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Előszó

Két ember egymásra hangolódása sokszor varázslatos világot teremt. Az átélő, de akár a megfigyelő 
számára is misztikusnak tűnhet az az intenzitás, az a mód, ahogyan az interakciós felek érzékennyé 
válnak  egymás  jelzéseire,  összehangolódhatnak  nem  csupán  tetteik,  fiziológiájuk,  de  gondolataik, 
élményeik  terén  úgy  szintén.  Mindez  mégis  távol  áll  a  misztikumtól,  ez  a  harmónia  kutatható, 
empirikusan igazolható, tudományosan megalapozott vizsgálat tárgyává tehető. Dolgozatomban ezt az 
összehangolódást  kutatom,  az  interakciós  szinkronitás  egy  szűk  szeletével,  a  képzeleti  egymásra 
hangolódással, a Vizuális Imaginatív Szinkronnal foglalkozom. 

A Vizuális Imaginatív Szinkron olyan interakciós szinkronjelenség, mely az egymásra hangolódás egy 
jellegzetes  formáját, a képzeleti  tevékenység  külső  megítélő  által  is  azonosítható  lehetséges 
harmonizációját jelenti. 

A Vizuális Imaginatív Szinkron kutatásában hozzáállásomat megalapozta az a saját szakmai élmény, 
mikor  hipnoterápiás  munkám  során  egy  pácienssel  kölcsönösen  átéltük  a  képi  összehangolódás 
élményét. 

Néhány évvel ezelőtt egy negyvenes évei elején járó férfi szorongásai miatt kért terápiás segítséget 
tőlem. Szüleit autóbalesetben, kisgyerekként veszítette el. A balesetnél szülei ültek az autóban, ő nem 
volt jelen. Mikor a baleset kapcsán megélt érzésekkel dolgoztunk hipnózisban, képzeletemben, mint 
egy filmsor, úgy peregtek le előttem az események. A férfi édesapjának szemszögéből láttam a volánt, 
a nedves szélvédőt, az utat, s a szembejövő kamiont, ahogy „egymásnak rohanunk”. A hipnózisban a 
páciens nem beszélt az ütközésről, sem magáról a balesetről. A következő ülésen derült ki, hogy ezen 
az alkalmon a férfi is „végignézte”, hogy mi történt akkor és ott, az autóban. Elmesélte, hogy édesapja 
szemszögéből látta a teljes folyamatot, a volánt, a szélvédőt, az utat, és a kamiont, ahogy iszonytató  
erővel egymásba rohannak.

A páciens belső világának ilyen módon való megtapasztalása kevésbé a tudás szintjén, mint inkább az 
érzelmek  terén  nyitott  új  teret  a  kölcsönös  munkában.  A terápiás  kapcsolatról  szóló  diagnosztikai 
értékén túl,  a vizuális  szinkron élménye új és egyben más minőségű megértést  és megérzést  adott, 
tovább erősítve ezzel a folyamatban megélt biztonságot. 

Az együttesen átélt élmény után célzottan keresni kezdtem hasonló beszámolókat a szakirodalomban. 
Hipnoterapeutaként,  később  doktoranduszként  lehetőségem  nyílt  megismerni  az  ELTE  interakciós 
szemléletben dolgozó hipnóziskutató laboratóriumának munkáit. A labor kutatásai egyaránt kiterjednek 
az  alany  és  a  hipnotizőr  viselkedésének,  fiziológiájának  és  élményeinek  vizsgálatára,  továbbá  az 
interakciós partnerek közötti  szinkronitásra  (Bányai  és mtsai,  1982, 1985; Bányai,  1985; Bányai  és 
mtsai, 1990; Varga és mtsai, 1993, 1994; Bányai, 1994, 1996;  Józsa, 1997; Bányai, 1998; Varga és 
mtsai, 1999; Bányai, 2000; 2002; Varga és mtsai, 2002, 2004; Varga, 2004; Biró, 2004, 2005; Varga és 
mtsai, 2006;  Biró és Bányai, 2007;  Gősiné-Greguss, 2008;  Varga és mtsai, 2008). Bár a hipnotikus 
kapcsolat számos esetben kölcsönös intenzív vizualitással jár (Varga és mtsai, 1993, 1999), kevés olyan 
dokumentáció született,  mely kifejezetten a képi szinkronitással, az együttesen átélt élmény vizuális 
oldalával foglalkozik. A kutatásokon túl, a terápiás irodalomban csupán egy francia példát találtam a 
jelenségre, melyben egy hipnoterapeuta páciensével hipnózisban megélt vizuális összehangolódásáról 
számol  be  (Balken,  2007).  A  szakirodalommal  való  ismerkedés  mellett  informális  keretek  között 
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hipnoterapeutákat kérdeztem meg, ismerős-e számukra a képi egymásra hangolódás élménye. Kezdeti 
érdeklődésemre számos esetben igennel válaszoltak a kollégák. 

Az egymásra hangolódás élménye több eltérő úton megtapasztalható. A képzeleti egymásrahangolódás 
is  -  elvben  -  lehetséges  a  képzelet  bármely  modalitásában,  melyek  közül  csupán egy a  vizualitás. 
Részben a saját, fentiekben idézett, hipnoterapeutaként átélt élményem terápiás folyamatban betöltött 
jelentősége, részben a vizualitás humán működésmódban játszott meghatározó szerepe miatt, doktori 
kutatásom témájának a Vizuális Imaginatív Szinkront választottam.

Saját  fejlesztésű  standardizált  eljárással  laboratóriumi  közegben  provokált,  kiváltott  helyzetben 
kollégáim segítségével azonosítottuk a Vizuális Imaginatív Szinkront, és interakciós keretben kutattuk 
a  képi  egymásra  hangolódás  természetét.  A  külső  megítélő  által  azonosítható  vizuális  szinkron 
kapcsolatát egyaránt megnéztük az interakciós partnerek néhány vonás jellegű ismérveivel, valamint a 
megélt  tudati állapot, illetve az  interakciós helyzetet,  a két ember kapcsolatát jellemző mutatókkal. 
Vizsgálati helyzetként az éber kontextus mellett a hipnotikus kapcsolatot választottam. A hipnózis azért 
tűnt erre különösen alkalmasnak, mert vizuális képzeleti munkát megerősítő szerepén túl (Crawford és 
Allen, 1983) ideális modellhelyzetet teremt az intim interperszonális kapcsolatok vizsgálatához (Varga, 
2004).   

Kiegészítve  a  kiváltott  élmények  vizsgálatát,  a Vizuális  Imaginatív  Szinkron  spontán úton  megélt 
élményeit saját fejlesztésű kérdőívvel kutattuk. A retrospektív, szabad leírást kérő módszer segítségével 
bepillantást nyerhettünk a tudatosult kölcsönös vizuális élmények érzelmi oldalába.      

Doktori disszertációmban az interakciós szinkronitás fogalmának bemutatása után, számba vezsem a 
lehetséges  háttérmechanizmusok  némelyikét,  ismertetem  az  összehangolódási  folyamatok 
szempontjából  vizsgált  interakciókat,  kapcsolatokat,  fókuszálva  az  interakciós  szinkronitás 
jelentőségére.  Bár  kutatásomban  felnőtt  egészséges  személyekkel  dolgoztam,  az  elméleti 
összefoglalóban dominánsan foglalkozom a korai  interakciós  szinkronjelenségekkel.  Ennek részben 
oka  a  szakirodalom,  melyben  jellemzőbben  dokumentáltak  a  korai  egymásra  hangolódást  kutató 
vizsgálatok, további oka a korai kapcsolatok teljes életre kiható jelentőségében rejlik.  Az interakciós 
szinkronitás  kutatási  módszereinek  elemzését  követően  dolgozatomban  áttérek  a  hipnózis 
szakirodalmára, a hipnotikus kapcsolatban megélt kölcsönös élményekre, ezek vizsgálatára. 

Az elméleti összefoglaló után bemutatom a Vizuális Imaginatív Szinkron kiváltására és értékelésére 
kidolgozott   módszert  és  a  saját  fejlesztésű  eljárással  nyert  eredményeket.  A  Vizuális  Imaginatív 
Szinkron  spontán  módon  megélt  élményeit  vizsgáló  kérdőíves  kutatás  elemzését  követően  -  a 
megbeszélés részben - tárgyalom az összefüggéseket a szakirodalom eddigi adataival, illetve kitérek a 
jövőbeni lehetséges kutatási irányokra, megválaszolandó kérdésekre.
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1. Interakciós szinkronitás

1.1. Interakciós szinkronitás: mit takar a fogalom? 

Az  1960-as  években  Condon  (1982)  vezette  be  az  interakciós  szinkronitás  fogalmát.  Vizsgálatai 
alapján arra az eredményre jutott, hogy az interakciós partnerek magatartása között illeszkedés jöhet 
létre.  Az  interakciós  szinkronitást  úgy  határozta  meg,  mint  az  a  kongruencia,  mely  a  hallgató 
testmozgásainak és a  beszélő verbális  megnyilvánulásainak változásai  között  alakul  ki.  Az elmélet 
alapján az interakciós partnerek mozgásának összehangolódásának idői jellemzőit lehet bejósolni. A 
szinkronitás fő eleme a folyamat ritmicitása, a ciklikus jelleg.   

A 80-as évektől számos szerző kibővítette a fogalom tartalmi körét. A szakirodalom ma az interakciós 
szinkronitást  az  egyéni  ritmusok interperszonális  helyzetben  kialakuló  összehangolódásaként,  idői 
koordinációjaként  határozza  meg  (Zucker,  1983;  Warner,  1991).  A  kutatások  ezeket  az 
összefonódásokat  a  viselkedéses elemeken  túl  kimutatták  fiziológiai mutatókban  (Bányai,  1985; 
Grammer és mtsai,  1998; Brunel és Martiny,  2000; Pelech,  2002; Biró,  2003; Sagaguchi és mtsai, 
2005; Richardson és mtsai, 2005; Wiltshire, 2007), és szubjektív élményekben egyaránt (Grammer és 
mtsai, 1998; Varga és mtsai, 2002; Varga, 2004; Kimura és mstai, 2006).  

Mivel a biológiai belső órák, oszcillátorok képesek egymásra hatást gyakorolni, harmónia épülhet ki: 
az egyén alrendszerei és az egyének rendszerei egymással összehangolódhatnak (Chapple, 1982). Ez a 
„zene”,  ez  a  kölcsönös  befolyásolás  fellelhető  szinte  minden  életkorban  és  minden  típusú 
interakcióban, így a szociális interakciók alapvető jellemzőjének tekinthetjük (Capella, 1991). A több 
szinten megvalósuló alkalmazkodásnak része az interakciós szinkronitás, melynek során az interakciós 
partnerek viselkedés-elemei, sajátosságai összehangolódnak. Ez az illeszkedés egy új egészet hoz létre, 
ahol  az  egyéni  ritmusok szinte  feloldódnak (Varga  és  mtsai,  2002),  s  olyan  új  egységet  alkotnak, 
melyet külön sosem érhettek volna el (Kenny és Kashy, 1991). 

Az  interakciós  szinkronitást  Bernieri  munkacsoportja  három  komponensre  osztotta,  interakciós 
ritmusra, szimultán mozgásra és a viselkedések összefonódására. Az interakciós ritmus az interakciós 
partnerek viselkedéses  ciklusainak összehangolódása,  az egyéni  ritmusok hasonlósága.  A szimultán 
mozgás a viselkedés-elemek idői egybeesését jelenti. A viselkedések összefonódása révén az egyéni 
viselkedésmintázatok  egy  értelmes  és  harmonikus  egészet,  szabályozott  rendszert  alakítanak  ki 
(Bernieri és Rosenthal, 1991).   

A személyközi  alkalmazkodás  folyamataira  Burgoon és  mtsai  (1995) az  interperszonális  adaptáció 
gyűjtőfogalmat  alkalmazzák.  Hasonló  címmel  megjelent  kötetükben  az  interperszonális  adaptáció 
elméleteit négy csoportban foglalják össze a szerzők: biológiai modellek, arousal és affektus modellek, 
szociális norma megközelítések, illetve a kommunikáció és az azzal kapcsolatos kognitív folyamatok 
elméletei.  Az interakciós  szinkronjelenségek az  interperszonális  adaptáció  biológiai  modelljei  közé 
sorolhatóak.  Ezek  az  elemek  önkéntelen,  nem  tudatos  folyamatok,  alapvető  túlélési  funkciókat 
szolgálnak (Burgoon és mtsai, 1995). Szerepük van többek között az interakció-szabályozásban (lásd 
pl.:  Capella,  1994; Chartrand és Bargh, 1999), akár egészen korai életkorban (pl.:  Beebe és mtsai, 
1982),  az  interperszonális  kötődés  kialakításában  és  harmonizálásában  (pl.:  Field,  1985),  a  self 
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fejlődésében (Caplowitz Barrett, 1997), a kognitív és az érzelmi fejlődésben (Gergely és Watson, 1999; 
Stern,  1999).  Az  interakciós  szinkronitás  jelenségei  mellett  ezekhez  a  valószínűleg  veleszületett 
folyamatokhoz tartozik még néhány rokon fogalom, így a motoros mimikri, mely az interakciós partner 
nem-verbális jelzéseinek utánzására irányuló tendencia, és a tükrözés, a másik személy viselkedéses 
visszhangja (Burgoon és mtsai, 1995).  

1.2. Háttér: milyen mechanizmusok állhatnak az összehangolódás folyamatai mögött?

A ritmusok meghatározó jellemzői a szervezet működésének, alakítják az interakciókat, befolyásolják a 
kapcsolatokat (Davis, 1982), tágabb körben differenciálják a kultúrákat, társadalmakat (Lomax, 1982). 
Bár az organizmus belső ritmusainak jelentős része a külső környezet kontrollja alatt áll, a környezet 
által  nyújtott  ingerek  nem feltétlen  generálnak  ritmusokat,  hanem szinkronizálják  a  szervezet  által 
produkált periodicitást  (Zucker, 1983). Külső környezet az egyén számára az interakciós partner is. 
Mikor külső stresszor, például egy másik ember jelenik meg az egyén környezetében, az egyébként 
állandó belső ritmus megváltozik, a szervezet alrendszereinek egymással való szinkronja megbomlik, 
aszinkrónia alakul ki (Chapple, 1982). Ebben az ideiglenes állapotban (Daubenmire és Searles, 1982) 
az  interakciós  partnerek  belső rendszerei  egymás  jelentésteli  ingerévé  válhatnak,  hatnak egymásra, 
megvalósul az összehangolódás (Chapple, 1982).   

Ezt a szervezeti alkalmazkodást erősíti több automatikus, nem szándékos folyamat. 

