalmazását is lehetővé teszik. Az egyik csoportot a „valósággal 

összeegyeztethetetlen perspektívák‖ (truth-incompatible perspectives) névvel illethetjük, 

ide sorolódnak a hamis vélekedés feladatok vagy egy tárgy megtévesztő kinézetére épülő 

látszat-valóság feladatok. Ezekben az esetekben egyértelmű, hogy ugyanaz a tárgya a két 

állításnak, propozíciónak (például „a csokoládé a szekrényben van‖ vagy „a csokoládé a 

fiókban van‖), habár valamely személy tévesen reprezentálja azt. A másik csoport „a 

valósággal összeegyeztethető perspektívák‖ (truth-compatible) elnevezést kapta, hiszen 

ebben az esetben az alternatív perspektívák mindegyike igaz, megfelel a valóságnak. Ide 

sorolhatók a vizuális és a konceptuális perspektívafeladatok (pl. a kocka és a rúd téri 

elhelyezkedésének megítélése két nézőpontból). A szerzők feltételezik, hogy ez utóbbi 

esetben magasabb rendű perspektívamegértésről lehet szó (ami csak 7-8 éves korban van 

jelen), hiszen a propozíciók valóságtartalmának értékelése komplexebb, perspektívafüggő 

viszonyulást kíván. A hamis vélekedés feladatok esetében ezzel szemben a másik személy 

állításának valóság(igazság)tartalma pusztán saját perspektívánkból kiindulva megítélhető. 

Ez az egyszerűbb megoldási stratégia azonban bizonyosan nem működik a második 

problématípusba tartozó feladatoknál, így például a vizuális perspektívafeladatoknál sem. 

A magasabb rendű valóságtartalom-értékelő stratégiára feltehetően csak akkor válnak 

képessé a gyerekek, amikor már képesek kezelni többszörösen beágyazott tudatelméleti 

rendszereket, azaz például a hamis vélekedés feladatra gondolva: „Maxi azt gondolja, 

tudja, hogy hol van a csoki‖ (Wimmer és Perner, 1983). A gyerekeknek tehát meg kell 

tanulniuk, milyen helyzetekben értékeljék az állítások igazságtartalmát saját, és mikor 

mások perspektívájának figyelembe vételével. 

Áttekintve az előbbiekben ismertetett filozófiai gondolatmenetet világossá válhat 

számunkra, mi állhat annak hátterében, hogy a perspektívaváltás fogalma a pszichológia 

számos területén, sokrétű értelmezésben bukkan fel, összeforrva olyan más pszichológiai 

fogalmak definíciójával és vizsgálati módszereivel, mint például a tudatelmélet vagy az 

empátia. A perspektíva fogalma önmagában is perspektívafüggő, lehet a tárgya konkrét 
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fizikai világ egy elme, de ugyanígy elméleti állítás vagy érzelem; a perspektívaváltás maga 

jelenthet egy alacsonyabb szintű folyamatot, amely pusztán a perspektívák 

különbözőségének felismerésén alapul; illetve egy magasabb szintűt, amely már a 

perspektívák metareprezentációs szinten történő integrációját igényli. 

 

2.1.1. Perspektívaváltás több nézőpontból: ugyanaz vagy más?  

A perspektíva mind a hétköznapi szóhasználatot, mind a szó eredetét (latin, per 

‘teljesen, alaposan‘; specto ‘lát, megnéz‘) tekintve a vizuális területtel kapcsolódik össze. 

Így elsőként tárgyaljuk a perceptuális perspektívaváltás elméleti és elkülönült 

vizsgálatának lehetőségeit. 

A fejlődéslélektanban Piaget nyomán (Piaget és Inhelder, 1956) beszélünk vizuális 

perspektívafelvételről, amely a gyermekeknek azt a képességét takarja, hogy képesek 

kikövetkeztetni, hogyan látszik egy adott helyszín (annak tárgyai tárgy) egy másik személy 

nézőpontjából. Többféleképp vizsgálják, hogy a gyerekek képesek-e már téri-vizuális 

perspektívaváltásra. Piaget a „három hegy‖ néven ismertté vált módszert alkalmazta 

(Piaget és Inhelder, 1956), amely során arra voltak kíváncsiak, hogy a kisgyermekek el 

tudják-e képzelni egy másik személy nézőpontjából az eléjük helyezett terepasztalt. E 

vizsgálat során vagy (1) ki kellett választaniuk egy terepasztalnál azt a látképet, amelyet az 

asztal másik oldalán ülő baba láthat; vagy (2) a babát egy adott kép látószögének megfelelő 

pozícióba helyezni az asztalnál; (3) illetve felépíteni, rekonstruálni a baba látképét 

tereptárgyakkal. Azt tapasztalták, hogy csupán a 7-8 évesek – akik már a konkrét 

műveletek szakaszába léptek (Piaget és Inhelder, 1956) – teljesítettek hibátlanul, a 

négyévesek hajlamosak voltak saját nézőpontjuk szerint választani, ami a korai időszakot 

jellemző egocentrizmus (azaz a saját nézőpont egyeduralma) felfogását támasztotta alá. 

Ugyanakkor, amennyiben a feladat támasztotta követelményeket csökkentették: 

perceptuálisan világosan elkülönülő tereptárgyakkal, forgatható terepasztallal, a gyerekek 

számára ismerős játékfigurával, új válaszadási móddal (amelyben a gyerekeknek egy 

pontosan egyforma terepasztalt, kellett a baba látószögének megfelelően beállítani) már a 

négyévesek 67%-a, illetve a háromévesek 42%-a is eredményes tudott lenni a 

feladatsorozatban (Borke, 1975). Még tovább egyszerűsítve a helyzetet, rejtési játékká 

alakítva – amelyben egy kisfiú játékfigurát kellett elrejteni a rendőrök elől (Hughes, 1975) 

–, már a 3-4 éves gyerekek 88%-a sikeres volt. Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy ez 

utóbbi változtatások nem csupán a feladat kognitív követelményein módosítanak, de a 
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vizsgálandó képesség szintjén is, hiszen egy adott nézőpontnak megfelelő kép 

kiválasztásához reprezentálnunk kell, mint lát a másik személy, míg a sikeres 

elbújtatásához elegendő felismerni, mit nem láthat (a fiú és a rendőrök esete). A vizuális 

perspektívaváltás képességének feltárására újabban kidolgozott vizsgálati paradigmák ezen 

évtizedekkel korábbi elrendezések felépítését és variációit követik. A paradigmák egyik 

típusában a gyerekeket arra kérik, hogy helyezzenek egy tárgyat (például egy babát) egy 

viszonylagos téri pozícióba (például a pohár mögé) – ebben az esetben a támpontként 

szolgáló tárgy sajátsága, nevezetesen, hogy rendelkezik-e inherens perspektívával vagy 

sem, befolyásolhatja a feladat nehézségét. Flavell és munkatársai hangsúlyozzák (Flavell, 

Flavell, Green és Wilcox, 1981), hogy a téri perspektívaváltás képességének alapfeltétele 

azon szabályok ismerete, hogy bármilyen tárgy ugyanolyannak látszik ugyanabból a 

nézőpontból, míg különbözőképpen, ha saját nézőpontunk különbözik más 

megfigyelőkétől. Nem elhanyagolható ugyanakkor az a kitétel sem, hogy mindez magának 

a tárgynak a sajátosságaitól is függ, hiszen bizonyos tárgyak egyformának látszódhatnak 

több nézőpontból is (például egy cilinder az asztalon egyformának tűnhet a szemben ülők 

számára). E szabályok eredményes alkalmazása hasonló életkori övezetben érhető tetten a 

gyerekek teljesítményében: 4-5 éves kor körül. Más feladathelyzetekben a gyerekeknek azt 

kell megítélniük, hogy a hozzájuk képest más pozícióban elhelyezkedő személy hogyan 

láthatja ugyanazt a jelenetet vagy tárgyat, amit ők (például egy kép kiválasztásával).   

Flavell és munkatársai korai vizsgálatsorozatukban (Flavell, Omanson és Latham, 

1978) tesztelték, hogyan viselkednek a kisiskolások téri perspektívaváltást követelő 

feladatokban.  Tanulmányukban hangsúlyozzák, hogy a perspektíva szabályának ismerete 

(a tárgy ugyanabban a pozícióban lévő megfigyelők számára hasonlóan, eltérő pozícióban 

lévők számára különbözőképpen látszódhat) nem azonosítható azzal a komputációs 

képességgel, hogy közelítőleg meg tudjuk becsülni, hogyan látszódhat egy tárgy a 

mienktől eltérő nézőpontból – s a gyerekek teljesítményét tekintve is szétválnak.  

 A felnőttek vizsgálatában alkalmazott módszerek ehhez hasonló képet mutatnak: 

döntéshozási feladatok, mit, illetve hogyan láthat a másik személy az adott helyzetben 

például a terepasztalon vagy a virtuális térben (pl. Michelon és Zachs, 2006; Aichorn és 

mtsai, 2006; Samson és mtsai, 2010). Ekkor azonban a mért változó többnyire az 

ítélethozatal gyorsasága (a reakcióidő), amely lehetővé teszi, hogy összevessük gyorsabban 

hozunk-e döntést a másik személy perspektívájára vonatkozóan, ha az teljesen megegyezik 

a sajátunkkal, semmint, ha különbözik attól. Újabb kutatások (Qureshi, Apperly és 

Samson, 2010; Samson és mtsai, 2010) arról számolnak be, hogy felnőtt személyek 
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esetében a másik személy vizuális perspektívájának feldolgozása (például hány piros 

pontot lát megjelenni) automatikus folyamat. Abban az esetben is kiszámítják a személyek, 

ha a feladat instrukciója a másik személy perspektívájának mellőzésére buzdítja őket: azaz 

lassabb a reakcióidejük, ha kettejük perspektívája eltér egymástól (inkonzisztens feltétel), 

semmint ha megegyezik (konzisztens feltétel). Ez a jellegzetes hatás akkor sem tűnik el, ha 

a vizsgálati személyek figyelmét közben másodlagos feladattal terhelik, azaz a 

perspektívák kiszámítása hasonlóképpen lezajlik, és a köztük lévő választás (szelf vagy 

másik személy) még lassabbá válik (Quersh és mtsai, 2010). 

Aichorn és munkatársai (2006) olyan téri-vizuális feladat kialakítására törekedtek, 

amely sikeres megoldásához feltétlenül szükséges a szembenálló perspektívák 

reprezentációja, nem követel azonban tudatelméleti teljesítményt. Kísérletükben variálták a 

személy saját maga (E/1) és egy baba által megjelenített másik személy (E/3) nézőpontját, 

illetve a perspektívafüggő (mint a tárgyak elhelyezkedése), valamint perspektívafüggetlen 

szituációkat (mint a tárgyak mérete), választ keresve arra, mely agyi területek lehetnek 

felelősek a perspektívák különbségeinek feldolgozásáért. A vizsgálat során a személyeknek 

egy-egy helyzet vonatkozásában kellett döntést hozniuk arról, hogy a másik személy 

(akinek perspektívája vagy megegyezett a személyével vagy sem) szájából elhangzó állítás 

az adott helyzetben igaz vagy hamis. Vizsgálatuk eredményeit tekintve: nem találtak 

aktivációt a mediális prefrontális kéreg (MPFC) anterior paracingularis területén (ami 

tudatelméleti feladatoknál aktivitást mutat), míg specifikus aktivációt figyeltek meg a 

temporo-parietalis területek találkozási pontjánál (pSTS terület). Ezen eredményekből 

kiindulva feltételezik, hogy a pSTS terület a különböző perspektívák reprezentálásért és a 

viselkedési predikciókért felelős (hideg tények az elméről), míg a MPFC a bejósolt 

viselkedés következményeiért, elsősorban emocionális vonatkozásban (forró tények az 

elméről). E felnőtteken végzett kutatás izgalmas és ritka példája a téri-vizuális 

perspektívaváltás tudatelmélettől független vizsgálatának. 

Az emocionális perspektívaváltás (amelyet legtöbbször az empátia 

szinonímájaként használnak) annak megértése és bejóslása, mit érezhet egy másik személy 

bizonyos körülmények között – anélkül, hogy összekevernénk saját érzelmeinket a másik 

személy érzelmeivel. Az empátia fogalmának számos meghatározása létezik, de legtöbb 

esetben a definíciók az alábbi három komponensre épülnek (Lamm, Batson és Decetey, 

2007; Decetey és Lamm, 2006): affektív válasz egy másik személy felé (amely a másik 

érzelmi állapotának megosztásával járhat); továbbá kognitív kapacitás a másik személy 

perspektívájának felvételére; harmadrészt pedig monitorozási mechanizmusokat is magába 
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foglal a megtapasztalt érzelmek eredetéről (szelf vs. másik személy). Mind alulról felfelé 

ható feldolgozási folyamatok (a másik érzelmeinek észlelésén és elképzelésén keresztül), 

mind felülről lefelé ható folyamtok (mint az érzelemszabályozás) fontos szerepet játszanak 

az empátia átélésében. Felmerül tehát a kérdés, hogy önmagában a perspektívaváltás 

képességének milyen szerepe van az empátia kialakulásában: hiszen az empátia egyrészt 

igényli a másik személy perspektívájának átvételét (vagy azáltal, hogy magamat képzelem 

a helyzetbe vagy a másik személy érzelmeinek elképzelése által), ugyanakkor emellett a 

szelf-másik megkülönböztetés megőrzése is lényeges marad – elkerülve a teljes 

összeolvadást –, tudnunk kell, hogy a másik személy érzelmi állapotára, és nem a 

sajátunkra reagálunk.  

A legtöbb empátiavizsgálatban a fájdalom motivációs és érzelmi feldolgozásán 

keresztül közelítik meg a vizsgálandó kérdést. Kiemelve egy érdekes (felnőtteken végzett) 

empátiakutatást: Lamm és munkatársai (2007) fMRI-vizsgálatukban arra voltak 

kíváncsiak, milyen szerepet játszik a perspektívaváltás, az érzelemmegosztás és a kognitív 

értékelés az empátia mediációjában. Várakozásaiknak megfelelően azt tapasztalták, hogy 

erőteljesebb empatikus törődést váltott ki a résztvevőkből, amikor mások érzelmeire (a 

fájdalmat elszenvedőkére) fókuszáltak; míg ha saját magukra (mint nézőkre), akkor a 

személyes distressz érzése volt jelentősebb. Kiderült, hogy a fájdalom kellemetlenségének 

megítélésére a hosszú távú következmények ismerete is hatással van, különösen, ha a 

résztvevők a másik személyre (a fájdalom elszenvedőjére) fókuszáltak. Az eseményfüggő 

fMRI-vizsgálat eredmények bizonyították, hogy a fájdalom közvetett megtapasztalása 

(megfigyelés vagy elképzelés által) is aktiválta a fájdalom motiviációs-érzelmi 

feldolgozásában érintett agyterületeket (anterior insula, amygdala, anterior cingularis 

cortex). Kiemelve a vizsgálat perspektívaváltással kapcsolatos idegtudományi 

vonatkozásait: kimutatták, hogy a saját és mások fájdalmának elképzelése hasonló neurális 

mechanizmusokat aktivált, noha megfigyeltek megkülönböztető aktivációt is: másik 

személy feltétel esetén a jobb parietális, szelf-perspektíva esetén a bal parietális 

területeken.  

Más szerzők, mint Johnson és Nolde (1996) érzelmi fókusz irányának változtatását 

és ennek emlékezeti teljesítményt befolyásoló hatását helyezték kutatásuk középpontjába. 

Feltételezték, hogy érzelmi töltésű események estében a kognitív fókusz (mire irányul a 

feldolgozási folyamat: önmagunkra vagy másik személyre) közvetett módon, a 

perceptuális és reflektív folyamatokon keresztül hatással van a későbbi emlékezésre: az 

emlék stabilizálására, rekonstruálására, értékelésére. A vizsgálatban résztvevő felnőtt 
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személyek érzelmeket kifejező állításokat hallottak, és vagy azt kellett megítélniük hogyan 

éreznek a beszélők (másikszemély-fókusz) vagy hogyan éreznek ők maguk (szelf-fókusz). 

A vizsgálat során azt tapasztalták, hogy a személyek szelf-fókusz esetén jobban 

emlékeztek az állításokra (szerepelt-e vagy sem), de gyakrabban tévedtek a beszélő 

személyének azonosításakor, azaz a forrásazonosításban. A saját érzésekre fókuszálás tehát 

bár jó emlékeztető lehet, de nem segít az információ eredetének későbbi azonosításában. 

Az érzelmi fókusz iránya mellett megvizsgálták annak tárgyát is: bevezetve egy 

szelf/beszélő-fókusz feltételt, amikor is a személyeknek azt kellett megítélniük hogyan 

éreznek a beszélőkkel kapcsolatban, vagyis a beszélőkre irányították a résztvevők 

figyelmét, és nem arra, amit a beszélők mondanak. Ez a csoport a forrásazonosítási 

feladatokban, hasonlóan azokhoz, akik a beszélő (másik személy) érzelmeire fókuszáltak, 

eredményesebb volt, mint az önnön érzelmeire fókuszáló (szelf)csoport. Azaz eredményeik 

tükrében elmondató, hogy az érzelmi szelf-fókusz hatása függ attól, hogy mi a tárgya: 

hogyan érzek azzal kapcsolatban, amit X mond; vagy hogyan érzek X-szel kapcsolatban. E 

vizsgálatot tovább gondolva Kovacs és Newcombe (2006) felvetette a kérdést, vajon az 

érzelmi fókusz (a kódolásnál) fontos szerepet játszik-e gyerekeknél is hasonlóképpen a 

források azonosításában. Mivel a kisgyerekek korlátozott mértékben képesek mások 

perspektívájának felvételére, elképzelhetőnek tartották, hogy nincs olyan jelentős szerepe, 

mint felnőtteknél. Vizsgálatukban óvodás korosztályhoz illeszkedő állításokkal ismételték 

meg a Johnson és Nolde-féle kísérletet. Ötéves korosztályban a felnőttekhez hasonló 

eredményeket kaptak: szelf-fókusz esetében jobban emlékeztek az állításokra, de a másik 

személyre fókuszálás javította a forrásemlékezetet. Négyéves korosztály esetében a másik 

személyre fókuszálás azonban csak nagyon „támogató‖ szituációban javította a 

forrásemlékezetet: ha perceptuális és emocionális információk gazdag sora állt 

rendelkezésre a beszélőkről (videófelvételt láttak, és nem csupán magnót hallgattak), 

valamint nagyon különbözött egymástól a külső jegyeiben a két beszélő. A gyerekekkel 

végzett vizsgálatok tehát rámutattak, hogy a külső beszélő (a másik személy) érzelmeire 

fókuszálás jobb forrásemlékezethez vezethet éppúgy, mint felnőtteknél, mert elősegíti a 

forrás perceptuális sajátságainak feldolgozását, és ezt az információt a gyermek a beszélő 

által elmondott tartalomhoz kapcsolja (Kovacs és Newcombe, 2006). Ugyanakkor e 

vizsgálatok esetében a „fókusz‖, illetve perspektíva fogalma nem kellőképpen árnyalt, 

keveredik a korábban már tárgyalt empátia komplexebb fogalmával, hiszen a helyzet 

önmagában érzelmeket involvál, ami további kérdéseket vethet fel (pl. beszélő és gyerek 

viszonyában: közeli ismerős vagy ismeretlen személy).  
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Más kutatók (pl. Vaish, Carpenter és Tomasello, 2009) nem az empátia, hanem az 

együttérzés (amelyet a másik személyért érzett aggodalomként határoztak meg) 

jelenségének megragadásán keresztül vizsgálták az affektív perspektívaváltás képességét, 

ezen keresztül a proszociális viselkedés megjelenését kisgyermekek körében. 

Vizsgálatsorozatukban a felnőtt  „áldozatok‖, akiktől elvettek valamit, vagy akiknek a 

munkáját tönkretették az „elkövetők‖ semmiféle érzelmet nem fejeztek ki, ilyen módon a 

gyerekek által feléjük mutatott együttérző vagy később proszociális viselkedés kizárólag 

kognitív következtetési folyamatok eredménye lehetett: azaz belehelyezkedést igényelt a 

másik személy események következtében kialakult (feltételezett) érzelmi állapotába, amely 

különbözött a sajátjukétól. 

A valódi és a megjátszott (vagy tettetett) érzelmek azonosítása más személyeknél, 

valamint saját érzelmeink kimutatásának szabályozása bizonyos társas környezetben vagy 

helyzetben szintén igényel (affektív) perspektívaváltási képességet. Hogyan leplezzük 

csalódásunkat egy-egy ajándék kibontása után, amikor nem azt kapjuk, amit szerettünk 

volna – olyan hétköznapi helyzet, amelynek laborban alkalmazott változata is jól ismert 

(Saarni, 1979), mind a tudatelmélet, mind a forró végrehajtó funkciók (elsősorban a gátlás, 

l. Carlson és Moses, 2001) mérésének speciális eszköze lehet. Gross és Harris (1988) 

feltárták, hogy a gyerekek hatéves kor körül válnak képessé annak megértésére, hogy az 

érzelmek szimulálhatóak, és amennyiben valaki mást mutat kifelé, mint amit valójában 

érez annak célja a környezetében levők félrevezetése, és valódi érzelmeinek elrejtése lehet.   

Japán kutatók (Mizokawa és Koyasu, 2007; Mizokawa, 2011) az emocionális 

perspektívaváltást az érzelmek tettetésén keresztül vizsgálták, hiszen ilyen esetekben 

figyelembe kell vennünk, hogy az adott viselkedés (például a sírás) nem feltétlenül valós 

érzelmeket tükröz (azaz szomorúságot). Négy és hatéves kor között a gyerekek 

fokozatosan képessé válnak arra, hogy megkülönböztessék egy másik személy látszólagos 

sírását a valódi sírástól (akár megtévesztési céllal kezdeményezi a történtet szereplője, akár 

csak az adott kontextusban félreérthető a viselkedése, például a szem dörzsölése révén), 

míg a megjátszott sírás más személyekre gyakorolt félrevezető hatását és következményeit 

még hatéves korban is csak a gyerekek kis része veszi figyelembe. A hamis érzelmek 

felismerése és megkülönböztetése a valós érzelmektől elsősorban a kontextus függvénye 

(Mizokawa, 2011): mintha játék helyzetben („csináljunk úgy, mint a kisbabák‖) már a 

négyévesek is sokat megértenek a személyek viselkedésének motivációjából, míg a 

játékhelyzet nélkül a látszat valóság elkülönítése is nehézségekbe ütközik.  
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Ezen kívül konceptuális perspektívaváltáson mások belső élményeire, 

gondolataira, vélekedéseire vonatkozó perspektíva-felvételi képesség (Marvin, Greenberg, 

Mossler, 1976): ide érthetjük szavak megfelelő kiválasztásának megítélését (Doherty és 

Perner, 1998), valamint annak megértését is, hogy valaki más nem feltétlenül tudhatja azt, 

amit mi (lásd pl. hamis tartalom tesztek – Hogrefe, Wimmer és Perner, 1986), ez utóbbi 

esetben a kognitív perspektívaváltás megnevezés is alkalmazható (Perner és munkatársai, 

2003). Ezen feladatok részletes áttekintését adjuk a következő fejezetben. 

 

2.1.2. A perspektívaváltás képességét mérő feladatok sajátosságai 

A perspektívaváltás képességének vizsgálatára alkalmazott feladatok, hasonlóan a 

fogalom más pszichológiai konstruktumoktól független definiálásának nehézségeihez, (túl) 

szorosan összefonódnak a tudatelmélet vizsgálatára alkalmazott feladathelyzetekkel. A 

fogalmi határok bizonytalanságaitól eltekintve éppen ezért első lépésben valamennyi 

perspektívaváltást igénylő feladatot egy kalap alá vonva tekintsük át (a teljesség igénye 

nélkül) az ismert vizsgálóeljárások jellegzetes típusait és jellemzőit. Összefoglalónkban 

elsősorban a perspektívaváltás azon két komponensének ismert vizsgálóeljárásait 

szeretnénk bemutatni, amelyek összehasonlításával kutatásunkban foglalkoztunk, ezek 

pedig: a konceptuális és a vizuális perspektívaváltás. 

A rendelkezésre álló feladatok és vizsgálati helyzetek alapvetően két csoportra 

oszthatók, s ezen keresztül a rendelkezésre álló empirikus bizonyítékok is kétfélék, amely 

elkülönítés lényeges és elkerülhetetlen lépés a képesség kibontakozásának feltárása felé 

vezető úton (Perner és Roessler, 2010). A tradicionális bizonyítékok a tudás közvetlen 

(direkt) teszteléséből származnak, ez esetben a gyerekekhez konkrét kérdést intéznek a 

protagonista cselekedeteivel kapcsolatosan, és amint ezt számos különféle vizsgálati 

elrendezés mutatja (lásd részletesen Wellman és munkatársiank metaelemzését, 2001) a 

gyerekek 3 és 5 éves koruk között válnak képessé arra, hogy sikeresen megfeleljenek 

ezekben a feladatokban. A következőkben röviden áttekintjük e tradicionális vizsgálati 

eljárások legfőbb típusait, úgy mint a téves vélekedés feladatokat, a szinonimafeladatokat, 

valamint a látszat-valóság feladatokat. 

 

Téves vélekedés feladatok 

 A téves vélekedés feladatok számos változata ismert, amelyek többnyire 

besorolhatóak két jellegzetes elrendezés valamelyikébe, „váratlan áthelyezésen‖ vagy 
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„váratlan tartalmon‖ alapulnak. Váratlan áthelyezés estében, amikor is az egyik 

szereplőnek nincs tudomása arról, hogy amíg távol volt a keresett tárgyat áthelyezték (pl. 

Maxi és csokoládé – Wimmer és Perner, 1983), a két propozíció ellentmondása kizárólag 

kognitív igék – azaz a metareprezentációs szint – bevezetésével oldható fel („Maxi azt 

gondolja, hogy a csokoládé a fiókban van‖). Ezekben az esetekben tehát minden kétséget 

kizáróan valódi perspektívaproblémáról van szó, hiszen a valóság azonos szeletét eltérően 

reprezentálják a személyek (Perner és mtsai, 2003). A Zaitchik (1990) által kidolgozott 

hamis fotó feladatban a gyerekeknek meg kell válaszolniuk, ki lesz látható az elkészült 

fotón azzal szemben, aki időközben elfoglalta az eredeti modell helyét. Mindkét típusú 

feladatban a négyévesek nagy arányban sikeresek, míg a háromévesek többsége sikertelen, 

noha valamivel nehezebbnek bizonyul a fotót mint reprezentációs eszközt alkalmazó 

vizsgálati elrendezés, feltételezhetően a referenciát érintő elbizonytalanodás miatt (Perner, 

Leekam, Myers, Davis és Odgers, 1998). A váratlan tartalom feladatok esetében (mint az 

ún. Smarties-feladat, Hogrefee, Wimmer, Perner, 1986) az adott tároló mást rejt, mint amit 

a csomagolás sejtetni enged (például cukorka helyett ceruzát). Ebben az esetben arra 

vagyunk kíváncsiak, hogyan vélekednek a gyerekek arról, egy másik kisgyerek (aki nem 

ismeri a tároló titkát) mit gondolna, mi lehet a bezárt tárolóban. Egy a területen született 

kutatásokat áttekintő, rendkívül alapos metaelemzés (Wellman, Cross és Watson, 2001) 

rámutatott, hogy a gyerekek 3 és 4 éves koruk között válnak képessé arra, hogy sikeresen 

teljesítsék ezeket a feladatokat – a feladaton történő kisebb-nagyobb változtatások (pl. a 

kérdés megfogalmazásában) is csupán néhány hónappal csökkentik a téves vélekedés 

feladatokon való eredményességet. 

 

Szinonimafeladat  

A perspektíva megértését vizsgáló feladatok közé sorolható a szinonimafeladat 

(Doherty és Perner, 1998: alternative naming) is, amely során azt vizsgálják, hogy a 

gyermek képes-e megérteni, hogy ugyanazt a dolgot különböző nevekkel illethetjük (pl. 

macska és cica). A kisgyermekekre jellemző, hogy nem tudnak perspektívát váltani, és 

ragaszkodnak az elsőként emlegetett megnevezéshez (pl. cica), és figyelmen kívül hagyják 

vagy tagadják a másik elnevezést (pl. macska). Perner és munkatársai (2002) 

hangsúlyozzák, hogy a hamis vélekedés feladat és a szinonimafeladat sikeres 

megoldásának egyaránt feltétele a perspektíva fogalmának, a perspektívák 

különbözőségének megértése (és mint kimutatták, a két feladatban nyújtott teljesítmény 

szorosan együtt jár).   
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Látszat-valóság feladatok 

 A látszat-valóság feladatok (Flavell, Flavell és Green, 1983) alapvetése, hogy a 3-4 

éves gyerekeknek problémát jelenhet a tárgy külső megjelenésének és identitásának 

elkülönítése. Perner és munkatársai (2003) arra hívják fel a figyelmet, hogy a 

hagyományos látszat valóság feladatok tulajdonképpen nem igényelnek valódi második 

szintű perspektívaváltást. A kőnek látszó szivacs példáját felidézve, a gyerekek 

többféleképpen is értelmezhetik a nekik feltett kérdést („Hogy néz ki ez a szivacs?‖). 

Egyrészt értelmezhetik úgyis a szituációt, hogy egy szivacs van előttük, ami hasonlít egy 

kőre, kőszerű tulajdonságai vannak, ebben az esetben azonban egyetlen perspektívából 

tekintenek a céltárgyra, és helyesen válaszolnak a feltett kérdésekre valódi 

perspektívaváltás nélkül is (Sprung, 2003). Ha azonban úgy értelmezik a kérdést, hogy 

minek tűnik (mit juttat eszükbe, ha ránéznek), az erre adott válasz szemben áll azzal, hogy 

mi is a tárgy valójában – csak ebben az estben jelent valódi perspektívaváltást a felelet. 

Visszatérve a vizsgálati helyzet felépítéséhez: olyan félrevezető tárgyakat 

alkalmaznak ezekben a feladatokban, amelyek első pillantásra másnak látszanak, mint 

amik valójában. A gyereknek felteszik sorban azokat a kérdéseket, hogy minek látszik a 

tárgy, majd ezt követően, hogy mi a tárgy valójában.  A gyerekek többsége 3-4 évesen 

hajlamos ugyanazt válaszolni mindkét elhangzó kérésre, amelyet többnyire a rugalmatlan 

konceptuális reprezentációkkal vagy a reprezentációk megváltoztatásának 

rugalmatlanságával magyarázunk. Ugyanakkor felmerült az a lehetséges magyarázat is, 

hogy a számukra ismeretlen társalgási helyzetben való helytállás a legjelentősebb nehezítő 

tényező (Deák, 2006), noha a szóhasználat (szemantikai kétértelműségek) és más kognitív 

tényezők (emlékezet, gátlás) is hatással vannak a teljesítményre. A társalgás jellegének 

megváltoztatásával (mint például nem verbális válaszadási mód bevezetése) a hároméves 

gyerekek döntő többsége is eredményesen teljesíti a feladatot (l. Deák, 2006 

összefoglalójában). 

 

2.1.3. Közvetett vizsgálómódszerek 

Ezekhez a tradicionális feladathelyzetekhez képest közvetett (indirekt) módon is 

nyerhető válasz a gyerekek tudásáról különféle módszerek segítségével, ezen vizsgálattípus 

előfutára Clements és Perner 1994-es mára klasszikussá vált vizsgálata. E csoportba 

sorolandóak továbbá újabb nézési időn alapuló vizsgálatok, amelyek egyik gyakran 

alkalmazott típusában összehasonlítják a sikeres, valamint a téves vélekedés következtében 
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sikertelen cselekedetek nézési időtartamát, és azt tapasztalják, hogy ilyen elrendezést 

alkalmazva már 13-15 hónapos gyerekek is érzékenyek a protagonista vélekedésére (l. 

Onishi és Baillargeon, 2005; Surian és mtsai, 2007).  A nézési idő mint az elvárás helyére 

irányuló változó már Clements és Perner 1994-es vizsgálatában is megjelent, az utóbbi 

években pedig anticipátoros nézési helyzetben Southgate és munkatársai (2007) igazolták, 

hogy már kétéves kor körül téves vélekedésekkel rendelkeznek a gyerekek. A közvetett 

feladattípusba sorolhatóak, harmadrészt, a referenciális gesztusok megértésén alapuló 

vizsgálati paradigmák is (pl. Happé és Loth, 2002; Carpenter és mtsai, 2002).  

Perner és munkatársai javasolják (Perner, Rendl és Garnham, 2007; Perner és 

Roessler, 2010), hogy bár a gyerekek képesek feldolgozni, más személyek mit látnak és 

mit nem látnak, és „tapasztalati pillanatfelvételek‖ formájában (experential record) rögzítik 

is ezeket más személyek vonatkozásában, teszik ezt anélkül, hogy tudatában lennének ezen 

felvételek vélekedésekből épülnek fel, amelyek a világban zajló cselekedeteinket 

irányítják.    

 

2.1.4. Vizuális perspektívaváltás vizsgálata közvetett módon: tárgykeresési 

feladatok 

A magas verbális követelményeket támasztó, explicit választ igénylő 

feladathelyzetekkel szemben (mint például a téves tartalom feladatok) ezek az egyszerűbb 

vizsgálati módszerek lehetővé tették a perspektívaváltás vizsgálatát a verbalitás 

alacsonyabb szintjén álló gyermekeknél is. A vizuális perspektívaváltást mérő feladatok 

közvetett formáiban a többnyire tárgykeresési feladatba vonják be a kisgyereket: a felnőtt 

személy egy játékot keres vagy kér, és ebben a kisgyerek segítségét kéri. A sikeres 

feladatmegoldás (két és féléves kor környékén) feltételezi, hogy a gyerek tisztában van 

azzal, hogy amit ő lát, és amit egy másik személy (a tárgyat kereső) lát ugyanabban a 

szituációban, eltérhet.  

McGuigan és Doherty 2002-es vizsgálatukban szisztematikusan megismételték 

Flavell és munkatársainak (Flavell, Shipstead és Croft, 1978) korai eredményét, mely 

szerint a kétévesek sikeresen rejtenek el egy tárgyat (Snoopy kutyát) egy átlátszatlan 

paraván mögé a vizsgálatvezető elől, míg sikertelenek ugyanebben a feladatban, ha a tárgy 

helyett magának a paravánnak az elhelyezése a feladatuk. A szerzőpáros O‘Neill 

gondolatmenete (1996) nyomán a tárggyal való elfoglaltság (engagement) terminusával 

magyarázza a jelenséget: azaz a paraván meg tudja állítani a személyeket a tárggyal való 
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elfoglaltságukban, de nem szükségszerűen szakítja meg ezt az elfoglaltságot, amennyiben 

az már kialakult, és a személy már eleve ott látja a tárgyat a végállapotban, ahogyan az a 

paravánmozgatási feladatban történik. Egy új rejtési feladat bevezetésével Sprung és 

Doherty (2004) bemutatták, hogy a paravánmozgató feladathoz (Move-the-Screen) képest 

jobban teljesítenek a gyerekek akkor is, ha a paravánt azért kell felállítani, hogy ne lássa a 

kísérletvezető, melyik dobozba rejtjük a céltárgyat (Hiding-game Task). Mindezek az 

eredmények is afelé mutatnak, hogy önmagában a vizuális percepció megértése nem 

kizárólagos előfeltétele a tudatelméleti feladatokban való sikeres teljesítésnek, hiszen a 

kisgyerekek paravánmozgatásos feladatban alulteljesítenek a tárgymozgatásos feladathoz 

képest. 

Moll és Tomasello (2006) vizsgáltukban kimutatták, hogy a 24 hónapos gyerekek 

(de nem a 18 hónaposak) viselkedése első szintű vizuális perspektívaváltási képességről 

tesz tanúbizonyságot. A vizsgálatban résztvevő gyerekek egy felnőttel együtt játszottak két 

játéktárggyal, majd ezt követően a felnőtt elhagyta a szobát. Amikor visszatért, az egyik 

játékot kereste („Hol van a játék? Nem találom! Segítenél nekem?‖), ekkor a felnőtt a 

szobában körültekintve csak az egyik játékot láthatta, míg a másik, takarásban levőt nem. 

Miután a felnőtt tekintete körüljárt a szobán, azok a gyerekek, akik képesek voltak az első 

szintű vizuális perspektívaváltásra, felismerték, hogy a felnőtt a számára nem látszódó 

(takarásban levő) játékot keresheti, amelyet a felnőtt kezébe is adtak. Ez a feladat első 

szintű perspektívaváltást igényel, hiszen a gyereknek nem kell tudnia, hogy egy tárgy 

másképpen látszik eltérő perspektívákból (pl. egyikük hátulról, másikuk elölről látja), 

csupán annak kell tudatában lennie, hogy a tér (a szoba) mely részei láthatóak a felnőtt 

számára, és mely részei nem. A feladat másképpen vizsgálja az első szintű 

perspektívaváltás képességét, mint a klasszikus kétoldalú kártyát alkalmazó feladat 

(Flavell, Everett, Croft és Flavell, 1981), hiszen a gyerek és a felnőtt által látott vizuális 

mező „részben átfed‖ (a kétoldalú kártyánál nincsen átfedés egyáltalán, mást lát a két 

résztvevő), és mindemellett jóval kevesebb verbális követelményt támaszt a gyerekkel 

szemben.  

 

2.1.5. Hogyan vizsgálható 2 év alatti gyerekek konceptuális perspektívaváltási 

képessége? 

Közelmúltbeli vizsgálatában Scott és munkatársai (Scott, He, Baillargeon, 

Cummins, megjelenés alatt) felhívták a figyelmet arra, hogy a kiváltott választ alkalmazó 
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feladathelyzeteket meg kell különböztetnünk az ún. spontán választ váró feladatoktól (mint 

például Southgate, Senju és Csibra, 2007). Az előbbi kategória jellemzője, hogy a 

gyermekek közvetlen kérdést kapnak arra vonatkozóan, hol fog majd cselekedni a 

protagonista figura, és ezt követően viselkedéses választ várnak tőlük (pl. mozgassa a 

protagonistát a megfelelő helyre); míg az utóbbi esetben a gyerekek spontán 

megnyilvánulásait mérik, például a figyelmi folyamataikon keresztül elvárásmegszegési 

(violation-of-expectation) vagy anticipátoros nézési (anticipatory-looking) paradigmával.  

Wendy A. Garnham (született W.A. Clements) és Josef Perner 1994-es 

vizsgálatában elsőként választotta el a gyerekek által adott viselkedéses vagy szóbeli 

explicit választ az implicit válaszadás egy lehetséges mérési módjától, az anticipátoros 

nézéstől (Clements és Perner, 1994). Arra voltak kíváncsiak, a két lehetséges felbukkanási 

hely közül, hova néznek először a gyerekek, hol várják a protagonista figura (Sam, az egér) 

felbukkanását: a jutalom (a sajt) jelenlegi helyén vagy a protagonista (téves) vélekedésének 

megfelelő helyen (ahonnan menet közben a protagonista tudta nélkül áthelyezték). A 

gyerekek figyelmét a spontán válaszadás során a kísérletvezető a következő kijelentéssel 

nyomatékosította: „Kíváncsi vagyok, hol keresi majd Sam a sajtot‖. Vizsgálatsorozatukban 

a 2 év 11 hónap alatti gyerekek csoportja még nem mutatta jelét implicit módon sem a 

téves vélekedés megértésének, míg az ettől idősebb gyerekek között már megfigyelhető 

volt, hogy implicit válaszadási módot tekintve már a megfelelő helyen várták Sam 

felbukkanását (jó helyre néztek, még ha explicit választ tekintve 55%-uk máshová is 

mutatott később). Eredményeiket megerősítették három rejtési hely alkalmazása estén is 

(Garnham és Ruffman, 2001): a 2 és 4 év közötti gyerekek nagy része (72%) arra a helyre 

nézett, amely megfelelt a protagonista téves vélekedésének a tárgy helyéről. A harmadik, 

irreleváns rejtési helyet (amelyet elsőként fedezett fel a protagonista, noha tárgyat nem 

helyezett bele) azonban figyelmen kívül hagyták a gyerekek a tesztfázis során, amely 

megcáfolja azokat a lehetséges magyarázatokat, hogy (1) puszta asszociáció a személy és a 

hely között vagy (2) ignorancia (mivel a protagonista nem látta az áthelyezést, nem tudja 

hol a tárgy helye, így rossz helyre megy majd) magyarázná a gyerekek válaszmintázatát. 

