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1. Bevezetés: emlékeink nyomában 

A dolgozatban bemutatott kutatások összefűző szála az a kérdésfeltevés: hogyan válnak 

képessé a kisgyermekek valódi emlékfelidézésre, amely magába foglalja a személyes 

perspektívát, az átélt esemény megkülönböztető kontextuális és specifikus jegyeit, amely segít 

elválasztani azt más események emlékétől? Ez a fejlődési folyamat feltétele a gyermekek örök 

jelenből (Hoerl, 2008) való kiszakadásnak és a múló időbe való átlépésnek.  

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, 2002, 2004; 2009b). 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). 

Tulving (1985b, 2002) meghatározását követve az autonoetikus tudatosság (amely 

nemcsak a megismerés tárgyára, hanem magára a megismerőre is kiterjed) teszi lehetővé azt a 

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

vagyis a múlt egy bizonyos időpillanatának élményszerű újraélésére. Feltételezzük, hogy a 

korai, 2 és 4 éves kor közötti időszakban, a valódi emlékezés kibontakozásának küszöbén 

olyan képességek nyújthatnak támpillért az emlékezetfejlődés autonoetikus 

működésmódjának kialakulásához: mint a kontextusból származó egyedi információ (amely a 

már meglévő 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 (l. Nelson és Fivush 2004-es emlékezetmodellje), 

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

szerepének, illetve a perspektívafelvételnek egymástól elkülönült vizsgálatát tűzzük ki célként 

magunk elé.  

 

2. Az autonoetikus emlékezésmód kibontakozásának pillérei: a 

perspektívaváltás 

A perspektívafelvétel kérdését illetően amellett foglalunk állást, hogy a klasszikus 

fejlődési út (Flavell, 1992, 2000) – amely az egocentrizmust mint kiinduló állapotot tekinti – 
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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). Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a perspektívaváltás fogalmát, 

komponenseit tekintve sok a bizonytalanság és ellentmondás a szakirodalomban (így például 

Perner és munkatársainak 2003-as összefoglalása), és ennek köszönhetően vizsgálóeljárásai is 

rendkívül szerteágazóak, ami megnehezíti a különböző kutatások eredményeinek összevetését 

és egy egységes kép kialakítását.  

Empirikus vizsgálat: 2-3 éves gyerekek perspektívaváltási képességének vizsgálata. 

Elválasztható-e egymástól a vizuális, illetve a tudásindukción alapuló konceptuális 

perspektívaváltás képessége? 

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 során. 

Ennek feltárására újonnan kialakított vizsgálati helyzetet terveztünk a 2-3 éves korosztály 

számára, amelyben a gyerekektől kiváltott viselkedéses (motoros) választ vártunk. 

Eredményeink rámutattak, hogy a gyerekek már akkor képesek kezelni a másokkal 

megosztott tudást, illetve ennek korlátait (73%-uk sikeres a konceptuális feladatban), amikor 

még a vizuális és téri korlátok figyelembevétele nehéznek bizonyul (47% sikeres a 

vizuálisban, 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 kontrollfeladatot alkalmaztunk (vizuális perspektívaváltási feladat 

kontrollvizsgálata), amely lehetőséget teremtett a felmerült alternatív magyarázatok (mint a 

hozzáférés változásának nem elég hangsúlyos volta a vizuális feladatban) kizárására. További 

kontrollvizsgálattal igazoltuk (konceptuális perspektívaváltási feladat kontrollvizsgálata), 

hogy ez a különbség nem fakadhat a szociális normákra való érzékenységből (Schmidt, 

Rakoczy és Tomasello, 2011), hiszen a konceptuális perspektívaváltás során érvényes tudás 

birtokosa maga is kódolódott, és az adott tudástartalom viselkedéses következményeit 

kisgyermekek egy fellépő harmadik (külső) személyre nem vonatkoztatják automatikusan. 

Mindezen eredmények ellentmondanak annak a hagyományos elképzelésnek (l. 

Flavell és mtsai, 1974), hogy a vizuális hozzáférésre vonatkozó perspektívaváltási képesség 
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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 (ezt példázza O’Neill 1996-os 

klasszikus vizsgálata), amelynek vonatkozásában Perner szavaival élve „pillanatfelvételeket” 

rögzítenek (Perner és Roessler, 2010), és amely már korán tükröződik viselkedésükben is. 

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. 