Az  „érzelmi  fertőzés”  egy  nem kontrollált,  a  tudatosság  számára  nem hozzáférhető  működésmód. 
Tendenciát  jelent  arra  vonatkozóan,  hogy  az  egyén  automatikusan  utánozza  a  másik  személy 
arckifejezését, vokalizációját, testtartását és mozgását. Ennek az utánzásnak az eredményeképpen az 
interakciós  partnerek  emocionális  állapotai  egymással  konvergálnak.  A  folyamat  megjelenhet 
pszichofiziológiai,  viselkedéses  és  szociálpszichológiai  szinten  egyaránt,  kiválthatja  veleszületett  és 
tanult  ingermintázat,  illetve mentális  és érzelmi ingerek (Hatfield és mtsai,  1994).  Számos kutatási 
eredmény támasztja alá a másik személy automatikus utánzására irányuló hajlam létét, egészen a korai 
életkortól kezdve a teljes életen át, eltérő kapcsolatokban (Chapple, 1982; Condon, 1982; LaFrance, 
1982; Bernieri és mtsai, 1988; Hatfield és mtsai, 1994; Sato és Yoshikawa, 2007). Az utánzás nyomán 
létrejövő aktiváció és a faciális, vokális, illetve poszturális feedback befolyásolja az egyén szubjektív 
élményét (Hatfield és mtsai, 1994), így hat az interakcióban észlelt közelségre, intimitásra és a raportra 
(Varga és  mtsai,  2002).  A kutatások egyéni  különbségeket  mutattak  ki  az érzelmek átadásának és 
átvételének  képességében  (Hatfield  és  mtsai,  1994),  illetve  fogékonyság  tekintetében  eltéréséket 
találtak a különböző szorosságú kapcsolatokban (Hatfield és mtsai, 1994; Urbán, 2002).      

A „kaméleon-effektus” a testtartás, a stílus, az arckifejezés és egyéb magatartásformák nem tudatos 
mimikrije (Chartrand és Bargh, 1999). Ennek az utánzásnak köszönhetően az egyén viselkedése nem 
szándékos  módon  illeszkedik  azokéhoz,  akikkel  ugyanazon  szociális  környezetben  van.  Ez  az 
összehangolódás  a  kutatások  eredményei  szerint  az  interakciót  gördülékenyebbé  teszi,  erősíti  a 
szimpátiát az interakciós felek között (Chartrand és Bargh, 1999; Hove és Risen, 2009). A kaméleon-
effektus eltérő mértékben jelentkezik az embereknél: a nagyobb diszpozicionális empátiával rendelkező 
egyének hajlamosabbak a másik viselkedésének nem tudatos utánzására (Chartrand és Bargh, 1999). A 
kaméleon-effektus evolúciós alapját erősíti az az empirikusan alátámasztott tény, hogy ez az utánzás 

9



kultúra-független, megjelenik mind az individualista,  mind a kollektivista társadalmakban (Lakin és 
mtsai, 2003). 

Chartrand és Bargh szerint (1999) mindennek hátterében az empirikusan bizonyított észlelés-viselkedés 
kapcsolat  áll,  melynek  következtében  egy másik  ember  viselkedésének puszta  megfigyelése  növeli 
annak esélyét, hogy a megfigyelő hasonló viselkedésbe kezdjen. Az érzelmi fertőzéshez igen hasonló 
„hangulati  ragály”  folyamatának  hátterében  a  kutatások  szintén  az  észlelés-viselkedés  kapcsolat 
hatását találták. A kísérleti  elrendezésnek köszönhetően kizárható a self-percepció és a perspektíva-
felvétel,  mint  háttér-mechanizmus.  A szövegértékelési  tesztet  hallgató vizsgálati  alanyok hangulatát 
befolyásolta a szöveg felolvasójának szomorú, vagy vidám hangja, ám ez a befolyásolás a tudatosságon 
kívül esett (Neumann és Strack, 2000). Az empátia ismerősségen, hasonlóságon, illeszkedésen alapuló 
percepció-akció-reprezentáció neurális modellje az összehangolódás magyarázatára szintén az észlelés-
viselkedés kapcsolatot állítja fókuszba (Preston és de Waal, 2002).

Az egymásra hangolódás folyamatára az idegsejtek szintjén a tükörneuronok működésmódja szolgáltat 
magyarázatot (Rizzolatti és Arbib, 1998; Umiltá és mtsai, 2001; Gallese és mtsai, 2004; Kulcsár, 2005; 
Parr és mtsai, 2005; Hadjikhani és mtsai, 2006; Molnár-Szakács és Overy,  2006; Gazzola és mtsai, 
2007; Sato és Yoshikawa, 2007; Fabbri-Destro és Rizolatti, 2008; Pfeifer és mtsai, 2008; Rizzolatti és 
Fabbri-Destro,  2008;  Zaki  és  mtsai,  2009,  2010;  Wan  és  mtsai,  2010;  Kim  és  mtsai,  2010).  A 
tükörneuronok  olyan  a  ventrális-premotoros  kéregben  elhelyezkedő  speciális  idegsejtek,  melyek 
egyaránt válaszolnak a kivitelezésre és a megfigyelésre (Rizolatti és mtsai, 1996; Rizzolatti és Arbib, 
1998; Umiltá és mtsai, 2001; Rizzolatti és Fabbri-Destro, 2008; Fabbri-Destro és Rizolatti, 2008). A 
tükörneuron-rendszer a nem tudatos észlelés speciális, gyors és hatékony formáját nyújtja: a mások 
akcióinak, szándékainak, érzelmeinek megragadását, amely mind a fajtársnál megfigyeltekre, mind a 
saját akciókra és érzelmekre reagál (di Pellegrino és mtsai, 1992; Kulcsár, 2005; Parr és mtsai, 2005; 
Gazzola és mtsai, 2007; Fabbri-Destro és Rizolatti, 2008; Pfeifer és mtsai, 2008; Kim és mtsai, 2010). 
Ez a tapasztalati megértés két úton teljesül: mások akciói a motoros rendszeren keresztül (parietális és 
premotoros  terület),  mások  érzelmeinek  megismerése  a  viszceromotoros  központok  aktivációjával 
valósul meg (Gallese és mtsai, 2004; Molnár-Szakács és Overy, 2006; Fabbri-Destro és Rizolatti, 2008; 
Hooker és mtsai, 2010; Wan és mtsai, 2010). 

A  fajtársnál  megfigyelt  érzelmek  átélése  feltehetően  az  anterior  inzula  aktivációjának  függvénye 
(Wicker és mtsai, 2003; Kulcsár, 2005). Egyaránt az inzulában szerveződik az emóciók tükörneuron-
rendszere (Gallese és mtsai, 2004; Fabbri-Destro és Rizolatti, 2008), a viszcerális funkciók (Kulcsár és 
Kökönyei, 2004), a szociális input, az érzelmi kommunikáció (Caar és mtsai, 2003), a szaglás (Zald és 
Pardo, 2000), a fájdalomempátia (Singer és mtsai, 2004; Fabbri-Destro és Rizolatti, 2008), az undor 
átélése és megértése (Phillips és mtsai, 1998; Wicker és mtsai, 2003), és a morális döntés (Sanfey és 
mtsai,  2003).  A  társas  hatások  testi  történésekbe  való  átfordítása  az  én–nem-én  elkülönülés 
függvényében a kérgi  területek  szerepe mellett  az  inzulán  keresztül  képzelhető  el  (Kulcsár,  2005). 
Minél  inkább  elmosódnak  az  én  és  a  nem-én  határai,  annál  inkább  megvalósul  a  külső,  szociális 
hatások testi  reakciókba történő átfordulása.  Ilyen elmosódott  határokkal járó érzések a szerelem, a 
biztonságos társkapcsolat,  a  spirituális  élmények,  az abszorpció  folyamata  (Kulcsár,  2005),  mely a 
figyelem tárgya  és az én közötti  egyenlőség élményével  jár (Tellegen és Atkinson, 1974), avagy a 
stresszkogníció. 

A stresszkogníció folyamán stressz hatására az egyén kognitív működése megváltozik. Az élmények 
feldolgozása  nem  összekapcsolódó  jelleggel,  non-deklaratív  üzemmódban  zajlik. Az  én–idő–tudat 
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szokványos horgonypontjai módosulnak, a disszociált élmény kikerül a tudat kontrollja alól. Az én-
határok átjárhatóvá válásával egyre inkább a zsigeri szinten őrzött folyamatok nyernek teret, az elemi 
etikai magatartás, az ősi tudás kerül előtérbe. Az amigdaláris komplexus működésének felerősödésével 
az  emocionális  információk  jelentősége  és  az  összetartozási  szükséglet  fokozódik  (Kulcsár,  2005; 
Kulcsár és mtsai, 2006). A szociális érzékenység mellett tovább erősödik a szuggesztibilitás (Cheek, 
1969; Varga és Diószeghy, 2001; Bejenke, 2011) és a szeretetigény.  Neurális szinten megvalósul a 
nyitottság.  A  stresszkogníció  során  az  én-határok  fellazulásával  az  érzelmek  eredete  nehezen 
tudatosíthatóvá válik, így az interakciós partner érzelmi állapota közvetlenül befolyásolja az egyén testi 
állapotát. A szociális-emocionális érzékenység talaján az egyén fogékonnyá válik a társas történésekre. 
Míg  a  negatív  társas  környezet  pszichoszomatikus  tünetképződéshez,  addig  a  társas  támasz 
gyógyításhoz, gyógyuláshoz vezethet (Kulcsár, 2005). 

Az  interperszonális  partnerek  összehangolódásának  magyarázó  lehetőségei  között  felmerül  a 
kvantumpszichológia, mely az interakciós szinkronitást a szubneurális elemek szintjén magyarázza. A 
kvantumfolyamatok  lényegi  tulajdonsága  a  nonlokalitás,  amely  a  valaha  egy  kvantumrendszerhez 
tartozó elemi részecskék között  fennmaradó közvetlen kölcsönhatást  jelenti,  azok térbeli  és időbeli 
helyzetétől függetlenül. Ez a stabil és szoros kapcsolat magyarázza azt az „azonnali együttjárást”, mely 
egy rendszer állapotváltozása és a vele összekapcsolt rendszer állapotváltozása között fennáll (Frecska 
és Wiesenmayer, 2007). 

1.3. Jelenségek  és  jelentőségek:  milyen  területekre  terjed  ki  az  interakciós  szinkronitás  és 
milyen eredményeket hoztak a kutatások? Mi az interakciós szinkronitás jelentősége?

Az ember  arra  van  tervezve,  hogy csoportban  éljen  (Kenrick  és  Trost,  1997).  A  humán evolúció 
alapvető jellemzője, hogy az interperszonális  térben a felek között  vonzalom, dependencia,  kötődés 
alakul ki egymás irányába. Az együttműködés túlélési előnyöket rejt magában, így evolúciós nyomásra 
fejlődnek  ki  azok  a  fiziológiai  és  viselkedéses  mechanizmusok,  melyek  funkciója  a  csoporttagok 
érzelmi állapotainak, magatartásformáinak összehangolása (Csányi, 1999). 

Az olyan kulturális gyakorlatok, mint amilyen a zene, a tánc, a menetelés,  szinkronitást aktiválnak, az 
interakciós partnerrel szinkronban cselekvés kooperációhoz vezet. Az együttműködés, a közös élmény, 
a valahova tartozás pozitív érzelmekkel jár (Wiltermuth és Heath, 2009; Valdesolo és mtsai, 2010), 
mely pozitív interperszonális érzelmek adaptív értékűek az egyén (Kenrick és Trost, 1997; Heller és 
Rook, 1997; Buss, 2000) és a csoport számára (Wiltermuth és Heath, 2009). 

Az  interakció  és  a  kapcsolat  ugyan  rokonterületet  képviselnek,  de  nem  szinonim  fogalmak.  Az 
interakciós szinkronitás alapvető szerepet játszik mindkettő kialakulásában és fenntartásában. 

1.3.1. Szabályozás  és  élmény:  hogyan  jelenik  meg  és  mi  a  funkciója  az  interakcióban  az 
összehangolódásnak?

Az  ember  önmagával és  interakciós  partnerével egyaránt  szinkronban  van  (Condon,  1982).  Az 
egészséges működésmód egyik alapvető jellemzője a szinkron léte: a testmozgások alkalmazkodnak a 
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saját és a másik beszédének ritmusához. Abban az esetben, mikor ez az alkalmazkodás nem történik 
meg,  patológiáról  beszélhetünk  (Condon,  1982;  Wiltshire,  2007).  Az  aszinkrónia  kapcsolata  a 
patológiával együttjárás, az okság iránya nem tisztázott (Capella, 1994). Ha egy kapcsolat történetén 
belül jelenik meg a diszszinkron, például egy interakció végén, az jelzés az interakciós partner felé: 
hagyj békén (Bernieri és mtsai, 1988)!   

A  szinkronitás  lényegi  eleme  az  emberi  kommunikációnak,  adaptáció  nélkül  nem  léteznének 
dialógusok, csupán monológok (Capella, 1991). Ezek a szinkronjelenségek pozitív és a negatív érzelmi 
töltetű  interakciókban  egyaránt  megjelennek  (Kimura  és  Daibo,  2006).  A  szinkron  mellett  az 
irregularitásoknak is fontos szerepük van, az elvárásoktól való eltérés információt nyújt a kapcsolatban 
(Stern, 1982; Capella, 1994). 

A ritmus,  az időbeni  mintázat  szerepet  játszik a  benyomás-alakításban is  (Feldstein,  1982; Crown, 
1982),  része  a  társas  befolyásolásnak.  A  nagyobb  önszinkron  nagyobb  megbízhatóságot  sugall 
(Burgoon és mtsai, 1995). A tükrözés elősegíti az empátiát és növeli a raportot (LaFrance, 1982; Brunel 
és  Martiny,  2000).  Brunel  és  Martiny  (2000)  az  empátia  folyamatát  vizsgálta  a  tükrözés  és  az 
interakciós szinkronjelenségek, mint jelző-ingerek használatával. Kis mintával, hat diáddal  dolgozó 
kutatásukban kimutatták, hogy tanácsadást tanuló egyetemi hallgatók esetében diádikus interakciókban 
mérve,  a  nem-verbális  empátia  tanulása,  az  ilyen  jellegű  feladatok  gyakorlása,  önmaguk 
interakciójának videóval megsegített elemzése, tanulmányozása az interakciós szinkronitás mértékének 
30%-os növekedéséhez vezet.   