Spontán választ váró feladathelyzetekben, amelyek kevés nyelvi követelményt 

támasztanak a bemutató során, már a két év alatti korosztály is eredményes lehet, mint azt 

számos kutatás igazolja. A korai tudatelméleti képességről beszámoló első vizsgálatok 

egyike Onishi és Baillargeon (2005) kísérlete, amely során 15 hónapos gyerekek esetében 

nézési idő mérésén alapuló elvárásmegszegési paradigmával mutatták ki a hamis vélekedés 

megértését. Surian és munkatársai (Surian, Caldi és Sperber, 2007) 13 hónapos gyerekek 
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esetében bizonyították – hasonlóképpen elvárásmegszegési paradigma alkalmazásával –, 

hogy a gyerekek megkülönböztetik saját vizuális hozzáférésüket az ágensétől (akkor is, ha 

az nem humán ágens), és ennek függvényében alakítják ki elvárásaikat az ágens 

viselkedéséről. Azaz, amikor a kísérletben szereplő ágens (ez esetben egy hernyó) nem 

látta, melyik jutalom merre található, a 13 hónaposak nem lepődtek meg, ha új cél felé 

indult; míg ha látta azokat, elvárták, hogy kövesse eredeti preferenciáját a választás során. 

Más vizsgálati elrendezéssel,  anticipátoros nézési paradigmával Southgate és munkatársai 

(Southgate Senju és Csibra, 2007) 25 hónapos gyerek körében bizonyították, hogy a 

kétéves gyerekek figyelembe vezsik az ágens téves vélekedését egy adott tárgy helyéről a 

viselkedés prediktálása során: azt várják, hogy oda nyúl a személy, a labdát keresve, ahová 

utoljára helyezte a másik ágens (holott közben a személy tudomása nélkül elvitte magával). 

Ezeket az eredményeket, lévén fikcionális állapotokról van szó, nem magyarázza a 

teleológiai elméleti keret sem (Gergely és Csibra, 2003). Ezen túlmenően, mint Southgate 

és Csibra (2006) rámutattak, nehezen vethetőek össze bármilyen valódi, nagyobb 

gyerekekkel alkalmazott tárgykeresési feladattal (ahol a tárgy jelenlegi helye félrevezeti a 

gyerekeket), lévén az implicit feladatok bizonyos típusaiban a tárgy helye a tárgy nélkül 

van jelen. 

A váratlan (ágens által nem követett) helyváltoztatáson alapuló vélekedések 

vizsgálata mellett Scott és Baillargeon (2009) egy tárgy identitására vonatkozóan is 

bizonyította, hogy 18 hónapos gyerekek figyelembe veszik a személy téves vélekedését a 

viselkedés prediktálása során. Míg Song és Baillargeon 14,5 hónapos gyerekek esetében 

arról számoltak be, hogy a félrevezető perceptuális információ téves észleléshez vezet, ami 

hatással van a személy viselkedésére (és prefrenciális választására.) Mindezen kutatásokat 

összegezve úgy tűnik, hogy ez a korai képesség a hamis vélekedések tulajdonításában elég 

robosztusnak mondható: többféle kísérleti helyzetben, humán és nem humán ágensek 

esetében, valamint vélekedések széles körében (percepció, identitás, hely vonatkozásában 

is) egyaránt kimutatható (Baillargeon, Scott és He, 2010). Más szerzők azonban, mint 

például Perner és Ruffmann (2005) óvatosságra intenek az értelmezés során, és a 

szerzőpáros három oldalról állít érveket, megkérdőjelezve, hogy valóban beszélhetünk-e 

mentálisállapot-tulajdonításról már ilyen korai életkorban. Az első érv az ú.n. „hármas 

asszociáció‖ kialakulása (az ágens, a céltárgy és a helyszín között), amelytől való eltérésre 

érzékenyen reagálnak a gyerekek. Másrészt érvelnek azzal a tanult viselkedéses szabállyal, 

hogy az elrejtett tárgyakat ott keressük, ahol utoljára láttuk ezeket, azaz az áthelyezési 

feladatok esetében az eredeti rejtési helyen. Harmadrészt az ignorancia-hipotézis 
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értelmében a gyerekek azzal az általános elvárással rendelkeznek, hogy a nem tudás 

tévedéshez (vagy bizonytalansághoz, l. Wellman, 2002) vezet, azaz ha az ágens nem tud a 

tárgy helyéről, nem is fogja azt a megfelelő helyen keresni.  

Luo és Beck (2010) izgalmas kutatásában arra kereste a választ, hogyan értelmezik 

16 hónapos gyerekek ágensek választásait, amikor azok vizuális hozzáférése az adott 

tárgyakhoz nem teljes körű. A több tárgy közti preferenciális választást alkalmazó 

tanulmányok alapját Amanda Woodward 1998-as kutatása jelenti, amelyben bizonyította, 

hogy 5-6 hónapos gyerekek humán ágensek adott tárgy megragadására irányuló ismételt 

viselkedését célvezérelten értelmezik. Azaz elvárják, hogy az adott személy akkor is A-

tárgy felé nyúljon B helyett, ha az új helyen jelenik meg (azaz A- és B-tárgy helyet cserél). 

Ez a feltételezett diszpozíció-tulajdonítás azonban kizárólag kontrasztív választások 

esetében működik így, például amikor az egy év körüli gyerekek tudják, hogy a B-tárgyat 

nem láthatja a másik személy (mert egy paraván eltakarja a személy elől, míg a gyerek elől 

nem), nem feltételezik, hogy az ismételt nyúlások A-tárgy felé preferenciális választást 

tükröznének (Luo és Baillargeon, 2005, 2007). Azaz a gyerekek már nagyon korán 

figyelembe veszik más személyek perceptuális hozzáférését, illetve tudását vagy annak 

korlátait, és ennek alapján jósolják be cselekedeteiket. Amennyiben például a személy 

maga helyezi a tárgyat az átlátszatlan paraván mögé, és nyilvánvalóan tud a létezéséről a 

csecsemők elvárása a két vizuálisan hozzáférhető tárgy esetében mutatotthoz hasonló (Luo 

és Baillargeon, 2007). Hasonlóképpen működnek ezek a viselkedés-predikciók fiatalabb 

életkorban (Luo és Johnson, 2009), illetve nem humán ágensek esetében is (Luo és 

Baillargeon, 2005). 

Újabb nézési idő mérésén alapuló vizsgálatában Luo és Beck (2010) arra voltak 

kíváncsiak, hogy 16 hónapos gyerekek tulajdonítanak bizonyos színre irányuló 

diszpozíciót egy humán ágensnek abban az esetben, ha csak részleges hozzáférése van az 

elé helyezett tárgyakhoz. Eredményeik szerint a 16 hónaposak valóban hosszabb ideig 

nézték, amikor a korábban piros tárgyak felé mutató személy a zöld színű paravánt 

választotta később, mint ha a pirosat. Sőt, figyelembe tudták venni azt is, ha a tesztfázisban 

megjelenő az ágens előtt megjelenő paraván színe különbözött attól, amit ők maguk láttak 

(például a gyerek láthatta, hogy kétszínű: felé zöld, míg az ágens csak a piros oldalát látta). 

A szerzők eredményeik két fontos konzekvenciáját emelik ki, egyrészt úgy tűnik, a 

gyerekek figyelembe veszik, hogy mások tudás-állapota (a hozzáférés különbözőségéből 

fakadóan) eltérhet a sajátjuktól, ami a perspektívaváltás képességének nem-egocentrikus 

voltára utal. Másrészt érvelésük szerint a 16 hónapos gyerekek ágenshez kötődő 
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diszpozícióként következtetnek arra, hogy az adott ágens preferálja a piros színt más 

színekkel szemben, és ennek megfelelő viselkedést várnak el tőle teljesen új környezetben 

is. Ezen érdekes eredmény más lehetséges értelmezésére még a későbbiekben visszatérünk. 

Mi a helyzet azonban a nyelvi megfogalmazását tekintve megterhelőbb, történetbe 

ágyazott téves vélekedés feladatokkal, amelyek hasonlóan az eddigiekhez spontán figyelmi 

választ várnak a gyerekektől (mint Clements és Perner, 1994; Garnham és Perner, 2001; 

Garnham és Ruffman, 2001)? Scott és munkatársai (megjelenés alatt) ennek feltárására 

vállalkozva két új spontán választ váró verbális téves vélekedés feladatot alkalmaztak, 

amelyek tulajdonképpen a hagyományos váratlan áthelyezési feladat verbális változatai 

voltak (mindig gazdag történeti kerettel), azzal a különbséggel, hogy kizárólag arra voltak 

kíváncsiak, közvetlenül a gyereknek címzett kérdés nélkül hova néznek a gyerekek: a 

céltárgy jelenlegi, valóságos helyére vagy a protagonista vélekedésének megfelelő helyre. 

A 2,5 éves gyerekek mindkét változatban: mind a preferenciális nézési paradigma, mind az 

elvárási megszegési paradigma verbális történetbe ágyazott változatában jól teljesítettek, 

noha ez a korosztály a kiváltott választ igénylő téves vélekedés feladatokon rendszerint 

elbukik (l. Baillargeon, Scott és He, 2010). 

A kiváltott választ követelő feladathelyzetek sem egységesek azonban, e kategórián 

belül megkülönböztethetünk közvetlen vagy közvetett módon kiváltott választ (Baillargeon, 

Scott és He, 2010). Mindkét esetben az ágens téves vélekedéséről alkotott reprezentáció a 

gyerek viselkedéses válaszán keresztül (ilyen értelemben mindig közvetett módon) 

nyilvánul meg, míg a gyermeket cselekvésre való felszólítása lehet explicit instrukció 

(tehát közvetlen) vagy csak közvetett ösztönzés a szituáció sajátosságaiból fakadóan. 

Kevés ilyen vizsgálatot ismerünk, az ötletes vizsgálati helyzetekben nyert eredmények már 

egész kisgyermekeknél azonban elgondolkodtatóak. Garnham és Perner tanulmányukban 

(2001) arról számoltak be, hogy a korábbi vizsgálati helyzetük apró módosításával 

(amelyben Sam az egér rejtette el, majd kereste a sajtot, l. Clements és Perner, 1994) 

megváltozik a 2,5-4,5 év közötti gyermekek teljesítménye. Amennyiben a váratlan 

áthelyezésen alapuló téves vélekedés feladat során a gyerekeknek egy apró szőnyeget 

kellett mozgatniuk a kisegér védelmében a megfelelő helyre (explicit instrukcióval), a 2-4 

év közötti gyerekek az anticipátoros nézésnek megfelelő arányban adtak helyes 

viselkedéses választ. Ugyanakkor az ilyen kiváltott viselkedéses válaszok estében nagy 

szerepe van az időzítésnek, kizárólag szűk időablakon belül adott (hosszas biztatást nem 

igénylő) spontán válaszok esetében teljesült, hogy figyelembe vették a gyerekek a 

protagonista téves vélekedését. Amelyek Garnham és Perner (2001) érvelése mentén azt a 
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megközelítést erősítik meg eredményeik, hogy implicit módon jelenlevő tudásról van szó, 

amely megfelelő feladathelyzetben (vizuális orientáció, illetve gyors, spontán közvetett 

viselkedéses válasz megfigyelésével) megragadhatóvá válik – már jóval a helyes explicit 

feladatmegoldás előtt. 

 Ezen gyors és spontán válaszadási mód előnye, hogy elkerüli a cselekvéses 

predikcióra vonatkozó tesztkérdés nyelvi megfogalmazásából eredő esteleges problémákat, 

amelyek befolyásolhatják a gyerekek teljesítményét. A félreértelmezési magyarázati 

hipotézis szerint (Perner, Lekaam és Wimmer, 1987) a „hol fogja keresni‖ megfogalmazás 

átértelmeződik, hiszen a gyerekek segíteni szeretnének a protagonistának, hogy sikeres 

lehessen (így a következőképpen értelmezik: „hol kellene keresnie‖). Az eredetei 

tesztkérdésben vitatott az „először‖ szócska jelentősége, illetve hatása, egyes kutatások 

szerint beékelése javítja a gyerekek teljesítményét (így például 3-4 éveseknél: Surian és 

Leslie, 1999), míg mások nem találtak szignifikáns összefüggést használatával, illetve 

elhagyásával (Clements és Perner, 1994) vagy csak az idősebb, 5-6 éves korosztályban (l. 

Wellman, Cross és Watson 2001-es metalelemzése). 

A gyors kiváltott választ közvetett módon ösztönző vizsgálatok közé sorolható 

Buttelmann és munkatársainak áthelyezésen alapuló hamis vélekedés feladatot aktív 

segítési helyzettel kombinált paradigmája (Buttelmann, Carpenter és Tomasello, 2009). 

Kutatásaik eredménye szerint a 18 hónapos gyerekek figyelembe veszik a másik személy 

téves vélekedését, hogy ott keresnék a játékot, ahol hagyták (holott közben áthelyezésre 

került a személy tudta nélkül), ezért segítségére sietnek, és nem a személy által szándékolt 

dobozt segítenek kinyitni, hanem megmutatják melyik dobozban található a céltárgy. Ezzel 

szemben igaz vélekedési helyzetben (amikor a személy az áthelyezés tanúja volt) a tárgy 

korábbi helyét jelentő lévő doboz kinyitásában segédkeznek. A vizsgálat során a gyerekek 

bár aktív, viselkedéses választ adnak, mégsem zárható ki egyértelműen az az alternatív 

magyarázat, hogy nem egy komplexebb célmegértés húzódik-e a viselkedés hátterében, 

amelyben a 18 hónapos gyerekek tisztában vannak azzal, hogy a személy nem egyszerűen 

fel akar nyitni egy dobozt, hanem a tárgyat keresi, aminek a helyéről nincsen tudása, 

hiszen nem volt jelen az áthelyezésnél. Ilyen módon az ignorancia-hipotézis magyarázati 

elvén, első szintű perspektívaváltással (hamis vélekedés reprezentálásának szükségessége 

nélkül) magyarázható a gyerekek viselkedése – hasonlóan a korábban bemutatott 

elvárásmegszegési paradigmával nézési idő mérésén alapuló vizsgálatokhoz. A másik 

hasonló közvetett viselkedéses választ igénylő feladathelyzetben (Southgate, Chevallier és 

Csibra, 2010) referenciális-kommunikatív feladat során, a 17 hónapos gyerekek a dobozba 
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rejtett tárgy megnevezésekor, a nevet ahhoz a tárgyhoz kötötték, amely megfelelt a 

kísérletvezető személy tudásának arról, hogy mi van a dobozban (holott valójában 

időközben máshová került, a személy tudta nélkül, az általa megnevezni kívánt tárgy).  

 

2.1.6. A perspektívaváltás fejlődése 

A perspektíva fejlődésének piaget-i alapokon történő tradicionális megközelítését 

tekintve három állomást különíthetünk el (l. Flavell és munkatársai, 1981;  Sprung, 2003).  

Az alapszinten (a fejlődés „nulladik‖ állomásán) a gyerekek – egyéves kor körül – 

nem tudnak kimozdulni saját perspektívájukból (a valós világból). Az egocentrizmus 

időszaka ez, saját perspektívájuk kizárólagossága uralja a világról szerzett benyomásaik 

összességét. Tovább lépve az első szintre: a gyerekek már képesek mások perspektívájára 

vagy egy elképzelt világra váltani saját perspektívájukból. Azaz a gyerekek tudják, hogy 

az, amit látnak, eltérhet attól, amit mások látnak ugyanabban a helyzetben. De még 

hiányzik annak megértése, hogy ők és mások ugyanazt a dolgot egy időben különféle 

perspektívából láthatják (amely a második szintű perspektívaváltás kulcsa). Flavell és 

munkatársai klasszikus vizsgálataival szemléltetve (Flavell, Everett, Croft és Flavell, 

1981): 2-3 évesek eredményesen döntik el, hogy az egyik oldalon cicát, másik oldalon 

kutyát ábrázoló kártya melyik oldalát nem láthatja a velük szemközt ülő másik személy 

(„kutya-macska feladat‖). El tudják dönteni, hogy a függőlegesen az asztalra állított 

teknősbéka hátát nem láthatja a szemközt ülő személy, ha ők maguk látják a teknős lábait; 

ugyanakkor nem tudják megmondani pontosan hogyan látja (helyes irányból vagy 

megfordulva) teknőst a másik személy (amely már második szintű perspektívaváltást 

igényel). Míg a háromévesek megválaszolták valamennyi első szintű feladatot, többszöri 

ismétlés, illetve gyakorlás ellenére is gyengén teljesítettek a második szintű 

perspektívaváltást követelő feladatsorozatokban, amely a két szint elválasztásának 

szükségességét igazolja. Többnyire tehát egyetértés mutatkozik abban, hogy 2-3 éves 

korban várható a képesség első szintű megnyilvánulása (pl. Moll és Tomasello, 2006; 

McGuigan és Doherty, 2002), a finom különbségek részben a feladatok által támasztott 

egyéb követelményeknek köszönhetőek.  

A perspektívaváltás második szintjén álló gyerekek (négyéves kor körül) már 

ütköztetik a perspektívákat, és megértik, hogy ugyanaz a dolog különbözőképp írható le 

más-más nézőpontból (Perner, Zauner és Sprung, 2005) – ez a szint a valódi 
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perspektívaproblémák terepe (Perner és munkatársai, 2003). Az első szinten tehát az 

különbözik, mit látnak; míg a másodikban az, ahogyan látják.  

Moll és Meltzoff (2011) újabb tanulmányukban amellett érvelnek, hogy bizonyos 

vizsgálati eljárásokkal a második szintű perspektívaváltás már korábbi életkorban, 3 

éveseknél is tetten érhető. Vizsgálati eljárásukban tárgyak színét változtatják eléjük 

helyezett fóliák segítségével, így egy adott tárgy a fólia mögül más színűnek látszódhat, 

mint, amilyen valójában. A gyerekektől viselkedéses választ várnak, azaz például adják 

oda a „zöldnek tűnő tárgyat‖, ami az adott helyzetben kizárólag a kísérletvezető számára 

látszik zöldnek, ugyanis a gyermek tárgyról alkotott képét nem befolyásolja a fólia színe 

(hiszen hozzájuk képest az a tárgy mögött, nem pedig a tárgy és a gyermek között 

helyezkedik el). Bár a szerzők a gyermekek sikerességéből (közel 80%-os arányban 

eredményesek) arra következtetnek, hogy a háromévesek már saját nézőpontjukkal 

szemben a kísérletvezető nézőpontját érvényesítik, további kérdések merülhetnek fel 

bennünk a valódi eredményesség hátterében zajló következtetések tekintetében. Felmerül a 

kérdés, hogy pusztán kizárással, akárcsak a perspektívaváltás első szintjét követelő 

ignorancia-feladatokban, elérhetnek-e sikeres eredményt. Hiszen a gyermekek látják, hogy 

az eléjük helyezett kék tárgyból mindkettő kék színű, az egyiket nem fedi el semmi, tehát 

azt mindketten kéknek látják (az tehát semmiképpen sem lehet a zöld). A másik tárgyat 

ugyanakkor a másik személy elől takarja egy színes fólia (erre pedig már korán 

érzékenyek, l. Moll és Tomasello, 2006), tehát azt nem látja pontosan a másik személy, az 

lehet a „zöldnek látszó tárgy‖ (amelyet erősíthet a korábban megtanult és tapasztalati úton 

begyakoroltatott „kék és sárga egyenlő zöld‖ szabály). Ehhez hasonlóan járhatnak el, 

amikor nekik kell elhelyezniük a tárgyat úgy, hogy az „zöldnek látszódjon‖, ehhez pusztán 

a paraván tulajdonságának (ez estben színező hatásának) ismerete elegendő, akár egy 

rejtési feladatban. Maguk a szerzők sem állítják, hogy ez a feladat megkövetelné annak a 

tudásnak a birtoklását, hogy ugyanaz a tárgy egyidejűleg különféleképpen látszódhat más-

más nézőpontból, azaz a perspektívák ütköztetésének képességét. Feltételezik azonban, 

hogy szükséges a másik személy nézőpontját reprezentálni a gyermeknek a sikeres 

feladatmegoldáshoz, még ha nem is ütköztetik azt a sajátjukkal. Ugyanakkor pusztán a 

másik személy perspektívájának figyelembe vételével (hasonlóképpen a rejtési 

feladatokhoz) már sikeresek lehetnek a gyermekek (pl. „tedd a paraván mögé‖ 

heurisztikával), amely azonban csupán első, és nem második szintű perspektívaváltást 

jelent. 
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 E két perspektívaváltási szint elkülöníthető a felnőttek esetében is (így például 

vizuális perspektívaváltási feladat során: Michelon és Zachs 2006-os vizsgálata), a feladat 

célja és jellege elkülöníthető feldolgozási folyamatokhoz vezet. Amennyiben egy tárgy 

helyét egy másik személyhez viszonyítva kell meghatározni, a felnőtt vizsgálati személyek 

annál lassabbá válnak, minél nagyobb mértékben (nagyobb szögben) térnek el egymástól a 

perspektívák, míg ez a távolság nincs hatással annak megítélésére láthat-e vagy sem egy 

adott tárgyat a másik személy, amely csupán egy első szintű perspektívaváltási feladatnak 

feleltethető meg. 

 

2.1.7. Az egocentrizmustól a decentrálás felé: tartható-e a klasszikus fejlődési út? 

A klasszikus piaget-i elmélet, mint azt Flavell is kiemeli (1992; 2000) az 

egocentrizmus fogalmát általános kognitív szinten értelmezte: elmélete szerint a legkorábbi 

időszakban a gyerekek eleinte nincsenek tudatában a külvilág tárgyairól, eseményeiről 

alkotott saját perspektíváik létezésének, illetve mások perspektíváinak, valamint annak, 

hogy mások és saját perspektívájuk különbözik egymástól. De egocentrikus a gyerekek 

gondolkodása akkor is, amikor tudatában vannak már ugyan más perspektívák létezésének, 

de ezeket nem képesek elválasztani a sajátjuktól.  Ma már nem gondoljuk a Piaget-féle 

elméletet egy az egyben fenntarthatónak, de gondolatmenete, amely egocentrizmus felőli 

fokozatos távolodást hirdeti (hogyan tanulnak meg a kisgyermekek kitörni saját 

nézőpontjuk börtönéből), továbbra is nagyon népszerű. E gondolatmenet egyik példája az 

újabb kutatások közül a végrehajtó funkciók, szűkebben a gátlási működés és a 

perspektívaváltás összekapcsolása azon az elven, hogy a másik nézőpontjának figyelembe 

vétele a saját nézőpont kizárását követeli meg (pl. Nilsen, Graham, 2009). Azt az 

ellentmondást, hogy amennyiben a Piaget-féle egocentrizmus fogalmát alkalmazzuk (egy 

kísérleti példa: Epley és mtsai, 2004), akkor hogyan képesek már a kétévesek egy nyelvi 

címkét a beszélő perspektívájának megfelelően elsajátítani (l. Akhtar és mtsai, 1996) vagy 

figyelembe venni, hogy a felnőttnek van-e tudása egy adott tárgy helyéről vagy nincsen 

(O‘Neill, 1996) – a kutatók egy része a feladathelyzet által támasztott kognitív 

követelmények különbségeinek hangsúlyozásával oldja fel (mint például Nilsen és 

Graham, 2009). 

Az utóbbi évek kutatásai abba az irányba mutatnak, hogy bizonyos körülmények 

között már csecsemők, illetve csimpánzok is képesek figyelembe venni és figyelembe is 

veszik mások sajátjukétól különböző perspektíváját (l. Onishi és Baillargeon, 2005; 
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Southgate és mtsai, 2001, Surian és mtsai, 2007, Samson és mtsai, 2010). Mindezekkel 

összhangban felnőtteken végzett vizsgálatok (Apperly 2011; Apperly és Butterfill, 2009), 

mint például Samson és munkatársainak (2010) kísérlete, rámutattak, hogy felnőttek 

bizonyos feltételek között automatikusan feldolgozzák – kontrollfolyamatok működtetése 

nélkül – a másik személy vizuális perspektíváját, még akkor is, ha felhívják a figyelmüket 

arra, hogy hagyják figyelmen kívül a feladatban a megjelenő másik személy perspektíváját. 

Amikor azonban expliciten be kell számolniuk arról, mit látnak ők és mit a másik személy, 

akkor kevesebb kognitív terhelést jelent, így gyorsabb válaszokat eredményez, amikor a 

szelf-releváns információkról kell beszámolniuk. Ezekkel az eredményekkel összecseng 

Kovács és munkatársainak izgalmas kísérlete (Kovács, Téglás, Endress, 2010), amelyben 

bizonyították, hogy a 7 hónapos gyerekek, csakúgy, mint a felnőttek automatikusan 

számítják és figyelembe veszik a másik személy vélekedését. Vizuális tárgydetekciós 

feladatot alkalmaztak kísérletükben, amely során a felnőtt személyek reakcióidejének, 

illetve a héthónaposok nézési idejének növekedése jelezte, hogy a másik személy 

vélekedését a tárgy helyéről még akkor is figyelembe veszik, ha az a feladat szempontjából 

tulajdonképpen irreleváns. Az ágens léte tehát már önmagában jelenlétével aktiválja 

vélekedésének spontán kiszámítását.  

Mindezekkel az eredményekkel párhuzamba állítható a megosztott reprezentáció 

vagy koreprezentáció jelenségének vizsgálat, amely bizonyos kooperációt igénylő 

feladatok során mutatható ki. Komplementer együttműködési feladatok során (mint például 

az ún. Simon-feladat interakciós változatában) a személyek saját viselkedéses válaszadását 

lassította a másik ágens jelenléte, azaz a másik válaszadását akkor is figyelembe vették a 

személyek a feladat során, ha az saját megoldásuk szempontjából teljesen irreleváns volt, 

hiszen kettejüknek eltérő ingerekre kellett reagálniuk (Sebanz, Knoblich és Prinz, 2003, 

Tsai és Brass, 2007). A személyek tehát ahhoz hasonló módon viselkedtek az 

ingerdetektálás során, mint amikor nekik kellett mindkét ingerre két külön gombbal 

reagálni (és nem úgy, mint az együttes feladathelyzetben egyiküknek az egyikre, 

másikuknak a másikra). A másik jelenlétével aktiválódó automatikus perspektíva-

figyelembevétel érdekes módon egyes vizsgálatok tanulságai szerint csak biológiai 

ágensek esetében lép működésbe (l. Tsai és Brass 2007-es kutatásában a fakéz és az emberi 

kéz összevetését), míg más kutatások animációs mesefigura esetében igazolták (pl. Kovács 

és mtsai, 2010) – bár ez utóbbi esetben egész alakban jelen volt az ágens. 

Apperly és munkatársai (l. részletesen Apperly 2011; Apperly és Butterfill, 2009, 

Samson és Apperly, 2010) ezen röviden áttekintett újabb kutatási eredmények és a 
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hagyományos fejlődési koncepció között feszülő ellentmondást azzal a feltételezéssel 

oldják fel, hogy a perspektívakezelési (vagy a szerzők szóhasználatával elmeolvasási) 

folyamatok újragondolása szükséges. Ha magunk mögött hagyjuk is a saját perspektívánk 

egyeduralmából való fokozatos távolodást hirdető fejlődési utat, újabb lehetséges fejlődési 

utak rajzolódnak ki előttünk. Egyfelől állathatjuk, hogy már csecsemőkorban alapjaiban 

jelen van a perspektívaváltási (elmeolvasási) képesség, amely automatikus és innát (l. 

Fodor, 1992), de eleinte csak implicit módon, és kizárólag indirekt feladathelyzeteken 

keresztül vizsgálható (l. Clements és Perner, 1994), és csak óvodáskorra válik explicit 

módon beszámoltathatóvá. Apperly (2011) magyarázati megközelítésében ez az elgondolás 

csupán a kiindulópont lehet, hiszen továbbra is nyitva áll a fejlődési út mikéntje. A 

felnőttekkel végzett vizsgálatok abba az irányba mutatnak, hogy a fejlődés során 

elérhetővé válik egy komplexebb helyzetekben alkalmazható explicit perspektívakezelési 

mód is, amely azonban nem áll a korábbi automatizmus helyére, hanem egymás mellett 

párhuzamosan működő feldolgozási utak válnak lehetségessé a fejlődés során. Ilyen 

módon többszörös perspektívakezelési rendszert feltételeznek, amelyek két egymástól 

elkülöníthető feldolgozási módot foglal magába: egy alacsonyabb szintű, automatikus, 

implicit perspektívafeldolgozási folyamatot (amely már kisgyerekek esetében is 

működésbe lép, gyors és hatékony perspektívakiszámítást eredményezve), valamint egy 

magasabb szintű, explicit feldolgozási folyamatot, amely a fejlődés későbbi állomásán 

alakul ki. A felnőttek mindkét rendszert működtetik: a feladat jellege (milyen választ 

várnak?) és követelményei (mennyire terheli meg a személy emlékezetét, a végrehajtó 

működéseket) irányítják, melyik feldolgozási rendszer lép működésbe, és a működés 

folyamán milyen jellegzetes hibázási vagy torzítási mintázatokat hoz létre. E rendszerben 

az egocentrikus torzítás (amely jellemző mintázat például óvodás gyerekeknél a téves 

vélekedés feladatokban) fejlődési folyamat eredményeképpen alakul ki, és ezt követően a 

fejlődés újabb állomásán válnak képessé, többek között a gátlás képességének fejlődésével, 

a saját perspektíva (költségigényes) elnyomására. 

Rokonítható ez az elgondolás Baillargeon és kutatócsoportja gondolatmenetével 

(Scott és Baillargeon, 2009; Baillargeon, Scott, He, 2010), akik a kétéves kor alatti implicit 

tudatelméleti vizsgálatok és a négy éves kor körüli klasszikus vizsgálati eredmények között 

feszülő ellentmondást (l. még részletesen később) a válaszköltség három komponensű 

elméletével oldják fel. A hamis vélekedés reprezentálásán (1) túl válaszszelekciós (2) és 

válaszgátlási (3) folyamatokat is működtetni kell egy klasszikus hamis vélekedési feladat 

eredményes megoldásához. Ez elméletük szerint több tudatelméleti működésért felelős 
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alrendszer összehangolt munkáját igényli (SS1 és SS2), amely vagy a rendelkezésre álló 

korlátozott feldolgozókapacitás vagy az agyterületek közti kapcsolatok kiépülésének 

éretlensége révén a korai időszakban nem teljesül. 

Mindezek az újabb eredmények a másik személy perspektívájának figyelembe 

vételéről, amelyek fejlődési szempontból korai megjelenéséről (így például: Onishi és 

Baillargeon, 2005; Southgate és mtsai, 2001, Surian és mtsai, 2007, Kovács és mtsai, 2010 

vagy elméleti áttekintésként Gergely, 2010), valamint a feldolgozás automatikus 

felnőttkori aktiválódásáról (Samson és mtsai, 2010) annak újragondolására ösztönöznek 

minket, hogy a fejlődés az egocentrizmusból való kibomlás története lenne. Sőt, 

feltételeznünk kell, hogy az egocentrizmus kialakulása már önmagában is egy fejlődési 

állomás óvodáskorú gyerekeknél. Az előbbiekben bemutatott kísérleti eredmények 

fényében elgondolkodtató, lehetséges-e, hogy már a korai időszakban jelen van egy 

bizonyos korlátok között működtethető, általános perspektívakezelési mód? Ha fejlődési út 

szempontjából közelítjük a kérdést: feltételezhetjük-e, hogy az első, tulajdonképpeni 

nulladik fejlődési állomás egy perspektívafüggetlen információgyűjtési mód, abban az 

értelemben, hogy maga az általános információszerzésére való beállítódás az elsődleges a 

korai időszakban? Azaz amennyiben működik a másik elméjének automatikus olvasása, 

akkor ez a várható cselekvések bejóslásában allocentrikus működésmódot biztosít (amit a 

másik személyre vonatkozó perspektívafeldolgozás korai kísérletei példáznak, pl. Kovács 

és mtsai, 2010), és ezzel egyidejűleg felkészíti a saját motoros rendszert is egy-egy 

lehetséges akció kivitelezésére. A korábbiakban bemutatott érdekes kísérleti eredmények 

már felvillantanak valamit, noha még nagyon keveset tudunk arról, pontosan hogyan válik 

el (elválik-e?) az első személyű perspektíva a harmadik személyű perspektívától (ami nem 

más, minta másik személy elméje) a korai kognitív rendszerben. 

Mindebből következően további kérdés a perspektívaváltás kialakulásához vezető 

fejlődési úton, hogyan változnak a különféle perspektívaváltási komponenst tartalmazó 

képességeink: együtt vagy külön fejlődési utakat feltételezhetünk-e, amennyiben 

szétválnak e képességek a fejlődés során, akkor egymáshoz képest milyen irányba? Van-e 

különbség a korai érzékenység tekintetében az egyes komponensek között? Perner és 

munkatársai (pl. Perner, 2000a) az egységes minőségi fejlődési ugrás mellett érvelnek: 

azaz 4-5 éves életkorban olyan képességek javulnak ugrásszerűen, amelyek mind 

megkövetelik ugyanazon tárgyra vonatkozó többféle reprezentáció egyidejű fenntartását és 

kezelését (mint például forrásmonitrozás, metaemlézkezet, epizodikus emlékezet vagy 

egyidejű megnevezések a szóhasználatban). Ezen képességek amellett, hogy szorosan 
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együtt járnak viselkedéses szinten (l. Perner 2000a összefoglalója), hasonló agyi 

aktivitásmintázatot mutatnak, elsősorban a temporo-parietális területeken (l.  Aichorn és 

mtsai, 2006). Más szerzők ezzel szemben ezen fejlődés aszimmetrikus voltára hívják fel a 

figyelmet, érvelésük szerint a vágyak és az észlelés szintjén hamarabb megértik a gyerekek 

a referenciális viszonyokat, mint a vélekedések szintjén (Astington és Gopnik, 1991; 

Rakoczy, Warneken és Tomasello, 2007, Moll és Meltzoff, 2011; valamint Kiss, 2005 

összefoglalása). Ezen elméleti megközelítések szisztematikus empirikus vizsgálata még 

várat magára. Kevés olyan tanulmánnyal találkozhatunk, amelyek közös vizsgálati 

módszert alkotva összehasonlíthatóvá teszik a perspektívaváltás egyes komponenseinek 

kibontakozását. Wellman és Liu (2004) többféle tudatelméleti feladat metaelemzésével, 

illetve önálló vizsgálatával – amelyben azok nyelvi és kognitív terhelését kiegyensúlyozták 

– a következő fejlődési skálát állították fel: (1) vágyak különbözőségének megértése, (2) 

vélekedések különbözőségének megértése, (3) tudás-ignorancia megértése, (4) hamis 

vélekedés megértése, (5) leplezett érzelmek megértése. Ugyanakkor nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül, hogy a perspektívaváltás szintje és a feladatban elvárt válasz jellege ezen 

és más csecsemők számára kialakított tudatelméleti feladatok (pl. Onishi és Baillargeon, 

2005) esetében nem feleltethető meg egymásnak. Egy másik kísérlet Perner és 

munkatársainak (Perner, Mauer és Hildebrand, 2011) közelmúltban megjelent írása, 

amelyben a váratlan áthelyezésen alapuló téves vélekedés, valamint az identitás 

megértésének fejlődési kapcsolatát vizsgálják. Olyan új vizsgálati helyzeteket alakítottak 

ki, amelyek többféle történeti keretbe ágyazva, többféle elrendezésben mutatták ki, hogy 3 

és 5 év közötti gyerekeknél az identitásra vonatkozó állítások (mint például: ha a zöld 

kulcs nyitja a zöld ketrecet, amely kulcs megegyzik a sárgával, akkor a sárga kulcs is 

kinyitja a zöld ketrecet) és a téves vélekedés megértése szorosan együtt jár – még akkor is, 

ha az életkort és a verbális intelligenciát kiszűrik az elemzésből. Elméleti feltevésük szerint 

a tudás (mint például a vélekedések, illetve az identitásra vonatkozó állítások megértése) 

különböző területeken strukturálódik az elmében, amely területek fejlődése megosztott 

konceptuális képességeken keresztül fonódik össze. Mindezen összefonódás hátterében 

pedig a jelentés és referens megkülönböztetésére (sense-reference distinction) való 

konceptuális érzékenységet feltételezik.  

E korábbi vizsgálatok mindegyike törekedett olyan új vizsgálati helyzetek 

kidolgozására, amelyek egy adott korosztályban lehetővé teszik a perspektívaváltás egy-

egy komponensének összehasonlítását. Noha láthattuk, hogy vége-hossza sincs a 

perspektívaváltás különböző komponenseinek mérését különböző szinteken (l. első vagy 
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második szintű feladatról van szó) különböző korosztályokban lehetővé tevő feladatoknak, 

az összehasonlíthatóság megkerülhetetlen feltétele azonban az egységes kognitív és nyelvi 

terhelést, hasonló válaszadási módot igénylő feladatok alkalmazása (l. Wellman, 2010).  

Ez pedig legtöbb esetben, mint például saját kérdésünk, a vizuális és a tudásindukción 

alapuló perspektívaváltás összevetése esetében új vizsgálati helyzetek megalkotását 

igényli.   

 

2.1.8. A tudás hatalma 

  Ahhoz, hogy válaszolhassunk korábban megfogalmazott kérdésünkre, azaz, a 

vizuális és a konceptuális perspektívaváltás egymáshoz való fejlődési viszonyára: 

szükséges néhány korábban már megemlített vizsgálat részletesebb elemzése. Ugyanis 

mindazzal szemben, amit hétköznapi intuíciónkat elővéve a kérdésre tekintve 

feltételezhetnénk (a konkrét szituációban érvényes vizuális hozzáférés korlátainak 

megértése feltétele ennek elvont, fogalmi megfelelőjének) számos kutatás mutat 

egységesen abban az irányba, hogy amire a gyerekek a legkorábbi időszakban érzékenyek 

az éppen a szituációtól független általánosítható tudás, illetve ennek bizonyos 

perspektívá(k)ból származó hozzáférési korlátai. A rendelkezésre álló kísérleti irodalom 

alapján tekintsük át, mire alapozzuk ezt a feltevésünket. 

 Kiindulásként  a perspektívaváltási képesség örök klasszikusának számító (már 

korábban ismertetett, pl. Wimmer és Perner, 1983) váratlan áthelyezésen alapuló téves 

vélekedés megértését vizsgáló feladatok példáját emelnénk ki, amelyek megoldásában a 

gyerekek 3-4 éves korban eredményesek (Wellman, Cross és Watson, 2001). Arra hívnánk 

fel a figyelmet, hogy a váratlan áthelyezésen alapuló téves vélekedés feladatok 

megoldásánál a gyerekeknek tulajdonképpen megtanítják, hogy egy adott tárgynak hol van 

a helye (ahova a protagonista tette), ami egy általános szemantikus információ, de emellett 

kezelniük kell azt az epizodikus információt, hogy jelenleg azonban nem ott van a tárgy, 

mert időközben egy másik személy áthelyezte azt. Garnham és Perner (2001) 

időkeveredési hipotézis néven (temporal stacking) hivatkoznak tulajdonképpen erre a 

jelenségre, amely szerint a gyerekek először azt veszik figyelembe, mit gondol a 

protagonista a tárgyról (ez tükröződik abban, hogy jó helyre néznek), és hosszabb 

gondolkodási idő után térnek vissza ahhoz a stabil elképzeléshez, hogy odamegy a 

protagonista, ahol a tárgy van (ami azonban nem felel meg a protagonista téves 

vélekedésének). 
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Egy másik példa (Happé és Loth, 2002), amely fontos kísérleti bizonyítéka annak, 

hogy olyan apró módosítással, amely nem érinti a feladat strukturális vázát, érinti viszont 

az értelmezés keretét: azaz általános tanulási helyzetté alakítja az eseti tárgyelhelyezési 

feladatot. Ezt pedig Happé és Loth (2002) úgy valósította meg, hogy vizsgálatukban a 

klasszikus, váratlan áthelyezésen alapuló téves vélekedés feladatot szótanulási helyzettel 

kombinálták. Sikerült kimutatniuk, hogy míg a 3-5 éves gyerekek jelentős része sikertelen 

a klasszikus téves vélekedés feladatban, addig ugyanezen a gyerekek jelentős része sikeres 

a szótanulással kombinált változatában (a szótanulási változatban sikeres gyerekek 65%-a 

megbukott a klasszikus feladatváltozatban). Azaz, amint a szerzők eredményeiket 

értelmezik: a 3-5 éves gyerekek kezelni tudják mások téves vélekedését abból a célból, 

hogy azonosítsák egy új szó szándékolt referensét, még mielőtt képesek lennének 

alkalmazni azt mások cselekvéseinek bejóslására. Hozzátennénk továbbá azt is, hogy 

ugyanolyan struktúrájú feladat explicit megoldása 3-5 éves életkorban nagyobb 

valószínűséggel sikerül, ha szemantikus tudás-jellegű információ elsajátítására kérdez rá, 

nem pedig epizodikus, szituációhoz kötött ismeretekre.  