 

3. Az autonoetikus emlékezésmód kibontakozásának pillérei: a narratív 

fejlődés 

A narratívumok fejlődése a közös emlékező beszélgetések során a kulcs az emlékek 

reprezentációs természetének, majd azok szubjektív értékelésének megértése felé (Fivush, 

2001). A narratívum szerepe a fejlődés során, hogy támogatja a rekontextuálizáció folyamatát, 

ezen keresztül segítve a személyspecifikus, egyedi emlékek kiemelkedését. A korai 

életévekben (elsősorban a szülőkkel) folytatott közös emlékfelidézések, amelyek közegét a 

narratív támpontok jelentik, lehetőséget teremtenek a való élményszerű, epizodikus 

(autonoetikus) emlékelőhívásra (Fivush és mtsai, 1996). A narratívumok időzítése (pl. 

McGuigan és Salmon, 2004; Haden és mtsai, 2001), kidolgozottságának, elaboráltságának 

mértéke (pl. McGuigan és Salmon, 2004; Leichtman és mtsai, 2000) befolyásolja a későbbi 

szóbeli eseményfelidézést. Felmerül a kérdés, hogyan befolyásolják az eseményt kísérő nyelvi 

közeg bizonyos sajátosságai azoknak a gyerekeknek az emlékezését, akik még alig vagy nem 

magabiztosan beszélnek?  

Empirikus vizsgálat: A narratív nyelvi támpontok szerepe 2-3 éves gyerekek emlékezése 

során 

Vizsgálatunkkal 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 
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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, 1993; 

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.  

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 (pl. 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? 

Kutatásunk során arra voltunk kíváncsiak, hogy az esemény narratív nyelvi 

támpontokkal történő bemutatása befolyásolja-e az adott esemény cselekvéses felidézését, 

illetve különbséget tesznek-e a gyerekek az egyes személyek (társ az eseménykor illetve az 

eseményt nem ismerő személy) között az esemény előhívása a során. Ennek megfelelően 

kiváltott utánzási paradigmát alkalmazva változtattuk, milyen nyelvi kíséret keretében 

ismerkedik meg a gyerek az új eseménnyel. A narratív bemutatási módot halló gyerekek (21 

fő) esetében a tanító személy az esemény egyszeri, közös élmény jellegét emelte ki („mi 

együtt most így játsszuk”), míg a tematikus bemutatás során az esemény általános váza, az 

átadás tanító jellege (Csibra és Gergely, 2009) került előtérbe (21 fő). 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 az esemény során jelen nem levőjelen nem levő másik 

személlyel is. 

Vizsgáltunk első lépéseként kontrollcsoport esetében (15 fő) igazoltuk, hogy 

bemutatás hiányában a gyermekek, pusztán a tárgyak felhívó erejének hatására nem jelenítik 
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meg a várt eseménylépéseket. A bemutatást átélő gyerekek (kísérleti csoportok) 

teljesítményére vonatkozó eredményeink alátámasztják, hogy 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 (Pillemer, Picariello és Pruett, 1994; Hoerl és 

McCormack, 2005). Hiszen a narratív nyelvi bemutatást tapasztaló gyerekek mindig több 

eseménylépést játszottak vissza (a lehetséges nyolcból) egy hét elteltével, mint a tematikus 

csoportba tartozók, amint ezt a következő ábra szemlélteti: 

 

1. ábra: Az előhívott cselekvéselemek átlaga a kísérleti csoportokban a modell, 

illetve a másik személy jelenlétében 

 

Az esemény teljesebb visszaidézése nem jelentette azonban az egyedi (forgatókönyvbe 

nem illeszkedő) elemek nagyobb arányú visszaidézését, lévén ezek összes előfordulása 

nagyon alacsony volt (e két lépés mindösszesen három, illetve öt esetben fordult elő), mint 

ahogy az eredeti esemény megtapasztalása során jelen levő eredeti tárgyhoz sem ragaszkodtak 

a kisgyermekek. Az előhíváskor jelen levő személy vonatkozásában egyedül az idősebb 

korcsoportba tartozó gyerekek (32 hónap felett) mintáján végzett elemzések mutatták meg 
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számunkra az esemény során jelen levő társsal való előhívás mindenkori fölényét (függetlenül 

a nyelvi kíséret módjától) a megjelenített eseménylépések vonatkozásában. 

 

4. Általános diszkusszió 

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, 2000) 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 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 úgy, 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), a perspektivikus 

értékelésnek köszönhetően elérhetővé teszi egy-egy információtartalom vagy akár emlék 

vonatkozásában az autonoetikus tudatosság megjelenését. Ezen a ponton összeér 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 fordulnunk 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. 
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