A szinkronjelenségek  kapcsolatát  a  raporttal  számos  kutatás  empirikusan  igazolta  (Bernieri,  1988; 
Bernieri és mtsai, 1994; Burgoon és mtsai, 1995; Koss és Rosenthal, 1997). A raport három lényegi 
komponense a kölcsönös figyelem, a pozitivitás és a koordináció. Ezek relatív ereje idővel változik, 
függ  a  kapcsolat  típusától,  történetétől  (Tickle-Degnen  és  Rosenthal,  1990).  A  koordináció,  a 
szinkronban levés,  a  kapcsolat  fejlődésével  egyre  erősödik,  az interakciók egyre  gördülékenyebbek 
lesznek,  csökken  a  félreértések  száma  (Tickle-Degnen  és  Rosenthal,  1990).  Bernieri  és  Rosenthal 
(1991) az interperszonális  koordinációnak két  fajtáját  azonosították:  a  testtartás-hasonlóságot  és  az 
interakciós  szinkronitást.  Interakciós  szinkronitás  alatt  a  fentebb  már  részletesen  kifejtett  három 
komponens (interakciós ritmus, szimultán mozgás és a viselkedések összefonódása) összességét értik 
(Bernieri  és  Rosenthal,  1991).  A  kutatások  szerint  az  együttjáró  párok  interakciói  a 
ritmushasonlóságban  és  a  megítélt  kedvelésben  szignifikánsan  eltérnek  az  idegenek  interakcióitól 
(Urbán, 2002). Az interakció élményében szintén visszaköszön a párok kapcsolati története: strukturált 
vizsgálati helyzet során a feladat alatt az együttjáró párok által megélt összhang foka szignifikánsan 
magasabb az egymást nem ismerő interakciós partnerekétől (Varga és mtsai, 2002). McDowall (1978) 
kis  mintával  dolgozó  kutatásában  ezzel  ellentétes  következtetésre  jut,  nem  talál  összefüggést  a 
kapcsolat típusa és az összehangolódás mértéke között.  A raport erősödése nem feltétlenül jár tehát 
együtt  a koordináció  fokozódásával.  Az udvariassági  normák betartása  miatt,  idegenekkel  szemben 
sokszor szabályozottabban viselkedünk, mint a szoros kapcsolatokban (Capella, 1981).

A kutatások kimutatták, hogy a másik személy jelenléte, a viselkedéséről nyert vizuális információ már 
elégséges kritérium ahhoz, hogy a nem szándékos viselkedéses koordináció megjelenjen (Richardson és 
mtsai,  2005;  Oullier  és  mtsai,  2007;  Hove  és  Risen,  2009).  A  koordináció  mértéke  változhat  az 
interakció folyamatán belül, a beszédváltások (Capella, 1994; Niederhoffer és Pennebaker, 2002), a 
kritikus helyzetek, a konfliktusok jelentős mértékben befolyásolják a koordináció intenzitását (Pellech, 
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2002).  Ez  az  alkalmazkodás  megtörténik  nem-verbális  és  nyelvi  szinten  egyaránt  (Capella,  1994; 
Niederhoffer és Pennebaker, 2002). 

A viselkedéses összehangolódás a koordináció két specifikus módjával, az egy-fázisú és az anti-fázisos 
jellemzéssel  jól  leírható.  Az  egy-fázisú  szinkronnál  a  cselekedetek  ugyanabban  az  irányban 
ugyanabban az időpontban és ritmusban zajlanak. Antifázisos szinkonjelenségek esetén ugyanabban az 
időben, ugyanabban a ritmusban, ám éppen ellentétes irányban, helyzetben jelenik meg az interakciós 
partnerek tevékenysége. Mind az egyfázisú, mind az anti-fázisos szinkron stabil interakciós egymásra 
hangolódást  jelez (Miles és mtsai,  2009, 2010). Az egymásra hangolódás ilyen  jellegű állandósága 
hatással  bír  az  emlékezeti  teljesítményre  is.  Egyfázisú  szinkronjelenségek  esetében,  szemben  az 
antifázisos szinkronitással, az egyén figyelmi fókusza önmagáról a másikra terelődik, a szelf-emlékezet 
torzító hatása elhalványul. A hasonlóság észlelése „másik-fókuszú” információ-feldolgozáshoz vezet, 
facilitálja a szociális kapcsolatokat. Ez az empirikusan alátámasztott összefüggés felhívja a figyelmet a 
viselkedéses  koordináció  és  az  alapvető  szociális-kognitív  folyamatok  közötti  kapcsolatra.  A stabil 
szinkronitással  jellemezhető  interakciók  a  hosszútávú,  jelentős  emberi  kapcsolatokhoz  hasonlóan 
formálják az emlékezeti tevénységet  (Miles és mtsai, 2010). 

Az ellentétes nemű interakciós partnerek egymással történő kommunikációja alapvetően más, mint az 
azonos nemű feleké, az ellentétes neműek interakciója összetettebb mintázatot mutat. Az interakciós 
szinkronjelenségeket vizsgálva a kutatások arra az eredményre jutottak, hogy abban az esetben, ha a nő 
érdeklődik a férfi  iránt,  viselkedésének idői  struktúrája erőteljesen kidolgozottá  válik,  interakciójuk 
koordináltabb, szabályozottabb lesz. A férfi érdeklődése másodlagos, a nő érdeklődése a meghatározó 
(Grammer és mtsai,  1998). Ellentétes nemű, egymást nem ismerő interakciós partnerek esetében az 
interakció elején kódolt szinkronjelenségek magas gyakorisága együttjár a felek között mért vonzódás 
mértékével   (Sakaguchi  és  mtsai,  2005).  A  vonzalom,  az  érdeklődés  és  az  egymásra  hangolódás 
viselkedéses megjelenésének együttjárása empirikusan bizonyított (Grammer és mtsai, 1998). 

A szinkronizált interakciók lényegi eleme az egyén érzékenysége a másik mozdulataira, viselkedésére, 
azzal a képességgel kombinálva, hogy összehangolt viselkedésmintákat valósít meg a megfelelő időben 
(Valdesolo és mtsai,  2010). Ezek a szinkronjelenségek a kooperatív mechanizmusok erősítésével az 
interakciós felek között együttműködéshez vezetnek  (Chartrand és Bargh, 1999; Wiltermuth és Heath, 
2009; Valdesolo és mtsai, 2010). A koordinált cselekvések közös élményt gerjesztenek (Hove és Risen, 
2009; Wiltermuth és Heath, 2009; Valdesolo és mtsai,  2010). Az összehangolódás erősíti az egyén 
perceptuális érzékenységét interakciós partnerének motívumaira, szándékaira, viselkedésére, ily módon 
támogatva  jövőbeli  teljesítményét  a  közös  vállalkozásban  (Valdesolo  és  mtsai,  2010).  A  további 
kutatások  feladata  annak  kiderítése,  vajon  a  szinkronitásnak  az  egyén  kooperációs  képességére 
gyakorolt hatása befolyásolja-e az együttműködést új partnerrel, új interakciós helyzetben is.     

Az interakciós szinkronitás érzelmeket kelt az interakciós partnerekben (Hove és Risen, 2009). Bár 
léteznek negatív érzelmi színezetű szinkronjelenségek is (Harrist és Waugh, 2002), többnyire ezek az 
emóciók pozitív tartalmúak (Koss és Rosenthal, 1997; Hove és Risen, 2009; Wilthermuth és Heath, 
2009; Valdesolo és mtsai, 2010). A közös célok elérésében segíti a feleket (Valdesolo és mtsai, 2010) 
az egymásra hangolódás, mely az én-érzés kiterjesztésével, az énhatárok felfüggesztésével (Wiltermuth 
és Heath, 2009), néhány esetben az „abszolút egység” élményével jár (d’Aquili és Newberg, 1999).

Az interperszonális adaptáció lényegi eleme ez a “kommunikatív tánc” (Niederhoffer és Pennebaker, 
2002), ez az összehangolódás, mely adaptív értékű az egyén számára (Burgoon és mtsai, 1995; Brunel 
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és Martiny, 2000). Egy harmonikusan működő interakcióban a résztvevők kötődést, biztonságot, társas 
adaptációt élnek meg, a felmerült félreértéseket, interakciós hibákat kezelni, korrigálni tudják (Tronick, 
1990). 

1.3.2. Kötődés és kötődési rendszerek: egymásra hangolódás pszichobiológiai szinten

A  kötődés  univerzális  jelenség.  A  fajok  jelentős  többségében  létezik,  az  ember  esetében,  ugyan 
különböző formában, de minden kultúrában megfigyelhető (Petrowits és Gewirtz, 1985). 

A  kötődési  rendszerek teremtik  meg  a  feltételeket  minden  alapvető  motivált  viselkedés 
kifejeződésének, így létük, egészséges működésük evolúciós értelemben is alapvető  (Kraemer, 1985). 
A kötődés pszichobiológiai elmélete szerint a kötődési rendszerek neurobiológiai struktúrák (Kraemer, 
1992). Az elmélet Bowlby (1969) és Ainsworth (1973) teóriájának továbbfejlesztése (Kraemer, 1992). 
Szeparáció esetén, az anyától való tartós távollét izolációs szindrómát okoz, károsodnak az alapvető 
biológiai és szociális funkciók, melyek szabályozásában normális esetben a kötődés részt vesz (Harlow, 
1964). Kraemer (1992) szerint a szeparációs reakció a szeparáció tényére adott válasz, nem pedig a 
gondozás  hiányának  következménye.  A  csecsemő  viselkedését  és  fiziológiai  működését  eleinte  az 
anya,  az  elsődleges  gondozó szenzoros  jellemzői  szabályozzák,  az anya  viselkedését  pedig a  kicsi 
viselkedése váltja ki. A kettőjük közötti kapcsolatban a viselkedések és az általuk indukált fiziológiai 
állapotok összefonódása, egymásra hangolódása figyelhető meg. Ha ez a kapcsolat rendben működik, 
akkor  a  gyermek  fokozatosan  internalizálja  a  gondozó  szabályozó  rendszereit.  Ez  a  dinamikus, 
multimodális, idői, téri és szenzoros sajátosságok mentén meghatározható kép nem azonos a kapcsolati 
munkamodellel, avagy a gondozó kognitív reprezentációjával, ezért Kraemer az „anya/gondozó-ikon” 
elnevezést használja (Kraemer, 1992).  

A szociális izoláció drámai hatásai a szociális kapcsolatok alapvető jelentőségére hívják fel a figyelmet. 
Állatkísérletek tapasztalatai alapján számos bizonyíték született arra vonatkozóan, hogy a megzavart 
szociális fejlődés súlyos következményekkel jár az egyed életében. A következmények súlyossága függ 
az izoláció időpontjától és időtartamától. Minél korábban és minél tovább fennáll a szétválasztottság, 
annál erősebb a tünetek intenzitása. Legsúlyosabb az izolációs szindróma, ha a szeparáció születés után 
rögtön és hosszú ideig fennáll (Kraemer, 1985, 1992). Az izoláció hatása tartós nyomot hagy az egyed 
fejlődésén. Azoknál az eseteknél, ahol hétköznapi körülmények között nem látszik kóros változás a 
viselkedésen, stresszhelyzetben újból megjelenik a deviáns magatartásforma. A szociális izoláció pont 
ebben  különbözik  más  deprivációs  formáktól:  az  egyed  akkor  sem tud  normálisan  viselkedni,  ha 
visszakapja normális szociális környezetét.  Mivel a szenzoros és a szociális  depriváció hatásai igen 
hasonlóak,  feltételezhető,  hogy  a  szenzoros  deprivációhoz  hasonlóan,  a  szociális  izoláció  is  agyi 
háttérmechanizmusokat  károsít:  befolyásolja  a  frontális  kortex  dendritsűrűségét,  illetve  tartósan 
károsítja az egyed biogén-amin rendszerét (Kraemer,  1985). A biogén-amin rendszerek „ráhangoló” 
folyamatait a norepinefrin-rendszer, a „be/összekapcsoló” folyamatokat a dopamin-rendszer, a „kapus” 
funkciókat  a  szerotonin-rendszer  befolyásolja.  A  norepinefrin-  és  a  dopamin-rendszer  szociális 
izolációra fellépő károsodásai azért járnak súlyos következményekkel az egyed életében, mert ezek a 
rendszerek  a  születés  után  továbbfejlődnek,  szerepük  kiemelkedő  a  figyelem  szabályozásában,  a 
környezeti stresszorokra adott reakciók kivitelezésében, a megerősítésekben, a cirkadián ritmusokban 
és a neurális plaszticitásban. Szociális depriváció hatására kezdetben csökken a biogén-amin rendszer 
aktivitása,  viselkedésbeli  visszafogottság  lép  fel.  Abban  az  esetben,  ha  az  izoláció  folytatódik,  az 
állatnál  viselkedéses  és  neurobiológiai  szuperszenzitivitás  lép  fel,  a  stresszorok  hatására  fellépő 
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emocionális viselkedés szervezetlenné válik, megváltozik az agy sejtfelépítése, a biogén-amin rendszer 
tartósan károsodik, működése szabályozatlanná, szervezetlenné válik (Kraemer, 1992).  

A  korai  izoláció  sérülékennyé  teszi  az  embert  más  fajta  károsító  hatásokkal,  illetve 
pszichopatológiákkal szemben. Az emberi pszichopatológiák kialakulásának folyamatában lehetséges, 
hogy az egyén betegsége miatt már korai életkorban megjelennek bizonyos tünetek, mechanizmusok, 
amik  megnehezítik,  adott  esetben  meggátolják  a  gyermeknek  szüleivel  és  kortársaival  a  normális, 
rendszerezett interakciók kiépítését. Mire a patológia tiszta tünetei kialakulnak, azokért részben már az 
eredeti betegség, részben a szociális izoláció a felelős (Kraemer, 1985). A fejlődési patológiák speciális 
betegségek,  melyeknek  gyökere  abban  keresendő,  hogy  a  gyermek  nem  hangolódik  rá  megfelelő 
mértékben szociális környezetére. Önszabályozása vagy túl könnyedén alakítható, vagy túl merev, nem 
változik  a  környezeti  ingerek  hatására.  A  gyereknek  kognitív  szinten  kevés  eszköze  van  a 
megküzdésre,  bizonyos  stresszorokra  csupán  viselkedésesen  és/vagy  neurobiológiai  szinten  képes 
válaszolni. A szeparáció a hőszabályozás, az alvás-ébrenlét ciklus, az immunkompetencia és az agy 
biogén-amin  rendszerének  kedvezőtlen  változásához  vezet.  Az  anyai  depriváció  miatt  a  gyerek  a 
stresszorokkal  szemben  sérülékennyé  válik,  kényszerűen  elkerülhetetlen  és  kontrollálhatatlan 
eseményeknek van kitéve. Ez a passzív szerep adaptációs kapacitását károsítja. A szociális izoláció 
biogén-amin rendszert  károsító  hatása miatt  a gyerek nem szerzi meg azokat  a szükséges szociális 
kognitív képességeket, melyek segítenék a szociális világban való eligazodásban. Ez a deficit további 
szociális problémákhoz vezet, mely nehézségek újabb és újabb kontrollálhatatlan eseményekkel járnak. 
A  kötődés  végső  megszakadása  a  legerőteljesebb  szociális  stresszor  lehet,  mivel  a  kötődési  tárgy 
megváltozása a rendszer teljes átstrukturálódásához vezet (Kraemer, 1992).    