Ezzel megegyező irányba mutatnak azok az eredmények, amelyek kommunikatív 

helyzetben vizsgálták kisgyermekek általános tudásmegszerzési folyamatában (például 

szótanulás során) mennyire játszik szerepet a jelen levő másik személy tudása, illetve 

vélekedése. Így például az Akhtar, Carpenter és Tomasello (1996) által kidolgozott 

szótanulási feladatban már a két év körüli kisgyermekek figyelembe tudták venni, melyik 

tárgy jelent újdonságot a felnőtt számára, és a jelen levő négy tárgy közül ahhoz a tárgyhoz 

kötötték az elhangzott új megnevezést („modi‖), amelyik a felnőtt számára újdonság volt. 

A kísérlet nem nyelvi megfelelőjében (Tomasello és Haberl, 2003) hasonlóan 

eredményesek voltak a kisgyermekek: figyelembe vették, melyik tárgy új a szobába 

visszatérő felnőtt számára, és azt adták a kezébe. 

Southgate és munkatársainak újabb vizsgálati eredménye még korábban, már 17 

hónapos gyerekek körében (Southgate, Chevallier, Csibra, 2010) rámutatott, hogy a nem 

kommunikatív és a kommunikatív helyzetek különbsége (különösen, ha a gyermek 

közvetlen résztvevője is a helyzetnek, nemcsak külső megfigyelő) hatással van a gyerekek 

perspektívafelvételi teljesítményére. A természetes pedagógia elmélete (Csibra és Gergely, 

2009; Gergely és Csibra, 2006) egy lehetséges magyarázatot kínál, amennyiben az 

osztenzív-kommunikatív jegyek (mint például a néven szólítás, dajkanyelv, 

szemkontaktus) jelenlétében kiváltódik az a tanulói hozzáállás a gyermekekből, hogy 

valami fontos új és általánosítható információt fognak elsajátítani a felnőtt személytől. E 
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tanulási folyamatban pedig lényeges a másik személy episztemikus állapotát is figyelembe 

venni (Southgate, Chevallier és Csibra, megjelenés alatt).  

A természetes pedagógia (Csibra és Gergely, 2009; Gergely és Csibra, 2006) mint 

kommunikációs rendszer biztosítja a hatékony és gyors szociális tanulás hátterét, lehetővé 

téve a kulturális tudásátadást. Az osztenzív-kommunikatív jegyek jelenléte a tanuló 

figyelmét arra hívja fel, hogy általánosítható tudásra tehet szert (például hol van egy tárgy 

helye), szemben az epizodikus jellegű itt-és-most keretei között érvényes információval 

(most itt van a tárgy). Ilyen módon  az oszenzív-kommunikatív bemutatásmód egy-egy 

kísérleti helyzet során szemben a véletlen megfigyeléssel hatást gyakorol a gyerekek adott 

feladatban nyújtott teljesítményére – például az A nem B hiba kapcsán  (Topál és mtsai, 

2008) vagy utánzási helyzetben (Gergely és Csibra, 2006). Így mindezek tükrében 

megfogalmazódik a felvetés, hogy a kommunikátor szándéknak, tudásának figyelembe 

vétele egy fontos és korai állomás lehet a perspektívaváltási képesség kibontakozásához 

vezető úton. Azaz a kisgyermekek a másik személlyel közösen megosztott tudásra – amely 

saját maguk számára is jelentéssel bír és informatív (például szótanulás szempontjából) – 

már jóval korábban érzékenyek lehetnek, mint mások vélekedéseinek tartalmára, amely 

önmaguk számára nem hordoz releváns információt (l. a tárgy helye a klasszikus 

áthelyezéses feladatban). A tudás fogalma ez esetben annyit jelent, mi az, amivel a másik 

személy már találkozott, amit észlelt, miről és milyen információja van egy adott 

kontextusban.  

Az általános tudásra való korai érzékenység kérdésköréhez kapcsolódva, 

elevenítsük fel újra a korábban bemutatott Luo és Beck (2010) nevéhez kapcsolódó 

kísérletet, amelyben 16 hónapos gyerekek preferenciális választását vizsgálták, és 

értelmezésük szerint ezen keresztül a csecsemők ágenshez kötődő diszpozíciótulajdonítását 

bizonyították (például a piros szín iránt). Felmerül azonban más értelmezési lehetőség is 

amennyiben azt feltételezzük, hogy a csecsemők nem az adott ágens specifikus 

tulajdonságairól tanulnak, hanem általános univerzális tudást reprezentálnak. E 

gondolatmenet részletesebb kifejtése előtt tekintsük át Egyed Katalin és munkatársainak 

(Egyed, Gergely és Király, 2009; Gergely, Egyed és Király, 2007) kísérletét a referenciális 

attitűdök kifejezésének csecsemőkori értelmezéséről. E kutatások eredményei ugyanis arra 

hívják fel a figyelmet, hogy a személy-centrikus értelmezés mellett elképzelhető egy tárgy-

centrikus értelmezési lehetőség is. Azaz a gyerekek olyan széles körben általánosítható 

tudásra tesznek szert a referenciális attitűdök értelmezése során, amelyet a tárgy 

tulajdonságaihoz kapcsolnak („ez a tárgy jobb, mint a másik‖) – nem pedig a tárggyal 
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kapcsolatos attitűdjét kifejező személy egyéni tulajdonságaként dolgozzák fel („ő jobban 

szereti ezt a tárgyat‖). 

Kampis Dóra és munkatársai (2011, benyújtva) kísérletsorozatukban hasonló 

gondolatmenetet követve 10 hónapos csecsemők esetében vizsgálták, hogy a bemutató 

személy viselkedéses választását és perceptuális hozzáférésének sajátosságait személyes 

diszpozícióként kezelik-e (ahogyan azt eddig feltételezték például: Luo és Baillargeon 

2005, 2007; Luo és Beck, 2010) vagy a tárgyra vonatkozó általános tudás kiemelésére 

alkalmas kulcsingerként. Ennek érdekében manipulálták a videón szereplő ágens (1) 

vizuális hozzáférését (és így az általa észlelt tárgyak számát) a tárgyválasztások során a 

kísérlet familiarizációs fázisában. A tesztfázisban azonban egy korábban nem látott, új 

személy választott (2) konzisztensen vagy inkonzisztensen a bemutató személlyel. 

Eredményeik szerint a 10 hónapos csecsemők hosszabb ideig nézték, amikor a második 

személy az első bemutató személyhez képest inkonzisztensen választott – abban az esetben 

is, ha a másodikként választó személy nem egy felnőtt, hanem gyerek volt. Figyelembe 

véve, hogy a második személy preferenciájáról korábban semmit nem tapasztaltak a 

gyerekek, ez igazolni látszik azt a feltételezést, hogy (1) a csecsemők ebben a korai 

életkorban magáról a tárgyról tanulnak, és nem a személy tárgyra vonatkozó 

diszpozíciójáról, (2) még abban az esetben is, ha a bemutató személy perceptuális 

hozzáférésen alapuló választásán nyugszanak következtetéseik.  Mindezek az érdekes 

eredmények abba az irányba mutatnak, hogy más személyek (mint megkülönböztetett 

információforrások) perspektíváján keresztül a csecsemők olyan általános tudásra tesznek 

szert, amely azonban nem differenciált, megosztott univerzális hozzáférésként 

reprezentálódik. 

A kérdés még nyitott: vajon hogyan épül ki és hogyan változik az életkorral 

csecsemők azon képessége, hogy regisztrálják a másik személy tárgyra vonatkozó 

tapasztalatait? Moll és Tomasello vizsgálatsorozatának (2007) eredménye szerint a másik 

személy tárggyal folytatott manipulációjának volt döntő jelentősége – függetlenül attól, 

hogy egyéni vagy közös elfoglaltság során történt – a közös, megosztott tudás kiépülése 

szempontjából, míg önmagában a másik személy tárgyra irányuló figyelme (külső, 

harmadik személyű perspektívából) nem bizonyult elegendőnek a tudásindukció 

létrehozásához 18 hónapos életkorban. Azaz a másfél éves gyerekek számára önmagában a 

passzív nézés nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a tárgy megismerését, 

tudásmegszerzést feltételezzenek a felnőtt másik személy esetében. Korábbi életkorban, 14 

hónapos gyerekek azonban kizárólag akkor rögzítették a másik személy tárgyra vonatkozó 
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tapasztalatait, ha az közös elfoglaltság során történt – míg egyéni manipuláció esetében 

nem. E vizsgálatsorozat rámutatott, hogy életkoronként különbözik, mi szükséges ahhoz, 

hogy egy másik személyt a tárgyra vonatkozó tudással ruházzanak fel, és ehhez másféléves 

korig a távoli megfigyelés önmagában nem elégséges feltétel. Úgy tűnik tehát, amint Moll 

és Tomasello (2007) is rámutattak, a tekintetkövetés képessége nem jelenti azt, hogy a 

gyerekek automatikusan megértik az ezen keresztül történő tapasztalatszerzést is. 

Moll, Carpenter és Tomasello (2011) tovább haladva e kérdés fonala mentén, 

megfogalmazták: vajon mi a helyzet akkor, ha a másik személy ugyan jelen van (együttes 

jelenlét), valójában a tárgyhoz való vizuális hozzáférése azonban korlátozott. A 

hagyományos tudás-ignorancia feladatokban a személyek feltűnően megszakítják a közös 

figyelmi helyzetet, búcsút intve elmennek a helyszínről (például Tomasello és Haberl, 

2003), vagy legalábbis elfordulnak (például Southgate, Senju és Csibra, 2007). Ehhez 

képest azonban a vizuális feladatok epizódjai sokkal elmosódottabbak, hiányoznak az 

elkülönítést lehetővé tevő határok (pusztán a hozzáférést magát manipulálják az adott 

tárgyhoz). Moll és munkatársai újabb vizsgálatukban (2011) arra voltak kíváncsiak, hogy 

kétéves gyerekek, hogyan kezelik a „közös perceptuális teret‖, és az ezen térben levő 

tárgyakra vonatkozó tudást. Vizsgálatuk érdekessége, hogy elkülönítve vizsgálják a másik 

személy jelenlétének (fizikai jelenlét és elérhetőség) és kommunikációjának szerepét a 

folyamatban. Eredményeik értelmében a kétéves gyerekek hajlamosak túlbecsülni a másik 

személy tudását: pusztán azáltal, hogy fizikailag jelen van (akár kommunikációval kíséri a 

tevékenységet, akár nem), feltételezik, hogy tudása van arról a harmadik tárgyról is, 

amelyet már azonban egy takarófelület miatt nem láthattak. Nem tért el a gyerekek 

teljesítménye abban az esetben sem, ha a másik személy elhagyta ugyan a helyszínt, 

viszont továbbra is kommunikációval kísérte az eseményeket. Mindez felhívja a 

figyelmünket arra, hogy közös szociális elfoglaltság során egy jelenlevő személy 

hozzáférésének megértése, illetve különösen a hozzáférés változásának megértése nehéz 

feladat a kétéves gyerekek számára. Amennyiben nincsenek olyan egyértelmű jelek 

(amelyek utalnak a személy hozzáférésének változására (mint például az interakció 

megszakítása, elköszönés, explicit bizonytalansági vagy keresési viselkedés), annak 

figyelemmel követése elmarad a gyerekek részéről. Ennek különbségére érdemes figyelmet 

fordítanunk a vizsgálok tervezésénél, hiszen míg a tudás-ignorancia feladatok feltűnően 

szétválasztják e két helyzetet (l. Onishi és Baillargeon, 2005; O‘Neill, 1996), addig a 

vizuális perspektívaváltási feladatoknál a másik személy jelen van a nézőpontok változása 

során is. 
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 Összefoglalva ezen újabb, kétéves kor körüli vagy az alatti gyermekekkel végzett 

kutatásokat, mint egy kirakó darabjait össze-összeillesztve, a kirajzolódó kép új 

értelmezési keret felé mutat. A mindennapok naiv logikája – és ezzel összhangban a 

klasszikus piagetiánus fejlődési út hagyománya – arra engedne következtetni, hogy először 

értjük meg kézzelfogható vizuális tapasztalataink korlátait (mit látunk mi és mit valaki 

más, mihez nincsen hozzáférésünk a tér egy adott pontján), és csak ezt követően, a látásból 

származó tudás megértésén keresztül lépünk absztrakt szintre, és értjük meg a 

tapasztalatból származó tudás korlátait („látni = tudni hipotézis‖, Flavell, 1974. Taylor, 

1988). Mégis úgy tűnik számunkra, és erre utalnak a bemutatott újabb kutatási eredmények 

(l. Moll és munkatársai, 2011), hogy a tudáshozzáférés (és korlátainak) megértése a 

fejlődési korábbi állomásán következhet be – éppen univerzális, általánosítható voltából 

következően –, mint a vizuális hozzáférés (és korlátainak) adott szituációban történő 

megértése. 

 Saját kutatásunkban ennek az elmúlt évek vizsgálataiból kibontakozó 

feltételezésnek empirikus alátámasztását keressük. Ennek első feltétele olyan vizsgálati 

helyzet megalkotása, amely lehetővé teszi a perspektívaváltási képesség e két oldalának 

(vizuális és tudásindukción alapuló konceptuális perspektívaváltás) összehasonlító 

elemzését. Amennyiben, mind emlékezeti, mind gátlási (l. Carlson és Moses, 2001), mind 

nyelvi szempontból azonos mértékű terhelést jelentő feladathelyzetet teremtünk, 

megegyező válaszadási formával, megbizonyosodhatunk arról, elválik-e egymástól a 

kisgyermekek teljesítménye, s amennyiben különbséget találunk, melyik feladatban 

teljesítenek sikeresen a gyermekek. 

 

2.2. Empirikus vizsgálat: 2-3 éves gyerekek perspektívaváltási 

képességének vizsgálata. Elválasztható-e egymástól a vizuális, 

illetve a tudásindukción alapuló konceptuális perspektívaváltás 

képessége? 

Kutatásunk célja egy olyan vizsgálati eljárás kidolgozás volt, amely ugyanabban a 

feladathelyzetben teszi lehetővé a vizuális, illetve a tudásindukción alapuló konceptuális 

perspektívaváltási teljesítmény egymástól elkülönült vizsgálatát. Ezáltal lehetővé válik 

ugyanolyan kognitív és emlékezeti követelmények, egyidejűleg, elkülönítve vizsgálni és 

összehasonlítani 2-3 éves gyerekek vizuális hozzáférésen, illetve tudásindukción alapuló 
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perspektívaváltási képességét. Felmerül tehát a kérdés: vajon e két képesség párhuzamosan 

– általános reprezentációs fejlődéssel – bontakozik-e ki, vagy egymásra épülő 

képességekről van szó? Ez utóbbi feltételezéssel számos tanulmányban találkozhatunk 

(például Flavell, 1974, Taylor, 1988 vagy újabb kutatások közül: Aichorn és mtsai, 2006), 

valamennyi esetben feltételezve, hogy a vizuális perspektívaváltás képezi alapját a 

későbbiekben arra épülő konceptuális perspektívaváltási képességnek. Egy olyan vizsgálati 

helyzet kidolgozásával, amely ugyanabban a kontextusban, ugyanazokkal az eszközökkel 

teszi lehetővé e két perspektívaváltási képesség összevetését, közelebb juthatunk annak a 

kérdésnek a megválaszolásához, hogyan bontakozásának ki e képességek a fejlődés során.  

E problémakör feltáráshoz létrehozott kísérleti helyzetünkben a gyerekektől mind a 

vizuális, mind a konceptuális perspektívaváltási feladatban kiváltott viselkedéses (motoros) 

választ vártunk: játékhelyzetben négy lehetséges hely egyikére kellett elmozdítaniuk a 

protagonista figurát. A vizuális perspektívaváltási feladat sikeres megoldásához a 

gyerekeknek figyelembe kellett venniük az antagonista vizuális hozzáférését (mit lát és mit 

nem a színtéren), hogy azt elkerülve a protagonista figurával megszerezhessék a jutalmat. 

A szociális perspektívaváltást követelő feladat során az antagonista nem volt jelen a 

teszthelyzetben, így a gyerekeknek a helyes megoldáshoz az antagonista tudására 

támaszkodhattak (hova menne, ha visszajönne), hogy sikeresen azt elkerülhessék, és szert 

tehessenek a jutalomra.  

 

2.3. Módszer 

Újonnan kialakított vizsgálati módszerünk a válaszadás módját illetően rokonítható 

a kiváltott választ alkalmazó téves vélekedés feladatok azon típusával, amely során a 

gyerekektől nem verbális, hanem ún. kiváltott viselkedéses választ vártak (mint például: 

Garnham és Perner, 2001 vagy Buttelmann és munkatársai, 2009), azaz például szóbeli 

válaszadás helyett: rakják megfelelő helyre a protagonistát megóvó kis tárgyat (szőnyeget) 

az adott játékszituációban. Ugyanakkor a cselekvésre való ösztönzés közvetlenül, verbális 

instrukció hatására történik (és ilyen értelemben nem spontán módon nyilvánul meg). Saját 

vizsgálatunkban ehhez hasonlóan a protagonista figurát az elhangzó tesztkérdést követően 

négy lehetséges hely valamelyikére kellett elmozdítani a résztvevő kisgyerekeknek. 
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2.3.1. Vizsgálati személyek 

Kutatásunkban harminc 26 és 40,6 hónap közötti gyermek vett részt (átlagéletkor: 

33,24 hónap, szórás: 3,71 hónap), 12 lány és 18 fiú, akiket részben az ELTE 

Babalaborából, részben egy Budapest környéki bölcsődéből toboroztunk (tájékoztató és 

beleegyező nyilatkozat a 4. és 5. sz. mellékletben). Minden gyermek részt vett mindkét 

kísérleti helyzetben (vizuális, illetve konceptuális perspektívaváltási feladatban) random 

sorrendben, amelyekre két ülés keretében került sor (többnyire 5-7 nap különbséggel). 

Nem került be a végső mintába három gyermek a kooperáció hiánya miatt, további öt 

gyermek esetében pedig hiányzott valamelyik ülés a kettőből (egy esetben technikai, négy 

esetben pedig a résztvevő kisgyermek távolmaradása miatt). A mintából való kiesés nem 

változtatott számottevő mértékben a feladatok sorrendjének megoszlásán, 16 esetben 

(53%) a vizuális, míg 14 esetben (47%) a konceptuális feladattal kezdődött a vizsgálat.  

 

2.3.2. Vizsgálati eszközök 

Vizsgálatunk mindkét részében alkalmaztunk egy macska (antagonista), illetve egy 

egér (protagonista) figurát, valamint apró játéksajtokat (mint megszerzendő jutalmak, 

céltárgyak). Ezen kívül egy 22 x 58 cm alapterületű kartonlap jelölte ki a játékteret. A 

vizuális feltételhez szükségünk volt továbbá egy fonott kosárra, egyik oldalról zárt kosárra, 

amely az antagonista helyeként szolgált, valamint négy egyszerű bababútorra, amelyek a 

négy lehetséges keresési helyet jelölték meg a térben. A konceptuális feltételhez négy kis 

tárolót alkalmaztunk (a protagonista méretéhez igazodva), amelyek közül kettő-kettő 

képzett egyforma párokat (két kosár és két doboz). 

 

2.3.3. A vizsgálat menete 

 Valamennyi gyerek részt vett mindkét kísérleti feltételben rendszerint egy hét 

különbséggel: a vizuális, illetve a konceptuális perspektívaváltási feladat sorrendje az 

ülések között véletlenszerűen változott. A kísérletvezető és a kisgyermek a vizsgálat során 

egy kis asztalnál egymással szemben foglaltak helyet. Minden vizsgálati helyzetben 

ugyanaz a személy (jelen dolgozat szerzője) volt a vizsgálatvezető. 

 

Betanítási fázis 

Mindkét feltételt egy betanítási fázis előzte meg, amely során a kisgyerek megkapta a 

protagonista figurát (az egeret), és megtanulta, hogy az elszalad az antagonista (a macska) 
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elől, aki pedig nagyon szeretné elkapni az egeret. Ezt követően elsajátította és 

begyakorolta, hogy a protagonista célja a jutalmak (sajtok) megszerzése. 

 

Vizuális perspektívaváltási feladat 

A kisgyermek megnézhette a „szobát‖, a játékteret, annak bútorait, valamint 

megtanulta, hogy az antagonistának van egy kosara, amelyben lepihen, ha elfáradt („A 

cicának van egy kosara. Amikor a cica elfáradt, bemegy pihenni.”). A kosár 

elhelyezkedéséből adódóan pedig a benne helyet foglaló antagonista csak előre felé lát ki, 

míg a háta mögé nem. Így amennyiben az antagonista a kosárban van, az előtte levő két 

helyet látja, míg a mögötte levő kettőt nem. A teszthelyzetben a vizsgálatvezető az egeret a 

kisgyermek kezébe adta, majd a játéktér középső részére állította be a macska kosarát 

(balra vagy jobbra fordítva –véletlenszerűen változott a vizsgálatfelvétel során), aki ezt 

követően pihenni tért a kihelyezett kosárba. A kísérletvezető ezt követően a játéktér mind a 

négy sarkába elhelyezett egy-egy céltárgyat (sajtot), amelyet az egér szeretett volna 

megkaparintani. Ezt követte a tesztkérdés: „Látod, ebben a szobában mindenhol van egy 

sajt. Ez az egér nagyon éhes. Hova megy az egér a sajtért?‖ Ez esetben a helyes megoldás 

a macska mögött található két sajt választása lehetett. 

 

 

2. ábra: A vizuális perspektívaváltási feladat teszthelyzete (helyes megoldások 

bekarikázva) 

 

Konceptuális perspektívaváltási feladat 

A kisgyermek alaposan szemügyre vehette a négy tárolót, mialatt a vizsgálatvezető 

megkérte, hogy mindegyikbe helyezze bele legalább egyszer az egeret – biztosítandó, hogy 

a gyerek egyforma figyelmet szenteljen mindegyiknek. Ezt követően a vizsgálatvezető a 

gyerek kezébe adta az egeret, majd véletlenszerűen kiválasztott két egyforma tárolót és 
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megmutatta a kisgyermeknek, hogy a macska tudja, hogy „ezekben szokott lenni a sajt, itt 

van a sajtok helye‖ (ezalatt a macska figurával körbe járta ezeket a tárolókat). Ezt követően 

a macska kilépett a játéktérből (a vizsgálatvezető ölébe), és a teszthelyzetben nem volt 

látható a gyermek számára („A cica most elmegy egy kicsit, de majd visszajön”).  

A vizsgálatvezető ezek után mind a négy tárolót egy vonalban, kevert sorrendben, 

egyenlő távolságban egymástól az asztalra helyezte (köztük a sajtok „helyeként‖ megjelölt 

kettővel), majd megkérdezte a gyereket: „Hova megy az egér a sajtért?‖ Ez esetben a 

helyes megoldás azoknak a tárolóknak (2) a választása lehetett, amelyekről a macska nem 

tudhatta, hogy sajt lehet bennük. 

 

 

3. ábra: A konceptuális perspektívaváltási feladat teszthelyzete (amennyiben a 

kosarakban levő sajtokról tud a cica, a helyes választás a két doboz valamelyike)  

 

A perspektívaváltási feladatok megértését segíti az 1. sz. melléklet illusztrációja a 

vizsgálati helyzetekről. 

 

2.3.4. Az adatok kódolása 

Valamennyi ülést videokamerával rögzítettünk, és utólag kódoltuk a gyerekek 

választásait a potenciális helyek között. A protagonista figura egy adott helyre rakását, 

valamint a helyre való mutatást, illetve a néhány esetben előforduló fordított választ, azaz a 

jutalom elemelését az adott helyről és a protagonistához szállítását is elfogadható 

választásnak értelmeztük. A minta 36%-át független második kódoló is feldolgozta, a két 

kódoló közti egyezés 100%-os volt (így a Cohen-féle Kappa értéke 1). 
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2.4. Eredmények  

 Minden esetben a gyerekek első választásait elemeztük, mivel a gyerekek egy része 

eleve csak egyetlen helyet választott ki (vizuális feladatban 13%, míg a konceptuálisban 

37%), illetve amennyiben többet választottak, sok esetben az első választás után sorban 

végigmentek valamennyi megmaradt lehetséges helyen.  

 

2.4.1. Első választások elemzése a két perspektívaváltási feladatban elkülönítve 

 Elsőként külön-külön tekintettük át, milyen arányban választottak helyesen a 

gyerekek a két perspektívaváltási feladatban (a négy lehetséges helyből maximálisan két 

helyes választ adhattak). Mint az 1. táblázat (illetve az 4. és 5. ábra) szemlélteti: a vizuális 

feladatban a gyerekek véletlenszerűen választottak helyesen (binomiális próba, p=0,856), 

míg a konceptuális feladatban a gyerekek 73%-a sikeres volt, ami szignifikánsan eltér a 

véletlen választás valószínűségétől (binomiális próba, p=0,016 szign.).  

 

1. táblázat: Az első választások sikeressége a két perspektívaváltási feladatban 

első választások jó válasz rossz válasz binomiális próba 

vizuális feladat 47% (14 fő) 53% (16 fő) p=0,856 nem szign. 

konceptuális 

feladat 
73% (22 fő) 27 % (8 fő) p=0,016* 
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4. ábra: Az első választások sikerességének aránya a vizuális perspektívaváltási 

feladatban 

 

 

5. ábra: Az első választások sikerességének aránya a konceptuális perspektívaváltási 

feladatban 

n. sz. 
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2.4.2. Első választások elemzése együttesen a két perspektívaváltási feladatban  

Következő lépésként, lévén összetartozó mintával dolgoztunk, lehetőségünk volt 

összevetni, milyen arányban sikeresek a gyermekek a két perspektívaváltási feladat 

együttesen – ennek összefoglalását tartalmazza a 2. táblázat. 

 

2. táblázat: Az első választások sikerességének együttes bemutatása a két 

perspektívaváltási feladatban 

első választások 

(összesen: 30 fő) 

konceptuális feladat 

sikertelen sikeres 

vizuális 

feladat 

sikertelen 7 fő 9 fő 

sikeres 1 fő 13 fő 

 

A statisztikai próbák tanulsága szerint a két vizsgált változó eloszlása (McNemar-

próba: p=0,021*; előjelpróba: p=0,021*) – a két perspektívaváltási feladatban nyújtott 

teljesítmény – szignifikánsan különbözik. Míg 9 gyermek (30%) sikeres a konceptuális 

feladatban, és bukik meg egyidejűleg a téri változaton; addig csupán 1 gyermek (3%) 

eredményes a vizuális feladatban, míg a konceptuálisban nem. Amennyiben ellenőrizzük 

vizsgálatunk szempontjából különösen fontos 9 gyermek életkori átlagát (akik sikeresek a 

konceptuális feladatban, és elbuknak a vizuálisban), láthatjuk, hogy nem mutat eltérést a 

teljes minta életkori átlagától, hiszen 35,1 hónap az átlagéletkoruk (szórás 2,8h); míg a 

teljes minta esetén 33,2 hónap az átlagéletkor (szórás: 3,7h). 

 

2.5. Az eredmények értelmezése 

Mint a vizsgálatunkban kapott eredmények mutatják, a két-három éves gyerekek 

30%-a sikeresen oldotta meg a tudásindukción alapuló konceptuális perspektívaváltást 

igénylő, míg elbukott a vizuális perspektívaváltási feladaton. E vizsgálatunk szempontjából 

kitüntetett gyerekcsoport átlagéletkora (35,1h; szórás 2,8h) pedig nem tért el számottevő 

mértékben a teljes minta átlagéletkorától (33,2h; szórás: 3,7h). Eredményeinkből arra 

következtethetünk, hogy valahol a két és három éves életkor közötti időszakban érhetjük 

tetten azt a váltást, amikor a gyerekek már képesek kezelni a másik személy(ek)kel 
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megosztott tudást és az ebből származó korlátokat, míg a vizuális vagy téri korlátok 

figyelembevétele még nehéznek bizonyul. 

Eredményeink tükrében tehát azt mondhatjuk, hogy a tudásindukción alapuló 

konceptuális perspektívaváltás már a fejlődés korábbi szakaszában tetten érhető lehet, 

amiből több következtetést is levonhatunk. Egyrészt úgy tűnik számunkra, hogy a korai 

életévekben a gyerekek a rendelkezésre álló információforrások alapján, felhasználva 

önmaguk és a másik személy tudását, úgy nevezett megosztott tudást (shared knowledge) 

alakítanak ki és birtokolnak egy-egy szituációra vonatkozóan, ami ellentmond azon piaget-

i alapokon álló hagyománynak, amely az egocentrizmust a perspektívaváltás fejlődési 

kiindulópontjának tekinti. Azaz a korai információgyűjtés során nem válik el olyan éles 

határral a saját első személyű perspektíva és az allocentrikus másik személyre vonatkozó 

perspektíva egymástól, mint azt korábban feltételezték. A közvetlen, szubjektív (E/1 

személyű) perspektíva, úgy tűnik, a korai időszakban nem kódolódik elsődlegesen, a másik 

személy hozzáférésére és annak korlátaira bizonyos szituációkban (például kinek miről 

nincs tudása az adott körülmények között) azonban már nagyon korán érzékenyek a 

kisgyermekek (ezt a nézőpontot támogatják a korábban bemutatott kísérleti eredmények, 

mint például: Onishi és Baillargeon, 2005; Southgate és mtsai, 2001, Surian és mtsai, 2007, 

Kovács és mtsai, 2010). 

Másrészt eredményeink ellentmondanak annak a gyakran axiómaként kezelt 

elméleti kiindulásnak (l. Flavell és mtsai, 1974; Aichorn és mtsai, 2006), hogy a vizuális 

hozzáférésen alapuló perspektívaváltás képessége (azaz annak figyelembevétele, hogy mit 

látnak mások, illetve mi saját magunk) alapját képezi a későbbiekben erre ráépülő kognitív 

perspektívaváltási folyamatoknak. Eredményeink azokkal a korábbi vizsgálatokkal állnak 

összhangban, amelyek bizonyították, hogy kisgyermekek már korán érzékennyé válnak 

mások és saját tudásuk közti átfedésre, illetve annak hiányára, és ennek megfelelően 

irányítják viselkedésüket. Egyik legkorábbi előzményként, gondoljunk például O‘Neill 

(1996) vizsgálatára, amelyben kétéves gyerekek több kommunikatív viselkedést mutatattak 

egy tárgy megszerzésének érdekében, ha a gondozó nem volt jelen a tárgy elrejtésénél. 

Azaz meglátásunk szerint, a gyermekek „tapasztalati pillanatfelvételei‖, ahogy azt Perner 

és munkatársai nevezik (Perner és Roessler, 2010), rögzítenek információkat más 

személyek vonatkozásában, s noha nincsenek tudatában annak, hogy ezen felvételek 

vélekedésekből épülnek fel, mégis fel tudják használni az ebből származó információt 

viselkedéses válaszadás során. 
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Kidolgozott vizsgálati elrendezésünk sajátossága, hogy mindkét feltételben több jó, 

illetve rossz válasz van (kettő-kettő), minden esetben jelenlevő céltárgyakkal, amiből 

következően az egocentrizmus felőli megoldási magyarázatot kizárhatjuk, hiszen a gyerek 

saját perspektíváját tekintve mindenhol jelen van és hozzáférhető a céltárgy. Ha a 

klasszikus áthelyezésen alapuló hamis vélekedés feladatokra gondolunk: a gyerekek 

válaszadása során erős befolyásoló erővel bírhat, hogy a két potenciális lehetőség közül az 

egyik helyen ott van a céltárgy, míg a másik lehetséges helyen nincsen semmi. Ezzel 

összefüggésben a szóbeli válaszadás lehet a hibázás másik kulcsa az ilyen típusú vizsgálati 

elrendezésekben, mint arra Southgate és munkatársai rámutattak (2007), hiszen a „hol‖ 

kérdés a céltárgy jelenlegi helye felé irányítja a gyerek figyelmét a helyett a vélekedés 

helyett, amelyet a protagonista birtokolhat a céltárgy lehetséges helyéről. A verbális 

nyomás (hol kérdés) elhagyásával, valamint a céltárgy teszthelyzetből való kiemelésével 

(keresési helyek üresen maradásával) anticipátoros nézési paradigmát alkalmazva az 

említett szerzőknek (Southgate, Senju és Csibra, 2007) sikerült bebizonyítaniuk, hogy már 

25 hónapos gyerekek képesek más személyek vélekedéseinek tartalma alapján előre jelezni 

azok viselkedését. A hamis vélekedés tesztek változatait tekintve, érdemes újra felidéznünk 

a Happé és Loth (2002) által kidolgozott szótanulási feladattal kombinált hamis vélekedés 

helyzetet. Vizsgálatuk tanulsága, hogy a gyerekek képesek mások téves vélekedését 

kezelni abból a célból, hogy azonosítsák egy új szó szándékolt referensét, még mielőtt még 

képesek lennének alkalmazni azt mások cselekvéseinek bejóslására. Azaz a másik 

személlyel közösen megosztott tudásra – amely önmaguk számára is jelentéssel bír, 

informatív (például szótanulás szempontjából) – már jóval korábban érzékenyek a 

kisgyermekek, mint mások vélekedéseinek tartalmára, amely önmaguk számára nem 

hordoz releváns információt (így például a tárgy helye a klasszikus áthelyezéses 

feladatban). E gondolatmenetbe kapcsolható Akhtar, Carpenter és Tomasello (1996) 

vizsgálata is, amelyben a két év körüli kisgyermekek szótanulási feladatban szintén 

tekintettel voltak arra, melyik tárgy jelent újdonságot a felnőtt számára. A kísérlet nem 

nyelvi megfelelőjében (Tomasello és Haberl, 2003) hasonlóan eredményesek voltak a 

kisgyermekek: figyelembe vették melyik tárgy új a felnőtt számára, és azt a kezébe adták. 

Saját vizsgálatunkban a gyermek számára a játékhelyzet tétje a protagonista megóvása, így 

közös tudása az antagonistával, annak figyelembevétele sikeres viselkedésének kulcsa az 

adott kontextusban.  

Milyen más magyarázat állhat annak hátterében, hogy a kisgyermekek korábban 

eredményesek a tudásindukción alapuló konceptuális perspektívaváltási feladatban? A 
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csecsemők mások észleléséről való tudását még fiatalabb, 15 hónapos életkorban 

bizonyította Onishi és Baillargeon (2005) vizsgálata elvárásmegszegési paradigma 

alkalmazásával, amely kísérlet éppen ebből a szempontból kulcsfontosságú számunkra, 

még ha vitathatónak is gondolnánk a szerzők azon állítását, hogy e kísérlet egyértelműen 

bizonyítéka annak, hogy a csecsemők képesek mások téves vélekedéseinek tartalmát 

reprezentálni. A tudás fogalma ez esetben annyit jelent, mi az, amivel a másik személy már 

találkozott, amit észlelt, amiről van információja egy adott kontextusban (Moll és 

Tomasello, 2007). Moll és Tomasello vizsgálatsorozatát felelevenítve (2007; Moll, 

Carpenter és Tomasello, 2011), idevágó fontos kérdés, hogyan regisztrálják a gyermekek 

másik személy tárgyra vonatkozó tapasztalatait. Eredményeik közül fontosnak tartjuk 

kiemelni hogy pusztán a másik személy fizikai jelenléte abba az irányba vezeti a 

kétéveseket, hogy túlbecsüljék a másik személy tudását (információhoz való hozzáférését), 

és nem érzékenyek annak körülményekből adódó változásaira. Azaz elképzelhető, hogy 

vizsgálatunkban az antagonista helyzetének változása (bemegy a zárt kosárba) nem válik el 

olyan élesen a korábbi állapottól a közös perceptuális térben, mint a tudásindukción 

alapuló feladatban az antagonista távozása. Ennek a feltételezésnek ellent mond, hogy az 

antagonista helyzetének változását explicit nyelvi utalások kísérték vizsgálatunk során 

(kiemelve az antagonista kosárba húzódását), hasonlóan egy távozás előtti elköszönéshez 

élőszereplős helyzetekben. Ugyanakkor a két helyzet ilyen módon történő kiegyenlítésének 

igényét szem előtt tartva olyan kontrollvizsgálatot terveztük és hajtottuk végre (amelyet a 

következő fejezetben tárgyalunk), amely e két teszthelyzet közti eltérést (antagonista 

jelenléte, illetve hiánya a tesztkérdés elhangzása során) kiegyenlíti.  

Lehetséges magyarázatként felmerülhet továbbá a normativitás, hiszen a 

gyermekek már igen korai életkorban érzékenyek a szociális világban tapasztalt normákra, 

amelyek követését nemcsak elvárják környezetüktől, de nehezményezik és 

közbeavatkoznak, ha egy másik személy az adott normával ellenkező módon viselkedik 

(Rakoczy, Warneken, Tomasello, 2008; Schmidt, Rakoczy és Tomasello, 2011).  A 

normák elsajátításában egyaránt szerepe van az explicit normatív nyelvi utalásoknak 

(például arról, mire való egy tárgy, l. Rakoczy és mtsai, 2008), valamint magának a 

bemutatás módjának is. Ha a bemutatás osztenzív-kommunikatív kulcsingerek jelenlétében 

történik, amint a Természetes Pedagógia elmélete hangsúlyozza (Csibra és Gergely, 2009), 

az a közvetített információ általános (semmint egyedi) voltára irányítja a figyelmet, vagy 

másképpen szólva a szemantikus és nem az epizodikus (itt és most érvényes) értelmezés 

felé vezeti a gyermeket. Ugyanakkor, mint arra Schmidt és munkatársai (2011) újabb 
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vizsgálatsorozata rámutat, önmagában a bemutató felnőtt személy intencionális cselekvése 

is kiválthatja a háromévesek normatív értelmezését a látott cselekvésről, ami a másik 

személy cselekedetének kijavításában, vagy tiltakozásban nyilvánul meg a nem megfelelő 

viselkedés láttán. E normativitási hipotézis értelmében vizsgálatunkban a  konceptuális 

perspektívaváltási helyzetben a jutalom (a sajt) „helye‖ normatív üzenet a gyermek 

számára: azaz mivel bizonyos tárolók jelölik a sajt állandó helyét, onnan nem szabad azt 

elvenni („ellopni‖), kizárólag az ezen kívüli tárolóedényekből. Noha ezt a jellegzetes 

normatív hozzáállást alapvetően hároméves kortól kezdve érhető tetten (Schmidt és mtsai, 

2011), és vizsgálati mintánk valamivel e korcsoport alatt található (noha viszonylag széles 

életkori sávot ölel fel), amennyiben ezt az értelmezést fogadnánk el, ennek bármilyen más 

ágens esetében is ehhez hasonló választást kell eredményeznie. Azaz saját vizsgálati 

helyzetünkre alkalmazva: mi történne, amennyiben nem az eredeti protagonista, a kisegér 

térne vissza választani, hanem egy másik szereplő? Erre a kérdésre egy ennek megfelelően 

módosított kontrollvizsgálattal nyerhetünk választ, amelyben a választás során 

személycserét alkalmazunk (az ennek megfelelően kialakított kontrollvizsgálat 

eredményeit a későbbiekben tárgyaljuk). 

Vizsgálatunkban az időbeli frissítés (temporal updating), azaz a valóságról alkotott 

modell folyamatos felülírása sem magyarázhatja a megoldási folyamatot (l. McCormack és 

Hoerl, 2007), hiszen a teszthelyzetben mind a négy potenciális helyen hozzáférhetővé válik 

a jutalom. Ugyanakkor érdemes megemlítenünk, hogy a gyerekek jelentős része talán 

éppen ebből kifolyólag – vagy a játékhelyzet motiváló hatásának következményeképp – az 

első választást követően sorban kiválasztotta az összes lehetséges jutalomhelyet (nemcsak 

a jó megoldásokat), ennek köszönhetően csak az első választást tekinthetjük informatívnak. 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az általunk kidolgozott vizsgálati paradigmában a 

helyes megoldás nem igényel valódi második szintű perspektívaváltást (l. Perner és mtsai, 

2003), hiszen mindkét feladat sikeresen megoldható azon az egyszerű elven, hogy mi az, 

amit nem lát vagy nem tud az antagonista, és a sikerességhez nem szükséges feltétlenül a 

különböző perspektívák tartalmának reprezentációja – e tekintetben mindenképpen meg 

kell különböztetünk a klasszikus hamis vélekedés tesztektől. Ugyanakkor a kétféle 

helyzetben mutatkozó teljesítménykülönbség felhívja a figyelmünket arra, hogy a 

perspektívaváltás képességének kibontakozásában különböző folyamatok érhetőek tetten, 

ha külön választjuk és elkülönítve, azonos kognitív követelményeket támasztő 

feladathelyzetben vizsgáljuk a vizuális hozzáférésen alapuló komponenst, illetve a 

tudásindukciót.  
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Vizsgálatunk kidolgozása során törekedtünk arra, hogy mindkét vizsgálati feltétel 

egyforma terhelést jelentsen a gyerekek kognitív feldolgozását tekintve (mind emlékezet, 

mind végrehajtó működések tekintetében), így a teljesítmények közti eltérést ne lehessen 

ezen az alapon magyarázni (l. pl. Nilsen és Graham, 2009). Felmerülhet azonban a 

korábban említett különbség: míg a vizuális feladathelyzetben az atagonista folyamatosan 

jelen van, addig a konceptuális feladatban a tesztkérdés elhangzása, a választás előtt 

elhagyja a helyszínt. Annak biztosítására, hogy igazoljuk, ez a feladathelyzetbeli eltérés 

nem magyarázza a gyermekek közti teljesítménykülönbségeket, a következő fejezetben 

bemutatott kontrollvizsgálatot terveztük.  