Kraemer  elméletét  számos kritika  érte,  mivel  nem foglakozik a  kötődés  születés  előtti  gyökereivel 
(Jakobs és Raliegh, 1992, idézi: Kraemer, 1992), elhanyagolja az emocionális rendszerek fejlődésének 
kérdését, nem a kötődés kialakulását, hanem annak kudarcait vizsgálja (Kagan, 1992, idézi: Kraemer, 
1992),  valamint  gondolatmenetében  nem  tulajdonít  jelentőséget  az  egyén  veleszületett  egyedi 
jellemzőinek  (Kovach,  1992,  idézi:  Kraemer,  1992)  és  az  emocionális  kommunikáció  szerepének 
(Trevarthen,  1992,  idézi:  Kraemer,  1992).  Bár  a  kritikák  megalapozottak,  a  korai  kapcsolatok 
szabályozó  szerepének  felismerése  miatt  a  kötődés  pszichobiológiai  elméletének  jelentősége 
vitathatatlan. 

Field  (1985)  a  kötődés  lényegét  nem  a  szeparáció  egyéni  jelenségeiben,  hanem  különböző 
aktivitásokban a diád vizsgálatával keresi. „A kötődés olyan kapcsolat, mely két vagy több organizmus 
között alakul ki, kialakulásának folyamata viselkedési és fiziológiai rendszereinek összehangolódásával 
jellemezhető.  Az  organizmusok  kölcsönösen  jelentésteli  ingerlést  biztosítanak  egymás  számára,  és 
modulálják  egymás  arousal-szintjét”  (Field,  1985,  415.o.).  Ez  az  egymásra  hangolódás  optimális 
fejlődési  állapotot  alapoz  meg,  melyet  az  egyénekben  és/vagy  a  kapcsolatokban  bekövetkező 
változások  veszélyeztethetnek.  A  kötődési  kapcsolatok  az  egyén  teljes  élete  során kialakulhatnak, 
eltérő  pszichológiai  igényekre  különböző  személyek  adhatnak  választ,  tölthetnek  be  meghatározó 
szerepeket.  A  kötődés,  melyet  későbbi  életkorban  néha  barátságnak,  szerelemnek  neveznek, 
megépülhet  a  szülő  felé,  kialakulhat  kortársak,  ellenkező  nemű  párok,  barátok,  vagy  akár  közeli 
kollégák között. A fontos kapcsolatok adaptív értékűek, az egyén egészséges fejlődéséhez, egyensúlyi 
állapotának eléréséhez nélkülözhetetlenek (Field, 1985).

Szeparáció nem csupán az anya távollétében alakulhat ki. Ha a kapcsolatban erős változás áll be, mint 
amilyen egy patológia, vagy akár egy kistestvér születése, az anya jelenlétében is szeparációs tüneteket 
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mutathat a gyermek (Field, 1985). Ez a tény alátámasztja a gondolatot,  hogy nem a kapcsolat  léte,  
hanem a minősége, a felek egymásra hangolódása a meghatározó.   

A kötődéshez bizonyos  ingerjellemzők szükségesek.  Az újszülött  észlelési  fókuszában valószínűleg 
valamilyen  idői  és  téri  rend áll  (Kraemer,  1992).  Erre  a  szabályozott  szerveződésre  ad  lehetséges 
megközelítést a vitalitás-kontúrok gondolata (Stern, 1999). A vitalitás-kontúrok az arousal, az aktiváció 
és  a  hedonikus  érték  pillanatról  pillanatra  történő  változásai.  Ezek  az  absztrakciót  nem  igénylő 
jelenségek  a  újszülött  számára  is  közvetlenül  hozzáférhetőek,  ezek  alkotják  a  gyerek  alapvető 
élményeit a szociális világról. Megjelenésüket a saját vagy mások testében vagy elméjében létrejövő 
események váltják ki, a vitalitás-kontúrok ezeket a történéseket idői sajátosságaik mentén szervezik 
integrált  élményekké. Segítségükkel megközelíthetővé válik ezeknek az eseményeknek a szubjektív 
megélése,  a  direkcionalitás,  az  intencionalitás  és  a  motivációs  állapotok  felőli  oldala  egyaránt.  A 
csecsemő érzékeny a szociális világ idői sajátosságaira, képes a modalitások közötti átkapcsolásra. A 
vele foglalkozó környezet tevékenységei ugyan alapjaiban azonosak, ám apró eltérések minden esetben 
fennállnak. Mivel a hasonló idői szerveződésű események váltanak ki hasonló érzéseket, az újszülött a 
vitalitás-kontúrok segítségével azonosítja a szociális világ invariáns elemeit. Az invariáns ismétlődések 
csoportjából  a  csecsemő  self-invariáns  és  másik-invariáns  viselkedésmintázatokat  emel  ki,  melyek 
megalapozzák a self és a másik reprezentációjának kiépülését (Stern, 1999).     

Az  ember  születésétől  fogva  érzékeny  a  szociális  ingerekre  (Caplowitz  Barrett,  1997;  Rochat  és 
Striano, 1999). A reciprocitás, a szinkronitás az egyén elé tárja a másik megismerésének „királyi útját”, 
mely egyben az interperszonális partner megfigyelését, viselkedésének előrejelzését és kontrollálását is 
lehetővé teszi.  Az  interszubjektivitás képezi a szociális  kogníció alapját,  mikor a felek élményeket, 
érzéseket,  érzelmeket  osztanak  meg  kölcsönösen  egymással  (Rochat  és  Striano,  1999).  Az 
interszubjektivitás és az önszabályozás kialakulásában az interakciós szinkronitás szerepe kiemelkedő 
(Gergely és Watson, 1999; Baker, 2000). 

A kontingencia arra az összefüggésre utal, mikor az egyik esemény megjelenése megnöveli a másik 
esemény  megjelenésének  valószínűségét  (Harrist  és  Waugh,  2002).  Az  idői,  szenzoros  és  téri 
kontingenciákra  az  ember  születése  pillanatától  kezdve  érzékeny,  detektálja  az  események 
szükségességi és elégségességi indexét, melyek révén befolyásolni képes a kontingencia mértékét. A 
kontingencia-detekciónak szerepe van a testi én fejlődésében, az én és a másik differenciációjában, a 
szociális környezet felé való orientáció fenntartásában és megjelenési formáiban, az emocionális self-
tudatosság és az emocionális kontroll megszilárdulásában. A szülői érzelem-visszatükröző interakciók 
szociális  biofeedback modellje szerint,  a csecsemő kezdetben a belső ingerek helyett  dominánsan a 
külső  ingerekre  figyel,  elsődleges  érzelmei  automatikusak,  ingervezéreltek,  nem  tudatosak,  az 
újszülöttnek nincs kontrollja felettük. Az érzelmi élet szabályozását az anya, a szülő végzi azáltal, hogy 
érzékelve, értelmezve a gyermek kifejezéseit, reakcióival megfelelő szabályozó tevékenységbe kezd, 
így  az  érzelem-visszatükröző  interakciók  által  direkt  módon  hozzájárul  a  csecsemő  állapot-
regulációjához.  Ebben  a  korai  érzelmi  kommunikációban  (elsődlegesen  az)  anya  és  gyermeke 
kölcsönösen befolyásolják, szabályozzák egymást, egymásra hangolódnak, a kettőjük közötti szinkron 
a gyerek életkorával nő. A szülői érzelem-visszatükrözés szerepe alapvető a gyermek belső affektív 
állapotaira  való  perceptuális  érzékenységének  kifejlődésében.  Ez  a  tükrözés  csupán szemantikailag 
jelez teljes másolást: anya és gyermeke között a kontingencia magas, de nem tökéletes, ezt preferálja a 
gyermek idegrendszere, így válik az anya optimális célingerré a gyerek számára. A szülő „jelölten”, 
felnagyítva tükröz, mely hasonló, de nem ugyanaz, mint a saját érzelemkifejezése. A jelöltség nyomán, 
a gyerek képes leválasztani a kommunikáció tartalmát a szülőről, és a magas kontingencia miatt saját 
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érzelmi állapotára vonatkoztatja az üzenetet.  A referenciális leválasztás és horgonyzás révén a jelölt 
arckifejezések generalizált kommunikációs kódokká fejlődnek, kialakul egy másodlagos reprezentációs 
rendszer.  A  kontingencia-detekció  folyamatában  a  gyerek  megtanulja,  miként  váltsa  ki  a  szülő 
reakcióját, így önmagát, mint aktív, hatással bíró ágenst éli meg. A kontroll érzése csökkenti a negatív 
arousalt  és  egyben  növeli  a  pozitív  feszültséget,  hozzásegíti  a  gyermeket  az  önszabályozás 
megteremtéséhez és kifejlesztéséhez (Gergely és Watson, 1999).   

Harrist  és  Waugh  (2002)  szerint  a  szülő-gyerek  interakciókban  tapasztalható  szinkron  bioszociális 
funkciója  négy  úton  hat:  erősíti  a  gyermek  multiszenzorális  fejlődését,  facilitálja  homeosztatikus 
szabályozását, növeli a hatékonyság megtapasztalásának valószínűségét és segíti a gondozó irányában a 
biztonságos kötődés kialakulását. 

1.3.3. Korai  interakciós  szinkron:  milyen  szerepet  játszik  az  egymásra  hangolódás  az 
egyedfejlődés folyamataiban?

A  kutatások  részletesen  vizsgálták  a  szülő-gyerek  interakciókat,  elsődlegesen  az  anya-gyerek, 
másodlagosan  az  apa-gyerek  kapcsolatban  megjelenő  interakciós  szinkronitást.  Ezek  a  fejlődés-
lélektani kutatások főként a viselkedéses és az élettani elemekre koncentrálnak, hiszen korai életkorban 
nincs mód a gyerek szubjektív beszámolóinak vizsgálatára. 

Condon klasszikus anya és újszülöttje vizsgálatával az interakciós szinkronitás alapjelenségeit páros 
interakciók  16  mm-es  filmfelvételeinek  képkockánkénti  elemzésével  mutatta  ki.  A  véletlenszint 
kontrollt össze nem tartozó anya-gyerek interakciók (akik a valóságban soha sem találkoztak) adatainak 
staisztikai elemzésével valósította meg (Condon és Sander, 1974; Condon, 1982). 

Anyák  saját  gyermekükkel  magasabb  mértékű  interakciós  szinkronitást  mutatnak,  mint  egy idegen 
gyermekkel  megvalósuló  interakcióban.  Idegen,  14  hónapos  gyerekkel  történő  interakcióban 
diszszinkron  tapasztalható,  melynek  kommunikatív  funkciója  az  interakciós  partner  távoltartása 
(Bernieri és mtsai, 1988). 

Az  anya-gyerek  interakciók  ritmusosságának  vizsgálata  kimutatta,  hogy  a  csecsemőknél  figyelem-
visszahúzódás  ciklusok  figyelhetőek  meg.  Amennyiben  ezekre  a  periódusokra  az  anya  érzékeny, 
válaszkész,  kialakulhatnak koordinált,  szinkronizált  interakciók.  Az anyai  viselkedésnek szabályozó 
szerepe  van,  „tartó”  funkciója  elősegíti  a  gyerek  fejlődését,  viselkedés-repertoárjának  fejlesztését 
(Brazelton  és  mtsai,  1974).  Minden  más  interakcióhoz  hasonlóan  (Tronik,  1990)  az  anya-gyerek 
kapcsolatokban szintén fontos a diszszinkronitás korrigálásának képessége (Brazelton és mtsai, 1974). 

Isabella és munkatársai egy, három és kilenchónapos gyerekek anyjukkal való interakcióját vizsgálták 
(1989, 1991, 1993). A szinkronizált interakciók a gyerekeknek (is)  jutalmazó jellegűek, így az ilyen 
jellegű  interakciók  alapján  a  gyermek  olyan  munkamodellt  alakít  ki  az  anyáról,  hogy  az  anya 
megbízható, hozzáférhető, válaszkész. Kutatási eredményeik szerint az egyéves korban biztonságosan 
kötődő gyerekek korai interakciói koordináltabbak, jobban időzítettek, mint a bizonytalanul kötődőké. 
Leginkább az egy és három hónapos kori anyai szenzitivitás jelzi előre az egyéves kori kötődés típusát, 
kilenc hónapos korra már nem jelentős az eltérés az egyes csoportok között. A biztonságosan kötődő 
kicsik anyja szenzitív, kontingensen reagál a gyermek ingereire. A nem biztonságosan kötődő gyerekek 
korai interakcióiban az anyákat szélsőséges viselkedés jellemez, nem válaszkészek a gyerek jelzéseire, 

17



sokszor tolakodóak, félbeszakítják a kicsit. A bizonytalanul kötődő gyerekek csoportját tovább bontva, 
az  ellenállók  korai  interakciói  rosszul  koordináltak,  az  anya  inkonzisztens,  alig  bevonódott,  az 
elkerülőknél az anya érzéketlen és tolakodó, sokszor túlingerlő. 

A magas anyai  szenzitivitás közepes mértékű interakciós szinkronitással jár együtt  (Hane és mtsai,  
2003).  Míg a  biztonságosan kötődő anya-gyerek  kapcsolatokban a szinkronizáltság  közepes  szintje 
figyelhető  meg  (Isabella  és  Belsky,  1991;  Hane  és  mtsai,  2003),  az  anya  esetleges  patológiája 
szinkronbomlással  jár  (Bernieri  és  mtsai,  1988),  sérülhetnek  az  anya-gyerek  interakciók  (Cohn  és 
Tronick,  1983;  Goodman  és  Brumley,  1990).  A  nem  egészséges  kapcsolatokat  szélsőséges 
összehangolódás  jellemzi,  depressziós  anyák  és  gyermekeik  között  az  átlagosnál  több 
szinkronjelenséget azonosítottak a kutatások (Cohn és mtsai, 1990). Skuban és munkatársai (2006) két-
három éves  korú,  magas  kockázatú  fiúk és  anyjuk  vizsgálatánál  nem találtak  kapcsolatot  az  anyai 
depresszió és az anya-gyerek kapcsolat szinkronitás mértéke között. Kutatási eredményük érdekességét 
és jelentőségét nem csupán az eddigi eredményekkel szembeni ellentmondása adja. A vizsgálati minta 
elég speciális, ami jelzés arra, hogy a kapcsolatban résztvevő felek egyéni jellemzői jelentős mértékben 
befolyásolják a szinkronitás alakulását. A szinkronitás szintje és a kapcsolatban megjelenő kockázati 
tényezők (mint amilyen például az anyai depresszió) közötti kapcsolatról a fenti kutatások ambivalens 
eredményekre jutottak. A kutatási eredmények közötti eltérésekre magyarázatot kínál a tény, hogy a 
szakirodalomban  továbbra  sem  egységes  az  interakciós  szinkronitás  meghatározása  és 
operacionalizálása  (Harrist  és  Waugh,  2002;  Biró,  2003,  2004).  Ezen  túl,  jelen  ellentét  közötti 
kiegyezésre egy lehetséges opció a szinkronitás kettéosztása negatív (negatív érzelmi tónusú reciprok 
interakciók), illetve  pozitív szinkronra (pozitív érzelmi tónusú reciprok interakciók) (Harrist és mtsai, 
1994).  A  vizsgálatok  szerint  azok  az  anya-gyerek  diádok,  ahol  az  interakciók  jelentős  mértékben 
jellemezhetőek negatív érzelemmel, anya és gyermeke között más érzelmi tónusokban alacsony szintű 
válaszkészséggel jellemezhető interakciók járnak együtt (Lindsey és mtsai, 2008). 

Az  anyai  depresszió  alacsony válaszkészséggel  és  alacsony  pozitivitással  jár  együtt  (Field,  1985). 
Ezeknek  az  anyáknak  a  gyermekei  kezdetben  válaszkészek,  ám három hónapos  korra  fokozatosan 
visszahúzódnak, passzívvá válnak, akár egészséges interakciós partnerrel szemben is. Ez a passzivitás a 
partnerből  is  passzív  viselkedést  vált  ki,  melynek  következtében  csökken  a  gyermek  hatékonyság 
érzete, így a folyamat a gyermek szociális, kognitív és emocionális fejlődését egyaránt veszélyezteti 
(Bigelow, 1999). Az anyai  depresszióval szemben az apa depressziója nem befolyásolja  az apa és 
gyermeke között megjelenő interakciós szinkronitás mértékét és minőségét (Lundy, 2002). Az apának a 
házasságával  való  erős  elégedetlensége  alacsony  mértékű  apai  szenzitivitást,  illetve  az  apa-gyerek 
kapcsolat alacsony szinkronitását jósolja be (Lundy, 2002). 

A  szülő  neme a  szinkronitás  formájában  is  meghatározó.  Száz  családot  vizsgáltak  meg  ennek 
meghatározására,  ahol  a  teljes  időre,  a  testvéri  sorban  elsőként  született  gyerekek  szüleikkel  való 
interakcióit  mérték öt hónapos korban. Anya és gyermeke között az interakciós szinkronitás jellege 
összefüggött a felek szociális attitűdjével, és fordított korrelációt mutatott az anyai depresszióval és a 
gyermek  negatív  emocionalitásával.  Apa  és  gyermeke  közötti  szinkron pozitív  kapcsolatban  állt  a 
pozitív arousal mértékével és az apai kötődés biztonságával (Feldman, 2003).  

A magas kockázatú gyerekek interakciói az anya számára nehezek, mivel a kicsi passzív, ritkán vesz 
fel szemkontaktust (Field, 1985). Befolyásoló szerepe van az anyai elvárásoknak is. Amennyiben az 
anya gyermekét nehéz csecsemőnek éli meg, kevésbé válaszkész és hozzáférhető a gyermekével való 
interakciókban.  Az anya  saját  anyai  hatékonyságával  kapcsolatban is  elvárásokat  alakít  ki:  a tanult 
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tehetetlenség  törvénye  szerint,  a  magát  kompetensebbnek  érzékelő  anya  gyermekére  is 
válaszkészebben reagál (Field és Reite, 1985).  

A születési  gyökér-kultúra és az aktuális  környezeti  kultúra egyaránt alakítja a szülő és a gyermek 
közötti kapcsolatot, illetve az interakciós szinkronitást (Gratier, 2003; Lindsey és mtsai, 2008; Scarano 
de Mendonça és mtsai, 2011). 

A szinkronizáltság minőségének kialakulásában a gyermek hozott,  genetikai tulajdonságai is szerepet 
játszanak.  A  jobb  orientációs  reakciót  mutató,  erősebb  motoros  fejlettségű  és  állapotszabályozású 
újszülöttek  egyéves  korban  szorosabb  kötődéssel  jellemezhetőek  (Field  és  Reite,  1985).  Újszülött 
korban vizsgáltak magas kockázatú, közepes kockázatú és teljes időre született gyerekeket, fiziológiai 
és  orientációs  szempontból,  majd  ugyanezeket  a  csoportokat  nézték  meg  három  hónapos  korban, 
amikor  mérték  az interakciós  szinkronitást  a  gyermek és édesanyja  között.  A kicsik alvás-ébrenlét 
ciklicitása, vagális tónusa, újszülöttkori orientációja és arousal modulációja egyaránt bejósló értékkel 
bírt  a  három  hónapos  korban  mért  anya-gyerek  szinkronitás  mértékére  (Feldman,  2006).  Három 
hónapos gyerekek anyjukkal történő interakcióban vizsgált fiziológiai szabályozása kapcsolatban áll a 
gyermek  affektív  viselkedésének  diádikus  koordinációjával  (Moore  és  Calkins,  2004).  A biológiai 
ritmusok szolgáltatják az alapot az interakciós szinkronitás megjelenéséhez (Chapple, 1982; Moore és 
Calkins, 2004; Feldman, 2006, 2007), a szervezet oszcillátorai megalapozzák a gyermek képességét a 
ritmusok és idő által befolyásolt szociális érintkezésekben való részvételre (Feldman, 2007).     

A szülő nemén túl befolyással bír a kapcsolat jellegére a gyermek neme is. Az anyák a fiú csecsemővel 
aktívabbak, kevesebbszer tapasztalható csend közöttük, illetve, szemben a kislányokkal, kevesebbszer 
kommunikál  az  újszülött  egyedül.  A  fiú  csecsemőket  többször  ringatják  az  édesanyák,  s  ez  nem 
visszavezethető  a  fiú  és  lány  csecsemők  viselkedésének  különbségére,  mivel  abban  nem  találtak 
számottevő differenciát  (Bakeman és Brown, 1977). Számos kutatás alátámasztja a gondolatot, hogy a 
fiúk valószínűleg érzékenyebbek a szülő-gyerek kapcsolatban mutatkozó minőségi különbségekre, mint 
a lányok (Bakeman és Brown, 1977; Lindsey és mtsai,  2009),  mégis  a kora gyerekkori  viselkedés 
mintázatok  hasonlósága,  illetve  a  szülők  alapjaiban  nemtől  független  gondoskodása  miatt  az 
eredmények általánosíthatósága kérdéses.

A szülő-gyermek szinkron kezdete nem pár hónapos korban, s nem is a születés időpontjában kezdődik. 
Az anyában a várandósság teljes ideje alatt lejátszódó hormonális változások és a magzat fiziológiai 
oszcillátor-rendszerének jelenléte készíti elő a kicsit és szervezetét a koordinált interakciókban való 
részvételre a születés pillanatától kezdve. Három hónapos kor tájékán fordulnak át a diszkrét szociális 
viselkedések  szinkronizált  interakciókba,  majd  ezek  a  magatartásformák  szerveződnek  újra  kilenc 
hónapos  kor  körül.  Egy  éves  kortól  a  szociális  interakciók  a  közeli  partnerekkel  nem-verbális  és 
verbális úton párhuzamosan folynak. A szülő-gyermek szinkronitásnak hosszú távú hatása van, kihat a 
gyermek  fejlődésére  a  teljes  gyermekkorban,  egészen  a  serdülőkor  eléréséig.  A  három  és  kilenc 
hónaposan mért anya-gyerek szinkronitás bejósló értékkel bír a kettő, négy és hat évesen vizsgált ön-
szabályozás mértékére, a kettő és négy éves korban mért intelligencia-szintre, a gyermek által három 
éves korban játék közben használt szimbolikus kifejezések összetettségére, illetve a két éves kori belső 
állapotaira reflektáló megnyilvánulásaira. A három hónapos korban mért szinkronitás az anyával és az 
apával  együttjár  az  egy-éves  kori  kötődés  minőségével,  és  a  két-éves  kori  esetleges  viselkedés-
problémákkal. Azoknál a gyerekeknél, akiknek fejlődését három hónapos kortól tizenhárom éves korig 
követték  nyomon,  a  korai  szinkronitás  mértéke  együttjárt  a  serdülőkori  empátiás  képességgel.  A 
szinkronitás paraméterei érzékenyek mind a gyermek, mind a szülő kockázati  tényezőire (Feldman, 
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2007).  Hármas  ikreknél  alacsonyabb  szintű  szinkronitást  mértek  szülő  és  gyermeke  között,  mint 
egyedüli,  avagy  iker-gyerekeknél.  Ez  a  korai  alacsony  szinkronitás  alacsonyabb  szintű  szociális-
emocionális  alkalmazkodást  jelzett  előre  két  éves  korban  (Feldman  és  Eidelman,  2004;  Feldman, 
2007).    

Lindsey és munkatársai (2008) fiatal serdülők anyjukkal való strukturált interakcióit vizsgálták, mérve 
a diádikus szinkron és a serdülő egy évvel később mért önbecsülése és társaival  szemben mutatott 
proszociális  viselkedése  közötti  kapcsolatot.  A kutatók  a  diádikus  szinkront  itt  négy komponensre 
bontották:  társalgási  egyöntetűség,  megosztott  pozitív  érzelmek,  megosztott  negatív  érzelmek és az 
interakciós  szinkron  globális  megítélése.  Magasabb  mértékű  diádikus  szinkron  és  társalgási 
egyöntetűség  magasabb  mértékű  önbecsüléssel  járt  együtt.  Azoknál  a  diádoknál,  ahol  több pozitív 
érzelmet  osztottak  meg  egymással  a  felek,  a  serdülők  magasabb  mértékű  proszociális  viselkedést 
mutattak kortársaikkal szemben. A két mutató között együttjárást találtak a kutatók (Lindsey és mtsai, 
2008).  Lehetséges,  hogy  a  kapcsolat  hátterében,  párhuzamosan  korábban  empirikusan  bizonyított 
elméletekkel  (Isabella  és  Belsky,  1991),  a  szinkronizált  interakciók  és  a  biztonságos  anya-gyerek 
kötődés összefüggése áll. Lehetséges magyarázat az is, hogy a biztonságosan kötődő gyermekek olyan 
munkamodellt alakítanak ki interakciós parnerükről, hogy a másik megbízható, hitelt érdemlő, így ezek 
a  gyerekek  valószínűbben  mutatnak  proszociális  magatartást  kortársaikkal  szemben.  Továbbá  a 
kapcsolat  potenciális  értelmezése  lehet,  hogy  ezek  a  gyerekek  a  szinkronizált  anya-gyerek 
kapcsolatukban megtanult koordinált, szabályozott viselkedésmintát, kölcsönös válaszkészséget, mint 
sémát viszik át a kortársakkal való interakcióikba  (Lindsey és mtsai, 2008).  

Az  oxitocin kötődésben  játszott  meghatározó  szerepe  empirikusan  bizonyított  (Varga,  2009). 
Longitudinális vizsgálatban követtek nyomon hatvankét asszonyt a várandósság első trimeszterétől a 
szülés utáni első hónap végéig. Azoknál az anyáknál, ahol a várandósság elején magas szintű oxitocin 
szintet mértek, ezt az értéket az anyák egészen a szülésig „megtartották”, továbbá erőteljesebb anyai 
viselkedést mutattak, illetve szinkronizáltabb kapcsolatot építettek ki gyermekükkel, mint azok, akiknél 
alacsony  oxitocin-szintet  mértek  a  várandósság  kezdetén  (Feldman  és  mtsai,  2007).  Az  állatokkal 
végzett  vizsgálatok  eredményei  szerint,  az  oxitocin  szintje  akár  transzgenerációs  átvitellel  is 
szabályozódhat az anyai szervezetben (Varga, 2011). 

Az anya-gyerek és az apa-gyerek  kapcsolat  kölcsönösen hat egymásra (Lindsey és mtsai,  2008),  a 
testvérek, a felsőbb generációk szintén alakítják a kapcsolatot szülő és gyermeke között. Az interakciós 
szinkronitás jelentőségének fejlődéslélektani szempontú vizsgálata csupán a  teljes család figyelembe 
vételével,  rendszer-szemléletben  történhet  meg.  Ennek  fényében  a  vizsgálatok  kiterjedtek  az 
interakciós szinkronitás mérésére hármas interakciókban is. A speciális családi dinamikát mutatja az az 
eredmény  is,  hogy  bár  az  anya-gyerek  és  az  apa-gyerek  szinkronjelenségek  hasonló  mintázatot 
követnek, abban az esetben, mikor a gyerek anyjával és apjával egyszerre van interakcióban, az apák 
érzelmileg távolabb vannak gyermeküktől, kevésbé involválódnak az interakcióba, mint az édesanyák 
(Scarano de Mendonça és mtsai, 2011). 

A fenti eredmények alátámasztják a gondolatot, mely szerint a pozitív szülői nevelést, gondoskodást 
nem egy-egy cselekedet határozza meg, nem az, amit a szülő tesz, hanem a szülő-gyermek kapcsolat 
minősége (Barber és mtsai, 2001), a közöttük felépülő szinkronitás mértéke és jellege (Feldman, 2007). 
Ez  az  összehangolódás  meghatározó  módon  alakítja  a  gyermek  szociális,  emocionális,  kognitív 
fejlődését (Harrist és Waugh, 2002; Feldman, 2007; Lindsey és mtsai, 2008, 2009), felnőttkori intim-

20



életét, a fontos kapcsolatokban való jelenlétét, kötődés-története alakulását (Harrist és Waugh, 2002; 
Feldman, 2007).

1.3.4. Fejlődés és fontos kapcsolatok: egymásra hangolódás teljes életen át 

A  gyermeki  és  a  felnőttkötődés  egyaránt  jellemezhető  a  következő  összetevőkkel:  a  közelség 
keresésével, a biztonságos menedékkel, a szeparációra mutatott tiltakozással és a biztonságos bázissal. 
Ahogy az  ember  növekszik,  a  kötődés  tárgya  változik.  A fejlődés  előrehaladtával  a  kötődés  négy 
funkcióját egyre inkább a kortársak, illetve a felnőttkori partner, esetleg partnerek veszik át, s ezzel 
párhuzamosan halványul a szülő szerepe (Urbán, 1996).