 

2.6. A vizuális perspektívaváltási feladat kontrollvizsgálata 

Mint a korábbiakban ismertettük, a két perspektívaváltási feladat összevetése során 

felmerült, hogy míg magában a teszthelyzetben (amikor a protagonista választ) az 

antagonista a tudásindukción alapuló feladatban nincs fizikailag jelen, addig a vizuális 

feladatban a színtéren marad. Noha feltételezhetnénk, hogy az antagonista jelenléte és 

lehetőség látószögének folyamatos monitorozására a helyzetben megkönnyíthetné a 

feladatot, ilyen értelemben tehát e különbségből adódóan jobb teljesítményt várhatnánk a 

vizuális, mint a tudásindukción alapuló konceptuális feladatban (amely mintázattal, mint 

korábban bemutattuk, eredményeink éppen ellentétesek). A két helyzet közti teljes 

megfeleltethetőség biztosítása céljából azonban szükségesnek éreztük a vizuális 

perspektívaváltási feladat kontrollvizsgálatának elvégzését is, amely során az antagonista 

saját perspektívájával megegyező irányba elhagyja a színteret, és a teszthelyzet 

pillanatában éppen úgy nincs fizikailag jelen, mint ahogy a konceptuális feladatban sem 

volt. Így ezzel az eljárásbeli változtatással, valamint ennek explicit verbális kifejezésével a 

feladat során (az antagonista kimondja, amit lát – l. az eljárásban részletesen) igyekeztünk 

még hangsúlyosabbá tenni a hozzáférés változását, ami – mint arra Moll és munkatársai 

(2011) tanulmányukban rámutatnak – gyakran hiányzik a vizuális perspektívaváltási 

helyzetekből, megnehezítve ezáltal a gyerekek számára a sikeres teljesítést. 

 

2.6.1. Vizsgálati személyek  

Kutatásunkban ez alkalommal is harminc 24,7 és 39,5 hónap közötti gyermek vett 

részt (átlagéletkor: 32,256 hónap, szórás: 4,4 hónap), 20 lány és 10 fiú, akiket több 

Budapest környéki bölcsődéből toboroztunk. A kontrollvizsgálatban résztvevő gyerekek 
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átlagéletkora nem tér el az eredeti vizsgálatban résztvevőkétől (t(58)= 0,939  p=0,352 nem 

szign.). 

A kontrollvizsgálatban résztvevő gyerekek a vizuális perspektívaváltási feladat 

kontrollvizsgálata mellett közreműködtek a konceptuális feladat kontrollvizsgálatában is 

(ez utóbbi ismertetésére a következő fejezet tárgya). Így minden gyermek részt vett 

mindkét vizsgálati helyzetben random sorrendben (15 esetben először a vizuális, és szintén 

15 esetben először a konceptuális feladatban), amelyekre két ülés keretében került sor 

(többnyire 5-7 nap különbséggel). Nem került be a végső mintába négy gyermek a 

kooperáció hiánya, további két gyermek eljárási hiba miatt. E kontrollvizsgálatok azonban 

kizárólag az eredeti vizsgálati helyzetekkel kerültek külön-külön összehasonlításra (nem 

pedig egymással), így nem volt szükségünk ezek esetében összetartozó mintás 

elrendezésre. 

 

2.6.2. Vizsgálati eszközök 

 A vizsgálati eszközök pontosan megegyeztek a korábbiakban bemutatott eredeti 

vizsgálat eszközeivel. 

 

2.6.3. A vizsgálat menete 

 A kísérletvezető és a kisgyermek a vizsgálat során egy kis asztalnál egymással 

szemben foglaltak helyet. Minden vizsgálati helyzetben ugyanaz a személy (jelen dolgozat 

szerzője) volt a vizsgálatvezető. 

 

Betanítási fázis 

A betanítási fázis során a kisgyerek megkapta a protagonista figurát (az egeret), és 

megtanulta, hogy az elszalad az antagonista (a macska) elől, aki pedig nagyon szeretné 

elkapni az egeret. Ezt követően elsajátította és begyakorolta, hogy a protagonista célja a 

jutalmak (sajtok) megszerzése. 

 

Vizuális perspektívaváltási kontrollfeladat 

A kisgyermek megnézhette a „szobát‖, a játékteret, annak bútorait, valamint 

megtanulta, hogy az antagonistának van egy kosara, amelyben lepihen, ha elfáradt (A 

cicának van egy kosara. Amikor a cica elfáradt, bemegy pihenni.). A kosár 

elhelyezkedéséből adódóan pedig a benne helyet foglaló antagonista csak előre felé lát ki, 
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míg a háta mögé nem. Így amennyiben az antagonista a kosárban van, az előtte levő két 

helyet látja, míg a mögötte levő kettőt nem. A teszthelyzetben a vizsgálatvezető az egeret a 

kisgyermek kezébe adta, majd a játéktér középső részére állította be a macska kosarát 

(balra vagy jobbra fordítva –véletlenszerűen változott a vizsgálatfelvétel során), aki ezt 

követően pihenni tért a kihelyezett kosárba. A kísérletvezető ezt követően a játéktér mind a 

négy sarkába elhelyezett egy-egy céltárgyat (sajtot), amelyet az egér szeretett volna 

megkaparintani. Ekkor a cica a kosár irányával megegyezően előjött a kosarából, 

észrevételezte a kosár előtt lévő sajtokat (Most már eleget pihentem, elmegyek egy kicsit, 

majd visszajövök. Hmm, látom, itt vannak sajtok.), és egyenesen előre haladva elhagyta a 

játékteret. Ezt a lépést követte a tesztkérdés: „Látod, ebben a szobában mindenhol van egy 

sajt. Ez az egér nagyon éhes. Hova megy az egér a sajtért?‖ Ez esetben is a helyes 

megoldás a macska mögött található két sajt választása lehetett. 

 

2.6.4. Az adatok kódolása 

Valamennyi ülést videokamerával rögzítettünk, és utólag kódoltuk a gyerekek 

választásait a potenciális helyek között. A protagonista figura egy adott helyre rakását, 

valamint a helyre való mutatást, illetve a néhány esetben előforduló fordított választ, azaz a 

jutalom elemelését az adott helyről és a protagonistához szállítását is elfogadható 

választásnak értelmeztük. A minta 40%-át független második kódoló is feldolgozta, a két 

kódoló közti egyezés 100%-os volt (így a Cohen-féle Kappa értéke 1). Egy gyermek 

helyválasztás helyett mást kezdett el játszani a játékfigurákkal, így a válaszát nem 

tekintettük kódolhatónak (de a mintában maradt), így 29 gyermek válaszainak száma 

elemezhető. 

 

2.6.5. Eredmények  

 Ez alkalommal is a gyerekek első választásait elemeztük, amely alapján a 

következő táblázatban (3. táblázat) eredményeket találtuk. A két feladatban kapott 

válaszmintázat nem tér el egymástól szignifikáns mértékben (χ2=0,845 df=1 p=0,358; 

Fisher-próba: p=0,438 nem szign.), azaz a gyermekek hasonló mértékben sikeresek a 

vizuális perspektívaváltási feladat mindkét típusában.  
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3. táblázat: Az első választások sikeressége az eredeti vizuális perspektívaváltási 

feladatban, valamint annak kontrolljában 

első választások jó válasz rossz válasz binomiális próba 

vizuális feladat 47% (14 fő) 53% (16 fő) p=0,856 nem szign. 

vizuális 

kontrollfeladat 
41% (12 fő) 59% (17 fő) p=0,458 nem szign. 

 

2.6.6. Eredmények értelmezése 

 A bemutatott eredményekből látható, hogy a gyermekek teljesítményében nem 

okoz különbséget az antagonista jelenléte vagy távolmaradása a teszthelyzet során, 

ugyanúgy véletlenszerűen választanak, ha folyamatosan monitorozhatják az antagonista 

perspektíváját, mintha erre nincsen lehetőségük. Figyelembe kell vennünk mindazonáltal a 

véletlenszerű választások magyarázatának azt a nehézségét, hogy az egyéb tényezők 

szerepének kizárásában nagyobb a bizonytalanság. Ugyanakkor e kísérletsorozat 

eredményeinek értelmezésében, úgy véljük, a különböző változatok összevetésén keresztül 

mégis fontos támpontot nyújt mind az eredeti vizuális perspektívafeladatban, mind annak 

kontrollváltozatában talált véletlenszerű választási mintázat. 

 

2.7. A konceptuális perspektívaváltási feladat kontrollvizsgálata 

 Annak érdekében, hogy meggyőződhessünk arról, milyen mértékben általánosítják, 

és tulajdonítják a gyermekek egy másik személynek a protagonista választását, amely az 

antagonista adott helyzetben érvényes tudásából, illetve nem tudásából következik, 

kontrollvizsgálatot terveztünk. Célunk annak feltárása, hogyan választanak a gyermekek az 

adott vizsgálati helyzetben, ha a választó figura nem a protagonista, hanem a vele 

egyidejűleg jelen levő, azonos tudással rendelkező, de a protagonista és antagonista 

relációján kívül álló másik személy. E vizsgálati változat bevezetésével egyidejűleg 

lehetővé vált eredményeink normativitási hipotézisből (Schmidt és mtsai, 2011) következő 

lehetséges értelmezési módjának empirikus ellenőrzése is, hiszen a vizsgálati helyzet által 

esetlegesen sugallt „normatív üzenetnek‖ (ez a sajt helye, innen nem vehetjük el) minden 

választó személyre egyaránt érvényesnek kell lennie.  
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2.7.1. Vizsgálati személyek  

A résztvevő személyek megegyeztek a vizuális kontrollfeladatban részt vevő 

gyermekekkel: harminc 24,7 és 39,5 hónap közötti gyermek (átlagéletkor: 32,256 hónap, 

szórás: 4,4 hónap), 20 lány és 10 fiú, akiket több Budapest környéki bölcsődéből 

toboroztunk. A kontrollvizsgálatban résztvevő gyerekek átlagéletkora nem tér el az eredeti 

vizsgálatban résztvevőkétől (t(58)= 0,939  p=0,352 nem szign.). Minden gyermek részt 

vett a korábban bemutatott vizuális kontrollfeladatban is (random sorrendben: 15 esetben 

először a vizuális, és szintén 15 esetben először a konceptuális kontrollfeladatban), 

amelyekre két ülés keretében került sor (többnyire 5-7 nap különbséggel). Nem került be a 

végső mintába négy gyermek a kooperáció hiánya, további két gyermek eljárási hiba miatt. 

 

2.7.2. Vizsgálati eszközök 

 A vizsgálati eszközök pontosan megegyeztek a korábbiakban bemutatott eredeti 

konceptuális perspektívaváltási feladat eszközeivel. Az egyetlen újdonságot egy rongybaba 

jelentette (kép a mellékletekben), amelyet a cica és egérfigurák mellett szintén bevezettünk 

a játékhelyzetbe.  

 

2.7.3. A vizsgálat menete 

 A kísérletvezető és a kisgyermek a vizsgálat során egy kis asztalnál egymással 

szemben foglaltak helyet. Minden vizsgálati helyzetben ugyanaz a személy (jelen dolgozat 

szerzője) volt a vizsgálatvezető. 

 

Betanítási fázis 

A betanítási fázis során a kisgyerek megkapta a protagonista figurát (az egeret), és 

megtanulta, hogy az elszalad az antagonista (a macska) elől, aki pedig nagyon szeretné 

elkapni az egeret. Ezt követően elsajátította és begyakorolta, hogy a protagonista célja a 

jutalmak (sajtok) megszerzése. Ezt követte a rongybaba (Bori baba) bemutatása is: „Itt van 

még Bori baba, ő is itt lakik a cicával és az egérrel.” 

 

Konceptuális perspektívaváltási kontrollfeladat 

A kisgyermek alaposan szemügyre vehette a négy tárolót, mialatt a vizsgálatvezető 

megkérte, hogy mindegyikbe helyezze bele legalább egyszer az egeret – biztosítandó, hogy 

a gyerek egyforma figyelmet szenteljen mindegyiknek. Ezt követően a vizsgálatvezető a 
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gyerek kezébe adta az egeret, majd véletlenszerűen kiválasztott két egyforma tárolót és 

megmutatta a kisgyermeknek, hogy a macska tudja, hogy „ezekben szokott lenni a sajt, itt 

van a sajtok helye‖ (ezalatt a macska figurával körbe járta ezeket a tárolókat). Ezt követően 

a macska kilépett a játéktérből (a vizsgálatvezető ölébe), és a teszthelyzetben nem volt 

látható a gyermek számára („A cica most elmegy egy kicsit, de majd visszajön”). Ezt 

követően Bori és a kisegér is elhagyta a színteret („Most elmegy a kisegér és Bori is, de 

majd visszajönnek.”).  

A vizsgálatvezető ezek után mind a négy tárolót egy vonalban, kevert sorrendben, 

egyenlő távolságban egymástól az asztalra helyezte (köztük a sajtok helyeként megjelölt 

kettővel). Ez alkalommal azonban elsőként Bori baba érkezett vissza: „Nézd, visszajön 

Bori. Hova megy Bori a sajtért?” Ezt követően visszatért a kisegér is: „Nézd, visszajön a 

kisegér is. Hova megy a sajtért?” 

 

2.7.4. Az adatok kódolása 

Valamennyi ülést videokamerával rögzítettünk, és utólag kódoltuk a gyerekek első 

választásait a potenciális helyek között. A babafigura egy adott helyre rakását, valamint a 

helyre való mutatást is elfogadható választásnak értelmeztük. A protagonista figurával 

(egér) a játék lezárásának érdekében ugyan kértünk ezt követően választást, de ennek 

eredményeit nem elemeztük, tekintve, hogy sok esetben addigra már a gyerekek elvették a 

helyükről a jutalmakat, így az eredeti teszthelyzet jelentős mértékben megváltozott. A 

minta 40%-át független második kódoló is feldolgozta, a két kódoló közti egyezés 100%-

os volt (így a Cohen-féle Kappa értéke 1).  

 

2.7.5. Eredmények 

Amint a 4. táblázat összefoglalása mutatja, a gyerekek válaszadási mintázata a 

konceptuális kontrollfeladatban véletlenszerű választási mintázatot tükröz (binomiális 

próba p=0,362). 
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4. táblázat: Az első választások sikeressége az eredeti konceptuális perspektívaváltási 

feladatban, valamint annak kontrolljában 

első választások jó válasz rossz válasz binomiális próba 

konceptuális feladat 73% (22 fő) 27% (8 fő) p=0,016* 

konceptuális 

kontrollfeladat 
60% (12 fő) 40% (18 fő) p=0,362 nem szign. 

 

A konceptuális feladatban, illetve annak kontrolljában a gyerekek válaszadási 

mintázata nem tért el szignifikáns mértékben (χ2=1,200 df=1 p=0,273), ami a választási 

tendencia hasonló irányára utalhat, noha amennyiben elkülönítve vizsgáltuk a gyerekek 

teljesítményét a két helyzetben: a véletlen választáshoz képest az eredeti vizsgálati 

helyzetben szignifikáns eltérést tapasztaltunk (binomiális próba: p=0,016 szign.). 

 

2.7.6. Eredmények értelmezése 

 A bemutatott eredmények tükrében úgy tűnik, hogy a két-három éves gyermekek, 

amennyiben egy független, harmadik szereplő tér vissza választani: nem alkalmazzák 

következetesen a protagonista esetében érvényes választási tendenciát (és véletlenszerűen 

választják ki számára a jutalom helyét). Vagyis úgy tűnik, különbséget tesznek abban, kire 

vonatkoztatható, kire érvényes az adott helyzetben megszerzett tudás, illetve annak a 

hiánya. Azaz bár a kisgyerekek információszerzése, mint korábban utaltunk rá, érzékeny a 

másik személy megismerésének korlátaira, ami abban az értelemben perspektívafüggetlen 

általános információgyűjtésnek tűnhet, hogy a saját szubjektív perspektíva (még) nem 

elsődleges és kitüntetett szerepű; ám olyan értelemben mégis perspektívafüggő, hogy az 

egyes vonatkozó tartalmak birtokosai kódolódnak benne (például az adott 

információegység kire érvényes). Azaz bár a szituációfüggetlen, általános (vagy 

szemantikus) tudásra való érzékenység jellemzi a korai életéveket (Csibra és Gergely, 

2009; Király, 2002), az mégiscsak az adott szituációhoz, illetve a szituációban jelen levő 

személyekhez (elmékhez) kötött. 

Az eredmények magyarázatánál ez esetben is figyelembe kell vennünk a 

gyermekek véletlenszerű választási tendenciáját, amiből kifolyólag az egyéb tényezők 

szerepének kizárásában lehet bizonytalanság. Álláspontunk szerint, egyrészt lévén a másik 

személy pontosan ugyanúgy látja jutalmak általános és egyszeri helyét, akár a protagonista, 
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ám az adott reláción, az antagonista és a protagonista viszonyán (a macska próbálja elkapni 

az egeret) kívül áll, rá nem érvényesek a választási korlátok, ezért nem is szükséges, hogy 

következetesen az „itt és mostban‖ érvényes (antagonista számára nem ismert) helyről 

válasszon jutalmat. Másrészről úgy véljük, hogy az adott információtartam 

általánosításának határaira mutat rá eredményünk, hiszen a gyermekek protagonista 

választását nem terjesztik ki egy másik személy irányába. Azaz a kontrollvizsgálat 

eredménye nem támasztja alá korábban felvetett normatív hipotézist (Schmidt és mtsai, 

2011) mint alternatív magyarázati keretet, hiszen ha a gyermekek válaszai normatív 

döntést tükröznének, a jutalom helyéről való „elvétele, elemelése‖ ugyanúgy tiltott terület 

kellene legyen a másik személy, akár a protagonista számára. Így összességében 

mondhatjuk, hogy a protagonistával történő választások az eredeti vizsgálati helyzetben 

valóban az adott szituációban (és relációban) érvényes, a protagonistára (és nem bármely 

más személyre) kiterjedő döntést tükröznek, azaz a tudáshozzáférésből fakadó elvárások és 

cselekedetek az azt birtokló személyhez kapcsolódnak. 
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3. Az autonoetikus emlékezésmód kibontakozásának pillére: 

a narratív nyelvi támpontok  

3.1. Elméleti áttekintés 

A korai életévek feladata a kisgyermekek számára elsősorban a tudásfelhalmozás: 

önmagukról, a világról egyre több és több információt szereznek, szavakat sajátítanak el, a 

fizikai világ megismerése mellett fokozatosan sajátítják el az őket körülvevő szociális világ 

működésmódját is. Az emlékezés képessége sem más, mint társas tanulási folyamat 

eredménye, a kisgyermekek fokozatosan válnak képessé arra, hogy egy-egy átélt eseményt 

megosszanak környezetük tagjaival.  

Ha végig tekintünk azon a folyamaton, hogyan is bontakozik ki az önéletrajzi 

emlékezet, egy dinamikus, önszerveződő folyamatot láthatunk, amely mind a kognitív 

fejlődés (pl. kognitív szelf megjelenése; mentális állapotok megértése), mind a 

szociokulturális környezet formáló hatása alatt áll. A kialakuló, új emlékezeti rendszer 

komplexitása folyamatosan növekszik: egyre bonyolultabb, egyre kiterjedtebb struktúrát 

hozva létre (Nelson és Fivush, 2004). A kisgyermekek korai, preverbális időszakban tetten 

érhető eseményfelidézései deklaratív, és ezen belül noetikus emlékezeti teljesítményt 

jelölnek, mivel nélkülözik az első személyű perspektívát és a személyes megtapasztalás 

élményét, tulajdonképpen tényszerű eseményleírások (Király, 2004). Egy-egy nap 

történéseinek felidézése a korai életszakaszban a mindennapok szokásos eseményeire, 

fordulataira hagyatkozik, a közös, az általános sajátosságok forgatókönyvszerű vázait őrzi. 

Vagyis ekkor még hiányzik belőlük az autonoetikus tudatosság, amely az önéletrajzi 

emlékezet sajátja: élményszerűség és éntudatosság összekapcsolódása (Kónya, 2004). 

Felmerül a kérdés, vajon hogyan jutunk azon személyes tudás birtokába, amely az egyedi 

életpillanatokat és átfogó élet-narratívákat közvetíti a számunkra? Mi támogatja ezt a 

jelentős fejlődési ugrást 3-5 éves kor környékén, amikor a gyerekek képessé válnak valódi, 

személyes perspektívával rendelkező, élményszerű emlékek előhívására? 

 

3.1.1. Szelf az időben 

Számos bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy mind az állatok (pl. Suddendorf és 

Corballis, 1997 és 2010; Morris, 2001), mind az egészen kisgyermekek képesek 

eseményszekvenciák elsajátítására (Bauer, 2000; Király, 2002), amelyhez érzékenynek kell 
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lenni a történések időbeli rendjére (mi miután következik az adott esemény 

forgatókönyvében). De mindezek a rendelkezésre álló empirikus eredmények valódi 

bizonyítékai lennének a mentális időutazásra való képességnek (Tulving, 1983, 1985b, 

2002)?  

A korai eseményemlékezetet kutató szerzők egy jelentős része, akik az utánzás 

módszerét alkalmazzák (mint például Patrícia Bauer és munkatársai vagy Harlene Hayne 

és munkatársai) amellett érvelnek, hogy az utánzásban kifejezésre kerülő korai emlékek 

már az első életévben egyedi eseményeket jelenítenek meg, azaz a múlt egyedi, 

megkülönböztetett időbeli történéseit (pl. Bauer, 1996; Bauer és mtsai, 2000; Hayne, 

MacDonald és Barr, 1997; Hayne, Boniface és Barr, 2000; Rovee-Collier, 1997). E 

gondolatmenetet több kutató is követi olyan vizsgálati helyzetek során (így például Hayne 

és Imuta, 2011), amelyekben sorozatos tárgyrejtési, illetve tárgykeresési feladatok 

alkalmazásával kísérlik meg bizonyítani, hogy a gyerekek már egészen korán képesek egy-

egy esemény idői komponensének kezelésére, amelyet az epizodikus emlékezet korai 

megnyilvánulásának tekintenek.  

Más kutatók (mint Katherine Nelson vagy Robyn Fivush), akik többnyire verbális 

emlékbeszámolókat gyűjtenek a kisgyermekektől, ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy 

a korai életévek jellemző sajátossága, hogy a gyermekek az események belső szerkezetét, 

idői (egyben lényegi) vázát (leírását) őrzik meg hosszú távon, s nem magát az egyedi 

tapasztalatot (kontextuális, a tapasztalás eredetére vonatkozó információkkal). Az 

emlékezeti rendszer 4-5 éves korra tehető átalakulásával, az önéletrajzi emlékezet 

kibontakozásával (Nelson, 1993, 1996; Nelson és Fivush, 2000, 2004; Perner és Ruffman, 

1995, Perner, 2000a, 2000b) válik lehetővé a fejlődés során az egyedi időpillanatok 

élményszerű előhívása. Az ezt megelőző időszakban az eseményeket a maguk egységében 

viszonylag rövid időre őrzi meg az emlékezet – ez a korai időszak sokkal inkább az 

általános tapasztalatok felhalmozásának időszaka. 

Az idő fogalmának kialakulása fejlődés során mind a pszichológusokat, mind a 

filozófusokat egyaránt foglalkoztatja. Míg egyes szerzők (mint például Campbell, 1997) az 

időbeliség felől közelítik meg a kérdést, és úgy érvelnek, hogy bár a kisgyermekek a 

forgatókönyvek elemeit képesek ugyan sorrendbe állítani, de ezeket az időben egymáshoz 

képest (és ebben a láncban önmagukat) sokáig nem tudják elhelyezni. Cristoph Hoerl 

(1999, 2008) éppen ellenkező irányból közelíti meg a kialakulás folyamatát, feltételezve, 

hogy az oksági kapcsolatok megértésében gyökerezik az időbeliség fogalma, így az 

időbeli-oksági következtetés szerepét állítja a fejlődési folyamat középpontjába. Azaz korai 
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időfogalmaink kisgyermekkorban eseménycentrikusak (vagyis külső referenciakeretbe 

rendezhetőek), és nélkülözik az idő önreflexív felfogását, azaz nem tekinthetőek valóban 

perspektivikus reprezentációknak, nincsen bennük lehetőség az első személyű tapasztalat 

lehorgonyzására (McCormack, 1999). A valódi epizodikus rekollekció – a múlt egy 

megkülönböztetett időpillanatának élményszerű, szubjektív perspektívából történő 

felidézésére – tehát fejlődési folyamat eredménye, az időbeli perspektíva kibontakozását 

igényli. Egyes szerzők más-más állomást tekintenek kitüntetett fontosságúnak e fejlődési 

út mérföldkövei során, Joseph Perner (2000a, 2001) a metareprezentáció kialakulásának 

szükségességét hangsúlyozza (mely elméletre még a későbbiekben részleteiben 

visszatérünk), míg Hoerl az éntudatosság oki szerepére helyezi a hangsúlyt. Ez utóbbi 

megközelítésben egyrészt saját időbeli helyzetünkre való reflektálás képessége (mely 

magába foglalja, hogy a jelen egyike a lehetséges időbeli perspektíváknak), másrészt a 

szelfkoncepció folyamatos fenntartása az időn át (kiterjesztett szelf, melynek szemléletes 

empirikus példája Povinelli és munkatársai 1996-os vizsgálata) a kapcsolat éntudatosság és 

időbeli perspektívaváltás képessége között. Ebben a fejlődési folyamatban pedig a 

környezetnek, a szülőkkel folytatott közös emlékfelidézéseknek meghatározó szerepe van, 

hiszen eltávolítanak a jelentől és megtanítanak a múlt bizonyos történéseire fókuszálni. 

Mindez pedig átvezet bennünket a narratív fejlődés önéletrajzi emlékezet 

kibontakozásában betöltött szerepe felé (Hoerl, McCormack, 2005; Nelson és Fivush, 

2000, 2004). 

Katherine Nelson dinamikus modelljében (2007) a szociális tapasztalatok 

előremozdító erejét hangsúlyozza, amelynek köszönhetően a szelfszerveződés újabb és 

újabb szintjei bontakoznak ki. Elméletében a kiinduló alapszintet a tudatosság jellemzi, 

majd ezt követi a szociális szint kibontakozása, melynek alapjai a közös figyelmi 

helyzetben, a rutinok környezettel való megosztásában gyökereznek. Ezen társas 

tapasztalatok tárják fel a szelf másokhoz való viszonyának, perspektívájának eltéréseit 

(kognitív elnevezésű harmadik szint). Saját és mások tapasztalataiból fakadó 

különbözőségek megértése vezet a reflektív szelf felfogás felé, amely összekapcsolja a 

szelf múltbeli és jelenbeli állapotait egymással (negyedik: reflektív szint). A narratívumok 

elsajátításán keresztül pedig lehetővé válik saját és mások tapasztalatainak magas szintű 

integrációja (ötödik, narratív szint), amely az írott nyelv és szimbólumok elsajátítása által 

a közösségi tudásrendszerek kultúrákon átívelő kiterjesztése felé mutat (hatodik, kuturális 

szint). 
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Ezzel az elképzeléssel rokonítható Tomasello (Tomasello és Moll, 2010) érvelése, 

amely szerint a humán kogníciót alapvetően az interakcióban való részvétel (a szándékok 

megosztásán keresztül) alakítja, ennek köszönhetően különféle perspektívákkal gazdagított 

kognitív reprezentációk épülnek ki. A perspektívák különbözőségének felismerése pedig a 

megosztott vagy közös figyelmi helyzetben gyökerezik. A közös vagy megosztott 

kooperatív cselekedeteket a következők határozzák meg: (1) a közös célok melletti 

elköteleződés, (2) a reciprok és komplementer szerepek, amelyek nélkülözhetetlenek a 

céleléréshez, valamint (3) az együttműködési motiváció.  

Fivush és Nelson (2006) gondolatmenetében a gyerekek a szülők által 

kezdeményezett emlékező beszélgetéseken keresztül (különösen, ha azok belső állapotokat 

érintenek) fokozatosan megértik saját maguk és másuk múltra vonatkozó tapasztalatait, 

ami elvezet az időben kiterjesztett szelf (és az időben kiterjesztett másik) megértése felé. 

Egyrészt a múltról való beszélgetés eltávolít a jelentől, és a figyelem középpontjába egy 

múltbeli esemény mentális reprezentációját állítja, ez az esemény pedig lehet a másik 

személlyel közösen átélt megosztott vagy egyéni tapasztalat. Másrészt ezek a 

beszélgetések egyedülálló lehetőséget nyújtanak az érzések, vélekedések megosztására, 

amelyen keresztül a múltbeli énállapot és a jelenbeli énállapot között kapcsolatot teremt. A 

fejlődési folyamat kulcsfontosságú állomása három éves kor körül ebben a 

megközelítésben a „reprezentációs emlékezet elméletének‖ (representational theory of 

memory; Fivush, 2001) kialakulása, amikor a gyerek a közös emlékezések folyamán 

megértik, hogy mások nem vagy másképpen emlékeznek ugyanarra az eseményre 

különböző időpontokban, illetve mások emlékei eltérhetnek a sajátjaiktól. Azaz az emlék 

nem puszta reprodukciója egy adott eseménynek, hanem reprezentációja, és minden 

eseményről egy-egy személynek egyedi emléke van, ezen az egyediségen keresztül pedig 

összekapcsolódik a szelf és az emlékezet. Ennek a fejlődési kapcsolatnak a mozgatórugóját 

a közös szóbeli emlékezés alapját nyújtó narratívák elsajátítása jelenti, különös tekintettel, 

az érzelmek, a belső mentális állapotok kifejeződésére a múltbeli események 

vonatkozásában, mind magunkra, mind másokra vonatkozólag. A perspektívák ütközése 

egy-egy közös emlékezés során különösen fontos akkor, amikor nem az esemény 

megtörténte vagy meg nem történte a kérdés, hanem annak szubjektív értékelése (például 

ki milyennek találta a kirándulást, mit érzett akkor), ami az emlékezet elméletét 

perspektívával gazdagítja (perspectival theory of memory). Összefoglalóan azt 

mondhatjuk, bár ez az álláspont (Fivush, 2001) nem vonja kétségbe a kognitív tényezők 

fejlődésének szerepét (mint például tudatelméleti fejlődés), de nagyobb hangsúlyt 
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helyeznek elméletükben a szociális kontextusba ágyazottság szerepére: a narratívumok 

fejlődése a közös emlékező beszélgetések során a kulcs az emlékek reprezentációs 

természetének, majd azok szubjektív értékelésének megértése felé. A személyes múlt, az 

egyes szám első személyű tapasztalatok megélése és ezen keresztül a szelf időbeli 

kiterjesztése az önéletrajzi emlékezet kibontakozásának alapvető építőköve.  

 

3.1.2. Az idő urai: múlt, jelen és jövő láncolata 

Önmagunk elhelyezése az események sorában azonban nem csupán a múlt és jelen 

viszonylatában kihívás, ugyanígy a jövőbeli események tapasztalást megelőző elképzelése, 

tervezése során is (l. Atance és O‘Neill, 2001; Szpunar és McDermott, 2008). Az utóbbi 

évek kutatásiban egyre inkább előtérbe került a kérdés, hogyan ragadható meg a jövőbeli 

epizódok tervezésének képessége, illetve hogyan bontakozik ki e képességünk a múltra 

való személyes emlékek előhívásának tükrében (Szpunar és McDermott, 2008). Az 

epizodikus jövőbeli gondolkodás, vagy epizodikus jövőbelátás (episodic future thinking, 

Atance és O‘Neill, 2001), a prospekció (Sudendorf és Corballis, 2007) különféle 

terminusai ugyanannak a jelenségnek, amikor személyes perspektívából elővételezünk 

egy-egy jövőben várhatóan megtörténő eseményt.   

Az idővel kapcsolatos fogalmak verbális kezelését illetően, tudjuk, hogy míg a 4 

éves gyerekek többsége, addig csak néhány 3 éves válaszolja meg a tegnapra, illetve 

holnapra vonatkozó kérdéseket, de mindkét korosztályon belül közel azonos arányban 

felelnek múltra és a jövőre vonatkozóan (Busby és Suddendorf, 2005) – azaz 

párhuzamosnak tűnik ezen időbeli fogalmak szóbeli használatának kibontakozása. 

Ugyanakkor a vizsgálati módszer jellegéből adódó probléma, hogy egy olyan jellegű 

kérdés, mint például a mit csináltál tegnap, forgatókönyveket (is) mozgósít, így nem 

feltétlenül igényel specifikus eseményfelidézést. 

Ebben a korai 3 és 5 éves kor közötti időszakban leleményes problémahelyzeteket 

segítségével szavak nélkül is megragadhatóvá válik mind a múltbeli, mind az jövőbeli 

epizódokra irányuló gondolkodás, s így talán jobb eséllyel kerülhetjük el a 

forgatókönyvekre épülő emlékbeszámolók csapdáját. Suddendorf és munkatársai 

(Suddendorf, Nielsen és von Gehlen, 2011) olyan új vizsgálati eljárást dolgoztak ki, 

amelyben a gyerekeknek egy jövőbeli probléma megoldásra gondolva kellett játéktárgyat 

(eszközt) választaniuk, így például a megfelelő kulcsot a korábban látott doboz 

kinyitásához. Kísérletsorozatukban, amely során a késleltetés hosszát, illetve a 
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helyszíneket (ugyanaz a szoba vagy egy másik) szisztematikusan változtatták, igazolták, 

hogy az időbeliségnek van szerepe: a gyerekek teljesítménye az eltelt idő függvényében 

változott. Vizsgálatuk eredményei szerint négyéves gyerekek már képesek előre látni, 

hogyan oldjanak meg egy új problémát a közeljövőben, amelyhez azonban – azontúl, hogy 

felismerik és azonosítják a céltárgyat mint a probléma megoldását, és világosan megértik a 

jövőre vonatkozó instrukciót – emlékezni kell magára a problémahelyzetre is. Az ilyen 

jellegű vizsgálatok kihívása éppen ebben rejlik: az epizodikus előhívás vagy az epizodikus 

tervezés, illetve ezek egyedi tapasztalata a vizsgálat során nem válaszható el egymástól. 

Nem dönthetjük el, hogy a háromévesek gyenge teljesítményének oka pusztán a felejtésnek 

köszönhető, annak, hogy nem tudják előhívni a korábbi egyedi tapasztalatot, vagy magára 

az epizódra vonatkozó tervezési folyamat gyengesége áll a háttérben. Izgalmas továbbá, 

hogy amennyiben a gyerekek képesek voltak szavakkal is megindokolni a tárgyválasztás 

okát a jövőbeli problémamegoldáshoz, 93%-ban helyesen is választottak tárgyat; míg ha 

nem tudták elmondani, megoldást tekintve csak 33%-ban voltak sikeresek. 

Érdemes ezen a ponton idekapcsolnunk McCormack és Hoerl 2007-es vizsgálatát, 

amelyben arra voltak kíváncsiak hogyan értik meg a gyerekek az események sorrendjének 

jelentőségét -– azt, hogy egy későbbi esemény érvénytelenítheti a korábbit –, a 

kimenetelek vonatkozásában. Amennyiben a gyerekek megfigyelhették a babák 

tevékenykedését a babaházban (egészen pontosan melyik baba mikor használta a hajkefét, 

és aztán hová tette) elejétől a végéig látták az egyes történéseket, a háromévesek is 

megoldották a feladatot (azaz hol van az eseménysor végén hajkefe), míg ha nem 

figyelhették meg, hiába emlékeztek minden egyes lépésre és azok sorrendjére külön-külön, 

ezeket nem tudták időbeli sorrendbe fűzve ok-okozati láncba rendezni – még a négyévesek 

sem. Ez az időbeli-oksági következtetés képessége (temporal-causal reasoning), amely 

feltétlenül szükséges az eredményes jövőbeli céleléréséhez éppúgy, mint a múltbeli 

események kimenetének megértéséhez. Ahhoz, hogy sikeres lehessen egy gyermek, akár 

egy egyszerűbb tervezést igénylő feladat során (mint például a Hanoi-torony), tisztában 

kell lennie az események időbeli sorrendjének ok-okozati következményeivel. Ez a 

képesség újabb vizsgálatok tanulsága szerint már ötéves kor előtt is tetten érhető, 

amennyiben elég egyszerű és támogató a feladathelyzet, azaz kevés időbeli állomást érint 

úgy, mint McColgan és McCormack újabb vizsgálatában (2008), ahol az események 

időbeli sorrendjét a téri pálya vizuálisan is tükrözte a gyermekek számára. Ötletes 

vizsgálatukban az állatkerti látogatás állomásait jelző játékketrecek csupán egyirányú 

előrefelé történő haladást tettek lehetővé, ugyanis világos téri ívet jelöltek ki az 
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eseménysor számára, megkönnyítve a rejtély megoldását, annak felderítését, melyik 

ketrecnél maradhatott Molly baba fényképezőgépe. Ilyen feladathelyzetben, amennyiben a 

múltra és nem a jövőre vonatkozott a feladat, már a négyévesek is eredményesek voltak. A 

kérdés azonban nyitva marad, mi magyarázhatja, ha négyéves korban a fejlődés útján 

valóban elválik egymástól ez a képesség múlt, illetve jövő vonatkozásában (előbbi javára). 

Amint a szerzők is kiemelik, nem állíthatjuk, hogy valóban mentális időutazás történik (l. 

Tulving, 1983), amint ezt a fogalmat a felnőtt emlékezet-irodalom kezeli, azaz az adott 

események szelfreleváns újraélése nem bizonyítható ilyen problémahelyzetek megoldása 

során, ugyanakkor valahol itt ragadható meg annak a fejlődési folyamatnak a gyökere, 

amely az események oksági láncolatának időbeli megértésével lehetővé teszi az én-tudatos 

reflexió kibontakozását. Hiszen hiába tudják a gyerekek események időbeli helyét 

reprezentálni (és ilyen módon utánozni cselekvéssorokat), ez nem jelenti azt, hogy el 

tudják helyezni ezeket egy bizonyos időpillanatban (McCormack és Hoerl, 2001) – legyen 

az akár a múlt, akár a jövő egy megkülönböztetett momentuma. 

Russel és munkatársai (Russel, Alexis és Clayton, 2010) egy jövőbeli esemény 

előzetes újraélésének szerepét hangsúlyozzák, amelynek egy lehetséges empirikus 

megragadási módja a személyes (egyes szám első személyű) perspektíván keresztül 

történhet. A perspektíva pedig tükröződik a környezethez való téri reláció leképezésében. 

Ezzel a kitétellel új szempontot emelnek be az epizodikus jövőbeli gondolkodás 

gyermekkori vizsgálatába: álláspontjuk szerint nem csak az szükséges, hogy a gyermek ki 

tudja választani milyen eszközre lesz szüksége egy későbbi helyzet során, hanem arra is, 

hogy milyen eszközre egy bizonyos téri pozícióban az adott jövőbeli szituáció során. Egy 

asztali labdajátékba vonták be a gyermeket, amelyben a labdát egy szívószál fújásával 

lehetett irányítani, s amely játék egyik oldala (a kék oldal) csak egy nagy dobozon állva 

volt elérhető a kisgyermekek számára. A gyerekekkel először a másik, piros oldalon 

játszottak, majd arra voltak kíváncsiak, hogy választanak a gyerekek hat lehetséges tárgy 

közül (csak kettő funkcionális: a szívószál és a doboz) a kék oldalon történő játékhoz. A 

feltett kérdések során szisztematikusan variálták az igeidőt (múltra, jelenre vagy jövőre 

irányult) és a perspektívát (saját vagy másik gyerek). A jövőbeli helyzetre irányuló 

kérdésekben a 3 éves gyerekek gyengén, míg az 5 évesek jól teljesítettek, 4 évesek 

esetében pedig azt az érdekes eredményt kapták, hogy jövőbeli szituációk esetében 

kevésbé tudják megválaszolni a saját magukra, semmint egy másik gyerekekre vonatkozó 

kérdéseket. A szerzők érvelés szerint elképzelhető, hogy a másik személy szükségleteinek 

elővételezése (időtől függetlenül) önmagában mozgósítja a képzeleti erőforrásokat, így 
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epizodikus elővételezés – amely még nehéz feladat számukra – csak saját maguk 

vonatkozásában történik. Másik felvetésük, hogy ebben az időszakban bontakozik ki a 

perspektívaváltási képesség második szintje, amelynek a gyakorlása hibákat eredményez (a 

másik nézőpontjának elképezésével hangsúlyt kapnak a nem funkcionális tárgyak is). 