Állatkísérletek  eredményeivel  (Reite  és  Capitanio,  1985)  párhuzamosan,  gyerekek 
kortárskapcsolataiban is  megfigyeltek  interakciós  szinkronitást,  pszichológiai,  biológiai  és 
viselkedéses szinten egyaránt  (Field,  1985). A gyerekek közötti  kapcsolat  intenzív emocionalitással 
jellemezhető, kölcsönösen osztanak meg egymással pozitív és negatív érzelmeket (Salish, 1997). Két-
három éves  korban a  fejlettebb hatékonyság és  önfelismerés  jobb kortárskapcsolatokkal  jár  együtt. 
Azok  a  gyerekek,  akik  könnyedebben  felismerik  magukat  a  tükörben,  nagyobb  valószínűséggel 
segítenek másoknak, többször utánoznak más gyermeket és eredményesebben kooperálnak másokkal 
interperszonális feladathelyzetben (Caplowitz Barrett, 1997). Két éves kor körüli, illetve óvodás korú 
gyermekek  viselkedéses  és  fiziológiai  szinten  egyaránt  szeparációs  reakciókat  mutatnak  bölcsöde-, 
avagy óvoda-váltáskor.  Ez  a  reakció  csökken,  amennyiben  egy közeli  barátjukkal  együtt  viszik  át 
másik intézménybe (Field, 1985). 

A felnőtt intim kapcsolatot jelentős mértékben befolyásolja az egyén korábbi kapcsolatainak története 
és az aktuális partnerrel fennálló viszony, azok a szociális-perceptuális folyamatok, melyek a társsal, 
illetve magával a kapcsolattal összefüggnek (Urbán, 1996). Az interakciós szinkronitás része ennek a 
folyamatnak, az egyén fejlődéstörténetének lenyomataként, illetve a felnőtt-felnőtt diádikus interakciók 
meghatározó  jellemzőjeként.  A  megélt  szinkron  alakítja  a  kapcsolatot,  befolyásolja  az  intimitás 
élményét  (Varga és mtsai,  2002).  A felnőtt  intim kapcsolatokban a felek stabilitást,  bizonyosságot, 
bizalmat, függőséget és biztonságot élnek át, elkötelezettséget éreznek kapcsolatuk iránt (Urbán, 1994). 

Hazan és Shaver (1987) a romantikus szerelmet, mint kötődési folyamatot vizsgálták, mely jelentős 
mértékben  hasonlít  a  gyerek  és  elsődleges  gondozója  közötti  kapcsolatra.  Bowlby  (1969),  illetve 
Ainsworth  és  munkatársai  (1973)  kötődéselméletéből  építkezve,  a  gyermeki  kötődési  stílusokat  – 
biztonságos,  ambivalens  és  elkerülő  -  terjesztették  ki  a  felnőtt  párkapcsolatokra.  Gondolatmenetük 
szerint, a korai életkorban kialakuló mentális modellek tartósak, hatásukat felnőttkorban is kifejtik az 
egyén  életére.  Empirikusan  bizonyították,  hogy  a  felnőttkori  kötődési  típusok  relatív  gyakorisága 
hasonló a gyermeki korban tapasztalt arányokhoz. A külön csoportba tartozó felnőttek eltérően élik 
meg  a  romantikus  szerelmet,  illetve  más  a  munkamodelljük  önmagukkal  és  a  fontos  másikkal 
kapcsolatban.  A  kötődés  minősége  alakítja  az  emlékeket  is,  a  különböző  típusúak  másképpen 
emlékeznek  szüleikkel  való  gyermekkori  kapcsolatukra  (Hazan  és  Shaver,  1987).  A  felnőttkori 
kötődési stílusok kihatnak az egyén hétköznapi szociális életére, másképpen viselkednek és másképpen 
élik meg az interperszonális helyzeteket (Tidwell és mtsai, 1996).  

A házasságok minőségére, a házastársak elégedettségére, pszichológiai és testi jóllétére szintén hatással 
van a kapcsolat szinkronizáltsága, koordináltsága. Gottman és Levenson (1992) hetvenhárom házaspárt 
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vizsgált meg longitudinális módon. A szabályozottabb interakciókkal jellemezhető „regulált párok”, a 
„nem  regulált  párokkal”  szemben,  elégedettebbek  a  közös  interakciókkal  és  a  házasságukkal, 
egészségesebbek a vizsgálat  későbbi időpontjában, viselkedésüket  több pozitív  és kevesebb negatív 
érzelemkifejezés,  kevesebb  makacsság,  kevesebb  védekezés  és  interakciótól  való  visszavonulás 
jellemzi (Gottman és Levenson, 1992). A konfliktusok nem szükségszerűen rombolják a kapcsolatot, 
hatásuk hosszú távon pozitív, ha a felek együttműködnek, képesek megoldásokat találni a problémákra 
(Klein,  1997),  korrigálják  a  félreértéseket  (Tronick,  1990).  Házastársak  esetében  az  interakciós 
szinkronitás fiziológiai megnyilvánulására példa a partnerek kortizol-szintjének összehangolódása is, 
bár lehetséges, hogy a háttérben a férj és a feleség közös programjai, vagyis a viselkedéses aktivitás 
párhuzamos jellege áll  (Field és Reite,  1985).  A felbomlás  irányába haladó házasságokban a felek 
között  magasabb szintű („túlzottan magas”)  fiziológiai  és érzelmi  egymásra  hangolódást  találtak,  a 
házasságon  belüli  feszültség  hátterében  a  negatív  érzelmek  intenzív  megosztása  áll  (Gottman  és 
Levenson, 1992; Klein, 1997). A korai biztonságos kötődéshez hasonlóan (Isabella és Belsky, 1991), az 
eredményes felnőttkori intim kapcsolatok, melyekben a partnerek elégedettek, a szinkronitás közepes 
szintjével jellemezhetőek (Gottman és Levenson, 1992).  

A meghatározó kapcsolatok speciális  formája a  terápiás  kapcsolat,  mely számos ponton hasonlít  a 
hétköznapi  szoros  emberi  kapcsolatokhoz  (Mallinckrodt,  1997).  A terapeuta  jelenléte,  együttléte  a 
pácienssel,  a  ráhangolódás  a  kliens  igényeire,  érzéseire,  motívumaira  értelmezhető  az  interakciós 
szinkronitás elméleti és kutatási keretében egyaránt. Diádikus kapcsolatban a felek minőségi egymásra 
hangolódása megalapozza az interakciós partnerek kötődését, integrációt facilitál a másik személlyel 
(Dales  és Jerry,  2008).  Ahogy a fent  elemzett  stresszkogníció folyamatából  már  láthattuk,  kritikus 
helyzetben  az  egyén  nyitottabbá  válik  az  interperszonális  ingerekre.  Az  alkalmazott  specifikus 
módszertantól függetlenül,  a terápiában a páciens életének, többnyire múltjának vagy jelenének egy 
kritikus, nehéz, esetenként traumatikus történését, folyamatát dolgozza fel a terapeuta segítségével. Az 
eredményes terápia, felépítve a kora gyermekkori időszak optimális feltételeit, támogató környezetet 
teremt a páciensnek tapasztalásai átdolgozához, integrálásához (Dales és Jerry, 2008). 

Winnicott,  az  anya  jelenlétének  lényegi  elemeként  leírt  „tartó  környezet”  fogalmához  (Winnicott, 
1971)  hasonlóan,  a  terápiás  kontextus  is  egy  olyan  tér,  kapcsolat,  ami  segít  a  testhatárok 
kialakulásában, biztonságot, a másik ember hozzáférhetőségének élményét teremti meg (Baker, 2000), 
ahol  a  páciens  korrektív  élményeket  szerezhet  a  terapeuta  empátiája,  odaadó jelenléte  segítségével 
(Dales és Jerry,  2008). A terápiás interakció kölcsönös, a kapcsolatot a két személy együtt  építi fel  
(Baker, 2000), ez a kölcsönösség önti formába az élményeket (Wolinsky és Ryan, 1991). A terapeuta 
figyelme,  jelenlétének  minősége  kulcstényező  a  terápia  eredményessége  szempontjából.  Az 
összehangolódás,  az  interakciós  szinkronitás  mindkét  félnél  megjelenik  szociál-pszichobiológiai 
szinten (Bányai,  1998),  a terápiás  folyamat  lényege a két  ember  együttlétének hogyanja,  minősége 
(Baker, 2000).   

Az interakciós  szinkronitás  jelentőségét  a  fejlődés  folyamatában a  fentebb elemzett  kapcsolatok  és 
összefüggések  egyaránt  alátámasztják.  A  fontos  kötődések  minősége,  az  interakciók 
kiegyensúlyozottsága, a pozitív érzelmek kölcsönös megosztása hat az egyén testi-lelki egészségére. 

A  megfelelő  szociális  kapcsolatok  az  egyénnek  biztonságérzetet  adnak,  integrálódási  lehetőséget 
hasonló gondolkodású és lelkivilágú emberek hálózatába,  lehetőséget nyújtanak arra, hogy adhat és 
kaphat  támogatást,  gondoskodást,  útmutatást,  folyamatos  és  kölcsönös  megerősítést  az  egyéni 
értékekben (Heller és Rook, 1997). A szociális beágyazottság magasabb minősége kisebb morbiditással 
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és kisebb mortalitással jár. A támogatottság objektív értéke helyett a döntő, hogy az egyén hogyan és 
mit  észlel  (Sarason és mtsai,  1997).  Mivel  a szociális  támogatottság  érzése az intim interakciókon 
keresztül  valósul  meg  (Urbán,  1994),  az  intimitás,  az  interakciós  szinkronitás  összekapcsolódik  a 
pszichológiai és a testi egészség minőségének alakulásával. 

1.4. Együtt képekben, képek együttesen: az interakciós szinkronitás élményének vizuális oldala 
az irodalomban

Elektronikus  keresőprogramokkal  (PubMed,  EISZ,  Free  Medical  Journals,  PsycArticles,  Medline) 
átböngészve  a  nemzetközi  szakirodalmat,  2011  január  végéig  nem  találtam  doktori  kutatásom 
témájával  foglalkozó,  a  képi  egymásra  hangolódásról  szóló  empirikus  kutatást,  vagy  elméleti 
összefoglalót,  teoretikus munkát.  A kereső-kifejezések között szerepeltek az irodalomból megismert 
interakciós szinkronitást leíró eltérő szinonimák, a közös belső képek, együttes, kölcsönös vizualitást 
meghatározó  kifejezések,  illetve  az  élménybeli  jellemzők (pl.:  visual  empathy,  social  coordination, 
attunement,  visual  coordination,  visual  interpersonal  synchrony,  visual  attunement,  rapport,  visual 
interactional synchrony).

1.5. Összefoglalás: Interakciós szinkronitás, mint az együttműködés és a kötődés építőköve
   
Az interakciós  szinkronitás alapvető jellemzője az emberi  kapcsolatoknak.  Szerepe meghatározó az 
interperszonális  interakciók  alakulásában,  koordinálásában,  befolyásolja  az  összetartozás  érzésének 
kommunikációját.  Megjelenik az emberi egyedfejlődés teljes folyamatában, szabályozza a csecsemő 
fiziológiai  és  pszichológiai  ritmusát,  alakítja  a  gyermek  szociális,  emocionális,  kognitív  fejlődését, 
befolyásolja  a  felnőttkori  intim-kapcsolatok  alakulását,  hozzájárulva  ezzel  a  testi-lelki  egészség 
fenntartásához. 

1.6. Az interakciós szinkronitás vizsgálati módszerei: mit és hogyan?

Elmélet és módszertan szorosan összefügg. Az operacionalizálás jelentősége alapvető, mivel a konkrét 
eljárások kiválasztása meghatározza a kutatott eredményeket és azok interpretálását (Poole és McPhee, 
1994), befolyásolja a háttérben húzódó elméletet (Duck és Montgomery, 1991), azt látjuk meg, ahova 
nézünk, és aminek észrevevéséhez, vizsgálatához eszközünk van. Mivel az interakciók vizsgálatánál 
interperszonális térben mozgunk, nem hihetünk a tárgyilagosságban, legyen az akár a klasszikus, akár 
az  interpretatív  megközelítés  (Bochner,  1994),  befolyásolja  az  eredményeket  és  értelmezésüket  a 
megfigyelési perspektíva (Surra és Ridley, 1991), az elemzés szintje és egysége, a különböző szintek 
összekapcsolása  (McCall  és  Simmons,  1991),  illetve  a  ciklicitás  és  a  viselkedéses  szekvenciák 
(Warner, 1991). 

Az interakciós szinkronitás operacionalizálásának módját meghatározza a viselkedés kontingenciája, 
iránya,  a  viselkedés-változás  nagysága,  stabilitása,  az  interperszonális  válaszok  szekvencialitása, 
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funkcionalitása, a szinkronjelenségek észlelt versus viselkedéses jellege, a mérés optimális egysége, a 
cselekvő versus megfigyelő perspektíva hatása, a minta jellege és mértéke (Burgoon és mtsai, 1995).

Az interakciós  szinkronitást  a különböző kutatások eltérő módon vizsgálják. A diádikus helyzetben 
megjelenő  egymásra  hangolódás  folyamatát  egyes  kutatások az  interperszonális  helyzetben  történő 
viselkedéses jelenségek kódolásával és elemzésével, más vizsgálatok naiv személyek egészleges külső 
megítélésein  alapulva  elemzik.  A  viselkedéselemek  részletes  kódolására  konkrét  példa  Beebe  és 
munkatársainak  (1982)  vizsgálata,  ahol  az  anya-gyerek  interakciókat  a  kutatók  két  kamerával 
rögzítették, így mindkét interakciós fél arca és felső teste szemből volt látható a felvételeken. Időben 
összehangolva, a képernyő két felén egyszerre jelenítették meg az anya és a gyermek viselkedését.  
Kódolókkal  kódoltatták  a  viselkedés-elemeket,  kitérve  a  ritmikus  ismétlődésekre.  Az interakcióban 
észlelhető egymásra hangolódás egészleges kutatási megközelítésére példa Bernieri (1988) vizsgálata, 
ahol naiv megítélőknek az volt  a feladatuk,  hogy a felvételről  látott  interakció egy-perces részletét 
megtekintve,  az  interakció  átfogó  jellemzői  alapján  alkossanak  ítéletet  a  kutató  által  adott 
aspektusokról (pl. a szimultán mozgások mértéke). 