Ugyanakkor számos más esetben, kognitív funkció vizsgálatánál nem találtak különbséget 

a saját és másik perspektívájából történő válaszadás között (pl. Wellman, Cross és Watson, 

2001; Jacques, Zelazo, Kirkham és Semcesen, 1999), és ez a kutatás sem talált eltérést 

jelen idejű válaszadás esetében. Mindezek az eredmények véleményünk szerint abba az 

irányba (is) mutathatnak – összhangban a perspektívaváltási képesség fejlődése kapcsán 

korábban felvetett érvelésmenettel – hogy a hétköznapi intuíciónkkal szemben, úgy tűnik, 

korai életkorban a perspektívafüggetlen információgyűjtési mód az elsődleges (amely 

során ugyanakkor a gyerekek támaszkodnak más ágensekre mint önmaguktól 

megkülönböztetett információforrásokra). Ennek értelmében feltételezhetjük, hogy a szelf 

projektálása az időben, és ezeknek a szelfállapotoknak ok-okozati láncban való 

összekapcsolódása (Király, 2002, Povinelli és Simon, 1998), akár az időben előre, akár 

visszafelé haladunk nehezebb feladatnak bizonyul, mint egy másik személy 

perspektívájának felvétele (különösen, ha ahhoz elegendő egy első szintű, kizáró 

perspektívakezelési mód), akár egy adott viselkedés anticipálása során. 

 

3.1.3. Az epizodikus emlékezet kísérleti vizsgálatának lehetőségei kora 

gyermekkorban 

 Az epizodikus emlékezet vizsgálata preverbális korban (vagy az állatvilágban, így 

például: Kornell, 2009; Martin-Ordas, Haun, Colmenares és Call, 2010) nagy kihívást 

jelent a kutatók számára, lévén éppen az adott esemény élményszerű újraélésének megléte 

vagy hiánya (azaz a rekollekció), a folyamat introspektív jellegének köszönhetően nem 

hozzáférhető külső megfigyelő számára. Így csak közvetett módon következtethetünk arra, 

történik-e valójában mentális időutazás (Tulving, 1983) egy-egy eseményfelidézés során, 

vagy a gyerekek általános, forgatókönyvszerű tudásalapú információt idéznek vissza, 

személyes, énre vonatkozó elemek nélkül (Király, 2002). 

Néhány emlékezetfejlődést vizsgáló iskola a rejtési helyek és ezekhez kapcsolódó 

tárgyak megjegyzéséből, azaz a tárgyak későbbi sikeres megtalálásából következtet arra, 

hogy már korai időszakban beszélhetünk epizodikus emlékezeti működésről (Hayne és 

Imuta, 2011; Imuta, Davis, Gross, Hayne, 2010). Saját álláspontunk azonban, hogy 
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ezekben az esetekben nem bizonyítható, hogy valódi epizodikus emlékelőhívás történik, 

hiszen pusztán tudás alapon (szemantikai jellegű információkra építve), a mi-hol-mikor 

összekapcsolásával elért sikeres feladatmegoldás még nem bizonyítéka a valódi mentális 

időutazásnak, így ez esetben a rejtési esemény rekollektív újraélésének. A rejtések 

sorrendjének megjegyzése hasonlóképpen egy célvezérelt utánzási szekvencia 

sorrendjének kódolásához (ahol egyes elemek akár felcserélhetőek a célelérés során) nem 

ad elegendő alapot arra, hogy epizodikus emlékezeti működést feltételezzünk. Ehhez 

hasonló emlékezeti működésről tesznek tanúbizonyságot bizonyos állatfajok is, különfél 

élelemrejtési és -keresési helyzetekben, ez azonban csupán „epizodikus jellegű‖ emlékezet, 

vagy ahogyan más szerzők hangsúlyozzák, a mi-hol-mikor összekapcsolódását 

megkövetelő emlékezeti működés (Suddendorf és Corballis, 1997 és 2010; Morris, 2001).  

Perner és Ruffman (1995) munkája az első olyan kísérleti próbálkozás, mely az 

eseményemlékezet fejlődésének vizsgálatát kora gyermekkorban a noetikus és 

autonoetikus tudás megkülönböztetésének fogalmi elválasztására építi. A szerzők úgy 

vélik, hogy az eseményemlékezet kisgyermekeknél kezdetben noetikus tudáson alapul, s 

csak később, 4 éves kor körül jelenik meg a tudás autonoetikus formája, amely egybe esik 

az önéletrajzi emlékezet kibontakozásával (lásd még Perner, 2000a). Perner és Ruffman 

(1995) annak alátámasztására, hogy négy éves kor előtt a gyerekek nem képesek 

epizodikus (azaz autonoetikus) emlékezésre, Tulving (1985a) eredeti vizsgálatából 

indultak ki: minél jobb a szabad felidézési teljesítmény (az irányított, „kulcsszavas‖ 

felidézéshez képest), annál inkább elérhető az epizodikus emlékezet, annál erőteljesebb az 

eredeti emléknyomhoz való hozzáférés. A vizsgálatban képeket neveztek meg 4 és 5 éves 

gyerekek, majd rövid késleltetést követően szabad (Mik voltak a képeken?) és irányított 

felidézési helyzetben (Volt néhány bútor a képeken, mik voltak azok?) kellett a képeken 

szereplő tárgyak elnevezéseit előhívniuk. Ezzel párhuzamosan forrásismeretek 

letapogatását célzó feladatokat oldottak meg. A próbák lényege az volt, hogy egy cukorkát 

elrejtettek két doboz közül az egyikben, s azt variálták, hogy a gyermek látta az elhelyezést 

vagy sem. Ezen kívül az is változott, hogy milyen módon kérdezték ki őket: két feltétel 

volt, a ―tudod vagy tippelsz‖ illetve a ―honnan tudod‖ kondíciók. A ―tudod vagy tippelsz‖ 

feladatnál megkérték a gyereket, mondja meg, hol van a cukorka. Természetesen, abban az 

esetben ha látta, akkor pontosan tudhatta; míg ha nem látta, akkor csak tippelhetett, melyik 

doboz rejti az édességet. A ―honnan tudod feladatnál‖ azok a gyerekek, akik nem látták az 

elhelyezést, szóban kaptak felvilágosítást arról, hogy hol van a cukorka. A gyerekek 

szólista-felidézési és a forrásismeretekre vonatkozó feladatokban mutatott teljesítményét 
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összevetették. Az eredmények világosan abba az irányba mutattak, hogy az epizodikus 

felidézés nagymértékben együtt járt azzal a szinttel, ahol a gyerekek már megértik a tudás 

eredetét. Ez az eredmény akkor is megjelenik, ha a szabad felidézési feladatból regresszió-

analízis segítségével kivonatolták a verbális és az általános intelligencia hatását. A másik 

oldalon fontos megjegyeznünk, kizárható, hogy a korreláció alapja az, hogy a 

forrásismereteket feltáró feladatok az emlékezetet terhelik meg. 

A gyermekkori amnézia magyarázata ebben a megközelítésben: a kisgyermekek 4 

éves kor előtt az eseményeket csak noetikus formában reprezentálják; ennek következtében 

felnőttkorban nem emlékeznek erre az időszakra epizodikus (autonoetikus) tapasztalatok 

formájában. Olyan, mintha az idő dimenziója kimaradna az életükből, a világra vonatkozó 

ismereteik csupán a jelenben használható tudásként kapnak szerepet. A noetikus 

tudásformából való átmenet az autonoetikus felé azonban nem kizárólag az emlékezet 

területére jellemző kognitív fejlődési esemény, hanem egy általánosabb reprezentációs 

képesség kialakulását jelzi, és ez egyben például a tudatelmélet fejlődését is szolgálja 

(Perner és Ruffman, 1995). Az összefüggés empirikus megragadásának nehézsége, hogy 

mint korábban bemutattuk, számos (egymástól igen különböző) mérési helyzet létezik a 

tudatelméleti képesség korai megragadására. Perner és munkatársai (Perner, Kloo, Gornik, 

2007) egyik vizsgálata mutatott rá, hogy az egyes tudatelméleti feladatok vonatkozásában a 

legnagyobb prediktív ereje az emlékezeti teljesítményre a modalitásspecificitás tesztnek 

volt (O‘Neill és mtsai, 1992). Ennek hátterében talán azt feltételezhetjük, hogy az 

introspekció képessége, amit a modalitásspecificitás teszt mér, közel áll az epizodikus 

emlékfelidézéshez, hiszen ennek során tulajdonképpen egy belső képzeleti kép 

introspekciója az, amit interpretálni kell. Ez az introspekciós komponens összefügg azzal 

is, hogy a csalóka megjelenéssel operáló feladatok (pl. Smarties-feladat – Wimmer és 

Perner, 1983) éppen ezért jósolják jobban az epizodikus emlékezetet, mint a váratlan 

áthelyezésre épülő feladatok (Naito, 2003). E kérdéskörnek fontos gyakorlati relevanciája a 

traumatikus emlékekre (mint például a természeti katasztrófák átélése) való emlékezés, 

illetve ezen esetek terápiás kezelésének kérdései. Sprung és munkatársai (Sprung, 2008; 

Sprung és Harris, 2010) a Katrina-hurrikánt követően vizsgálták és bizonyították, hogy a 

tudatelméleti képességek (különösen az introspekció megértése) összefüggést mutattak 

azzal, mennyire tudtak beszámolni a gyerekek az átélt traumához kapcsolódó betörő 

emlékeikről. 

Visszakanyarodva az elméleti feltételezésekhez, Perner (2000a, 2000b) két alapvető 

jellemzőt emel ki, amely szükséges ahhoz, hogy egy emlék epizodikus (autonoetikus) 
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legyen. Az első tényező a kauzális szelf-referencia megértése. Searle munkájára (1983) 

építve azt állítja, hogy egy valódi emlék egyedi formája nemcsak az esemény részleteit 

foglalja magában, hanem azt is, hogy az emlék annak az eredménye, hogy ez az esemény a 

múltban megtörtént. Egy emlék oksági kapcsolatban áll saját eredetével, az 

emlékreprezentáció az emlékesemény valós előfordulására vonatkozik. Az egyedi, 

epizodikus emlékek mellett az észlelésnek és a tudásnak a való világgal fennálló 

kapcsolata hátterében is a kauzális szelf-referencia megértését kell feltételeznünk. Az 

epizodikus (autonoetikus) emlékek ezen kívül – s ez a második esszenciális összetevő – azt 

is megkövetelik, hogy közvetlen tapasztalatban gyökerezzen az oksági kapcsolat. Az emlék 

―újraélése‖ elképzelhetetlen másképp, mint első személyű perspektívában, amely az ―én 

tapasztaltam‖ élményét adja.  

Perner és munkatársai (Perner, Kloo, Gornik, 2007) későbbi vizsgálatukban 

megpróbálták az epizodikus (autonoetikus) és szemantikus (noetikus) emlékezést a 

közvetett és közvetlen információszerzésből származó tapasztalat elkülönítésén keresztül 

elválasztani egymástól. A szabad felidézés előnye mint az epizodikus emlékezeti működés 

egy lehetséges indikátora, ugyanis felveti azt a problémát, hogy a szabad felidézés során is 

támaszkodunk különféle kulcsingerekre, így ez a mesterséges elválasztásnak nem lehet 

elég erős megkülönböztető ereje (l. Perner, Kloo, Rohwer, 2010). Így a tapasztalat 

megszerzésének közvetlen vagy közvetett módján keresztül törekedtek megragadni az 

epizodikus emlékezeti működés kora gyermekkori jellemzőit. A közvetlen 

információszerzés elősegíti az egyedi, epizodikus emlék kialakítását, a közvetett 

információszerzés pedig gátolja azt, hiszen csak a közvetlenül megtapasztalt esemény lehet 

újraélhető (kivételt képeznek ezen állítás alól az ú.n. hamis emlékek, azaz olyan meg nem 

történt események, amelyekre megtörténtként emlékezünk). A vizsgálatukban résztvevő 

három-öt éves gyerekek vagy saját maguk tettek be bizonyos kártyákat egy dobozba 

(közvetlen feltétel); vagy nem láthatták közvetlenül, mely kártyákat helyezik be a dobozba, 

csak videón mutatták meg nekik (közvetett feltétel), mit ábrázoltak a dobozba tett kártyák. 

Az esemény megtapasztalásának direktségét a gyerekek tudatelméleti fejlődésének 

szemszögéből vizsgálták: modalitásspecificitásra (O‘Neill, Astington, Flavell 1992), tudás 

eredetének megértésére vonatkozó (Wimmer, Hogrefe, Perner, 1988; Taylor, Esbensen, 

Bennett, 1994) és hamis vélekedés feladatokat (Wimmer és Perner, 1983) alkalmaztak. 

Várakozásaiknak megfelelően vizsgálatukban kimutatták, hogy csak a közvetlenül 

megtapasztalt események felidézésének pontossága nőtt a tudatelméleti fejlődéssel 

párhuzamosan, azzal, hogy a gyermek megérti, honnan származik a tudása – a közvetetten 
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bemutatott tételek esetében nem találtak ilyen irányú összefüggést. Amikor a gyerekek 

megértik, hogyan szerzik a tudásukat, például képessé válnak arra, hogy elővételezzék, 

milyen szenzoros modalitásból kell információt szerezniük egy bizonyos 

tárgytulajdonságról (l. modalitásspecificitás feladat): az epizodikus emlékezés is 

lehetségessé válik, vagy óvatosabban fogalmazva: javul. Továbbá úgy tűnik, hogy az 

epizodikus emlékezet korábban említett két jellemzője közül (Perner, 2000a; Perner, 

2000b) nagyobb kihívást jelent a felidézett információ megtapasztaltként való felismerése 

(azaz a tudás forrásának megértése), semmint megérteni, hogy a felidézett információ egy 

korábban megtapasztalt esemény reprezentációja (ugyanis az ezzel összefüggő hamis 

vélekedés feladatokban plafonhatás mutatkozott).  Mindaddig tehát, amíg a gyerekeknek 

gondot okoz annak megértése, honnan származik a tudásuk, és közvetlen tapasztalataik 

jelentik emlékeik eredetét, emlékezetük rendkívül törékeny, sérülékeny, hiszen könnyedén 

befolyásolhatóak környezetük által. 

Perner és munkatársai (2010) legújabb vizsgálatsorozatukban az epizodikus 

emlékezés és tudatelmélet korábban vizsgálat kapcsolatának kérdése mellé beemelte a 

prospekció jelenségének szerepét is. Hiszen a mentális időutazás (Suddendorf és Corballis, 

1997; Wheeler, Stuss és Tulving, 1997) nemcsak a múltbeli esemény újraélése a jelen idejű 

szelf múltba való kiterjesztését jelenti, hanem ezzel együtt a jövőbeli szituációk 

tervezésének képességét is. A prospekció képességének mérésére mentális forgatási 

feladatot adtak a résztvevő óvodáskorú gyerekeknek. Ezekben a feladatokban a 

gyerekeknek meg kell ítélniük, hogy az előzetesen bemutatott játékfigura, melyik később 

bemutatott (elforgatott) figurával egyezik meg. A reakcióidő változása árulkodik arról, 

hogy alkalmazzák-e a gyerekek a mentális forgatást: amennyiben igen, a forgatás 

növekedésének szögével együtt nő a válaszadás ideje is. Első vizsgálatuk során 5-8 éves 

gyerekek esetében vetették össze a szabad és kulcsingeres felidézési teljesítményt a 

mentális forgatás képességével. Azt tapasztalták, hogy a mentális forgatás előre jelezte a 

jobb emlékezeti teljesítményt, mindkét előhívási mód estében (r=0,29, illetve r=0,35). 

Második vizsgálatukban az epizodikus emlékezeti működés árnyaltabb vizsgálatára a 

közvetett és közvetlen tapasztalatszerzés elválasztásán keresztül a már korábban ismertetett 

kártyafelidézési módszert alkalmazták (Perner, Kloo és Gornik, 2007). Várakozásaiknak 

megfelelően összefüggést mutatott a tapasztalatszerzési mód és a mentális forgatás 

képessége, azonban meglepő módon nem az elvárt irányban. A forgatás nem a közvetlenül 

szerzett tapasztalatok előhívását segítette elő, hanem jelentős mértékben rontotta a 

közvetett úton szerzett információk felidézését. A szerzők felvetik, hogy az epizodikus 
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előhívás képességének kibontakozásával ez az előhívási stratégia válik dominánssá, és ily 

módon leronthatja a közvetetten szerzett információk felidézését. Talán a fejlődés későbbi 

állomásán ezt a stratégiát már csak indokolt esetben alkalmazzák a gyerekek, amikor 

valóban közvetlenül szerzett információ felidézése szükséges. 

A Perner és munkacsoportja (l. Perner és Ruffman, 1995; Perner és mtsai, 2007, 

Perner és mtsai, 2010) által több oldalról megközelített kérdéskör szemlélteti számunkra az 

epizodikus emlékezet vizsgálatának sürgető módszertani kihívásait, akár kora 

gyermekkorban, akár az állatvilágban (pl. Kornell, 2009; Martin-Ordas és mtsai, 2010). A 

közvetlen és közvetett tapasztalatszerzés elválasztása (Perner és mtsai, 2007, Perner és 

mtsai, 2010) valóban az egyik legfontosabb állomás lehet az epizodikus emlékezet 

fejlődésének megértése felé vezető úton. Ugyanakkor annak megragadása az adott kísérleti 

helyzetben még nem tekinthető elég precíznek, hiszen például Perner és munkacsoportja 

(2007 és 2010) kísérleti elrendezését véve alapul: egy képet videón látni is bizonyos 

értelemben közvetlen tapasztalás, hiszen én voltam az, aki láttam képeket egymás után 

(noha a kétféle tapasztalás különbözőségét az eredeti kísérletsorozatban elfogadjuk). Az 

egyes szám első személyű perspektíva és az ebből fakadó sajátosságok szerepe a megélés 

(azaz a kódolás) során meghatározó lehet a kétféle tapasztalás elválasztásában (ami képek 

látványa esetén nem tér el elég határozottan). Ennek egy lehetséges megragadása még nem 

vagy alig beszélő kisgyerekeknél egy-egy utánzási szekvenciában lenne tetten érhető (l. 

Clayton és Russell, 2009), ugyanakkor az eseménysor pontos téri-időbeli sorrendben 

történő visszajátszása még nem jelent szubjektív perspektíva alapú esemény-újraélést, 

csupán az adott esemény szerkezeti struktúrájának megértését és felidézését (l. Király, 

2002; Perner és mtsai, 2010). Perner és munkatársai ennek nyomán (Perner és mtsai, 2010) 

megfogalmazzák a kérdést, vajon érzékenyebbek vagyunk-e a szubjektíven megélt 

esemény sorrendi lépéseire abban az esetben, ha közvetlen, egyes szám első személyű 

tapasztalatról van szó, mint azok esetében, amelyek csak a tudomásunkra jutnak bármilyen 

más módon (például beszámolnak nekünk róla).  

Ez a gondolatmenet összecseng azokkal a közelmúltban publikált magyar kutatási 

eredményekkel, amelyek a kisgyermekkori utánzás sajátosságain keresztül igyekeznek 

megragadni a korai emlékezeti működés mikéntjét (Király és Kéri, 2009). Amennyiben 

ugyanis a gyerekek olyan eseményeket figyelnek meg, amelyeknek több, ez esetben két 

lehetséges kimenetele, végállapota van, e két végállapot mindegyikének megőrzéséhez 

szükséges a személyes, egyes szám első személyű perspektíva és az ezen keresztül történő 

időbeli megélés, majd ezen tapasztalatok újraélése az előhívás során, azaz epizodikus 
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emlékezeti működés. Ezzel szemben mind a 18 hónapos, mind a 30 hónapos 

gyerekcsoportban azt tapasztalták a kutatók, hogy a gyerekek nem játszották vissza a látott 

események mindkét értelmét, az eseménylépések időbeli sorrendjét pedig kizárólag az 

idősebbek (30 hónaposok) őrizték meg, kizárólag a hatékony oksági szerveződésű 

eseményeknél (ahol az eredményes célelérés megkívánta a lépések rendjének pontos idői 

követését). Úgy tűnik tehát, hogy egy-egy látott eseménysor a korai életévekben nem a 

személyes perspektíva szűrőjén át kódolódik, hanem értelmező sémák mentén: egy 

alapvetően cél(ok) mentén kialakított szemantikus váz, eseménystruktúra mentén 

szerveződik a reprezentáció – a megélő perspektívájától függetlenül. Ennek az elméleti 

alapvetésnek a megerősítését szolgálja az a kísérletsorozat is (Király, 2002), amely az 

eseményt megkülönböztető, specifikus jegyek előhívásának vizsgálatát tűzte ki célul. A 

gondolatmenet tehát ez esetben a megkülönböztető sajátosságok megőrzése és előhívása 

felől közelíti a kérdést, hiszen ezek a bizonyítékai annak, hogy egyedi tapasztalat 

megjelenítéséről beszélhetünk egy utánzott eseménysor folyamán. A Király Ildikó nevéhez 

fűződő vizsgálatban (Király, 2002; Király 2009b) két és féléves gyerekek vettek részt 

utánzási helyzetekben. Igazolódott, hogy a kisgyermekek mind ismerős szokáscselekvések, 

mind ritka cselekvések esetében elhagyták az események megkülönböztető elemeit, 

amelyek nem szükségesek a céleléréséhez (pl. a „virágra fújni‖ a „virágültetés‖ során), 

vagyis csak az események általános vázához tartozó lépéseket utánozták, ami szemantikus 

emlékezeti teljesítményre utal. Egy további vizsgálat során változtatták a bemutatás elején 

elhangzó instrukciót, azaz hol egy általános felhívást intéztek a gyermekekhez, 

hangsúlyozva, hogy valami új és releváns ismeretre tehetnek szert („Nézd csak, mutatok 

valamit!‖); hol kiemelték az esemény célját vagy forgatókönyvét („Nézd csak, virágot 

ültetek.‖). Az eredmények rámutattak, hogy a 28 hónapos gyerekek a célkiemelés hatására 

(virágültetés), az egyes lépések eseménysorban betöltött szükségességét a célelérés 

szempontjából mérlegelték. Ennek megfelelően több eseményelemet játszottak vissza az 

általános nyelvi címkét halló gyerekek, beleértve a célelérés szempontjából irreleváns 

lépéseket előhívását is.  

 

3.1.4. Utánzás kisgyermekkorban: mindent vagy csak a lényegeset? 

 Az utánzás, amely során egy individuum viselkedésének megfigyelése változást 

idéz elő a személy viselkedésében, mint a korábban bemutatott példák szemléltetik, az 

egyik legelterjedtebb módja a kora gyermekkori emlékezet vizsgálatának (Király, 2002). 
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Jelen dolgozat keretében eltekintünk az utánzás különböző formáinak és elméleteinek 

széleskörű áttekintésétől (ennek alapos bemutatása: Király, 2002; 2009b), és 

kutatásunkhoz szorosabban kapcsolódó kérdésekre fókuszálunk. E kérdések egyik iránya: 

mi jellemző a 2-3 éves életkorú gyerekek utánzási teljesítményére, tárgyalva a napjainkban 

előtérbe került túlutánzás jelenségének szerepét? A másik számunkra fontos kérdéskör a 

kontextuális tényezők szerepe az utánzási teljesítményben, különös tekintettel a modell 

(vagy tanító) személy szerepére? Vajon befolyásolja-e a gyermekeket abban, mit játszanak 

vissza egy-egy előhívás alkalmával, hogy ki az a személy, akik erre buzdítja őket? Az a 

személy, akitől maguk is tanulták a játékot vagy egy játékot nem ismerő másik személy? 

Mint a korábbi vizsgálatsorozatban is rámutattunk, amennyiben 2-3 éves gyermekek 

képesek figyelembe venni egy személy tudását az adott eseményről: hogyan befolyásolja 

ez a tudás a teljesítményüket? Mielőtt azonban előre szaladnák e gondolatmenet fonalán, 

tekintsük át a kora gyermekkori utánzás irodalmának újabb kérdésfeltevéseit. 

 Az utánzás irodalmának újra és újra előtérbe kerülő kérdése, az imitáció és az 

emuláció megjelenésének valószínűsége különböző tanulási és emlékezési helyzetben 

(Király, 2002; Király, 2009b; Simspon és Riggs, 2011). Emuláció esetében a gyermekek 

megértik és követik a bemutatott cselekvés célját eredményét, de nem ragaszkodnak annak 

specifikus elérési módjához, eszközéhez; ehelyett a leghatékonyabb célelérési módot 

választják. Kisgyermekek ugyanakkor (bizonyos körülmények között) hajlamosak az 

utánzás során előhívni olyan eseménylépéseket is, amelyek nem feltétlenül szükségesek az 

adott cél eléréséhez. Az utánzás ilyen mértékű hűsége – amely az életkor előre haladtával, 

illetve egyre jellemzőbb és felnőtteknél is tetten érhető – az elmúlt években újra a 

kutatások előterébe került, túlutánzás (over-imitation) néven (l. Lyons, Young és Keil, 

2007; Nielsen és Tomaselli, 2010). A hű utánzás mögött álló folyamatok magyarázatában 

több elképzeléssel találkozhatunk. Egyes szerzők feltételezik, hogy az utánzás funkciója 

túlmutat az új viselkedéselemek elsajátításán: a társainkkal megosztott tapasztalatok és 

szándékok közvetítésének központi eleme (Tomasello, Carpenter, Call, Behne és Moll, 

2005). Más szerzők érvelésmenete szerint a specifikus célok sokszor nem egyértelműen 

átláthatóak a gyermekek számára, még ha maga a célvezéreltség az is (Lyons, Young és 

Keil, 2007; Nielsen és Tomaselli, 2010, Whiten és mtsai, 2009). Egy újabb hipotézis 

(Lyons, Young és Keil, 2007) azt veti fel, hogy a korai életévekben az ok-okozati 

kapcsolatokat érintő vélekedéseik sérülhetnek, ezáltal pusztán az együttes előfordulás 

definiál egy-egy cselekvéssorozatot (nem pedig a látott eseménysor mechanikus 

megértése). Kenward és kollégái (Kenward, Karlsson és Persson, 2011) viszont úgy vélik, 
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az előíró szociális normák elsajátításának van alapvető szerepe a túlutánzás jelenségében, 

ami nem zárja ki, de nem is követeli meg a többi magyarázatot önmagában. 

Vizsgálatsorozatukban 4-5 éves gyerekektől egy-egy eseménylépés vonatkozásában annak 

végrehajtása előtt magyarázatot kértek. Azt tapasztalták a szükségtelen eseménylépéseket 

illetően, hogy a gyerekek tisztában voltak azzal, hogy ezek a lépések nem okozhatják a várt 

kimenetelt.  Inkább abban voltak bizonytalanok, miért is hajtják végre az adott lépéseket, 

ami a szerzők véleménye szerint összecseng a célértelmezés meghatározatlanságát valló 

elmélettel, illetve saját javaslatukkal a normaelsajátításról.  

 Az utánzás kutatásának jelentős irányát képviselik azok a vizsgálatok, amelyek az 

imitáció szelektív természetét demonstrálják. Ilyen módon bizonyították, hogy a 18 

hónapos gyerekek érzékenyek a személy szándékolt céljára, és követik azt, még ha nem is 

éri el azt a bemutató során (Meltzoff, 1995; Nielsen, 2006). Befolyásolja a gyermekek 

utánzását továbbá, hogy mit tekintenek a bemutató személy céljának, mennyire látják a 

cselekvés kimenetelét mint célt, vagy magát a cselekvést tekintik annak (Carpenter, Call és 

Tomasello, 2005). A racionális utánzás elmélete (Gergely, Bekkering és Király, 2002) arra 

hívta fel a figyelmet, hogy az imitációs tanulás szelektív interpretatív folyamat, amely 

során a gyermekek az adott cselekvés vagy eszköz racionalitását a helyzeti korlátok 

függvényében értékelik (amelyek különbözhetnek saját maguk és a modell személy 

esetében), és ez vezeti saját viselkedésüket. Ebben az értelmezési folyamatban pedig 

meghatározó szerepe van a szociális kommunikációnak, az osztenzív kommunikatív jegyek 

jelenlétének, amelyek gyors „tanulói hozzáállást‖ váltanak ki a kisgyermekekből (Gergely 

és Csibra, 2005). Mint Király Ildikó és munkatársai (Király, Csibra és Gergely, 2004; 

Gergely és Csibra, 2006) bizonyították a jól ismert „fejbólintós kísérlet‖ esetében (elsőként 

Meltzoff, 1988, majd a környezeti korlátok változtatásával Gergely, Bekkering és Király, 

2002) az utánzás szelektivitása eltűnik, ha nincsenek jelen osztenzív-kommunikatív jegyek 

a bemutató során. Azaz, amikor a gyerekek mintegy „véletlenül‖ figyelték meg a modell 

viselkedését (szemkontaktus, néven szólítás, dajkanyelv nélkül) a modell környezeti 

korlátainak változása (hozzáfér-e kézzel a lámpához vagy sem) nem volt hatással az 

utánzási teljesítményre. 

 Az egymás mellett álló, látszólag szembe helyezkedő elméleti megközelítések és 

vizsgálati eredmények összeegyeztetésében segíthet a vizsgálati személyek életkorának 

figyelembe vétele, illetve a vizsgálat olyan egyéb jellegzetességei, mint például a 

késleltetési idő. A túlutánzás elméleti keretét kiindulópontnak tekintő szerzők (mint Nicola 

McGuigan vagy Andrew Whiten) vizsgálati helyzetüket – amely során egy átlátszó vagy 
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átlátszatlan dobozból különféle lépések sorozatával szerezhettek jutalmat a résztvevők – 

széles életkori mintán alkalmazták. Míg a 3 és 5 éves gyerekek esetében jellemző volt a 

modell által bemutatott lépések hű követése (McGuigan, Whiten, Flynn és Horner, 2007), 

addig a 23 és 30 hónapos gyerekek válaszmintázatára az emuláció, azaz a célelérés 

szempontjából irreleváns lépések többségének elhagyása volt a jellemző (McGuigan és 

Whiten, 2009). Ezek az eredmények összecsengenek azokkal a korábban röviden 

összefoglalt tanulmányokkal, amelyek a szelektív értelmezési folyamatok, a környezeti 

korlátok, illetve a kikövetkeztetett célok utánzást befolyásoló erejére hívják fel a figyelmet 

a korai életévekben (pl. Király, 2009a). Az utánzás hűségét, ami megnyilvánul a 

céleléréshez szükségtelen, irreleváns elemek követésében, befolyásolhatja továbbá a 

késleltetési idő is. Mint Simspon és Riggs (2011) vizsgálatsorozatukban kimutatták a 3-4 

éves gyerekek azonnali utánzási helyzetben hűen imitálták a modellt az irreleváns elem 

megjelenítésével, míg hosszú távú, egyhetes késleltetés esetén az emuláció volt a jellemző 

utánzási mintázat, azaz a célelérés leghatékonyabb módját választották, az irreleváns lépés 

kihagyásával. 

 Láthatjuk, hogy a kisgyermekek utánzásának jellegzetességeit nagymértékben 

meghatározzák olyan tényezők, mint a bemutatás módja és sajátosságai vagy a késleltetési 

idő. További kérdésként merül fel, melyet a következőkben tárgyalunk, hogy a gyermekek 

utánzása mennyire rugalmas, mennyire alkalmazkodik a változó körülményekhez, 

eszközökhöz vagy személyekhez.  

 

3.1.5. Kontextuális tényezők szerepe az utánzás során 

 A korai deklaratív emlékezeti teljesítmény, amelyet utánzáson keresztül 

ragadhatunk meg (l. Király, 2002) érzékeny bizonyos környezeti tényezők megváltozására. 

A környezet átalakulása különböző életkori csoportokban eltérő mértékben befolyásolja az 

akció megjelenésének valószínűségét (a generalizációt). 

 A céltárgyak megváltozásának szerepét vizsgálta Herbert és Hayne (2000) 18, 24, 

illetve 30 hónapos korosztályban. A három lépésből álló cselekvéssor utánzása során a 

céltárgy megváltozása a fiatalabbaknál (18 és 24 hónaposok) lerontotta a teljesítményt, 

különösen hosszabb (egy napos) késleltetés esetén – míg a 30 hónapos gyerekek 

teljesítménye változatlan maradt. Abban az esetben azonban, ha a kísérletvezető az 

előhívásnál a bemutatásnál használt névvel illette a céltárgyat, ez elegendő támpontnak 

bizonyult ahhoz, hogy úgy teljesítsen a megváltozott tárgyat kapó csoport, mint akik az 
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eredeti tárgyat kapták meg újra – de csak a 24 hónapos korosztályban. Bauer és kollégái 

(Bauer, Hertsgaard, Wewerka, 1995) kiváltott utánzási helyzetben azt tapasztalták, hogy a 

verbális kulcsok javították már a 15 hónapos gyerekek teljesítményét (de csak a 

bemutatóban szereplő tárggyal). A céltárgyat érintő generalizációt úgy tűnik, befolyásolja 

az is, hogy a gyerekeknek közvetlenül az esemény bemutatása után, lehetőséget adunk-e a 

gyakorlásra. Hayne és munkatársai (Hayne, Barr és Herbert, 2003) 18 hónapos gyerekek 

esetében mutatták ki: amennyiben lehetőségük van azonnali utánzásra (gyakorlásra) egy 

nappal később generalizálják a tanultakat egy másik céltárgyra, míg azonnali utánzás 

nélkül nem. Learmonth és munkatársai (2004) kutatásában a 9 és 12 hónapos gyerekek egy 

nap késleltetés után nagyobb valószínűséggel utánozták a bemutatott akciót új céltárgyon 

is, amennyiben a bemutatóban szereplő tárggyal volt lehetőségük gyakorlásra, azaz 

azonnali utánzásra. (Learmonth, Lamberth és Rovee-Collier, 2004) 

Learmonth és munkatársai (2004) egy év alatti gyerekek esetében vizsgálták, hogy 

a vizsgálatok helyszínének fokozatos változásai milyen összefüggést mutatnak az utánzási 

teljesítménnyel. Korábbi kutatások kimutatták (l. Hanna és Meltzoff, 1993; Hayne, 

Boniface és Barr, 2000), hogy az egy év feletti gyerekek 24 vagy 48 óra késleltetés után is 

utánozzák a korábban látott cselekvést, akkor is, ha a bemutató a gyerek otthonában 

történt, míg az előhívás a laborban, vagy fordítva. Féléves gyerekek esetében azonban a 

környezet ilyen átalakulása megváltozása jelentősen csökkentette az utánzás mértékét 

(Hayne, Boniface és Barr, 2000). Klein és Meltzoff (1999) 12 hónapos gyerekek esetében 

mutatta ki, hogy a gyerekek a környezet kiugró megváltozása ellenére (otthon vagy a 

laborban, szobában vagy sátorban) utánozták a bemutatott cselekvéseket (noha azonnal 

nem adtak nekik lehetőséget a gyakorlásra), Míg teljesítményüket nem befolyásolta a 

környezet megváltozása, a késleltetési idő azonban jelentős hatással bírt. Három perc 

késleltetés után több eseményelemet hívtak elő, mint akár 1, akár 4 hét múlva (e két 

késleltetési idő között az előhívási teljesítményt illetően nem volt eltérés.) Learmonth és 

kollégáinak (2004) vizsgálatában minden esetben a gyermek otthonában történt mind a 

bemutatás, mind az egy nappal későbbi előhívás (ugyanazzal a kísérletvezetővel), 

szisztematikusan változtatták azonban a szobákat és a játéktér helyét kijelölő szőnyeget az 

ülések között. Eredményeik tükrében elmondható, hogy önmagában egy környezeti 

tényező megváltozása (például a szőnyeg) még nem okozott változást a féléves gyerekek 

teljesítményében, két tényező változtatásával azonban drasztikusan csökkent az utánzás 

mértéke. A kilenc hónapos és egyéves korcsoportban a helyszín mint környezeti tényező 

elemeinek átalakulása azonban már nem befolyásolta a teljesítményt.  



81 

 

Egy adott eseménnyel való találkozás kontextusának része az a személy vagy azok 

a személyek, akik akkor és ott velünk együtt jelen voltak. Utánzási helyzetben ilyen módon 

kérdésként merül fel, vajon a bemutató személy jelenléte mennyiben szüksége feltétele az 

eredményes utánzásnak kisgyermekkorban. Klein és Meltzoff (1999) már korábban 

említett vizsgálatában, amelyben otthoni bemutatást és laboratóriumi előhívást alkalmaztak 

12 hónapos gyerekekkel, e két ülés között nem csak a helyszínt, hanem a vizsgálatvezető 

személyét is megváltoztatták az ülések között. A személycsere (és helyszíncsere) ellenére, 

a gyerekek szignifikánsan magasabb arányban produkálták a bemutatott eseménysor 

lépéseit, mint a bemutatót nem látó kontrollcsoport. Learmonth és munkatársai 

(Learmonth, Lamberth, Rovee-Collier, 2005) különböző életkori csoportokban vizsgálták, 

milyen szerepet tölt be a kísérletvezető személye az utánzás megjelenésében. 

Hathónaposokkal végzett vizsgálataikban azt tapasztalták, hogy az azonnali gyakorlás 

lehetőségétől függetlenül egy nappal később visszajátszották a látott eseménysort a 

gyerekek, de csak abban az esetben, ha mindkét kísérletvezető együttesen jelen volt az 

üléseken. Azaz a vizsgálatvezetés ténye önmagában nem számított, ha mindkét személlyel 

találkoztak mindkét alkalommal, nem utánozták viszont a bemutatott eseménysort, ha a 

bemutatónál csak az egyik vizsgálatvezető, míg az előhívásnál csak a másik volt jelen. 

Annak ellenőrzésére, hogy milyen szerepe van a személyek jelenlétének, illetve aktív 

szerepének a bemutatás során, változatos helyzeteket teremtettek: a gyerekek egy része az 

előhívó személlyel csak 5 percre találkozott (közvetlen a másik személlyel való bemutató 

előtt), más részük egy nappal a bemutató előtt látta a két személyt együtt, megint mások 

bemutató előtti napon 5 percig csak az előhívó személlyel találkoztak. A gyerekek 

utánzásának mértékét azonban nem befolyásolta, melyik elrendezésben találkozott az 

előhívást végző személlyel, úgy tűnik, az ismerősség önmagában elegendő a féléves 

gyermek számára. Idősebb korcsoportokban (9, 12, 15 és 18 hónaposokkal) végzett 

vizsgálataik tanulsága szerint, az utánzás mértékét már nem rontja, ha egyik ülésen csak az 

egyik, másikon csak a másik vizsgálatvezetővel találkoznak, de csak abban az esetben, ha a 

bemutató után azonnal gyakorolhatnak. Király Ildikó (2009a) kísérleti paradigmájában a 

14 hónapos gyerekek szelektíven utánozták egy hét elteltével az új eszközcselekvést 

(annak függvényében mennyire volt világossá téve számukra annak logikai menete a 

céleléréshez): jóval nagyobb mértékben akkor, amikor jelen volt a bemutató személy, mint 

amikor nem. A modell jelenlétének köszönhető előnyt egyrészt magyarázhatja, hogy a 

modell mint a tudás forrása; másrészt mint kommunikatív, visszajelzést nyújtó partner van 

jelen az előhívási helyzetben.  
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3.1.6. Emlékező beszélgetések: a narratívumok fejlődése 

A nyelvi fejlődés kulcsszerepet játszhat abban az átalakulási folyamatban, amely a 

szelfreleváns, idői és értékelő perspektívával gazdagított emlékezésmód megjelenése felé 

vezet kisgyermekkorban. A nyelv biztosítja ugyanis az önéletrajzi emlékezetre jellemző 

szervező és értékelő formákat, emellett a másokkal (elsősorban szülőkkel) folytatott 

emlékező beszélgetéseken keresztül a gyerekek a múltban tapasztalt események szervezett 

reprezentációit egyre ügyesebben alakítják ki, segítve ezzel annak megértését, hogy 

emlékeink múltbeli események reprezentációi, s többszörös perspektívából értékelhetők 

(Nelson és Fivush, 2004, Fivush, 2000). A nyelv emlékezésben betöltött szerepe kettős: 

egyszerre reprezentációs eszköze és egyben közvetítő eszköze is emlékeinknek (Király, 

2002). Bruner (2001) szerint a gondolkodás két egymásra visszavezethetetlen formája: az 

elbeszélés és az érvelés. Az elbeszélés életszerűségével hat, és elsődlegesen az emberi 

szándékokkal, cselekedetekkel ezek következményeivel foglalkozik. Ha ismerjük és 

megfelelően alkalmazzuk a jól formált elbeszélés kereteit, az lehetővé teszi számunkra az 

élményeink megosztását, ezen keresztül pedig élményeink újraélését. Az elbeszélt 

történetnek két színtere van: a cselekvésé és a tudatosságé (mit gondolnak, éreznek a 

szereplők). A „jó‖ elbeszélésformák, narratívumok létrehozását – amelyek a külső, 

szociális és a belső világ között teremtenek kapcsolatot – a nyelvhasználat biztosítja. 

Amint a gyerekek képessé válnak arra, hogy egyre koherensebb narratívumokat hozzanak 

létre az elsajátított konvenciók segítségével, ezzel tulajdonképpen az emlékreprezentációk 

új formáját hívják életre (Király, 2002). Míg a korai eseményt strukturáló tényezők 

elsősorban a cél, a sorrend és az okság, addig a narratív fejlődés az események új 

szervezési, rendszerezési módját hívja elő: a jelentések (célok, tervek, érzelmek), a 

pszichológiai okság (a motivációk), a perspektíva (az esemény kapcsolódása a mesélőhöz) 

fontos történet-építőkövekké válnak (Nelson és Fivush, 2004). Az önéletrajzi emlékezet 

kibontakozásával pedig a gyermek képessé válik arra, hogy az események sémáiból 

rekonstruálja az egyedi emlékképeket, vagyis a szocializáció során elsajátított 

elbeszéléskeretnek lényeges szerepe lehet a későbbi emlékelőhívásban és 

emlékszervezésben. 

Az elbeszélő emlékezeti forma a nyelvi és fogalmi fejlődéssel együtt jelentős 

lépéseket tesz előre a 2 és 4 éves kor közötti időszakban. Míg a korai emlékezet működés 

adaptivitását az események bejóslásához szükséges rugalmas, megbízható tudás 
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felhalmozása biztosítja, nem pedig az egyedi tapasztalatok megőrzése (Király, 2002), ami 

későbbi fejlődési állomás. A narratívum szerepe a fejlődés során, hogy támogatja a 

rekontextuálizáció folyamatát, ezen keresztül segítve a személyspecifikus, egyedi emlékek 

kiemelkedését. A gyerekek szüleikkel folytatott beszélgetései egy-egy éppen zajló 

esemény során irányítják a gyerek figyelmét, segítik a gyermeknek megtalálni az 

események kiemelkedő jelentőségű, száliens elemeit, és az esemény strukturálásával a 

kódolás folyamatán keresztül hatnak az esemény későbbi felidézésére (Haden, 2003). 

Haden és munkatársai (2001) longitudinális vizsgálattal támasztották alá, hogy egy-egy 

esemény alatt a 2 és féléves gyerekek szüleikkel folytatott beszélgetései szoros 

kapcsolatban álltak a gyerekek három héttel későbbi eseményfelidézésével. A múlt 

eseményeit felidéző beszélgetéseknek – amelyek első megjelenése 18-20 hónapos korra 

tehető – eleinte a szülő nyújtja a vázát, a kisgyermek többnyire csupán megerősíti vagy 

megismétli az elmondottakat (e folyamat kibontakozását Emily bölcsőmonológjain 

keresztül Nelson szemléletesen mutatja be 1989-es könyvében). Amint a gyermekek 

fokozatosan elsajátítják az emlékek elbeszélésének fordulatait, konvencionális formáit, 

egyre inkább kezdeményezik a múltban történtek megosztását környezetük tagjaival.  

A szülők elbeszélésmódja egy-egy esemény felidézése kapcsán különféle lehet az 

elaboráció mértékét tekintve (Reese és Fivush 1993), amely emlékező stílus erős és tartós 

hatással bír gyermekeik emlékkonstruálására. Az elaboratív szülők a megtapasztalt 

eseményekről hosszú, gazdag beszámolókat csalogatnak elő, a gyerekek válaszait követve 

kérdésekkel fűzik tovább az elbeszélés fonalát, egyre több és több információrészlettel 

gazdagítva azt. A kevésbé elaboratív (repetitív) szülők rövidebb, kevés leíró jellegű 

információt nyújtó beszélgetéseket folytatnak a múltról, gyakran addig ismételgetve egy-

egy kérdést a gyermek számára, amíg meg nem hallják gyermekeiktől az elvárt választ. 

Számos longitudinális kutatás (pl. Reese és Haden és Fivush, 1993) bizonyította, hogy az 

elaboratívabb szülők gyermekei a későbbi időszakban is több és részletesebb 

emlékbeszámolót adnak egy-egy átélt eseményről. Az emlékező beszélgetések során valódi 

közös emlékezeti újraépítés zajlik, s ezt támasztja alá az is, hogy a gyermekek minél 

aktívabb részt vállalnak az emlék felidézésében, azaz minél több részletet tesznek hozzá a 

beszélgetéshez, a szülők nem húzódnak vissza, hanem ők is egyre gazdagítják a történetet 

(Fivush és Haden és Reese, 1996). 

Mint arra számos tanulmány rámutat, keveset tudunk még arról, milyen szerepe van 

a gyerekek eseményekre való emlékezésében a felnőttek és gyerekek közti beszélgetések 

időzítésének, annak függvényében, hogy az esemény előtt vagy alatt vagy után történnek, 
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illetve milyen jellegűek. Azok a vizsgálatok, amelyek a különböző narratív stílusú 

szülőkkel folytatott emlékező beszélgetésekre vonatkoznak, elsősorban a múltban lezajlott 

eseményekre koncentrálnak, és túlnyomórészt az anya szerepét vizsgálják. Leichtman és 

munkatársainak (Leichtman, Pillemer, Wang, Koreishi és Han, 2000) kutatásában az anyák 

beszélgetési stílusa egy az anya által nem ismert eseményről előre jelezte a gyerekek által 

előhívott információ mennyiségét, és ez a hatás fennmaradt akkor is, amikor a gyermekek 

második alkalommal már nem az anyával, hanem a kísérletvezetővel beszélgettek. 

Felmerül a kérdés: vajon milyen mechanizmus áll az eseményről történő beszélgetés 

előhívást támogató hatása mögött, és hogyan függ össze mindez a beszélgetések 

időzítésével. Egy kézenfekvő magyarázat, hogy az eseményekről történő beszélgetés a 

verbális kódolást segíti, és verbális címkéket, megnevezéseket rendel a megtapasztalt 

eseményhez (pl. Baker-Ward, Ornstein és Holden, 1984). Ezen túlmenően ezek a 

beszélgetések az esemény száliens elemeire irányítják a figyelmet, elősegítve ezáltal a 

temporális-okozati kódolást (pl. Boland és mtsai, 2003, Fivush és mtsai, 1997), valamint 

gazdagabb tudásbázist építenek ki egy-egy eseményről (Haden és mtsai, 2001). 

Összefoglalóan McGuigan és Salmon (2004) alapján azt mondhatjuk, hogy az 

eseményekről történő beszélgetésekkel az átélt események gazdagabb, integráltabb 

reprezentációját alakítják ki nyelvi kódolás folyamatán keresztül. Az időzítés szerepét 

illetően úgy tűnik, hatékonyabb az esemény alatti kódolás, mint az azt megelőző 

(köszönhetően a jelentős kognitív terhelésnek, amit a jövővel kapcsolatos tervezés jelent a 

kisgyermekek számára) és az esemény utáni pedig különösen az (gondoljunk visszaállítás 

előnyére a későbbi felidézés során, amely történhet nyelvi felidézésen keresztül is, l. 

Nelson, 1993, 1996). 

McGuigan és Salmon (2004) 3 és 5 év közötti gyerekek körében végzett 

vizsgálatukban arra voltak kíváncsiak, hogyan befolyásolja a felnőttel folytatott emlékező 

beszélgetés időzítése és jellege a későbbi emlékezeti teljesítményt. A gyermekek számára 

egy új eseményt (állatkerti látogatás) jelenítettek meg, melyről vagy megnevezések nélküli, 

általános beszélgetést folytattak (empty talk, Pipe és munkatársai 1996-os vizsgálata 

nyomán) vagy elaboratív nyelvi környezetet teremtettek: ami vizsgálatukban a célok, 

cselekvések és a tárgyak pontos megnevezését jelentette, így megteremtve az eljátszott 

eseménysorozat alatt a végrehajtott cselekvések nyelvi horgonypontjait. Ez utóbbi 

elaboratív nyelvi kíséret időzítését a következőképpen variálták: a gyerekek vagy az 

esemény előtt néhány nappal vagy az esemény alatt vagy az esemény után néhány nappal 

hallották ezeket. Eredményeiket összefoglalva elmondható, hogy az elaboratív 
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eseményleírás minden esetben több felidézett elemet és kevesebb hibát eredményezett két 

héttel későbbi szóbeli emlékezési feladatok során, mind az 5 évesek, mind már a 3 évesek 

között. Az időzítést tekintve az esemény utáni nyelvi feldolgozás bizonyult a 

leghatékonyabbnak a későbbi eseményfelidézést illetően. Emellett szerepet játszott a 

gyerekek hozzájárulásának mértéke is az emlékezés folyamatához a felnőttekkel folytatott 

interakció során. 

 

3.1.7. Az utánzáson keresztül megnyilvánuló eseményemlékezet és a környezet által 

nyújtott nyelvi támpontok összefüggése 

Felmerül a kérdés, hogyan befolyásolják az eseményt kísérő nyelvi közeg bizonyos 

sajátosságai azoknak a gyerekeknek az emlékezését, akik még alig vagy nem magabiztosan 

beszélnek. Mint a korábbiak során bemutattuk számos empirikus tanulmány foglalkozik a 

gyerekek verbális emlékbeszámolóban a környezet által biztosított narratív nyelvi 

támpontok szerepével, és azt is tudjuk, hogy a verbális címkék serkentő hatással vannak a 

gyerekek utánzási teljesítményére (l. Herbert és Hayne, 2000, Hayne és Herbert, 2004). 

Vajon a narratívumok elősegítik-e egy-egy esemény részletgazdag előhívását utánzás során 

olyan gyerekeknél is, akik még nem vagy alig beszélnek?  

Simcock és Hayne 2002-es vizsgálatából már tudjuk, hogy a gyerekek, ha nem is 

képesek preverbális időszakban szerzett emlékeikről egy fél évvel később szóban 

beszámolni (hiába rendelkeznek más az előhívás idejében az ehhez szükséges szókinccsel), 

de fel tudják idézni az elsajátított eseménylépéseket cselekvéses szinten. Kíséreltükben 

három korcsoportba (27, 33 és 39 hónaposak) tartozó gyermekek emlékezetét vizsgálták 6 

hónappal, illetve egy teljes évvel az első eseményt követően. A gyerekek emlékeit több 

oldalról, lépcsőzetes vizsgálati eljáráson keresztül igyekeztek felmérni: a „mágikus 

zsugorítógéppel‖ való játékra vonatkozóan először verbális válaszokat vártak a 

gyermekektől, ezt követték a nem verbális mérések: képek segítségével vizsgálták, mely 

tárgyakra emlékeznek a gyerekek a korábban látottak közül, majd ezt követte a cselekvés 

visszajátszása, a tulajdonképpeni utánzási helyzet. Korábbi vizsgálataik tanulságai szerint 

2-3 éves életkorban 24 órás késleltetés esetén magas, 80% fölötti teljesítményt várhatunk a 

nem verbális feladatokban. Eredményeik szerint az életkor és késleltetés idejének hatásán 

túl (27 hónaposokhoz képest minden esetben jobban emlékeztek az idősebb korcsoportba 

tartozók, valamint mindig jobban emlékeztek a rövidebb, 6 hónapos késleltetést tapasztaló 

gyerekek) a gyerekek a legeredményesebbek az utánzásos helyzetben voltak, a 
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leggyengébben pedig a szóbeli válaszadásnál teljesítettek. Fontos kiemelnünk azt az 

érdekes hozadékát a vizsgálatnak, hogy bár a gyerekek az előhívás idejében már 

rendelkeztek az esemény leírásához megfelelő szókinccsel, pusztán azokra a szavakra és 

kifejezésekre támaszkodtak, amelyeket az esemény bemutatásánál már ismertek.  

A későbbiekben ugyanezt a céleseményt a mágikus zsugorítógéppel szélesebb 

életkori mintán, 2 és 4 éves kor közötti gyerekekkel is kipróbálták (Simcock és Hayne, 

2003). Azt az eredményt kapták, hogy az egy nappal későbbi előhívás során, mind a 

gyerek verbális felidézése, mint az eseménysor visszajátszása összefüggést mutatott a 

gyerekek nyelvi szintjével. Ugyanakkor a viszonylag jó nyelvi képességek esetén is, a 

gyerekek verbális felidézése elmaradt a nem verbális feladatokhoz, a képfelismeréshez és 

az utánzási helyzethez képest. Többféle magyarázata elképzelhető a nyelvi képességek 

nem verbális előhívást támogató szerepére: az instrukció jobb megértése, az esemény 

kódolásának elősegítése a bemutatás során, az eredeti esemény visszaállításának 

támogatása az előhívás során. E vizsgálatsorozatban a nyelvi támpontok jellegének, és az 

eseménysorban való elhelyezkedésének szerepét az esemény bemutatása alkalmával nem 

vizsgálták szisztematikusan. Így felmerül a kérdés, vajon ha így tennénk (hasonló 

korosztályban), elősegíthetnénk-e ezzel a gyerekek eseményre vonatkozó gazdagabb 

emlékfelidézését (cselekvéses szinten)? 

Kevés olyan kutatást ismerünk, amely ilyen kicsi gyerekek esetében keresné a 

választ a nyelvi környezet nem verbális emlékezést befolyásoló erejére. Hayne és Herbert 

(2004) vizsgálatsorozatukban 18 hónapos gyerekek utánzásban megnyilvánuló 

emlékezését tanulmányozták az elhangzó nyelvi kíséret függvényében. A gyerekek 

egyszerű játékok (például csörgő) néhány lépésből álló összeállítását látták a bemutatás 

során, majd négy héttel később került sor a bemutatott esemény felidézésére. A gyerekek a 

bemutatás nyelvi kísérete szerint véletlenszerűen két csoportba kerültek. Üres narráció 

esetén a gyerekeknek nem nevezték meg a tárgyakat, csak általános utalásokkal próbálták 

felkelteni a gyerekek figyelmét (pl. „Nézzük csak meg ezt egy picit.‖) anélkül, hogy 

bármilyen konkrét utalást tettek volna az esemény céljára vagy magára a cselekvésre. 

Teljes narráció esetén az esemény célját, valamint az egyes cselekvéselemeket is verbális 

leírásokkal kísérték (pl. „Arra használjuk ezeket, hogy csörgőt készítsünk.‖). Mind a 

bemutatás, mind az előhívás esetén alkalmazták ezeket a nyelvi fordulatokat mindkét 

csoport esetében. Vizsgálatuk eredménye rámutatott, hogy azok a 18 hónapos babák, akik 

teljes nyelvi kíséretet kaptak, konkrét nyelvi támpontokkal mind az új esemény bemutatása 

során, mind a felidézés alkalmával több cselekvéselemet idéztek fel, mint az üres narrációt 
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hallók. A szerzők megkíséreltek továbbá választ találni arra a kérdésre, hogy a nyelvi 

támpontok a kódolás vagy az előhívás során nyújtanak mankót a kisgyermekeknek, és 

eredményeznek jobb előhívási teljesítményt. Több vizsgálattal próbálták bizonyítani, hogy 

a nyelvi kontextus a hosszú távú előhívás során előhívási kulcsokat, szervezési 

támpontokat nyújt, támogatva a teljesebb emlékfelidézést. Ezt az állításukat egyrészt a 

gyerekek bemutatást követő azonnali előhívásainak összehasonlításával támasztották alá, 

amely során a kétféle nyelvi kíséretet kapó csoport egyforma arányban idézte fel az 

esemény lépéseit, azaz a nyelvi kulcsok nem segítették a közvetlen eseményfelidézést. 

Másrészt azok a gyerekek, akik csak az előhívás során kaptak teljes nyelvi kíséretet több 

eseménylépést idéztek fel, mint azok a gyerekek, akiknél csak a kódolás során részesültek 

a teljes nyelvi kíséretben. Álláspontjukat összefoglalva: Hayne és Herbert (2004) 18 

hónaposokkal végzett vizsgálataik alapján az eseményeket kísérő nyelvi környezet 

támogató szerepét nem a kódolás folyamatában, hanem az előhívás megkönnyítésében 

látják. Mindezt kiegészítették a nyelvi kíséret és a vizuális kulcsok (pl. maguk a tárgyak) 

állandóságának szempontjával is, hiszen mint korábbi vizsgálatukban rámutattak (Hayne és 

Herbert 2000), amennyiben a tárgyak vizuális sajátosságai megváltoztak, a 18 hónapos 

gyerekek utánzását a nyelvi címke önmagában még nem facilitálta. 

Egy újabb vizsgálatban Gabrielle Simcock és munkatársai (Simcock, Garrity és 

Barr, 2011) a televízión, illetve képeskönyvön keresztül bemutatott cselekvéssorok 

utánzását a nyelvi kíséret kidolgozottságával összefüggésben vizsgálták 18, illetve 24 

hónapos gyerekeknél. Arra voltak kíváncsiak, hogy amennyiben kiegyenlítjük a felnőtt 

személyek által az esemény bemutatása során nyújtott narratív támpontok mennyiségét és 

minőségét, hatással lesz-e a gyerekek utánzására annak függvényében, hogy könyv lapjain 

vagy videón keresztül látták a modell cselekvéssorozatát. „Teljes narratív‖ kíséret 

esetében, minden lépés során megnevezték magát a cselekvést és a tárgyakat is (pl. „Linda 

beleteszi a labdát az üvegbe.‖). Ezzel szemben az „üres narráció‖ feltételben minden lépést 

általános eseményleírással és figyelemfelhívó elemekkel kísértek (pl. „Nézd csak, mit 

csinál Linda!‖). Kiemelve kísérletsorozatuk számunkra fontos eredményeit: a gyerekek 

üres narráció esetében is utánozták a látott eseménysort, akárcsak a teljes narratív 

kíséretnél; másrészt videón történő bemutatásnál azonban mindig több elemet játszottak 

vissza. Azon túl, hogy a narráció típusát az eseménykódolásánál változtatták, a kutatók 

megnézték, hogy az esemény előhívásánál milyen szerepet tölt be a nyelvi emlékeztető 

támpont jellege is (teljes vagy üres). Ha a gyerekeket arra kérték, mutassák meg, hogyan 

kell „csörgőt készíteni‖ az előhívásnál (ahelyett, hogy „készítsenek valamit‖) több 
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eseményelemet hívtak vissza az utánzás során, amely a kutatók szerint a narratív nyelvi 

támpontok inkább az előhívásnál, semmint a kódolásnál betöltött szerepe melletti érv (l. 

Hayne és Herbert, 2004). A kísérletsorozat ilyen értelemben azonban nem ad választ a 

nyelvi támpontok kódolás vagy az előhívás során betöltött szerepének eldöntésére, hiszen a 

nyelvi támpont szerinti elválasztás (az eseménybemutatásnál, azaz a kódolásnál) két külön 

kísérletet jelentett (és nem is került összehasonlításra).   

 

3.2. Empirikus vizsgálat: A narratív nyelvi támpontok szerepe 2-3 

éves gyerekek emlékezése során 

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, néhány korai utánzást vizsgáló kísérleti 

eredmény már abba az irányba mutat, hogy a nyelvi támpontok segítik a még nem beszélő 

gyerekek emlékezését is (pl. Hayne és Herbert, 2004), nyitva hagyva azonban azt a 

kérdést, hogyan, milyen folyamatokon keresztül támogatja a nyelvi kontextus a teljesebb 

emlékmegőrzést. Ha felidézzük az említett korai nyelvi emlékezést vizsgáló 

tanulmányokat, amelyek a figyelem irányításán, az esemény strukturálásán keresztül 

közelítenek az események alatti gyermekek és szülők között zajló beszélgetésekhez, 

felmerül a kérdés: még nem beszélő gyerekek utánzása során lejátszódhat-e hasonló 

folyamat? Egy új esemény lépéseit kísérő nyelvi környezet jellege milyen hatással lehet az 

eseménystruktúra leképződésére, elraktározódására és későbbi előhívására nem nyelvi 

szinten? E kérdés megválaszolására utánzásos vizsgálati helyzetet terveztünk 2-3 éves 

gyermekekkel, változtatva azt a nyelvi közeget, amely során első alkalommal ismerkednek 

meg egy új eseménnyel. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az esemény egyediségét, együttes 

élmény jellegét kiemelő, narratív nyelvi kíséret, illetve az általános eseményleírást nyújtó, 

tanító jellegű nyelvi kíséret másképpen strukturálja-e az eseményt magát a kódolás során, 

és ilyen módon hatással van-e a későbbi emlékelőhívásra. 

Ennek következtében az általunk alkalmazott nyelvi környezet különbözik a 

Hayne—Herbert-féle vizsgálatban (2004) ismertetettől annyiban, hogy a tanító jellegű 

(narratív keretet nélkülöző) nyelvi bemutatás is végig követte az egyes eseménylépéseket, 

a cselekvéseket és tárgyakat azonban csak általánosságban (pl. tesz, rak), az adott 

kontextusban világos utalásokkal kísérte (pl. ide, ezt). Ugyanakkor minden esetben 

pedagógiai jegyek kísérték a bemutatást, hangsúlyozva ezen keresztül az átadandó tudás 

univerzális jellegét (Csibra és Gergely, 2009). A Természetes Pedagógia elméleti keretét 

tekintve (Csibra és Gergely, 2009) a csecsemők rendkívül érzékenyek az ún. osztenzív-
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kommunikatív jegyekre (mint például szemkontaktus, dajkanyelv, megszólítás), amelyek 

jelenlétében „tanulói‖ hozzáállást mutatnak, amely pedagógiai interakcióban új és releváns 

tudást sajátíthatnak el a felnőttől (aki a „tanár‖ szerepkörét tölti be). Az új információt az 

Univerzalitás hipotézis értelmében pedig a tanulók hajlamosak kiterjeszteni tárgyak egész 

osztályára, és a többi személy számára egyaránt hozzáférhető tudásként értelmezni, mint 

azt kísérleti bizonyítékok támasztják alá (Egyed, Gergely és Király, 2009; Gergely, Egyed 

és Király, 2007).  Úgy véltük, hogy a tanító jellegű, tematikus nyelvi keret a hétköznapi 

tanító párbeszédek jellemzőit követi, és a Természetes Pedagógia modelljének értelmében 

az általános érvényű tudás átadását segítheti elő. 

A narratív nyelvi bemutatás kapcsán ezzel szemben azt a véleményt vetítettük 

előre, hogy az együttes, közösen megélt élmény formálását segíti, s így az egyedi, 

epizodikus tapasztalat megőrzését helyezi előtérbe. Azért is tehettük ezt, mivel az együttes 

emlékezés (joint reminiscing) során az emlékezetfejlődés és a szocio-kommunikatív 

fejlődés összefonódik. Az együttes emlékezés ugyanis nem más, mint a múlt egy 

eseményére irányuló közös figyelmi helyzet, amely kölcsönös és szociális természetű, és a 

dolgok közös szemlélését foglalja magába (Hoerl és McCormack 2005). Ennek 

megfelelően a narratív nyelvi kísérlet vizsgálatunkban többet jelentett a cselekvések és 

tárgyak megnevezésénél, hanem a közös szóbeli emlékfelidézéshez hasonló módon 

konstruált történeti keretbe helyezte az eseménysort – kiemelve a személyek szerepét és az 

esemény egyediségét („mi együtt‖, „most így‖).  

Amennyiben közös aktivitásként tekintünk az emlékezésre magára, 

megkerülhetetlen tényező a gyerek mellett jelen levő másik személy, aki maga is részt vesz 

az emlékelőhívásban. A legtöbb kutatás, amely kisgyermekek nyelvi természetű 

emlékezését vizsgálja a szülővel folytatott beszélgetéseket elemzi (pl. Haden és mtsai 

2001), és nem tárja fel a különböző személyekkel történő emlékfelidézések lehetséges 

különbségeit. Holott tisztában vagyunk azzal, hogy kisgyermekek már nagyon korán 

képesek figyelembe venni egyszerű interaktív cselekvések során mit tud, illetve nem tud a 

felnőtt az adott szituáció vonatkozásában (Moll és Tomasello, 2007; Moll, Carpenter és 

Tomasello, 2011). Ha például O‘Neill (1996) klasszikusnak számító vizsgálatára 

gondolunk – amelyben kétéves gyerekek több kommunikatív viselkedést mutatattak egy 

tárgy megszerzésének érdekében, ha a gondozó nem volt jelen a tárgy elrejtésénél –, 

láthatjuk, hogy a kétévesek érzékenyek a másik személy, illetve saját tudásuk közti 

átfedésre vagy annak hiányára. Ezt a gondolatmenetet támasztják alá azok a korábbi 

fejezetben részletesen bemutatott szótanulási helyzetet imitáló vizsgálatok (Akhtar és 
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Carpenter és Tomasello, 1996; nem nyelvi változata: Tomasello és Haberl, 2003), amelyek 

tanulsága szerint már a két év körüli kisgyermekek figyelembe tudják venni, mi (például 

melyik tárgy) jelent újdonságot a felnőtt számára. 

E gondolat mentén továbbhaladva a forrásmonitorozás kérdésköréhez érkezünk 

(Roberts, 2002; Johnson és mtsai, 1996): egy-egy emlék forrásának megőrzése – így 

például annak a személynek, akitől a gyermek elsajátította az új játékot, vagy akivel átélte 

az adott eseményt – fokozatos fejlődési folyamat eredménye a 2-3 és 8 éves életkor közötti 

időszakban. Ugyanakkor ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal, hogy valamit azért tudunk, 

mert láttuk és átéltük, szükséges, hogy az információ forrását észleljük és megőrizzük. Egy 

adott emlék forrása támpontként is szolgál az előhívása során, segít elválasztani azt más 

hasonló események emlékétől. Egyrészt a hasonló események emlékreprezentációi is 

hasonlítanak egymásra, így az emlék előhívása során kevesebb támpontot találhatunk ezek 

elválasztására. Másrészt az események reprezentációi hasonlóvá válhatnak az események 

által kiváltott érzelmi reakciók, kognitív működések, motoros reprezentációk okán is, 

amelynek következtében nagyobb kihívást jelent elválasztani ezeket egymástól (Roberts, 

2002). A valódi epizodikus felidézés együtt jár azzal a szinttel, ahol a gyerekek már 

megértik a tudásuk eredetét, azaz tisztában vannak azzal, hogy valamit, például egy tárgy 

helyét azért tudják, mert látták a tárgy elhelyezését (Perner és Ruffman, 2005). Ebből 

következően feltételezhető, hogy azok a kisgyerekek, akik már érzékenyek arra, hogy a 

másik személy mit tud vagy nem tud az adott helyzetben, feltehetően másképpen 

emlékeznek egy-egy eseményre az adott esemény átélésénél jelen lévő vagy jelen nem levő 

személyekkel – még akkor is, ha még hiányoznak az események egyedi, megkülönböztető 

elemei, amelyek az autonoetikus tudatossággal jellemezhető emlékek sajátságai.  

E feltételezésnek megfelelően hangsúlyt helyeztünk a nyelvi kíséret másik gyakran 

figyelmen kívül hagyott tényezőjére, a gyermek és az eseményben résztvevő másik 

személy relációjára. Vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, vajon tesznek-e különbséget 

a gyerekek az előhíváskor jelen lévő személyek között: a felidézésüket befolyásolja-e, 

hogy a jelen lévő személlyel közösen élték meg az eseményt, vagy éppen az, hogy a másik 

nem ismeri azt. Ez a változó két fontos szempontból is betekintést enged a még alig 

beszélő gyermekek emlékezeti folyamataiba: egyrészt rámutathat, hogy kezelik-e már a 

társakat, mint kiemelt „emlékeztetőket‖ a saját emlék részeként; másrészt rávilágíthat, 

hogy kezelik-e már a másik „tudását‖, hozzáférését az eredeti eseményhez. Úgy véltük, 

hogy amennyiben elfogadjuk, hogy a narratívumok megalkotása közös emlékező munka, s 

ez a funkciója a gyermek számára is valamennyire elérhető, akkor az eredeti eseményt 
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bemutató, ismerős személy jelenléte támogatja a gazdagabb előhívást, hiszen tovább tudja 

gazdagítani a felidézést.  

Kutatásunk kiindulópontjaként azt tartottuk szem előtt, hogy a korai emlékezet 

adaptív feladata – az események bejóslásához szükséges rugalmas, megbízható általános 

tudás felhalmozása, nem pedig a személyspecifikus, egyedi megkülönböztetett 

tapasztalatok megőrzése (Király, 2002; 2009b). Így azt feltételeztük, hogy noha a narratív 

nyelvi kíséret segíti az események jobb emlékezeti megőrzését már a kétéves (még alig 

beszélő) gyerekek esetében, ugyanakkor befolyásolja, mennyire kapcsolnak az esemény 

általános vázához egyedi, megkülönböztető elemeket az esemény előhívása során. A 

narratív nyelvi kíséret, amely hangsúlyozza az egyszeri, közös megélését egy-egy 

eseménynek, feltételezhetően a még nem beszélő gyerekek esetében támogatja (1) a 

tapasztalat részletgazdag visszaállítását, (2) miközben előnyt élvez a közös előhívás, azaz 

az esemény közös emlékének felállítása az eseményben részt vevő társsal. Kérdésként 

fogalmazódik meg tehát, hogy az esemény specifikus sajátosságainak támogatása a 

tapasztalatszerzés során tetten érhető-e az adott esemény cselekvéses felidézésben, illetve 

különbséget tesznek-e a gyerekek az egyes személyek (társ az eseménykor illetve az 

eseményt nem ismerő személy) között az esemény előhívása a során. 

 

3.3. Módszer 

 Kutatásunkban a korai emlékezetfejlődés vizsgálatokban elterjedt utánzásos 

módszert alkalmaztuk, amely a két-három éves gyerekek kognitív szintjének megfelelően 

bonyolult, több lépéses eseménysorból állt. Az új, vizsgálat céljára kialakított eseménysor 

elsajátítása után egy héttel került sor az adott esemény felidézésére egyrészt a játékot 

bemutató (tanító) személlyel, másrészt egy a játékot nem ismerő, bemutatásnál jelen nem 

levő személlyel. Módszerünk a kiváltott utánzás paradigmájához áll közel (Bauer, 1996), 

mivel a gyerekeknek volt alkalma gyakorolni a játékot már az esemény bemutatása után 

közvetlenül is egy tanítási helyzet keretében. Ilyen értelemben nem szigorú bemutatás, 

majd önálló utánzás történt, hanem egy közös gyakorlás, tapasztalatszerzés az adott 

eseményről. A gyakorlást fontos tényezőnek tekintettük, hiszen a megtervezett eseménysor 

lényeges összetevője a kooperativitás, az együttesség, a közösen végrehajtandó cselekvés 

mind a bemutatás, mind az előhívás során. 

A kutatás során változtattuk, milyen nyelvi kíséret keretében ismerkedik meg a 

gyerek az új eseménnyel. A narratív bemutatási módot halló gyerekek esetében a tanító 
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személy az esemény egyszeri, közös élmény jellegét emelte ki („mi együtt most így 

játsszuk‖), míg a tematikus bemutatás során az esemény általános váza került előtérbe. 

Feltárandó az együttes eseményben résztvevő személy esetleges emlékfelidézést 

befolyásoló szerepét: a bemutatás után egy héttel minden esetben két előhívásra került sor, 

egyrészt a játékot eredetileg bemutató személlyel, másrészt egy akkor jelen nem levő 

másik személlyel is. A két személlyel történő előhívások sorrendjét kiegyenlítettük a 

gyerekek között. 

 

3.3.1. Vizsgálati személyek 

Kísérleti csoportok 

Vizsgálatunk végső mintáját 42 gyermek alkotja (21 fiú és 21 lány), akiknek 

átlagéletkora 31,84 hónap (a szórás 3,74 hónap, a pontos életkori sáv: 26,0 és 41,6 hónap 

között). Ezen felül nyolc gyermeket ki kellett zárnunk a végső vizsgálati mintából (hármat 

az együttműködés teljes hiánya, kettőt technikai hiba, egyet vizsgálatvezetői hiba miatt; 

további két gyermek pedig nem vett részt a második ülésen betegség miatt). A gyermekek 

egy részét az ELTE Babalaborán keresztül toboroztuk (22 fő), míg további 20 gyermek 

bölcsődei toborzás során került a mintába Budapesten (tájékoztató és beleegyező 

nyilatkozat a 4. és 5. sz. mellékletben). 

A gyerekek két ülésen vettek részt: első alkalommal az esemény bemutatására, míg 

az egy héttel későbbi második alkalommal az esemény előhívására került sor. A gyerekek 

véletlenszerűen kerültek a két vizsgálati csoport valamelyikébe (tematikus vagy narratív 

nyelvi kíséretet kapó csoportba), mialatt törekedtünk a csoportokon belüli nem, valamint 

életkor szerint megoszlást kiegyenlíteni. A vizsgálatokra a gyerekek toborzásnak 

megfelelően vagy az ELTE-n, a Babalaborban vagy a bölcsődében (egy külön szobában) 

került sor, e két helyszín előfordulásának aránya megegyezett a két vizsgálati csoportban. 

A vizsgálati csoportok adatainak összefoglalását az alábbi (5. sz.) táblázat szemlélteti. 

 

5. táblázat: A vizsgálati minta bemutatása 

 tematikus (21 fő) narratív (21 fő) 

nem 10 fiú (48%), 11 lány (52%) 11 fiú (52%), 10 lány (48%)  

életkor 
31,729 (4,3665) hónap 

26,0-41,6 hónap 

31,957 (3,1051) hónap 

26,1-35,6 hónap 
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előhívás sorrendje 
9 esetben a tanító kezd (43%) 

12 esetben a másik személy (57%) 

10 esetben a tanító kezd (48%) 

11 esetben a másik személy (52%) 

helyszín 11 labor (52%), 10 bölcsőde (48%) 11 labor (52%), 10 bölcsőde (48%) 

 

A fenti táblázat adatait megerősítendő, a két csoport átlagéletkora nem tért el szignifikáns 

mértékben egymástól (t(40)=-0,195 p=0,846 nem szign). 

 

Kontrollcsoport 

 Szükségünk volt továbbá egy eseménybemutatást semmilyen formában nem 

tapasztaló kontrollcsoportra annak igazolására, hogy valóban beszélhetünk utánzásról a 

kísérleti csoportokban. A kontrollcsoportba 15 gyermek került (5 fiú és 10 lány), akiket 

egy budapesti bölcsődéből toboroztunk. A kontrollcsoportba a kísérleti csoportok tagjaival 

megegyező életkori sávba, illetve annak felső tartományába tartozó gyerekeket 

választottunk, hogy igazolni lehessen, hogy a tanító személy és a bemutatási fázis jelenléte 

nélkül pusztán a tárgyak önmagukban az idősebb korosztálynál sem elegendőek az 

eseménysor spontán megjelenítéséhez. Ennek megfelelően 25,4 és 45,3 hónap közötti 

gyerekek kerültek a kontrollmintába, átlagéletkoruk 35,35 hónap volt (szórás: 6,1 hónap). 

 

3.3.2. Eszközök 

 A gyerekekkel újonnan megismertetett eszközcselekvéshez alkalmaztunk a 

bemutatás során egy kisebb tárolóedényt (ebből kerültek elő a játéktárgyak), egy nagyobb 

fedeles tárolóedényt, egy kis hálót (két rúd között kifeszített vászon) és egy piros pöttyös 

vászonhalat, amely rázásra csörgő hangot ad ki. Az előhívás alkalmával ezen kívül további 

elterelő tárgyakat is alkalmaztunk: egy kék pöttyös halat (pontos megfelelője a bemutatás 

során szereplő piros pöttyös halnak), egy másik piros műanyag halat, egy másik kék 

műanyag a halat, egy műanyag sárga kacsát, egy sárga-piros csíkos gumilabdát és egy 

játékkockát. 
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6. ábra: Az eszközök fotója 

 

 

3.3.3. A vizsgálati eljárás 

A bemutatás 

A bemutatás során a gyerekek minden esetben ugyanazt az eseményt látták, illetve 

játszották el a kísérletvezetővel, amelynek lényege a halfigura sikeres visszajuttatása a 

tárolóba a háló segítségével. A kialakított eseménysorba becsempésztünk továbbá olyan 

egyedi cselekvéses elemeket, amelyek nem illeszkednek közvetlenül az esemény 

forgatókönyvébe, nem szükséges lépései a cél sikeres kivitelezésének, ugyanakkor egyedi, 

megkülönböztető jegyként működhetnek: ilyen lépés a hal feldobása a hálóba helyezés 

előtt (4. lépés), valamint a háló összerántása (6. lépés) a dobó mozdulatot megelőzően. 

Ezek elhelyezkedése a teljes eseménysorban a következő: 

 

1) kiteríteni a hálót a földön 

2) megfogni a halat 

3) levenni a tetőt a tálról 

4) hal feldobása 

5) hálóba tenni a halat 

6) háló összerántása, összezárása 

7) beledobni a halat a tálba 

8) rátenni a fedelet a tálra 

 

A vizsgálatban résztvevő gyerekek továbbá az adott eseménysorral vagy tematikus 

(általános, tanító utalások) vagy narratív (egyediség, közös élmény hangsúlya) nyelvi 
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kíséretet hallva ismerkedtek meg. Bármely csoport esetében ugyanazokat az 

eseménylépéseket hasonló struktúrában kísérték a megnyilatkozások, csupán azok jellege 

tért el egymástól. Az alábbi (6. sz.) táblázat foglalja össze röviden a kétféle bemutatási 

mód elhangzó nyelvi kíséretét: 

 

6. táblázat: A bemutatott eseménysor és az elhangzó nyelvi kíséret 

NARRATÍV CSELEKVÉS TEMATIKUS 

Nézd csak, most játsszunk 

valamit együtt! 

leülünk a gyerekkel a 

földre (tál, piros pöttyös 

halacska, háló) 

Nézd csak, mutatok 

valamit! 

Itt ficánkol a halacska a 

parton. 

k.v. felveszi a halacskát 

és feldobja 
Itt van ez. 

Tegyük vissza a vízbe 

együtt. 
k.v. rámutat a tálra Ide kell majd tenni. 

Most tegyük bele a 

halacskát a hálóba. 

k.v. beleteszi a hálóba a 

halat 
Most ezt ide kell rakni. 

Te fogd meg most a vizet. 

Emeld le a vizes tál fedelét! 

k.v. odaadja a gyereknek 

a tálat 
Ezt fogd meg Te. 

Emeld le a tetejét! 

Nézd csak, most belerepül a 

halacska a vízbe! 

Olálá! Már a vízben úszkál. 

Tegyük rá a fedőt, így már 

nem fog tudni kiugrani. 

kv. beleugratja a halat, 

gyereknek kell rátenni a 

doboz tetejét 

Nézd, csak: hopp! 

Olálá! Ott van bent. 

Tedd rá a tetejét! 

Most én fogom meg a vizet, 

és Te tedd bele a halacskát a 

hálóval! 

k.v. fogja a vizet 
Most Te jössz, én addig 

megfogom ezt. 

Beletesszük a hálóba a 

halacskát, aztán belerepül a 

vízbe. Ráteszem a tetőt. 

k.v. kíséri a szöveggel a 

gyerek mozdulatait, k.v. 

teszi rá a fedelet 

Oda kell tenni, aztán hopp! 

Bent van. 

Nagyon jót játszottunk 

együtt, ügyes voltál. 
elpakolás 

Nagyon ügyesen csináltad 

(ezt). 

 

 A bemutató ülés tanítási szakaszában során a második kísérletvezető (aki a későbbi 

előhívásnál a játékot nem ismerő személy) soha nem volt jelen, ugyanakkor minden 

alkalommal az első kísérletvezetőhöz hasonló mennyiségű időt töltött el a gyerekekkel 

szabad játék során a tanítási szakasz előtt vagy után, hogy ismerős legyen a gyerekek 

számára – az eseménysort betanító személyhez hasonlóan. 