A  mérési  eljárás  kiválasztásával  a  kutató  dönt,  milyen  „fordítási”  szabályokat  alkalmaz,  hogyan 
reprezentálja és regisztrálja a megfigyelt valóságot, ezzel létrehozza a vizsgált esemény vonatkoztatási 
keretét (Capella, 1991). A fordítási szabály által meghatározott absztrakciós szint mentén az interakciós 
szinkronitás  vizsgálati  módszerei  összehasonlíthatóak.  Capella  (1991)  a  viselkedéses 
szinkronjelenségek  kutatási  eljárásait  a  mikroszkopikustól  a  makroszkopikusig  terjedő  spektrumon 
helyezte el. A kontinuum egyik szélső pontján, a leginkább mikroszkopikus módszerek, a kódolásos 
eljárások szerepelnek.  A viselkedést  kódolással  regisztráló  metodikák  az  interakció  szegmenseihez 
előre  meghatározott  szigorú  szabályok  alapján  objektív  értékeket  rendelnek  emberek,  vagy analóg 
berendezések segítségével. Ezeknek az eljárásoknak lényegi jellemzője, hogy a fordítás szabályait  a 
kutató adja meg a kódolóknak. Precízek, általuk az interakciós viselkedés pontos regisztrációja születik 
meg. Ezek a pénzben és időben egyaránt költséges kutatások csupán a viselkedést reprezentálják, a 
jelentést  közvetett  módon, a magatartás-minták előrejelző értékén keresztül képesek megragadni.  A 
mikroelemzéses  eljárások  implicit  módon  felteszik,  hogy  minden  viselkedés-elem  minden  időben 
egyaránt fontos. Az osztályozó eljárások során, melyek még szintén mikroszkopikusnak tekinthetőek, 
az interakciós szegmensekhez megfigyelők rendelnek értékeket a vizsgálandó viselkedésnek az adott 
szegmensben  tapasztalt  hozzávetőleges  mértéke  alapján.  Ezek  a  módszerek  szintén  a  viselkedésre 
koncentrálnak,  ellenben  a  kódolásos  eljárásokhoz  képest  kevésbé  költségesek,  nem  szélsőségesen 
részletesek, hiszen az osztályozó ember, mint szociális szűrő működik, bár a szűrés mikéntjére nem ad 
választ az operacionalizáció. A mikroszkopikus eljárásokkal szemben, amelyek a konkrét viselkedés-
elemekre  koncentrálnak,  a  leginkább  makroszkopikus  módszerek,  a  megítéléses,  avagy  absztrakt 
eljárások  az  interakció  jelentésére  fókuszálnak.  A  megítéléses  módszereknél  naiv  személyek, 
résztvevők avagy megfigyelők, az interakcióhoz,  vagy annak szegmenseihez értékeket rendelnek az 
alapján, hogy annak milyen jelentését észlelték.  Ezeknél az eljárásoknál a kutató csupán megítélési 
szempontokat ad, a fordítás szabályát maga a megítélő hozza létre. Hatékonyak, mivel nem részletes az 
információ, de éppen ezért pragmatikus értékük alacsony, hiszen nincs arra vonatkozóan tárgyilagos 
mérce, hogy a megítélő mi alapján hozott ítéletet.  Az interakciós szinkronitás vizsgálatában Capella 
(1991) az eljárások ötvözését tartja a legeredményesebbnek.   

Capella  (1991)  rendszerével  párhuzamosan  Bakeman  és  Gottman  (1997)  a  viselkedéses 
interperszonális  jelenségek  vizsgálatának  fizikai  és  szociális  alapú  kódolási  eljárásait,  absztrakciós 
szintjük  szerint,  egy  kontinuumon  helyezik  el.  A  fizikai  alapú  kódrendszerek  pontosan  körülírt 
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viselkedésosztályokat  határoznak meg.  A szociális  alapú skálázás  nem kemény adatokat  használ,  a 
kutató erősen befolyásolja, mire figyel a kódoló, akinek nem egyszerűen regisztrálnia kell a vizsgált 
jelenséget, hanem következtetést kell levonnia a megfigyelt viselkedés-elemmel kapcsolatban. A fizikai 
kódrendszer használója detektor, a szociális alapúé kulturális informátor (Bakeman és Gottman, 1997).

A  mikroelemzéses  eljárások  az  interakció  egészét  a  viselkedés-elemek  részletes  feltárásával  és 
elemzésével  ragadják  meg  (Biró,  2004).  Bár  a  mikroszkopikus  módszerek  közös  jellemzője  az 
analizáló  szemlélet,  absztrakciós  szintben egymástól  eltérhetnek.  A precizitás  és részletesség egyik 
legszélsőségesebb példája Condon klasszikus interakciós szinkronitás vizsgálata  esemény-kódoláson 
alapult  (Condon  és  Sander,  1974).  Condon  az  anya-gyerek  interakciókban  dokumentált  egymásra 
hangolódást  a  felek  minden  egyes  testrészének  minden  mozdulatelemének,  illetve  minden  verbális 
megnyilvánulásának képkockányi  pontosággal történő kódolásával regisztrálta.  A kódolási eljárások 
spektrumán a mikroszkopikus végponttól a makroszkopikus felé haladva olyan kutatások helyezkednek 
el,  ahol  a  megfigyelőtől  már  nem  csupán  regisztrálást,  de  egyre  nagyobb  mértékű  értelmezést  is 
megkíván  a  kutató.  Isabella  és  munkatársai  (1989)  fentebb  ismertetett  kutatásában  anya-gyerek 
interakciók otthon történő megfigyelésénél a kódolók nem használtak kamerát, hanem 15 másodperces 
időközönként előre meghatározott és betanult kódokkal regisztrálták mind az anya, mind a gyermek 
viselkedését. 

A  mikroszkopikus  megközelítéseket  számos  kritika  érte.  Költség-  és  munkaigényességük  mellett 
jelentős hátrányuk, hogy az elemzés megvalósíthatóságának érdekében vagy a változók számát, vagy a 
minta nagyságát korlátozzák a kutatók (Bernieri és mtsai, 1994). 

Átmenetet képez a mikroszkopikus és a makroszkopikus eljárások között Bakeman és Brown (1977) 
osztályozó  skálát  alkalmazó  kutatása.  Kvantifikálható  módszerükben  az  anya-gyerek  interakciókat 
diádikus  állapotok  szekvenciájaként  írják  le,  a  következő  négy  viselkedéses  dialógus-változót 
használva: mindkét fél aktív, anya aktív, baba aktív, illetve csend. A vizsgálat során a viselkedéses 
dialógus-változókon  kívül  kódolják  az  aktivitás-változókat  is,  amelyek  előre  meghatározott  kódok, 
ügyelve a megfigyelők közötti magas megegyezésre. Módszerük egyesíti a két eljárás előnyeit, mert a 
megfigyelőtől  alapvetően  nem  kíván  következtetést,  körülírható,  tartalomfüggetlen  viselkedésekre 
alapoz,  és olyan módon tárja fel  az interakció  struktúráját,  amely a megfigyelő  számára  közvetlen 
módon nem hozzáférhető. 

Mivel  az  interperszonális  kapcsolatok  koordinálása  szinte  végtelen  egyedi  magatartás-elem 
összehangolásával valósul meg, egyes kutatók szerint az objektív részletességgel való vizsgálat helyett 
célravezetőbb  az  interakció  globális  jellegű  megítélése  (Tickle-Degnen  és  Rosentahl,  1990).  A 
koordinált  mozgás  közvetlen  úton  észlelhető,  nem  kognitív  következtetésen  alapul  (Bernieri  és 
Rosenthal, 1991). A makroszkopikus eljárások egészleges megközelítést alkalmaznak (Bernieri, 1988; 
Bernieri és mtsai, 1988; Bernieri és Rosenthal 1991; Bernieri, 1991; Bernieri és mtsai, 1994; Bernieri 
és Gillis, 1995; Bernieri és mtsai, 1996; Kimura és Daibo, 2006), alapfeltevése, hogy amennyiben az 
interakciós  partnerek  viselkedés-elemei  egymással  harmonizálnak,  hasonló  formában  és  hasonló 
ritmusban jelennek meg, abban az esetben a megfigyelők a felek magatartását koordináltnak észlelik 
(Bernieri és mtsai, 1994). Az interperszonális partnerek összehangolódásának megfigyelők által észlelt 
mértéke adja az interakciós szinkronitás operacionális definícióját (Bernieri és mtsai, 1988).

Bernieri és munkacsoportjának kutatási eredményei szerint, naiv megítélők az interakció egy-perces 
részletének megfigyelésével képesek egymás közötti magas megegyezéssel az interakciós szinkronitás 
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négy,  fentebb  már  vázolt  aspektusának  (szimultán  mozgások  mértéke,  ritmus-hasonlóság,  a 
koordináltság és egyenletesség mértéke, illetve a testtartás-hasonlóság) megítélésére (Bernieri, 1988; 
Bernieri és mtsai, 1988). Annak érdekében, hogy kiszűrjék a megítélők elvárásaiból és projekcióiból 
származó torzításokat, video-felvételek szerkesztésével és vágásával olyan mintha-interakciókat hoztak 
létre,  melyek a valóságban nem történtek meg. A pszeudo-interakciós  paradigma alkalmazásával,  a 
mesterséges  klippek megítéltetésével  valósították  meg a véletlen  adta  alapszint  kontrollálását,  ezek 
képezték  a  valódi  interakciókra  vonatkozó  megítélések  összehasonlítási  alapját  (Bernieri,  1988; 
Bernieri  és mtsai,  1988). A mesterségesség mértéke alakította a megítéléseket,  a valódi interakciók 
megítélésétől  legkevésbé  a  csupán  időben  eltoltan  megszerkesztett  video-klippek  értékelése  állt,  a 
leginkább  különbözőnek  a  kétféle  úton  szerkesztett,  időben  és  térben  egyaránt  eltolt  klippek 
bizonyultak (Bernieri és mtsai, 1988). 

Az  eredmények  az  egészleges  módszer  validitását  támogatják,  az  észlelt  mozgásszinkronitás 
szignifikánsan magasabb volt  a  valódi,  mint  a  pszeudo-interakciókban (Bernieri,  1988;  Bernieri  és 
mtsai, 1988), mértéke magasan korrelált az önbeszámolt raport mértékével (Bernieri, 1988). A felnőtt 
interakciók vizsgálatában a mozgásszinkronitás  megítélései  még abban az esetben is  korreláltak  az 
interakciós  felek  önbeszámolójában  jelzett  raport  mértékével,  mikor  a  torzítás  elkerülése  céljából 
kiparciálták  a  szinkronitásra  vonatkozó  ítéletektől  függetlenül  osztályozott  tényezőket,  mint  a 
folyamatban  érzékelt  barátságosságot  (Bernieri,  1988).  Annak  érdekében,  hogy  választ  adjanak  a 
kritikára,  mely  szerint  az észlelt  szinkronitás  és  az  átélt  raport  közötti  összefüggés  a  megítélők  jó 
interakcióról vallott implicit elméletei miatt csupán műtermék (Capella, 1990), az interakciós partnerek 
viselkedését,  érzelmi pozitivitását egyéni szinten is megítéltették.  Az eredmények igazolták, hogy a 
megítélők a felek közötti  szinkronitást,  s nem egy egyszerűbben megfigyelhető egyéni  sajátosságot 
ítéltek meg  (Bernieri és mtsai, 1988). 

Az arckifejezések a szinkron megítélésére vonatkozó torzító hatásának kiszűrése érdekében Bernieri és 
munkatársai  (1994)  interakciók  videofelvételeit  kisebb  felbontásúvá  dolgozták  át.  Az  így 
mozaikszerűvé tett felvételeken a résztvevők nagy mozgásait és jellegzetes testtartását láthatták csupán 
a  megítélők.  Egészleges  módszerrel,  hang  nélkül  lejátszva,  két  megítélői  csoporttal  értékeltették 
ugyanazokat  az  interakciókat,  normál  minőségű  és  mozaik-technikával  átalakított  felvételek 
használatával. Alátámasztva a globális módszer érvényességét, a szinkronitásra vonatkozó ítéletek a két 
eltérő eljárásnál erősen együttjártak.

A  fentebb  vázolt  eredményes  megbízhatósági  és  érvényességi  vizsgálatok  ellenére,  az  egészleges 
megközelítést alkalmazó módszerekkel kapcsolatban továbbra is felvetődnek validitást megkérdőjelező 
kritikák.  A  szinkronitás  mikro-,  illetve  makroelemzéses  módszerrel  történő  összevetése  az  egyik 
lehetséges  út  a  kérdések  megválaszolásához.  A raportra  vonatkozó  ítéletek  hátterének  kutatásában 
Bernieri  munkacsoportja  (Bernieri  és  Gillis,  1995;  Bernieri  és  mtsai,  1996)  ezt  az  irányt  követte. 
Diádikus  interakciók  vizsgálatánál  a  raportra  vonatkozóan  az  interakciós  felektől  önbeszámolókat, 
külső  megítélőktől  globális  módszerrel  értékeléseket  nyertek,  illetve  mikroelemzéssel  feltárták  az 
interakció  viselkedéses  jellemzőit.  Az  önbeszámolt  raport  magasan  együttjárt  a  kódolt  interakciós 
szinkronitással és a kódolt kevés testhelyzetváltozással, ellenben nem korrelált az expresszivitás és a 
mosolygás viselkedéses jellemzőivel. Ezzel éppen ellentétesen a raport külső globális alapú megítélései 
a  szinkronitással  nem  korreláltak,  viszont  erősen  együttjártak  az  expresszivitás  és  a  mosolygás 
mértékével (Bernieri és Gillis, 1995; Bernieri és mtsai, 1996). Capella (1997) szintén vizsgálta a két 
módszer  összefüggését.  Teljes  interakciókat  elemzett  mikroszkopikus  eljárással,  majd  ugyanazon 
interakciók  egy-perces  részleteit  ítéltette  meg,  különböző  formában,  egészleges  megközelítéssel.  A 
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mikroelemzéssel  nyert  eredményekkel  összevetve,  abban  az  esetben  kapott  csupán  hasonló 
eredményeket  makroelemzéses  külső  megítéléssel,  mikor  az  interakciókat  hanggal  együtt,  normál 
minőségben láthatták a megítélők. 

Biró és Bányai (2007) hipnózis interakciókat vizsgáltak mikroelemzéses kódolással és az interakciók 
egy-perces részleteit ítéltették meg makroelemzéses megközelítéssel. Az eredmények szerint a globális 
külső megítélések jobban tükrözik a megítélt egy-perces részlet szinkronitásának mértékét, mint annak 
a  teljes  hipnózis-szakaszét,  ahonnan  a  részlet  származott.  A  szinkronitás  szintje  nem  csupán 
hipnózisban, de éber helyzetben is változhat az interakció folyamán, így a kutatónak a megítélendő 
részlet kiválasztásánál és a kapott eredmények értelmezésénél egyaránt körültekintőnek kell lennie. 