 

Az előhívás 

 Az egy héttel későbbi előhívás során a gyerekek mindegyikét mind a játékot tanító 

(bemutató) személy, mind egy a korábbi bemutatás során jelen nem levő (játékot nem 



96 

 

ismerő) személy – váltakozó sorrendben – ösztönözte az elsajátított eseménysor 

felidézésére. A két előhívás között rendszerint 5-10 perc telt el, amelyet más játékkal 

töltöttek a gyerekek. A vizsgálatvezetők közül egyszerre egy személy volt jelen az előhívás 

helyszínén a gyerekkel, az előhívási szakasz lezárultával a vizsgálatvezető elköszönt a 

gyermektől, és elhagyta a szobát, és csak ezt követően jelent meg a másik vizsgálatvezető.    

A kísérletvezető egy előhívás alkalmával a gyerek elé helyezte az eredeti halfigurát 

és más egyéb (elterelő) tárgyakat tartalmazó új kerek tárolóedényt, és mellé helyezte a 

bemutatásnál használt tetővel rendelkező edényt is. Ezt követően – mintegy 

figyelemfelhívásként – kiborította a játékfigurákat a kerek tárolóból, és azt is letette a 

tárgyak mellé.  A következő instrukció hangzott el minden esetben, mindkét kísérletvezető 

részéről: „Most te jössz!‖ Amennyiben a gyerek nehezen volt hajlandó együttműködni, a 

kísérletvezető megpróbálta felhívni a gyerek figyelmét a tárgyak nézegetésével, és 

továbbra is próbálta bevonni a kisgyermeket a játékba („Nézd, mit találtam! Játszol 

velem?‖).  

Az előhívások alkalmával a gyermeknek lehetősége volt annyiszor eljátszani az 

eseménysort, ahányszor csak szerette volna. Amennyiben a gyermek maga nem jelezte, 

hogy „készen van‖ vagy „vége a játéknak‖, legalább 3 percet vártunk az előhívások 

alkalmával. A gyerekekkel valamennyi ülés alkalmával rendszerint jelen volt valamelyik 

szülő vagy bölcsődei gondozónő, akik azonban a vizsgálatvezetők előzetes kérésének 

megfelelően nem avatkoztak be a gyerekek játékába. Valamennyi ülést videokamerával 

rögzítettük, és a videofelvételek alapján kódoltuk a gyerekek utánzási teljesítményét.  

 

Előhívás a kontrollcsoportban 

 A kontrollcsoportba tarozó gyerekek, miután egy korábbi találkozás alkalmával 

szabad játék során megismerkedtek a vizsgálatvezetővel, majd kizárólag előhívási 

szakaszban vettek részt, bemutatási szakasz nem volt. Az előhívás során a fent ismertetett 

módon a vizsgálatvezető eléjük helyezte a tárgyakat, ugyanazzal az általános instrukcióval 

(„Most te jössz.‖). A vizsgálatok helyszínét a közreműködő budapesti bölcsőde elkülönített 

helyisége jelentette. Valamennyi esetben videóra rögzítettük a gyermekek játékát a későbbi 

kódolás végett. Minden esetben legalább 3 percet vártunk a gyermek spontán tárgyakkal 

folytatott viselkedésének rögzítésére. 
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Nyelvi képességek felmérése 

A gyerekek nyelvi képességének felmérésére az átlagos megnyilatkozási hossz 

morfémákban számolt mutatóját alkalmaztuk (mean length of utterance, MLU), amely a 

korai nyelvi fejlődés széles körben használt mutatója. Hátterében az a feltételezés áll, hogy 

a kijelentések hossza a grammatikai kompetencia fejlődésével párhuzamosan növekszik 

(Nelson 1989). A két vizsgálati csoport nem tért el egymástól a nyelvi képesség MLU-val 

megragadott mutatója mentén (t(31)=-0,162 p=0,872 nem szign.), noha hozzá kell tennünk 

a tematikus csoportban (MLU átlag=3,647, szórás=0,92) csak 15, míg a narratívban (MLU 

átlag=3,697, szórás=0,82) 18 gyerektől voltak adataink, a többi 9 gyerek egyáltalán nem 

beszélt az ülések alkalmával, így esetükben nem számolhattunk ki az átlagos 

megnyilatkozási hossz mutatóját. Mivel csoportjaink között nem találtunk különbséget az 

MLU tekintetében, így a továbbiakban nem vettük figyelembe az elemzéseknél. 

 

3.4. Eredmények 

Az eredmények bemutatása során elsőként a kontrollvizsgálat eredményét és az 

abból levonható következtetéseket összefoglalva tekintjük át, mivel fontos kiindulópontját 

képezik a további elemzéseknek. Ahhoz, hogy megbizonyosodhassunk arról, egyáltalán 

beszélhetünk-e utánzásról, fel kell tárnunk a kísérleti tárgyak affordanciájából következően 

spontán megjelenő cselekvéselemek valószínűségét. Így csak a kontrollvizsgálat 

áttekintését követően folytatjuk kérdésfeltevésünknek megfelelően a kísérleti csoportokban 

kapott eredmények további árnyalt és részletes bemutatását. 

 

3.4.1. A kontrollvizsgálat eredményei: Beszélhetünk-e utánzásról a kísérleti 

csoportokban? 

Az adatok kódolása és az elemzés menete 

 Az adatokat három személy (két vak és egy a vizsgálat célját ismerő) kódolta előre 

meghatározott és betanult szempontok mentén. A kódolók közti együttjárás a főbb mutatók 

mentén (mint a megjelenő lépések száma és típusa) 83%-os volt, ezt követően a vitatott 

lépések közös munka során kerültek újrakódolásra.  

Az eredményeket a kísérleti csoportokban tapasztaltakkal a következő módon 

vetettük össze: a kísérleti csoport gyermekei két előhívási ülésen vettek részt (változó 

sorrendben a két előhívási személlyel), ezek közül a kontrollcsoporttal való összevetéshez 

minden esetben kizárólag az első ülés történéseit vettük figyelembe, azaz első alkalommal 
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– függetlenül a jelen lévő személytől – hogyan játszották vissza a gyerekek az egy héttel 

korábban tapasztalt eseménysort. 

 

A kontrollcsoport és a kísérleti csoportok összevetése 

A kontrollcsoportba tartozó gyerekek 13%-a (2 gyermek) használta nagyjából 

hasonló játék megjelenítésére a felkínált tárgyakat: azaz belepakolták a játékokat a 

céldobozba (noha egyikük sem használta ehhez eszközként a hálót saját kezük helyett). 

További 13% (2 gyermek) nézegette végig alaposan a tárgyakat, anélkül, hogy bármivel 

játékot kezdeményezett volna ezekkel a későbbiekben. A maradék 73 % más játékot 

kezdeményezett a tárgyakkal. A nyolc eseménylépésből átlagosan 1,6 lépés jelent meg 

(szórás: 1,18) az egyes gyerekeknél, a legtöbb előforduló eseménylépés négy volt. Legtöbb 

esetben megjelent a második eseménylépés: a gyermek megfogta a „halat‖ vagy annak egy 

helyettesítőjét (87%), míg a háló földön való kiterítése (1. lépés), a tálba dobás (7. lépés) és 

a doboz lezárása (8. lépés) az esetek 20%-ában fordult elő. A kontrollcsoport játékának 

kategoriális jellemzését a kísérleti csoportokkal való összehasonlításban az 7. táblázat 

mutatja be, valamint a 7. ábra szemlélteti. 

 

7. táblázat: Az utánzás mértéke az egyes csoportokban 

  
nem 

játszik 

mást 

játszik 

néhány 

cselekvéselem 
utánzás 

bemutatás 

nélkül  
kontrollcsoport: 15 fő 2 11 2 0 

bemutatással:  
kísérleti 

csoportok 

tematikus: 21 fő 2 1 12 6 

narratív: 21 fő 0 0 4 17 
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7. ábra: Az utánzás mértéke a bemutatást látó csoportokban összevetve a 

kontrollcsoporttal (ahol nem volt bemutatás) 

 

A khí-négyzet próba alapján (khí-érték= 51,383, f=6 p<0,0001) elmondható, hogy a 

három csoport eloszlása szignifikáns mértékben különbözik, azaz valóban utánzásról 

beszélhetünk a kísérleti csoportokban, míg a kontrollcsoportban nem. Az egyes 

cselekvéselemek megjelenési valószínűségére vonatkozóan részletes áttekintés a 9. 

táblázatban található. 

Ezt megelőzően azonban érdemes egy pillantást vetnünk a 8. táblázatra, amely 

bemutatja, hogy az egyes csoportokban átlagosan összesen hány cselekvéselem jelent meg. 

A csoportok egyszempontos független mintás varianciaanalízissel való összehasonlítása 

feltárta, hogy a három csoportban előhívott cselekvéselemek átlaga szignifikánsan 

különbözik egymástól (F(2)=22,8 p<0,0001 szign. ɳp
2
=0,458). Az utóelemzések 

(Bonferroni post hoc teszt) megmutatják, hogy valamennyi csoport közti különbség külön-

külön is szignifikáns, így a kontrollcsoport és tematikus kísérleti csoport (-2,33 p<0,0001), 

valamint a tematikus és narratív csoport közti különbség is (-1,476 p<0,05). 

 

 



100 

 

8. táblázat: A megjelent cselekvéselemek száma a csoportokban 

  átlag szórás 

bemutatás nélkül  kontrollcsoport: 15 fő 1,6 1,18 

bemutatással  
kísérleti 

csoportok 

tematikus: 21 fő 4,00 2,098 

narratív: 21 fő 5,48 1,47 

 

  

Az alábbi táblázat (9. táblázat) valamennyi cselekvéselem vonatkozásában külön-

külön szemlélteti milyen arányban jelentek meg az egyes lépések a kontroll-, illetve a 

vizsgálati csoportokban. Binomiális próbával elemezve látható, hogy ez az előfordulási 

valószínűség eltér-e (és milyen irányban) a véletlen előfordulástól. A 9. táblázatot röviden 

összegezve elmondható, hogy míg a kontrollcsoportban csupán egyetlen lépéselem (2. 

lépés: a hal megfogása) jelent meg, addig a tematikus csoportban három (1.,2. és 4. lépés), 

míg a narratív csoportban öt cselekvéselemet játszottak vissza jellemzően a gyerekek 

(1.,2.,4.,5. és 7. lépés). 

 

9. táblázat: Az egyes cselekvéselemek megjelenési aránya a csoportokban 

Cselekvéslépések 

megjelenési arány (gyermekek száma/csoport) 
binomiális próba eredménye 

kontroll 
kísérleti 

tematikus 

kísérleti 

narratív 

1 
kiteríti a hálót a 

földön 
20% (3/15) 
p=0,035* 

85,7% (18/21) 
p=0,001** 

90,5% (19/21) 
p=0,000*** 

2 fogja a halat 87% (13/15) 
p=0,007** 

85,7% (18/21) 
p=0,001** 

100% (21/21) 
p=0,000*** 

3 halat feldobja 0% (0/15) 
p=0,000*** 

0% (0/21) 
p=0,000*** 

14,3% (3/21) 
p=0,001** 

4 hálóba teszi a halat  6% (1/15) 
p=0,001** 

85,7% (18/21) 
p=0,001** 

85,7% (18/21) 
p=0,001** 

5 leveszi a tetőt 6% (1/15) 
p=0,001** 

38,1% (8/21) 
p=0,383 

76,2% (16/21) 
p=0,027* 

6 
háló összerántására, 

összezárására kísérlet 
6% (1/15) 
p=0,001** 

19% (4/21) 
p=0,007** 

23,8% (5/21) 
p=0,027* 

7 beledobja a tálba 20% (3/15) 
p=0,035* 

66,7% (14/21) 
p=0,189 

90,5% (19/21) 
p=0,000*** 

8 ráteszi a fedelet 20% (3/15) 
p=0,035* 

19% (4/21) 
p=0,007** 

66,7% (14/21) 
p=0,189 
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A kontrollvizsgálatból levonható következtetések 

 Összességében elmondható, hogy mindkét kísérleti csoportban valóban 

szignifikánsan több cselekvéselemet jelenítettek meg a gyerekek az előhívások során, mint 

kontrollcsoportban, amely különbséget kizárólag a bemutatásban való részvétel 

magyarázza. Önmagában a játékok jelenléte, felhívó ereje tehát kevés volt az eseménysor 

eljátszásához, spontán módon való megjelenéséhez. A bemutató esemény nélkül a 

megjelenés valószínűsége az eseménysor lejátszására elhanyagolhatóan csekély. Fontos 

kihangsúlyoznunk, hogy mindezt viszonylag magas életkori övezetbe tartozó gyerekekből 

álló mintán igazoltuk (átlagéletkor: 35,35 hónap), így a fiatalabb gyerekekből álló kísérleti 

csoportok esetében fokozottabban igazolható a bemutatás szerepe. A kísérleti csoportokba 

tartozó gyerekek jelentős része (legalább 80%-a) ugyanis a bemutatás során elsajátított 

eseményelemeket építette bele az egy héttel későbbi játékba az első előhívás alkalmával – 

noha a bemutatás módja meghatározta milyen mértékben hű a gyerek a látott esemény 

részleteihez, hiszen a narratív kísérleti csoport szignifikánsan több eseményelemet 

jelenített meg, mint a tematikus, amint ezt a továbbiakban részletesen elemezzük. 

 

3.4.2. Előhívás a kísérleti csoportokban 

Az adatok kódolása és az elemzés menete: a nyelvi támpontok szerepe az 

emlékfelidézésben 

Egy a vizsgálat célját ismerő szakértő kódoló valamennyi gyermek (42 fő) 

videofelvételeit kódolta. A megbízhatóság biztosítására két vak kódoló a továbbiakban a 

minta 26% (11 fő), illetve 29%-át (12 fő) a legfontosabb mutatók mentén (utánzás során 

megjelenő lépéselemek, első tárgyválasztások) egymástól függetlenül lekódolta. A 

gyermek által végrehajtott cselekvések mellett teljesítettként értékeltük, amennyiben a 

gyermek nem maga hajtotta azt végre, hanem az adott cselekvés végrehajtására 

egyértelműen felszólította az előhívás során jelen levő személyt verbális (pl. „Fogd meg!‖) 

vagy nem verbális utasításokkal (pl. kezébe adta tálat). A vak kódolók és a szakértő közti 

egyetértés mindkét esetben 87%-os volt, ami az együttjárás mértékének magas voltát 

eredményezte (Cohen-Kappa értéke 0,76; illetve 0,77). A két kísérleti csoport 

gyermekei minden esetben két előhívási ülésen vettek részt – változó sorrendben a két 

előhívási személlyel –, ezért mind a bemutatás módját (narratív vagy tematikus), az 

előhívásnál jelen levő személyek szerepét, mind az előhívások sorrendjét figyelembe 
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vettük annak elemzésekor, hogyan játszották vissza a gyerekek az egy héttel korábban 

tapasztalt eseménysort. 

A gyermekek jelentős része, közel 22% (9 gyermek) egyáltalán nem beszélt az 

előhívások alkalmával, és a nyelvi megnyilvánulások mértéke nagy egyéni különbséget 

mutatott a gyerekek között – noha mint az átlagos megnyilvánulási hossz (MLU) értéke 

mutatta ez nem eredményezett csoportok közti eltolódást. Lévén verbális felidézést nem 

vártunk el a gyerekektől, erre nem is instruáltuk őket, a spontán beszédre mutatott 

hajlandóság pedig nagyon eltérő volt a gyerekek között, így ezeket a nyelvi 

megnyilvánulásokat elemzéseinkbe (mint felidézési mutatók) nem vontuk be.  

 

A felidézett cselekvéselemek összessége a nyelvi bemutatás függvényében 

Azon kérdés megválaszolására, hogy a nyelvi környezet befolyásolta-e az emlékek 

előhívását, vegyes több szempontos varianciaanalízist (2x2x2) alkalmaztunk. Ebben 

csoportosító változóként szerepelt a nyelvi bemutatás módja (2: tematikus vagy narratív), 

az előhívásnál jelen lévő személyek sorrendje (2: tanító először vagy a másik személy 

először), valamint összetartozó szempontként a játékot tanító, illetve a másik személlyel 

előhívott összes eseményelem száma (2). A varianciaanalízis részletes leíró statisztikája a 

3. sz. mellékletben megtalálható. 

Az elemzés a során nyelvi bemutatás módjának szignifikáns főhatását 

(F(1,38)=4,404 p=0,043, ɳp
2
=0,104) tapasztalhattuk, azaz a narratív csoportba tartozó 

gyerekek mindig több cselekvéselemet idéztek fel, mint a tematikus csoportba tartozók. A 

narratív csoportban átlagosan 4,832 elemet idéztek fel (szórás=0,377), míg a tematikus 

csoportban 3,708 eseménylépést (szórás=0,38), amely szignifikáns különbség (Bonferroni 

I-J=-1,123 p=0,043). A kísérleti csoportok különbségét, bemutatva az előhívásnál jelen 

levő személyek szerepét is, a 8. ábra szemlélteti. 
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8. ábra: Az előhívott cselekvéselemek átlaga a kísérleti csoportokban a modell, illetve 

a másik személy jelenlétében 

 

Az előhíváskor jelen lévő személyek megkülönböztető befolyása sem mutatkozott 

meg, hiszen mind a másik személlyel, mind a tanítóval azonos mértékben idézték fel az 

eseménylépéseket (F(1,38)=0,37 p=0,848, ɳp
2

2=0,001), ez átlagosan az eseménylépések 

felének (4 elem) visszajátszását jelentette a csoportokban (a modellel átlagosan 4,23, míg a 

másik személlyel 4,31 lépéselemet). Az előhívási sorrend nem önmagában gyakorolt hatást 

(nincs sorrend főhatás: F(1,38)=0,236 p=0,63, ɳp
2
=0,006), hanem az előhíváskor jelen lévő 

személyekkel való interakcióban bizonyult szignifikánsnak (F(1,38)=5,96 p=0,019, 

ɳp
2
=0,136). Mint azt a 9. ábra is szemlélteti a kisgyermekek több eseménylépést hívtak elő 

a modell személlyel, amennyiben vele történt az első előhívás; ellenben ha a másik 

személy volt az első előhívó, akkor több cselekvéselemet jelenítettek meg a másik 

személlyel – vagyis az értelmezést tekintve ez a mindenkori első előhívás fölényét mutatja 

mindkét személy esetében (és a változók jellegéből következik, hogy ez nem főhatásként, 

hanem interakcióként nyilvánult meg).  
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9. ábra: A felidézett cselekvéselemek átlaga az előhívási sorrend és az előhívásnál 

jelen levő személy függvényében (modell vagy a másik személy) 

 

 

Első előhívások elemzése 

 Az első előhívás fölénye indokolja, hogy kizárólag ennek vonatkozásában, az akkor 

jelen levő előhívó személyek szerint külön csoportként kezelve a gyermekeket, hogyan 

teljesítenek a bemutatott eseménysor visszajátszásában. Amennyiben az előhívó személy 

jelenléte szerint két csoportra osztjuk a gyerekeket a következő táblázatban (10. táblázat) 

bemutatott eredményeket láthatjuk. 

10. táblázat: Kizárólag az első előhívások során megjelent cselekvéselemek száma 

első előhívás  kísérleti feltétel (elemszám) 
cselekvéselemek 

átlaga (szórás) 

modellel 

tematikus (9) 4,44 (1,33) 

narratív (10) 5,30 (1,63) 

t(17) = -1,24 p=0,232 nem szign. 
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másik  

személlyel 

tematikus (12) 3,67 (2,53) 

narratív (11) 5,64 (1,36) 

d(17,148) = -2,348 p=0,031*  

 

A fenti táblázatból látható, hogy míg a modell jelenlétében egyformán teljesít a 

kétféle nyelvi bemutatást tapasztaló csoport az első előhívás során, addig a másik személy 

jelenlétében a narratív nyelvi kíséretet kapó csoport több elemet hívott elő, mint a 

tematikus. 

 Ez a különbség a második előhívások önálló elemzése során nem mutatkozott meg, 

így azt külön nem tárgyaljuk. 

 

Egyedi cselekvéselemek (megkülönböztető jegyek) előhívása 

Az összes eseményelem felidézése mellett fontos számunkra annak feltárása, hogy az 

egyedi, forgatókönyvbe nem illeszkedő eseményelemek megőrzésében eredményezett-e 

különbséget a kétféle nyelvi kíséret. Vegyes több szempontos varianciaanalízis (2x2x2) 

alkalmazásával hasonlítottuk össze a nyelvi bemutatás módja függvényében (mint 

személyek közti csoportosító változó) a betanító, illetve a másik személlyel előhívott 

egyedi cselekvéselemek számát (személyeken belüli változó). Az elemzésből nem hagytuk 

ki az előhívásnál jelen lévő személyek sorrendjét, mivel az összes cselekvéselem 

előhívását tekintve szignifikáns interakciót eredményezett az „előhívásnál jelen lévő 

személy‖ változóval, (mely utóbbi változóhoz az egyedi elemek előhívása kapcsán kiemelt 

kérdést kapcsoltunk). Egyedi cselekvéselemnek visszaidézésének tekintettük (lásd a 

vizsgálat leírásánál), például ha a halfigura feldobása a hálóba helyezés előtt vagy a háló 

összerántásának egyedi módja megjelent a gyermekek utánzása során. A bemutatást övező 

nyelvi kíséret módja nem mutatott összefüggést az egyedi cselekvéselemek előhívásának 

arányával (F(1,38)=1,987 p=0,167 ɳp
2
=0,05). Nem találtunk eltérést továbbá annak 

mentén, hogy a játékot nem ismerő személlyel vagy a betanító személlyel történt az 

előhívás (F(1,38)=0,314 p=0,0578, ɳp
2
=0,008). Ehhez hasonlóan nem mutatott szignifikáns 

összefüggést az előhívási sorrend (F(1,38)=0,328 p=0,57 ɳp
2
=0,009), illetve a sorrend és az 

előhívó személy interakciója sem (F(1,38)=1,876 p=0,179 ɳp
2
=0,047). 

 

Az egyes eseménylépések megjelenési aránya az előhívás során 

Amennyiben az egyes lépéselemek előhívási arányát tekintjük, célszerű kiindulásként 

megvizsgálnunk a megjelenés véletlen szinttől való eltérését az egyes csoportokban, 
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amelyet korábban a 9. táblázatban foglaltunk össze a kontrollmintával történő 

összevetésben. Első lépésként valamennyi elem esetében áttekintettük, mind a modell, 

mind a másik személy jelenlétében különbözött-e egymástól a narratív, illetve a tematikus 

bemutatásban részt vevő gyerekek csoportja. Az alábbi három részből álló táblázat (11. 

a,b,c) szemlélteti azt a három (esemény forgatókönyvébe illeszkedő) lépést, amely mentén 

valamilyen mértékű különbséget találtunk a csoportok között. Számottevő eltérést 

figyelhetünk meg az 5. és a 8. eseményelem, azaz a doboz tetejének levételében (csak a 

másik előhívó személy esetében), majd visszahelyezésében (mindkét személy esetében) a 

narratív csoport javára. 

 

11.a. táblázat: Az 5. eseményelem (forgatókönyvbe illő) megjelenése az előhívások során 

5. lépés: a doboz tetejének levétele nem jelent meg megjelent 

modellel 

narratív  28,6 % (6 fő) 71,4% (15 fő) 

tematikus 57,1% (12 fő) 42,9% (9 fő) 

χ
2
(1)=3,5 p=0,061+  

másik 

személlyel 

narratív  23,8% (5 fő) 76,2% (16 fő) 

tematikus 66,7% (14 fő) 33,3% (7 fő) 

χ
2
(1)=7,785 p=0,005** 

 

11.b. táblázat: A 7. eseményelem (forgatókönyvbe illő) megjelenése az előhívások során 

7. lépés: beledobja a tálba nem jelent meg megjelent 

modellel 

narratív  42,9% (4 fő) 57,1% (17 fő) 

tematikus 76,2% (8 fő) 23,8% (13 fő) 

χ
2
(1)=1,187 p=0,172 nem szign. 

másik 

személlyel 

narratív  19% (4 fő) 81% (17 fő) 

tematikus 42,9% (9 fő) 57,1% (12 fő) 

χ
2
(1)=2,785 P=0,095+ 

 

11.c. táblázat: A 8. eseményelem (forgatókönyvbe illő) megjelenése az előhívások során 

8. lépés: a doboz tetejének visszarakása nem jelent meg megjelent 

modellel 

narratív  42,9% (9 fő) 57,1% (12 fő) 

tematikus 76,2% (16 fő) 23,8% (5 fő) 

χ
2
(1)=4,842 p=0,028* 
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másik 

személlyel 

narratív  42,9% (9 fő) 57,1% (12 fő) 

tematikus 76,2% (16 fő) 23,8% (5 fő) 

χ
2
(1)= χ

2
(1)=4,842 p=0,028* 

 

A korábbi két forgatókönyvbe illeszkedő eseménylépés, amelyben különbséget 

találtunk a bemutatási mód alapján, nem mutatott különbséget, ha pusztán az előhívó 

személyt vettük figyelembe (12. táblázatok). 

 

12.a. táblázat: Az 5. eseménylépés előhívása az előhívó személyek függvényében 

5. lépés: a tető levétele 
másik személy jelenlétében 

nem jelent meg megjelent 

modell jelenlétében 
nem jelent meg 11 fő 7 fő 

megjelent 1 fő 23 fő 

Z (Wilcoxon-próba)=-0,302 p=0,763 nem szign. 

 

12.b. táblázat: A 8. eseménylépés előhívása az előhívó személyek függvényében 

8. lépés: a tető visszahelyezése 
másik személy jelenlétében 

nem jelent meg megjelent 

modell jelenlétében 
nem jelent meg 21 fő 4 fő 

megjelent 4 fő 13 fő 

Z (Wilcoxon-próba)=-1,342 p=0,18 nem szign. 

 

 

Az előhívó személy szerepe a lépéselemek megjelenési valószínűségében 

Az egyes eseménylépések megjelenési arányát tekintve, érdemes kiemelnünk a két 

egyedi lépéselemet, amelyek mint azt a 13. táblázat szemlélteti nagyon alacsony számban 

fordultak elő. Míg a hal feldobása tendencia szinten valószínűbb volt a betanító személy 

jelenlétében (Z (Wilcoxon-próba)=-1,732 p=0,083 tend.), addig a dobás végrehajtásának 

egyedi módja mentén nem találtunk eltérést az előhívásnál jelen levő személyek mentén (Z 

(Wilcoxon-próba)=-1,342 p=0,18 nem szign.).  
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13. táblázat: Az egyedi eseménylépések megjelenési aránya az előhívó személy 

függvényében 

1. lépés: a hal feldobása 
másik személy jelenlétében 

nem jelent meg megjelent 

modell jelenlétében 
nem jelent meg 38 fő 0 fő 

megjelent 3 fő 1 fő 

Z (Wilcoxon-próba)=-1,732 p=0,083 tend. 

 

11. lépés: a háló összezárása 
másik személy jelenlétében 

nem jelent meg megjelent 

modell jelenlétében 
nem jelent meg 31 fő 4 fő 

megjelent 1 fő 6 fő 

Z (Wilcoxon-próba)=-1,342 p=0,18 nem szign. 

 

 

3.4.3. Az életkor szerepe  

 Kutatásunkban széles életkori mintát alkalmaztunk (2-3 éves gyerekek), hogy 

megragadhatóvá váljon az epizodikus emlékezet kibontakozásának folyamata. Ebből 

következőleg azonban figyelembe kellett vennünk, hogy az életkornak (amely mint a minta 

bemutatásánál láthattuk, kiegyenlített volt az egyes csoportok között) van-e bármilyen 

hatása a kapott összefüggésekre. 

Amennyiben az életkort kovariánsként léptettük be a korábban bemutatott vegyes több 

szempontos varianciaanalízisbe, nem mutatott semmilyen hatást a korábban feltárt 

összefüggésekre (az életkornak mint kovariánsnak nem volt hatása, F(1,38)=0,023 p=0,88 

nem szign.). Amennyiben az életkori medián (32 h) mentén két részre osztottunk a 

mintánkat, a 32 hónap alatti és feletti korcsoportra: az összes cselekvéselem, valamint az 

egyedi cselekvéselemek vonatkozásában sem találtunk különbséget az ilyen módon képzett 

szoros korcsoportok között (összes cselekvéselem a modell esetében: t(40)=1,219 p=0,23; 

összes cselekvéselem a másik személy esetében: d(33,56)=-1,615 p=0,114; egyedi 

cselekvéselemek/modell: t(40)=0,712 p=0,481; egyedi cselekvéselemek/másik személy: 

t(40)=0,773 p=0,444). 

Ha az életkori csoportok mellett a kísérleti feltételt (személyek közötti 

változókként), valamint a két előhívó személlyel történő előhívást (összetartozó feltétel) is 
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beléptettük a több szempontos varianciaanalízisbe, a következőket tapasztalhattuk az 

összes előhívott cselekvéselem vonatkozásában. Az életkori csoportnak önálló hatása 

ugyan nem volt (F(1,38)=0,127 p=0,724 nem szign.), az előhívó személy összetartozó 

szempontjával azonban interakciót mutatott (F(1,38)=5,558 p=0,024*, ɳp
2
=0,003). Azaz a 

32 hónap feletti gyerekek kevesebb lépéselemet játszottak vissza a a másik személynek 

(átlag=3,9, szórás=0,48), mint amennyit a betanító személy jelenlétében (átlag=4,69, 

szórás=0,48); míg a 32 hónap alattiak esetében ez az összefüggés megfordult (modell 

esetében az átlag=3,65, szórás=0,48; másik személy esetében átlag=4,78, szórás=0,48). 

Ezek az előzetes eredmények indokolttá teszik, hogy külön-külön is megvizsgáljuk, 

hogyan alakul a bemutatott eseménysor visszajátszása a két életkori csoportban. 

 

32 hónap feletti gyerekek (21 fő) előhívása 

 A medián mentén történő vágással kapott minta felső csoportjába került gyerekek 

32,1 és 41,6 hónap közöttiek, átlagéletkoruk 34,8 hónap (2,2 hónap a szórás), 13 fiú és 8 

lány. Amennyiben a több szempontos vegyes varianciaanalízist elvégezzük (összetartozó 

szempont: modell vagy másik személy; csoportosító szempont: sorrend és kísérleti feltétel) 

az összes előhívott cselekvéselem vonatkozásában: az előhívó személy jelenlétének 

főhatását tapasztaljuk (F(1,17)=5,066 p=0,038* ɳp
2
=0,23). Azaz az idősebb korcsoportba 

tartozó gyerekek mindig több cselekvéselemet játszottak vissza az őket tanító személy, 

semmint a másik, játékot nem ismerő társaságában (Bonferroni post hoc teszt: I-J=0,0807 

p=0,038*) – ezt az összefüggést jeleníti meg a következő, 10., illetve 11. ábra.  
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10. ábra: Az előhívott cselekvéselemek átlaga a kísérleti csoportokban a modell, illetve 

a másik személy jelenlétében a 32 hónap feletti korcsoportban 
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11. ábra: Az előhívott cselekvéselemek átlaga a modell, illetve a másik személy 

jelenlétében az előhívási sorrend függvényében a 32 hónap feletti korcsoportban 

 

Nem találtunk semmilyen más szignifikáns összefüggést ezen kívül, így sem a 

sorrendnek (F(1,17)=0,139 p=0,714 nem szign. ɳp
2
=0,008), sem a kísérleti feltételnek nem 

mutatkozott főhatása (F(1,17)=2,536 p=0,13 ɳp
2
=0,13), nem találtunk továbbá interakciót 

sem. Ehhez hasonlóan az egyedi cselekvéselemek vonatkozásában sem bizonyult 

szignifikánsnak az egyes szempontok különbsége, így erre az elemzésére nem térünk ki 

részletesebben. 

 

32 hónap alatti gyerekek (21 fő) előhívása 

A medián mentén történő vágással kapott minta alsó csoportjába került gyerekek 26 

és 31,7 hónap közöttiek, átlagéletkoruk 28,9 hónap (2,4 hónap a szórás), 8 fiú és 13 lány. 

Amennyiben a több szempontos vegyes varianciaanalízist elvégezzük (összetartozó 

szempont: modell vagy másik személy; csoportosító szempont: sorrend és kísérleti feltétel) 

az összes előhívott cselekvéselem vonatkozásában, egy összefüggés bizonyul 
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szignifikánsnak: az előhívó személy és a sorrend interakciója (F(1,17)=5,822 p=0,027* 

ɳp
2
=0,255). Sem az előhívó személye (F(1,17)=0,45 p=0,512 ɳp

2
=0,026), sem a kísérleti 

feltétel (F(1,17)=1,29 p=0,272 ɳp
2
=0,071), sem a sorrend (F(1,17)=1,234 p=0,282 

ɳp
2
=0,068) önmagában nem mutatott főhatást. 

Azaz a korábban teljes mintán is tapasztalt tulajdonképpeni sorrend hatás a 

fiatalabb korosztály eredményeiben gyökerezik. A 32 hónap alatti gyerekek mindig több 

elemet idéztek fel az első előhívó személlyel, amint ezt a 12. és 13. ábra szemlélteti 

(melyek egymás mellé helyezve alapos áttekintést nyújtanak az életkori csoportokról a 10. 

és 11. ábrával). 

 

 

 

12. ábra: A felidézett cselekvéselemek átlaga az előhívási sorrend és az előhívásnál 

jelen levő személy függvényében (modell vagy a másik személy) a 32 hónap alatti 

korcsoportban 
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13. ábra: A felidézett cselekvéselemek átlaga a kísérleti feltétel és az előhívásnál jelen 

levő személy függvényében (modell vagy a másik személy) a 32 hónap alatti 

korcsoportban 

 

Ez az összefüggés, a sorrend és az előhívó személy szempontjának interakciója 

tendencia szinten megjelent az egyedi cselekvéselemek vonatkozásában is (F(1,17)=3,513 

p=0,078+ ɳp
2
=0,171). 

 

 

3.4.4. Tárgyválasztás 

Valamennyi választás leíró összefoglalását a csoportokban a 14. táblázat 

tartalmazza. Ez esetben azonban figyelembe vettük a gyerekek első választását akkor is, ha 

esetleg mást játszottak a tárgyakkal, és nem jelenítették meg a bemutatott eseménysor 

lépéseit.  
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14. táblázat Az első tárgyválasztások megoszlása csoportonként 

 első választások 

 modell jelenlétében másik személy jelenlétében 

 tematikus narratív tematikus narratív 

 
23,8% (5 fő) 42,9 % (9 fő) 28,6% (6 fő) 47,6% (10 fő) 

 
23,8% (5 fő) 9,5% (2 fő) 23,8% (5 fő) 9,5% (2 fő) 

 
4,8% (1 fő) 14,3% (3 fő) 9,5% (2 fő) 9,5% (2 fő) 

 

9,5% (2 fő) 4,8% (1 fő) 19% (4 fő) 4,8% (1 fő) 

 

9,5% (2 fő) - - 4,8% (1 fő) 

 
9,5% (2 fő) 9,5% (2 fő) - 14,3% (3 fő) 

 
- 4,8% (1 fő) 4,8% (1 fő) - 

 

Azok közül, akik megjelenítették az eredeti cselekvést, csak a gyerekek közel fele 

ragaszkodott a bemutatásban szereplő eredeti tárgyhoz (a piros pöttyös halhoz), e 

tekintetben a kísérleti csoportok között nem találtunk szignifikáns különbséget (másik 

személlyel: χ
2
(1)=1,739 nem szign.; tanítóval: χ

2
(1)=1,688 nem szign.). Ha a két kísérleti 

csoportban elkülönülten vizsgáltuk, egyedül a narratív csoportban jelentkezett az a 

tendencia, hogy az ismerős személy jelenlétében hajlamosabbak voltak kiválasztani az 

eredeti tárgyat a bemutatott eseménysor visszajátszásához, semmint egy másikat (10-en 

választották az eredeti halat, és 3-an másikat; binominális próba p-értéke=0,092).  

Összehasonlítottuk továbbá, hogy milyen arányban ragaszkodtak a gyerekek 

egyformán az eredeti, bemutatóban szereplő tárgyhoz az előhívások során. A 15. táblázat 

tükrözi, hogy a gyerekek jelentős része (45%) valamelyik előhívás során nem választott 

tárgyat, így ők kimaradtak az elemzésből. A többi gyerek esetében nem találtunk 

különbséget a két előhívó személy vonatkozásában, többségében (13 fő) ugyanazt a tárgyat 

választották mindkét előhívás során elsőnek, amely tárgy a bemutatóban is szerepelt.  
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15. táblázat Az első tárgyválasztás (23 fő esetén) 

Az első tárgyválasztás 

megegyezik-e a bemutatóban 

szereplő tárggyal?   

első választás a másik személy jelenlétében 

eredeti tárgy új tárgy 

első választás a 

modell jelenlétében 

eredeti tárgy 13 fő 3 fő 

új tárgy 2 fő 5 fő 

Z (Wilcoxon-próba)=-0,447 p=0,655 nem szign. 

 

 

 

 

3.5. Eredmények értelmezése 

Kutatásunk egyik fő kérdése: hogyan befolyásolja az utánzásban megnyilvánuló 

hosszú távú emlékezeti teljesítményt a környezet által nyújtott nyelvi kíséret a 

tapasztalatszerzés (azaz a kódolási fázis) alatt? Eredményeink rámutattak arra, hogy már 2-

3 éves, még nem magabiztosan beszélő gyerekek esetében is tetten érhető az eseményt 

kísérő nyelvi környezet emlékezést befolyásoló hatása.  

A kutatásban résztvevő kisgyermekek egy teljesen új eseménysort láttak, és 

játszottak el együtt a tanítási (bemutatási) szakaszban jelen levő kísérletvezetővel. Mint a 

kontrollcsoportban kapott viselkedéselemek spontán megjelenésének alacsony 

valószínűségéből láthattuk: pusztán a tárgyak jelenléte (bemutató szakasz hiányában) nem 

bizonyult elegendőnek az adott nyolc lépésből álló eseménysor eljátszásához. Ezen 

túlmenően a bemutatási fázisban jelen levő, kísérleti csoportban résztvevő gyerekek között 

is különbségeket figyelhettünk meg a bemutatás során tapasztalt nyelvi kíséret 

függvényében. Azok a gyerekek, akik vizsgálatunkban narratív nyelvi keretbe ágyazva 

ismerkedtek meg az új, néhány lépésből álló eseménnyel (nevezetesen a halacska hálóval 

történő vízbe való visszajuttatásával) egy héttel később több eseménylépést hívtak elő, 

mint a tematikus csoportban résztvevők.  

Az esemény teljesebb visszaidézése nem jelentette azonban az egyedi 

(forgatókönyvbe nem illeszkedő) elemek nagyobb arányú visszaidézését, lévén ezek összes 

előfordulása nagyon alacsony volt (a két egyedi lépés mindösszesen három, illetve öt 

esetben fordult elő). Úgy tűnik, hogy az eseményben társként résztvevő másik személy 

által nyújtott narratívum a kisgyermekek figyelmét inkább a cél mentén szerveződő 

eseményváz teljesebb megőrzésére irányította (így például a doboz tetejének 
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visszazárására), semmint az egyedi, megkülönböztető jegyek (melyek nem szükségesek a 

céleléréshez) kiemelkedésére és hosszú távú megőrzésére.  

Összhangban azokkal a kutatásokkal, amelyek gyerekek szóbeli eseményfelidézését 

vizsgálták, úgy gondoljuk, hogy a másik személlyel folytatott az eseményről beszélgetés 

felhívja a figyelmet az egyes eseménylépésekre (Boland és mtsai, 2003), mindeközben 

gazdagabb tudásbázist építve ki arról (Haden és mtsai, 2001). Ugyanakkor, fontosnak 

tartjuk kiemelni, hogy többről van itt szó, mint egyszerűen a nyelvi címkék 

(megnevezések) utánzást facilitáló szerepéről, amelynek hatását fiatalabb gyerekek 

utánzásos vizsgálataiban bizonyították (Herbert és Hayne, 2000; Simcock és Hayne, 2002, 

2003). A környezet által nyújtott nyelvi támpontok minősége és jellege befolyásolja, hogy 

milyen mértékben irányul a gyerekek figyelme a célelérést elősegítendő lépések minél 

teljesebb megjegyzése felé, egy leegyszerűsített eseményváz rögzítésével szemben. Ennek 

megfelelően a tematikus nyelvi keret, amely bár minden eseménylépéshez rendelt nyelvi 

kíséretet, elsősorban a bemutatott eseménysor központi elemeit (halat a hálóba, majd a 

dobozba tenni) állította középpontba, leegyszerűsítve annak célstruktúráját (doboztető 

elhelyezésének elhagyása), ezáltal lerövidítve a megjelenített eseményszekvenciát. 

Úgy véljük, a narratívumnak – melyet jelen vizsgálatban a résztvevő társ 

szolgáltatott – a teljesebb eseménystruktúra megőrzésében (azaz több lépés felidézése a 

forgatókönyv mentén) az események kauzális kapcsolatainak megteremtésén és rendszerbe 

szervezésén keresztül fontos szerepe lehet, ami pedig a hosszú távú emlékfelidézést 

támogatja, mint azt Pillemer és munkatársainak (Pillemer, Picariello és Pruett, 1994) 

vizsgálata is bizonyította. Röviden összefoglalva érdekes vizsgálatuk tanulságait: a 

szokatlan esemény (tűzriadó) időpontjában 4 és féléves gyermekek évekkel később sokkal 

jobban emlékeztek az eseményre, mint azok a gyerekek, akik az esemény megtörténtének 

időpontjában 3 és félévesek voltak. Mindezt a szerzők azzal magyarázták, hogy az 

idősebbek már árnyaltabb tudással rendelkeztek az események időbeli és oki 

szekvenciájáról, ami lehetővé tette az esemény hosszú távú megőrzését. Ezt a 

gondolatmenetet támasztja alá Hoerl és McCormack (2005) korábban ismertetett érvelése 

is: bár a gyerekek már viszonylag korai életkorban érzékenyek a fizikai oksági kapcsolatok 

megértésére, az események időbeli oksági kapcsolatainak megértésére (temporal-causal 

reasoning) még hosszú ideig nem képesek. Mint azt ötletes kísérletükben is bizonyították 

(McCormack és Hoerl, 2007) a gyerekek csupán 5 éves korban értik meg maradéktalanul, 

és alkalmazzák megfelelően az események időbeli sorrendjéből származó oksági 

információt, ami azonban megkerülhetetlen a valódi emlékezéshez, a mentális 
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időutazáshoz (Hoerl, 2008). A közös emlékezés helyzetei, már az aktuálisan zajló 

események alatt is, jelenthetik az első számú gyakorló terepet az időbeli-oksági 

következtetések elsajátítására (Hoerl és McCormack, 2005). Jelen vizsgálat alátámasztja, 

hogy a nem nyelvi formájú emlékező viselkedés esetében is érvényes, hogy a narratívum 

segíti az eseménylépések lehorgonyzását, az eseményszerkezetbe ágyazását, és ezen a 

mechanizmuson keresztül segítheti az eseményszekvencia időbeli-oksági megértését. Úgy 

véljük, jelen vizsgálat nem vállalkozhat azon kérdés megválaszolására, hogy a narratívum 

a finomabb célmegértésen és/vagy a lépések közti kauzális kapcsolatok világossá tételén 

keresztül segíti az eseményszekvencia strukturálását, azaz melyik interpretatív sémát 

támogatja elsősorban a cselekvésértelmezésben, a „teleológiai hozzáállást‖ (Gergely és 

Csibra, 2003) vagy az oksági értelmezést. Abban viszont bizonyosak lehetünk, hogy a 

gazdagabb eseményreprezentáció segítséget jelenhet az esemény elválasztásban más 

hasonló események emlékétől (McGuigan és Salmon, 2004; Perner, 2000a), csökkentve 

ezzel a téves felidézés, az emlékezeti hibázás valószínűségét. 

Fontosnak tartjuk továbbá kiemelni az általunk kidolgozott kísérleti helyzet 

sajátosságát: azaz kutatásunkban a bemutatás során kapott nyelvi kíséret alapján különült 

el a két gyerekcsoport, míg az előhívás valamennyi esetben csak rövid, általános 

instrukciót tartalmazott („Most te jössz!‖).  Mindennek tükrében eredményeink ellent 

mondanak a korai utánzásos vizsgálatok azon irányának, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy 

a nyelvi környezet kizárólag az előhíváskor fejti ki jótékony hatását az eseményfelidézésre 

(Hayne és Herbert 2004). Azon kevés kutatásban, amelyek a nyelvi kíséret időzítésének 

szerepét szóbeli emlékezések során vizsgálták 3-5 éves gyerekek körében (mint McGuigan 

és Salmon, 2004), elsősorban az esemény utáni beszélgetés facilitáló szerepét tapasztalták. 

Ez részben következik abból, hogy tulajdonképpen eseményleírásokat nyújtottak a 

gyerekek számára, amelyek segítettek lehorgonyozni a cselekvéses emlékeket, és a 

későbbiekben elválasztani azokat más események emlékétől, és ezáltal, illetve magán az 

esemény utáni nyelvi visszaállításon keresztül javították a későbbi felidézést. A 

célkijelöléseket tekintve azonban az esemény alatt kapott információ éppen olyan 

hatékonynak bizonyult, mint az esemény után nyújtottak. Saját vizsgálatunk a nyelvi 

kontextus szerepét támogató szerepét a kódolás folyamatában igazolta, azaz a nyelvi 

támpontok az esemény megélése során irányítják a feldolgozás és ezen keresztül későbbi 

előhívás folyamatát. Így eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy a nyelvi kíséret 

szerepe nem lehet kizárólag a megnevezéseken keresztüli emlékeztetés, hanem sokkal 
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finomabb eseménystrukturáló és szervező szerepet tölt már olyan kisgyermekek esetében 

is, akik maguk még nem magabiztos nyelvhasználók. 

A másik általunk kísérletileg vizsgált kérdéskör olyan új aspektusát érinti az 

emlékezetvizsgálatoknak (és általában a korai szociális megismerés témakörének), 

amellyel kapcsolatban nagyon kevés vonatkozó kutatást ismerünk: ez a gyereket körülvevő 

személyek emlékfelidézési folyamatban betöltött szerepe. A céleseményben résztvevő 

személy szerepét a közös cselekvés, a bemutatott esemény kooperatív, egyszeri, 

élményszerű jellege révén igyekeztünk hangsúlyossá tenni a gyermek számára. 

Vizsgálatunk során, lévén az előhívó személyek szerepét tekintve összetartozó mintás 

elrendezést alkalmaztunk, amely ugyan az egyéni különbségek kiegyenlítésében kedvező, 

nehézséget jelentett azonban az előhívások ismétlését és így az ismétlés hatását illetően, 

hiszen a második helyzet néhány esetben már az együttműködés csökkenését vagy 

megtagadását vonta magával. Ebből a szempontból ez az elrendezés vizsgáltunk 

gyengeségének tekinthető, és megnehezíti a személyek szerepére vonatkozó 

következtetéseinket. Eredményeinket tekintve a teljes eseménysor későbbi felidézésének, 

illetve az egyedi elemek visszajátszásának vonatkozásában azonban nem találtunk 

számottevő különbséget a játékot betanító, illetve a játékkal korábban nem találkozó 

személlyel történt előhívás között abban az esetben, ha teljes vizsgálati mintát tekintettük 

elemzésünkben. A modell részletgazdagabb emlékezést támogató funkcióját egyedül akkor 

érhettük tetten, amikor az első előhívás (amelynek fölénye megmutatkozott) folyamán a 

jelen levő személy szerint elkülönítetten vizsgáltuk a gyerekek mintáját. A modellel 

előhívó csoportban a narratív nyelvi kíséret fölénye nem mutatkozott meg, azaz a modell 

jelenléte feltételezhetően emlékeztető kulcsként megtámogatta a tematikus nyelvi kíséretet 

tapasztalt gyerekek előhívását is (és a kettőt egy szintre hozta). Míg az elsőként a másik 

személlyel találkozó gyerekek esetében: a korábban narratív kíséretet tapasztaltak több 

eseménylépést játszottak vissza, azaz az eseményről tudással nem rendelkező személy 

jelenlétében döntőnek bizonyult a nyelvi keret által nyújtott támpontok előhívást támogató 

szerepe.  

Kutatásunkban igyekeztük egy olyan szélesebb életkori övezetet választani 3 éves 

kor körül, amelyben tetten érhető lehet az autonoetikus emlékezeti mód bizonyos 

aspektusainak kísérleti helyzetben kiváltott megnyilvánulása. Ugyanakkor ebből a 

törekvésből következően felmerült az életkori szórás túl nagy volta, így a minta mediánja 

(32 hónap) alapján kialakított fiatalabb és idősebb korcsoportban is megvizsgáltuk az 

utánzási teljesítményt.  
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A korcsoportonkénti bontást követően az eredmények részben láthattuk, hogy a 32 

hónap feletti gyerekek mintájában több eseménylépést játszottak vissza az eseményt velük 

együtt megélő társ jelenlétében, semmint az azt nem ismerő személlyel. E különbséggel 

szemben a fiatalabb korosztályban (32 hónap alattiak) kizárólag az előhívási sorrend hatása 

mutatkozott meg a személyek vonatkozásában, azaz az elsőként érkező partnerrel mindig 

több eseménylépést idéztek fel, mint a másodikként résztvevővel. Úgy tűnik tehát, hogy a 

fiatalabbak számára az utánzási helyzetben a megszerzett tudásátadás az elsődleges, és 

nem szentelnek figyelmet a személy szerepének, holott a hozzáférés különbségeivel a két 

kísérletvezető személy között feltételezhetően (l. perspektívaváltási fejezet 

gondolatmenete) tisztában vannak. Vagyis hasonlóan ahhoz, amit a korai 

perspektívakezelés sajátosságaival kapcsolatban feltártunk, úgy gondoljuk, hogy bár a 

gyerekek érzékenyek a másik személy tudáshozzáférésére (és annak korlátaira) egy adott 

helyzetben, és ezt ugyan megkülönböztetik a sajátjuktól, de egy bizonyos életkorig nem 

használják fel ezt a specifikus információt mint emlékeik egy lehetséges szervezési módját, 

nem kapcsolják ezt magához az emlékhez. Azaz bár feltételezhetően tudják, ki volt jelen az 

esemény átélésének pillanatában, de erre mint az esemény megkülönböztető sajátosságára, 

ez esetben a személyekre mint az elsajátított játék forrására nem támaszkodnak az 

emlékfelidézés során. Ezzel szemben az idősebb gyerekek között (32 hónap felett) már 

megfigyelhető ez a különbségtétel, hiszen jobban teljesítenek az eredeti eseményben 

résztvevő társsal, függetlenül a nyelvi kíséret szerepétől vagy az előhívás sorrendjétől. 

Arra következtethetünk, hogy ez esetben az elsajátított tudás visszajátszásán túlmenően, a 

valódi közös emlékezés (joint reminiscing) kezdetei érhetőek tetten. Hiszen a 

kísérletünkben jelen levő társ túlmutatott az utánzásos vizsgálatok egyszerű kontextuális 

emlékeztető funkcióján, és komplex (bár csoportonként eltérő jellegű) nyelvi kíséretet 

nyújtott a kisgyermekek tapasztalatszerzéséhez, melynek hatására a még nem 

magabiztosan beszélő gyerekek több eseménylépést játszottak vissza jelenlétében az egy 

héttel későbbi előhívás során. Amennyiben a másik személlyel, akinek az eseményhez nem 

volt hozzáférése, folytatott előhívás során találtunk volna jobb teljesítményt, inkább a 

megszerzett tudás megosztásának törekvésére, a tanító szándék megnyilvánulására 

következtethettünk volna.   

Megvizsgáltuk továbbá, hogy milyen mértékben ragaszkodnak a gyermekek az 

eredeti eseményben szereplő céltárgyhoz, milyen mértékben generalizálják az elsajátított 

cselekvést korábban nem látott tárgyakra. A kutatásunkban alkalmazott esemény 

alapszerkezetét tekintve az eseménylépések logikus sorrendjét követeli meg (esetleges 
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sorrend alkalmazásával a cél nem érhető el), ugyanakkor variálható a cselekvés tárgyát 

tekintve (bármely másik játék használható hálóba tehető figuraként), ha az utánzásos 

kutatások eseménykategóriát tekintjük (Fivush, Kuebli és Clubb, 1992; Murachver, Pipe, 

Gordon, Owens és Fivush, 1996). A bemutatásban szereplő tárgyak közel fele-fele 

arányban szerepeltek elsőként a gyermekek oldalán az utánzás alkalmával, azaz a tárgyak 

használata nem támasztotta alá, hogy a gyerekek visszanyúlnak az eredeti eseményben 

szereplő mintapéldányokhoz (lásd e kérdés kapcsán Lechuga és Marcos-Ruiz és Bauer 

2001). Vagyis ez azt az általános következtetést támogatja, hogy nem a múlt egy bizonyos 

megkülönböztetett pontján megtapasztalt esemény újraélése történt az utánzási 

folyamatban, hiszen ez esetben az eredeti tárgy preferenciájának kellett volna 

megnyilvánulnia. Érdekes ugyanakkor, hogy egyedül a narratív csoportban, valamint 

emellett az eredeti eseményt bemutató személy jelenlétében – ahol feltételezhetően két 

oldalról is jobban megtámogattuk az adott eseménysor közös átélését és élményszerűségét 

– tapasztaltuk kizárólag (bár csak tendencia szinten) az eredeti céltárgy elsőként való 

kiválasztását. A tárgyválasztás variabilitása mellé kapcsolódóva újra hangsúlyoznánk, 

hogy az egyedi események ugyan szórványosan megjelentek, ám arányuk nagyon alacsony 

volt, még a narratív feltételben is.  

Így arra az álláspontra helyezkedhetünk, hogy a vizsgálatunkban megjelenő 

utánzási teljesítmény alapjaiban a 2-3 éves gyermekek helyzetről kialakított szemantikus 

tudását tükrözi (l. Király 2002, 2009b vizsgálatai). Míg az eseménybemutatás során 

tapasztalt narratívum a nyelvi kibontás nyomán gazdagabban szervezett tudást 

eredményez, és e tudástöbblet útján vezet a valódi emlékújraélést lehetővé tevő 

autonoetikus emlékezési mód (epizodikus emlékezet) kiemelkedése felé. Ezáltal pedig a 

későbbiekben kontextuális jegyek (mint az emlék forrása, azaz a jelen levő társ), 

specifikus, egyedi, megkülönböztető elemek kapcsolódhatnak az esemény általános 

vázához, forgatókönyvéhez. Azaz bár idősebb (5-6 éves) gyerekek esetében az esemény 

közvetlen megtapasztalásának előnye már megmutatkozhat a közvetett információszerzési 

formákkal szemben (mint például a megfigyelés vagy a szóbeli elmesélés) egy későbbi 

eseményfelidézés során (pl. Murachver és mtsai, 1996, Perner, Kloo és Gornik, 2007), a 

szubjektív perspektíva által nyújtott feldolgozási előny fiatalabb gyerekek esetében még 

hiányzik. Bár vizsgálatunk rámutatott arra, hogy hároméves korhoz közel ugyan már tetten 

érhetjük egy-egy apró jelben az emlék egyedi, megkülönböztető jellemzőinek nyomait 

(kivel éltük át és pontosan hogyan), hiszen a 32 hónap feletti korcsoportban mindig jobban 

teljesítettek a gyerekek a modell jelenlétében. Ez az eredmény, mivel az eseményt velünk 



121 

 

együtt megélő társsal közös emlékfelidézési helyzetet mintázva nyújt előnyt, a valódi 

emlékezési működést, azaz az emlékújraélést támogatja a mindenkori tudásátadással 

szemben.  Ez a korai epizodikus emlékezeti működés ugyanakkor még rendkívül törékeny, 

kibontakozása több irányból (például perspektívafelvétel, forrásemlékezet, narratív 

fejlődés) érkező támogatást igényel a fejlődési folyamatban. 
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4. Általános diszkusszió 

A dolgozatban bemutatott kutatások összefűző szála az a kérdésfeltevés: hogyan 

válnak képessé a gyermekek valódi emlékfelidézésre, amely magába foglalja a személyes 

perspektívát, az átélt esemény megkülönböztető kontextuális és specifikus jegyeit, amely 

segít elválasztani azt más események emlékétől? Milyen tényezők támogatják a fejlődés 

során ezt a hatalmas minőségi változást 4-5 éves kor környékén (Perner, 2000a; Király, 

2009b), amely lehetővé teszi, hogy önmagunkat el tudjuk helyezni az idő bizonyos 

pontjain – mind a múltban, mind a jövőben –, és megértjük ezen én-állapotok ok-okozati 

kapcsolatát is? Ez a fejlődési folyamat feltétele a gyermekek örök jelenből (Hoerl, 2008) 

való kiszakadásnak és a múló időbe való átlépésnek.  

A vizsgálatsorozatainkba bevont 2-3 év körüli gyerekek feltételezhetően az 

autonoetikus emlékezésmód (és az epizodikus emlékezés) kibontakozásának küszöbén 

járnak (Tulving, 2002), így esetükben nyomon követhető lehet, milyen támpillérek 

segíthetik az események egyedi, megkülönböztető sajátságainak, személyes 

megtapasztalásának kódolását, megőrzését és későbbi előhívását. Jelen dolgozatban e 

folyamat két lehetséges pillérének vizsgálatát tűztük ki célul magunk elé: egyrészt a 

perspektívafelvétel, másrészt a narratívumok fejlődése felől közelítünk a gyermekkori 

emlékezetfejlődés mozgatórugóinak megértése felé. A perspektívaváltási képesség mind a 

saját és mások tapasztalatainak (és emlékeinek) ütköztetésén, mind az időbeli perspektíva 

kialakulásán (és így a szelfállapotok időbeli összekapcsolásán) keresztül mérföldkő lehet 

az autonoetikus emlékezésmód kialakulásában. Mindeközben a közös emlékező helyzetek, 

amelyekben a gyermeket az őt körülvevő személyek a narratívumok elsajátítására 

ösztönzik, és ilyen módon tanítják emlékezni, e folyamat keretét teremtik meg.  

A perspektívafelvétel kérdését illetően amellett foglalunk állást, hogy a klasszikus 

fejlődési út (Flavell, 1992, 2000) – amely az egocentrizmust mint kiinduló állapotot tekinti 

– újragondolása sürgető igény. Az elmúlt évek korai tudatelméletet vizsgáló kutatásai abba 

az irányba mutatnak, hogy már egészen fiatal (2 év alatti) gyermekek is képesek bizonyos 

körülmények között kezelni a másik személy sajátjuktól különböző perspektíváját (így 

például: Onishi és Baillargeon, 2005; Southgate és mtsai, 2001, Surian és mtsai, 2007, 

Kovács és mtsai, 2010). Fontosnak tartjuk ugyanakkor kiemelni, hogy a perspektívaváltás 

fogalmát, komponenseit tekintve sok a bizonytalanság és ellentmondás a szakirodalomban 

(pl. Perner és munkatársainak 2003-as összefoglalása), és ennek köszönhetően 
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vizsgálóeljárásai is rendkívül szerteágazóak, ami megnehezíti a különböző kutatások 

eredményeinek összevetését és egységes képbe rendezését. Saját gondolatmenetünkbe 

ágyazva törekedtünk feltárni és egységesíteni mindazt, amit a perspektíva fogalmáról, a 

perspektívaváltás képességéről már tudnunk, rámutatva a kirakó azon hiányzó pontjaira, 

amelyek feltárása további kutatásokat igényelne. Az egyik ilyen hiányzó kirakódarab a 

perspektívaváltás képességének kialakulásában: komponenseinek elválasztása és 

egymáshoz való viszonya a fejlődés folyamatában. E gondolat mentén haladva saját 

vizsgálatsorozatunkban arra kerestük a választ, hogyan választható el egymástól (azonos 

vizsgálati helyzetben) a vizuális és a tudásindukción alapuló konceptuális 

perspektívaváltás képessége, és milyen ezek egymáshoz való viszonya a fejlődési 

folyamatban. 

Eredményeink rámutattak, hogy a 2-3 éves kor közötti időszakban a gyerekek már 

képesek kezelni a másokkal megosztott tudást, illetve ennek korlátait (73% volt sikeres a 

konceptuális perspektívaváltási feladatban), míg a vizuális és téri korlátok 

figyelembevétele még nehéznek bizonyul (47% sikeres a vizuális változatban, azaz 

véletlenszerű eredményesség). Igyekeztünk minden tekintetben egymásnak megfeleltethető 

vizsgálati helyzeteket teremteni (így például emlékezeti terhelés vagy nyelvi 

követelmények tekintetében), ezáltal biztosítva az összehasonlíthatóságot. Ennek a 

szempontnak való maradéktalan megfelelés érdekében olyan vizsgálati kontrollfeladatot 

alkalmaztunk, amely lehetőséget teremtett az egyéb felmerült alternatív magyarázatok 

(mint a hozzáférés változásának nem elég hangsúlyos volta a vizuális feladatban; l. Moll és 

mtsai, 2011) kizárására. Igazoltuk továbbá, hogy ez a különbség nem fakadhat a szociális 

normákra való korai érzékenységből (Schmidt, Rakoczy és Tomasello, 2011), hiszen a 

konceptuális perspektívaváltás során érvényes tudás birtokosa maga is kódolódott, és a 

kisgyermekek az adott tudástartalmat és relációt (illetve annak viselkedéses 

következményeit) egy fellépő harmadik (külső) személyre nem vonatkoztatják 

automatikusan. 

Mindezen eredmények ellentmondanak annak a hagyományos elképzelésnek 

(Flavell és mtsai, 1974), hogy a vizuális hozzáférésre vonatkozó perspektívaváltási 

képesség kialakulása elsődleges (mit látnak vagy nem látnak mások), és ennek talaján, 

absztrakt szintre lépve bontakozik ki a kognitív perspektívaváltás. Úgy tűnik, hogy éppen a 

tudásátfedés vagy annak hiánya, amire korábban érzékenyek a kisgyermekek (így például 

O‘Neill 1996-os vizsgálata), amelynek vonatkozásában Perner szavaival élve 
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„pillanatfelvételeket‖ rögzítenek (Perner és Roessler, 2010), és amely már korán 

tükröződik viselkedésükben is. 

Feltételezzük, hogy a fejlődés legkorábbi, nulladik állomásán (melyet 

kiindulópontnak tekintünk) már bizonyos szinten működik a másik elméjének automatikus 

olvasása (így például Kovács és mtsai, 2010), amely magába foglalja azt is, hogy ki az a 

másik személy, aki rendelkezik az adott hozzáféréssel. Ez feltételezhetően értelmezhető 

mint egyfajta megosztott perspektívakezelés (shared perspective). Ugyanakkor a másikra 

vonatkozó hozzáférés kódolása nem jelenti egyben annak differenciációját is abban az 

értelemben, hogy ez úgy rögzülne hosszú távon, mint az adott információtartalom része, 

ilyen értelemben tehát perspektívafüggetlen. Az a fejlődési lépés, amikor ennek az 

információegységnek részeként, azzal összetapadva épül be a perspektíva jelöltsége (akár a 

saját, egyes szám első személyű, akár a másiké), ami a perspektivikus értékelésnek 

köszönhetően elérhetővé teszi egy-egy információtartalom vagy akár emlék 

vonatkozásában az autonoetikus tudatosság megjelenését.  

Ezen a ponton ér tehát össze a perspektívafelvétel képességének kialakulása azzal a 

fejlődési állomással, ami egy másik személlyel történő közös emlékfelidézés során 

lehetővé teszi emlékeink szubjektív értékeléssel, személyes nézőponttal való gazdagodását, 

ami az egyediség megőrzésének egyik kulcsát jelenti. Azaz szembe kell, hogy forduljunk 

azzal a mindennapi intuíciónkkal, hogy az egyedi személyes nézőpont egy eleve adott 

kiindulópont lenne, akár a mindennapi megismerési folyamatok, akár az emlékelőhívás 

során. Amellett foglalunk állás, hogy a személyes perspektíva differenciált 

megkülönböztetése és rögzítése egy-egy információtartalom vonatkozásában egy fejlődési 

állomás, ami hatalmas lendületet adhat olyan más területek fejlődésének, mint az 

emlékfelidézés vagy a tudatelméleti fejlődés. 

Mint a második utánzásos vizsgálatsorozat eredményeiből láthattuk (a 3. 

fejezetben), a 2-3 éves életkorú gyerekek egy-egy átélt eseményről általános 

tudásstruktúrát tárolnak és hívnak elő (Király, 2002; 2009b), amely nem jelenti az adott 

múltban átélt specifikus esemény tulajdonképpeni újraélését (rekollekcióját). Ennek 

alátámasztását láthatjuk abban, hogy a kisgyermekek nem ragaszkodtak az eredeti 

eseményben előforduló tárgyhoz az előhívás során, és a céleléréshez nem szükséges 

(forgatókönyvön kívüli) egyedi lépéselemeket lehagyták az utánzás folyamán. Az esemény 

során tapaszalt narratív nyelvi támpontok nem az egyedi, specifikus eseménylépések 

kódolását és előhívását segítették, hanem sokkal inkább az eseménylépések kauzális 
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kapcsolatainak megértésén és megőrzésén keresztül (Pillemer, Picariello és Pruett, 1994; 

McCormack és Hoerl, 2007) gazdagították az eseménystruktúrát, emellett tovább árnyalva 

az esemény célhierarchiáját.  

Vizsgálatunk újdonsága, hogy a narratív nyelvi kíséret – ami vizsgálatunkban 

többet jelentett tárgyak és célok egyszerű megnevezésénél – támogató hatását az 

eseményszekvencia minél teljesebb felidézésére olyan fiatal gyermekek körében igazoltuk, 

akik maguk még csak alig vagy nem magabiztosan beszélnek. Törekedtünk megragadni és 

kitölteni azt a rést az eddigi kora gyermekkori emlékezetkutatásokban, amely a nyelvi 

címkék, illetve narratívumok emlékfelidézést serkentő hatásának vizsgálatai között 

húzódik. Míg az előbbi esetben számos kutatást ismerünk (Herbert és Hayne, 2000; 

Simcock és Hayne, 2002; 2003), amelyek – lévén alig beszélő gyerekekről van szó – 

utánzásos módszerrel dolgoznak, egyetlen kivételtől eltekintve (Hayne és Herbert, 2004) 

azonban nem lépnek túl pusztán a tárgyak vagy célok megnevezésének esetleges hatásain a 

cselekvéselemek felidézésére. A narratívumok emlékfelidézést serkentő hatásának gazdag 

irodalma (pl. Reese, Haden és Fivush, 1996; McGuigan és Salmon, 2004; Leichtman és 

mtsai, 2000) ezzel szemben már a gyerekek korai szóbeli emlékfelidézésen keresztül 

vizsgálódik, eltekintve az utánzásban, a megtapasztalt esemény visszajátszásában rejlő 

lehetőségektől. Saját vizsgálatsorozatunkban arra vállalkoztunk, hogy megkíséreljük e két 

megközelítési módot a feltett kérdés (narratívumok támogató szerepe) és az alkalmazott 

módszer (utánzás) szempontjából összekötni. 

Emellett a korai utánzásos vizsgálatok azon állásfoglalásával szemben, hogy a 

nyelvi tényezők szerepe az előhívási folyamat során elsődleges (Hayne és Herbert, 2004), 

saját kutatásunk a kódolás során, azaz az éppen zajló eseménnyel egyidejűleg kapott 

narratív nyelvi támpontok facilitáló hatását bizonyította. További izgalmas kérdésként 

merül fel annak az összevetésnek a lehetősége, hogy az általunk az esemény kódolása 

során adott narratív és tematikus nyelvi kíséret különbsége hasonló hatást fejtene-e ki, 

amennyiben ezeket a nyelvi támpontokat kizárólag az előhívás során tapasztalnák meg a 

gyerekek. Azaz ebben az esetben is a közös, egyszeri megélést hangsúlyozná a narratív 

nyelvi támpont („Emlékszel, hogyan tettük vissza együtt a halacskát a vizes tálba a 

múltkor?‖), míg az általános, tanító jelleg kerülne előtérbe a tematikusban („Hogyan kellett 

beletenni a halacskát ebbe a tálba?). A kérdés nyitott: vajon melyik nyelvi támpont 

bizonyul erősebb emlékeztetőnek a kisgyermekek számára, a kódoláskor vagy az 

előhíváskor kapott? 
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További lényeges és méltatlanul elhanyagolt kérdés a kora gyermekkori 

emlékezetfejlődési irodalomban az eseményben résztvevő másik személy szerepe az 

előhívás során. Azon túlmenően, hogy az utánzási vizsgálatok során a modell mint 

kontextuális támpont serkenti az egy év alatti gyerekek teljesítményét is (Klein és 

Meltzoff, 1999; Learmonth és mtsai, 2005), keveset tudunk arról, hogy idősebb gyerekek 

esetében a résztvevő személyek hozzáférése az adott eseményhez mennyiben befolyásolja 

a gyerekek későbbi emlékfelidézését. Visszautalva a perspektívaváltás képességét érintő 

saját eredményeinkre, valamint korábbi kutatások tanulságaira (Akhtar és mtsai, 1996; 

Tomasello és Haberl, 2003): amennyiben a gyerekek kezelik a másik személy tudását egy 

adott eseményről (illetve annak hiányát), vajon mikortól kapcsolják ezt a hozzáférést 

magához az emlékhez az eseményfelidézés során, mikor válik perspektívával telítetté az 

eseményről őrzött tudásstruktúra? Másképpen fogalmazva: mikortól őrzünk a személyes 

megtapasztalás élményével (Perner, 2000a) gazdagított valódi emlékeket? 

Vizsgálatsorozatunk eredményeit tekintve egyedül az idősebb korcsoportba tartozó 

gyerekek (32 hónap felett) mintáján végzett elemzések mutatták meg számunkra az 

esemény során jelen levő társsal való előhívás mindenkori fölényét (függetlenül a nyelvi 

kíséret módjától) a megjelenített eseménylépések vonatkozásában. Ez arra enged 

következtetni, hogy a modell személyén keresztül az együttesen átélt esemény 

tulajdonképpeni közös felidézése már több mint puszta tudásátadás, a valódi közös 

emlékezés (joint reminiscing) kezdeti megnyilvánulását fedezhetjük fel benne.  

Összefoglalva mindazt, amit jelen dolgozat keretében bemutatott vizsgálatainkon 

keresztül megtudtunk a korai emlékezetfejlődésről, az autonoetikus emlékezésmód 

kibontakozásáról, a következő módon összegezhető. Tapasztalataink rögzítése egyes szám 

első személyű tapasztalatokként, és annak megértése, hogy az emlékeink forrása a múltbeli 

tapasztalatunk (kauzális szelf-referencia – Perner, 2000a) nem a kezdetektől adott 

számunkra, a fejlődés során válik elérhetővé. Azaz bár a gyerekek már korán, kétéves kor 

környékén képesek kódolni más személyek tárgyakra, helyzetekre vonatkozó tudását 

(illetve annak hiányát), saját perspektívájuk eltérését a másikétól, ennek megkülönböztetett 

megőrzése az adott esemény részeként csak egy következő fejlődési állomáson jelenik 

meg. Így a perspektívaváltás képességének kialakulása nélkülözhetetlen támpontot jelent 

abban a folyamatban, ami személyes (szubjektív) nézőponttal gazdagítja egy adott 

esemény forgatókönyvét, ilyen módon képessé téve minket a mentális időutazásra, vagyis 

a múlt egy bizonyos időpillanatának élményszerű újraélésére. Másrészt az autonoetikus 
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emlékezésmód kibontakozásában az események időbeli-oksági megértésén keresztül 

rendkívül fontos szerepe van a narratív nyelvi támpontoknak is. Egyrészt a múlt egy 

megkülönböztetett pontjára irányuló közös figyelmi helyzetet teremtenek (Hoerl és 

McCormack, 2005), ezen keresztül időbeli perspektívát kínálva; másrészt 

eseményszervező struktúrát nyújtanak (hiszen emlékezésünk alapvetően nyelvi 

természetű). Nem állíthatjuk ugyanakkor, hogy e két támpillér tárgyalásával minden olyan 

tényezőt kimerítettünk, amelyek ezt a hosszú fejlődési utat jelentős mértékben támogatják 

az emlékezetfejlődés során, hiszen egy olyan soktényezős komplex folyamatról van szó, 

amelyben kognitív és szociális tényezők egyaránt szerepet játszanak (l. Nelson és Fivush 

emlékezetmodellje, 2004). További izgalmas kutatási terület lehet az események 

forgatókönyveiről szerzett tudásba könnyen illeszthető vagy éppen ellenkezőleg, az 

elvárásokat valamilyen szempontból (például felszíni jegy mentén vagy funkcionális 

szempontból) sértő tapasztalatok megőrzésének kérdése. Feltételezhetjük, hogy egyrészt az 

adott eseményről őrzött forgatókönyvek, az ezzel kapcsolatban kiépült, már meglévő 

háttértudás, valamint az egyedi esemény atipikusságának mértéke (Farrar, Boyer-

Pennington, 1999) befolyásolhatják, milyen mértékben rögzítik a kisgyermekek az egyedi 

tapasztalatokat egyedi, megkülönböztetett eseményként (epizodikus emlékként) hosszú 

távon, amikor a korai időszak emlékezését elsősorban az általános tudásfelhalmozás 

jellemzi (Király 2002; Király, 2009b). 

A kora gyermekkori emlékezeti működés jelen dolgozat keretében tárgyalt 

sajátosságaiból következik, hogy a kisgyermekek által megtapasztalt események emlékei 

személyes perspektíva és egyedi jegyek megőrzésének hiányában könnyen keveredhetnek 

egymással, amely a forrásemlékezet, a realitás-monitorozás bizonytalanságához és 

befolyásolhatósághoz vezet (Perner, 2000a; Sussman, 2001; Roberts, 2002). A tudás 

eredetében való bizonytalanság, valós és elképzelt események összekeveredése, a kívülről 

sugallt és valós információk elválasztásának nehézsége pedig nemcsak a mindennapok 

emlékezeti helyzeteiben okoznak nehézséget, hanem olyan kiemelt helyzetekben is, mint 

egy-egy kisgyermekektől származó tanúvallomás megbízhatóságának megítélése (Bruck és 

Ceci, 2004). Ahhoz, hogy megfelelőképpen reagálhassunk a gyakorlati élet ilyen 

kihívásaira, megkerülhetetlen a kora gyermekkori emlékezetfejlődés működésének és 

fejlődésének, valamint az emlékbeszámolók pontosságát növelő tényezők beható ismerete. 
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lehetőséget és időt biztosított az emlékezetkutatás területén felmerült kérdéseim 

megvitatására. Nagyon köszönöm biztatásukat és ösztönzésüket az elmúlt évek 

kutatómunkája és mindennapjai során egyaránt.     

Nagyon hálás vagyok a vizsgálatokban résztvevő gyerekeknek a lelkes 

együttműködésért, szüleiknek a részvételbe való beleegyezésükért. Köszönöm a 

vizsgálatokba bekapcsolódó bölcsődék vezetőinek és dolgozóinak rugalmasságát és 

segítőkészségét, nélkülük bizonyosan nem valósulhatott volna meg a kisgyermekek 

vizsgálatokba való eredményes bevonódása. 

A vizsgálatvezetésben, kódolásban nyújtott segítségükért köszönettel tartozom 

minden egyetemi hallgatónak, akik egy-egy félév erejére bekapcsolódtak kutatásaimba. 

Végül, de nem utolsó sorban, nagyon-nagyon köszönöm a családomnak és a 

barátaimnak a támogatást és a bizalmat, amivel átsegítettek a nehezebb időszakokon, 

köszönöm az időt és lehetőséget az írásra: Nélkületek nem sikerülhetett volna! 

 

Jelen dolgozat vizsgálatainak létrejöttében az Európai Unió támogatásával és az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásával nyújtott támogatásnak fontos szerepe van, a 

támogatási szerződés száma TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003. 
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1. sz. melléklet 

A perspektívaváltási feladatok illusztrációja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A cicának van egy kosara. 

Hova megy az egér a sajtért? 

A cica elfáradt, és bemegy 
a kosárba pihenni. 

 

Nézd, ezekben szokott lenni a sajt, és 
ezt a cica tudja. 

Hova megy az egér a sajtért? 

A cica elmegy, de visszajön 
nemsokára. 

Vizuális feladat Konceptuális feladat 
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2. sz. melléklet 

A konceptuális perspektívaváltási kontrollfeladatban alkalmazott új figura 
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3. sz. melléklet  

A több szempontos vegyes varianciaanalízis leíró statisztikájának összefoglalása 

(a 3. fejezet empirikus vizsgálatához) 

 
 

 
kísérleti 

feltétel 

előhívási sorrend 

(elemszám) 

cselekvéselemek 

átlaga (szórás) 

előhívás a 

modell 

jelenlétében 

tematikus 

először a modell (9) 4,44 (1,33) 

először a másik személy (12) 3,08 (2,68) 

összesítve (21): 3,67 (2,26) 

narratív 

először a modell (10) 5,3 (1,63) 

először a másik személy (11) 4,09 (2,47) 

összesítve (21): 4,67 (2,15) 

összesítve a 

két feltétel 

először a modell (19) 5,89 (1,15) 

először a másik személy (23) 3,57 (2,57) 

összesítve (42): 4,17 (2,24) 

előhívás a 

másik 

személy 

jelenlétében 

tematikus 

először a modell (9) 3,56 (2,12) 

először a másik személy (12) 3,75 (2,56) 

összesítve (21): 3,67 (2,33) 

narratív 

először a modell (10) 4,30 (2,58) 

először a másik személy (11) 5,64 (1,36) 

összesítve (21): 5,00 (2,09) 

összesítve a 

két feltétel 

először a modell (19) 3,95 (2,34) 

először a másik személy (23) 4,65 (2,24) 

összesítve (42): 4,33 (2,29) 
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4. sz. melléklet 

Tájékoztató nyilatkozat  

 

 

 

Tisztelt Szülő! 

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóiként olyan alapkutatásban kérjük gyermeke 

részvételét, amely kisgyermekek megismerési képességeit vizsgálja. Érdeklődésünk 

középpontjában az áll, hogy az őt körülvevő személyektől milyen esetekben tanul, és hogy ez az 

ismeret tartósnak tekinthető-e. 

A vizsgálatokat (két alkalommal) a bölcsődében végezzük el. A helyzet játékos, rövid, a kisgyermek 

részéről mindössze figyelmet és együttműködést igényel. 

1. Az első vizsgálat során arra vagyunk kíváncsiak, milyen tényezők irányítják a kisgyermekek 
utánzásos tanulását. A vizsgálatvezető közös játékot kezdeményez a gyerekkel: új cselekvésre 
tanítja, majd átadja a gyermeknek a játékot, hogy ő is kipróbálhassa azt. Arra vagyunk 
kíváncsiak, hogyan sajátítja el a gyermek a bemutatott játék menetét. 

2. A második vizsgálat során arra vagyunk kíváncsiak, hogyan igazodnak ki a kisgyermekek során 
az őket körülvevő téri és szociális világban: hogyan következtetnek tárgyak téri 
elhelyezkedéséből vagy személyek vágyaiból és vélekedésiből az adott helyzetben lehetséges 
cselekvésekre.  

 

A vizsgálatokról videofelvételt készítünk, mert ez teszi lehetővé számunkra a megfigyelt 

viselkedések későbbi elemzését. Az eredmények feldolgozása és elemzése után azokat 

tudományos előadások, tanulmányok, illetve tananyagok formájában fogjuk közreadni. Ezekben 

csak a gyermekek átlag teljesítményét elemezzük, gyermeke külön, név szerint, nem lesz 

megemlítve. Az eredményekről – amennyiben Ön erre igényt tart – informáljuk Önt. Amíg a 

feldolgozás folyik, a felvételeket a Pszichológiai Intézetben elzárva őrizzük. 

A gyermekek vizsgálatban való részvétele önkéntes, beleegyezését bármikor, indoklás nélkül, akár 

szóban, akár írásban visszavonhatja és ebből semmilyen hátránya nem származik. 

Amennyiben további kérdései vannak, kérjük, forduljon bizalommal a vizsgálat vezetőjéhez:  

Halász Erna (ELTE PPK, Kognitív Pszichológiai Tanszék) 

erna.halasz@gmail.com 

halasz.erna@ppk.elte.hu 

  

mailto:erna.halasz@gmail.com
mailto:halasz.erna@ppk.elte.hu
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5. sz. melléklet 

Beleegyező nyilatkozat 

 

Tisztelt Szülő! 

Kérjük, aláírásával igazolja, hogy elolvasta ismertetőnket, és tudomásul vette, hogy a vizsgálatokat 

tudományos célú felhasználásra videofelvételen rögzítjük. Kérjük, külön jelezze, ha hozzájárul a 

felvétel egyéb tudományos és oktatási célra való felhasználásához. 

 

Szülő neve:__________________________ Gyermek neve:___________________________ 

Gyermek születési dátuma:___________________________ 

e-mail: ______________________________ 

 

Hozzájárulok, hogy a gyermekemről készült felvételt tudományos konferenciákon is bemutassák:

           Igen / Nem 

Hozzájárulok, hogy a gyermekemről készült felvételt előadásokon, szemináriumokon oktatási 

célra is felhasználják:           

           Igen / Nem 

Kérem, értesítsenek arról, hogy a vizsgálat eredményéről készült összefoglaló, az életkori 

sajátosságokat bemutató tanulmányt mely weboldalon teszik nyilvánossá.    

           Igen/ Nem 

 

______________________________    _________________ 

Aláírás         Dátum 

 

 

 

 

 

 