A kutatások eddigiekben főleg a megfigyelők közötti  megegyezésre koncentráltak,  elhanyagolva az 
intra-rater megbízhatóság vizsgálatát (Biró, 2004). A teszt-reteszt eredmények elemzését az a tény is 
szükségszerűvé  teszi,  hogy  a  fent  ismertetett  vizsgálatok  során  a  megítélők  csoportban  hoztak 
ítéleteket,  így véleményüket  csoportfolyamatok is alakíthatták.  A teszt-reteszt vizsgálatok elhagyása 
torzításokhoz vezethet (Biró, 2005). 

Az összehangolódási folyamatokat  mikroelemzéses eljárásokkal és egészleges megítélésekkel dolgozó 
módszerekkel  egyaránt  vizsgálták  a  kutatók,  különböző  interakciókban  és  kapcsolatokban.  Az 
interakciós  szinkronjelenségek  megismerését  és  megértését  segíti  a  hipnózissal,  mint  az  intim 
kapcsolatok  jól  vizsgálható  modellhelyzetével  való  empirikus  foglalkozás,  mely  disszertációm 
következő fejezetének témája. 
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2. A hipnotizált és a hipnotizőr élményei, kapcsolatuk hipnózisban

2.1. Testi-lelki egymásra hangolódás: miért a hipnózis? 

A  hipnózis  belátást  enged  a  mindennapok  fontos,  interakciós  szinkronjelenségekkel  jellemezhető 
kapcsolatainak  működésmódjába,  hatásai  ugyan  különlegesek,  az  alapjai  hétköznapiak.  Ahogy  a 
gyermek függ a felnőtt szavaitól és tetteitől, ugyanaz a függőség és sérülékenység jellemzi a hipnotizált 
alanyt,  ugyanúgy  befolyásolja  viselkedését  és  belső  működését  a  hipnotizőr  kommunikációja.  A 
hipnózis során interperszonális folyamatok drámaian változtatnak meg intraperszonális folyamatokat. 
Az egyik személy megengedi  a másiknak,  hogy felette  kontrollt  gyakoroljon,  alakítsa  orientációját, 
élményei  interpretációját.  A hipnotizőr kommunikációja révén az alany testi  szinten is elkötelezetté 
válik  a  kapott  szuggesztiókkal  szemben,  megteremti  a  szuggesztióknak  megfelelő  valóságot.  Ez  a 
nevelés  történik  az  egyedfejlődésben  is,  a  szülő  a  gyermek  élményeinek  szervezője,  felnőttként  a 
világot definiálja számára, hatással van fizikai és emocionális folyamataira, végrehajtó funkciókat lát el 
egészen addig, amíg erre a gyermek egyedül nem lesz képes. A hipnózishoz hasonlóan a kapcsolat bár 
aszimmetrikus, a gyerek aktív szereplője a folyamatnak, hatással bír a szülőre, és ezzel befolyásolja 
saját fejlődését is. Ebben a sokszintű kommunikációban a lényeg az, hogy  hogyan van együtt a két 
ember, lehet az egy gyermek nevelése, avagy egy hipnotikus kapcsolat  (Vandenberg, 1998). 

A  hipnózis,  mint  intim  interperszonális  helyzet,  optimális  modellhelyzetet  teremt  az  interakciós 
szinkronitás  vizsgálatához.  A  hétköznapi  életből  ismert  fontos  kapcsolatok,  melyek  szinkron-
jellemzőit, és annak hatásait az előző fejezetben vázoltam, laboratóriumi környezetben módszertani és 
etikai  szempontból  egyaránt  nehézkesen  vizsgálhatóak.  A  hipnózis-skálák  standardizált  bemérési 
folyamatai  az  intim  kapcsolatok  modellhelyzeteként  vizsgálhatóvá  teszik  ezeket  a  kötődésen, 
összertartozáson alapuló emberi kapcsolatokat (Varga, 2004). Azok az egyedi eltérések, melyek még a 
kísérleti elrendezésen is átütnek (Bányai, 1991), a hétköznapi fontos kapcsolatok egyedi mintázataival 
párhuzamosan,  elősegítik  a  vizsgálatok  eredményeinek  kiterjesztését,  külső  érvényességét  és 
megbízhatóságát.  

Hipnózis  jellegű  technikák  évezredek  óta  léteznek,  folyamatosan  megújulnak,  állandó  jellemzői 
minden  kultúrának.  Ezt  a  tényt  evolúciós  nézőpontból  nézve,  talán  a  hipnózis  egyike  azoknak  az 
interperszonális  helyzeteknek,  amelyek  segítik  a  résztvevőket  az  adekvátabb  működésmódban,  a 
kölcsönös  eredményes  adaptációban  (Bányai,  1998),  mely  az  interakciós  szinkronitás  alapvető 
funkciója.

2.2. Egyének és helyzetek: miként jelenik meg az interakciós szemlélet a hipnózis magyarázó 
elméleteiben?

A hipnózis-elméletek jelentős része a hipnotizált alany egyéni képességeire, élettörténetének hatásaira 
(Hilgard, 1991), az egyének közti különbségekre (Evans, 1991) fókuszál. Az átélt élmény meghatározó 
jegyeit kutatják, mint a disszociációt (Hilgard, 1991; Evans, 1991), a relaxációt (Edmonston, 1991), 
pszichológiai regresszióként értelmezik a hipnózis folyamatát. A kapcsolat jellegét vizsgálva, analitikus 

28



fogalmak jelennek meg, mint áttolás és sűrítés (Nash, 1991), mely jellemzi az alanynak a hipnotizőr 
irányában táplált érzelmeit, vele megélt élményeit. A hipnoterápia eredményességéhez, a biztonságos 
közeg megteremtéséhez meghatározó módon hozzátesz a terapeutával kiépített biztonságos kapcsolat 
(Barber,  1991),  mely elősegíti  az  alany által  átélt  tudatmódosulást.  A hatás visszafelé  is  igazolt:  a 
módosult tudatállapot erősíti a páciens és a terapeuta közötti érzelmi kapcsolatot, mindkét fél irányából. 
A terapeuta a páciens  számára szülőszerű figuraként  van jelen,  személyes  tulajdonságai alakítják a 
folyamatot  (Barber,  1991).  A  páciens  realitásainak  és  motivációinak  utilizációja  ebben  az 
interperszonális kontextusban történik meg (Zeig és Rennick, 1991).

A szociokognitív megközelítések a kontextuális elemek meghatározó jelentőségét hangsúlyozzák (Coe 
és Sarbin, 1991; Spanos, 1991; Wagstaff, 1991; Lynn és Rhue, 1991). Vizsgálják az alany motivációit 
és készségeit, mennyire eredményesen képes elhitetni a közönséggel, hogy hipnózisban van (Coe és 
Sarbin, 1991). Ebben a kontextus-függő szociális akcióban, kölcsönös self-reprezentációk és szerep-
validációk révén, az alany és a hipnotizőr együttesen határozzák meg a helyzetet, és a benne helyesnek 
tartott viselkedést (Spanos, 1991), kölcsönös minősítés történik: ez most hipnózis (Fourie, 1991). 

Az elsődlegesen az élményekre fókuszáló fenomenológiai modellekben (Sheehan és McConkey, 1982; 
Sheehan,  1991,  1992;  McConkey,  1991;  Bányai,  1991;  Nadon  és  Laurence,  1991)  már 
körvonalazottabban  megjelenik  az  interakciós  szemlélet.  Az  egyéni  különbségek  és  az  átélés 
fenomenológiája mellett (Sheehan és McConkey, 1982) a két személy közötti kapcsolat meghatározó: 
az  alany  aktív  kognitív  erőfeszítéseket  tesz  annak  érdekében,  hogy  megfelelően  reagálhasson  a 
hipnotizőr szuggesztióira (Sheehan és McConkey, 1982; Sheehan, 1991, 1992), szubjektív élményeit 
annak  megfelelően  formálja,  hogy miként  interpretálja  a  hipnotizőr  kommunikációját  (Sheehan  és 
McConkey,  1982;  McConkey,  1991).  A szociál-pszichobiológiai  modell  a  hipnózist,  mint  speciális 
szociális kontextust írja le, melyben adaptív értékű módosult tudatállapot jön létre, néha mindkét fél 
esetében.  A  folyamatra  hatással  bír  mindkét  személy  karakterisztikája,  fiziológiájuk,  attitűdjeik, 
kognitív stílusuk és egymással való kapcsolatuk. Az alany aktivitásaival, érzelmeivel befolyásolja a 
hipnotizőrt,  és viszont, a hipnotizőr személyes stílusa megjelenik a szubjektív élményekben, tovább 
alakítva  ezzel  a  két  személy kapcsolatát.  Ebben a speciális  regressziós kapcsolatban a  szabályozás 
intenzívebb,  mint  más közönséges interperszonális  helyzetben.  A hipnózis indukció az a kölcsönös 
összehangolódási folyamat, melynek révén a két személy érzékennyé válik a másik megnyilvánulásaira 
(Bányai, 1991, 1992, 2000, 2002). 

A hipnózis szubjektív mélységének mélyülése gyakran interakciós szinkronjelenségek után figyelhető 
meg - mint az együttmozgás, tükörtartás, együttlégzés, illetve ritmikus együttmozgás -, melyek nem 
tudatos, önkéntelen folyamatok, az azonos hullámhosszra kerülés jelei (Bányai, 2000). Az interakciós 
szinkronitás híd a két személy érzései között, a közös ritmus eszközzé válhat a hipnotizőr kezében az 
alany élményeinek megértésére (Bányai, 1991, 2000).    

 

2.3. Hipnotikus kapcsolat: érzelmek mindkét oldalon

A  hipnotikus  kapcsolat  intenzív  érzelmekkel  jár.  Ennek  felismerése  már  a  XIX.  század  végi 
szakirodalomban megjelenik, bár az elméletek csupán az egyik oldalra, a hipnotizált alany (avagy a 
páciens)  érzelmeire  fordítanak  hangsúlyt.  Janet  (1898,  idézi  Diamond,  1984)  szerint  az  alany 
szomnambul szenvedélyt,  a szeretet egy speciális formáját éli át hipnoterapeutája felé, Binet (1888, 

29



idézi Diamond, 1984) a hipnotizált  alanyt,  mint  szenvedélyes  szerelmest  írja le, akinek kizárólag a 
szeretett  személy,  a  hipnoterapeuta  létezik.  A  klasszikus  analitikus  írásokban  a  hipnózis  teljes 
egészében  áttételes  folyamatként  jelenik  meg  (Freud,  1977;  Ferenczi,  1982;  Weitzenhoffer,  1989), 
mely során a hipnotizált alany mély regresszióban tudattalan vágyait  élheti meg, korai meghatározó 
kapcsolataiban  megtapasztalt  érzelmeit  és  indulatait  a  hipnoterapeutára  projektálhatja  (Gill  és 
Brenman, 1959). A hipnózis legfontosabb jelenségeként számon tartott  hipnotikus kapcsolat (Gill és 
Brenman, 1959) lényegében az alany indulatáttételes kapcsolata a hipnotizőrhöz (Spiegel, 1959), mely 
lehetővé  teszi  az  alany  számára,  hogy  szoros  kapcsolatba  lépjen  egy  másik  személlyel  anélkül  a 
szenvedés nélkül, mely a hétköznapi fontos kötődések sajátja (Wohlberg, 1964, idézi Diamond, 1984). 
A  hipnotizőr  érzelmi  bevonódását  Freud  nyomán  a  korai  analitikus  irodalom  szakmai  hibának 
tekintette,  mely  a  hipnotizőr  feldolgozatlan  tudattalan  konfliktusai  miatt  jelennek  meg  a  terápiás 
helyzetben. 

Az 1950-es évektől a hipnabilitás mérőeszközeinek kidolgozása nyomán a hipnózis-kutatás újból az 
alany felé  fordult,  míg  a  klinikai  tanulmányok  egyre  inkább a hipnotizőr,  a hipnoterapeuta  egyéni 
jellemzőit tartották fontosnak. Az 1980-as évektől kezd erősödni a kutatók érdeklődése a hipnotikus 
kapcsolat, az interperszonális tényezők vizsgálata felé (Diamond, 1984).

Shor  (1962)  a  hipnotikus  mélység  három  dimenzióját  azonosította:  a  szerepfelvétel  mértékét,  a 
transzállapot mélységét és az archaikus bevonódás erejét. Az archaikus bevonódás annak a mértékét 
jelzi,  hogy  a  hipnózis  alatt  milyen  archaikus  tárgykapcsolat  alakult  ki  az  alanyban  a  hipnotizőr 
személye  iránt,  megmutatja  az  alany és  a  hipnotizőr  közötti  kapcsolat  közelségét,  amit  alapvetően 
befolyásol az indulat-áttétel, mely miatt az alany motivált arra, hogy a hipnotizőr kedvében járjon. Az 
archaikus  bevonódás  koncepciójában  már  megjelenik  az  interakciós  gondolatmenet,  a  kapcsolatra 
irányuló fókusz.

Az archaikus kapcsolati elemek hozzájárulnak a transz mélységéhez (Baker, 1981; Diamond, 1987). 
Azokban  az  esetekben,  mikor  indulatáttétel  vagy  archaikus  bevonódás  jelenik  meg  a  hipnotikus 
kapcsolatban, akkor az alany a hipnózis követelményeinek megfelelően viselkedik, a hipnotizőrrel való 
kapcsolatában erősen motiváltan vesz részt (Sheehan és Dolby, 1979). Az erősen hipnábilis alanyok 
ötven  százalékánál  kimutatható  a  „countering”,  mikor  az  alanyok  a  hipnotizőr  szándékának 
megfelelően viselkednek még abban az esetben is, ha ez ellenkezik azokkal a befolyásoló hatásokkal, 
melyek nem kötődnek magához a hipnotikus helyzethez. Ilyenek például az előzetes elvárások, korábbi 
tapasztalatok, perceptuális korlátok, vagy a szociális befolyások (Sheehan, 1991). Az alanyok előzetes 
elképzelései és elvárásai a hipnózisról, illetve a helyzet körülményeiről olyan mértékben alakíthatják 
élményeiket, hogy még abban a helyzetben is regresszív jellegű kapcsolatra utaló élményeket élhetnek 
át,  ha  a  hipnotizőr  fizikailag  nincs  jelen  a  szituációban.  Ezekben  a  kontrollált  helyzetekben  a 
hipnózishoz szükséges bizalmat a környezet kölcsönzi a kontextusnak (Bányai, 2000). 

Diamond (1987) a terápiás kapcsolat négy dimenzióját azonosította. Az indulatáttétel a páciens régebbi 
fontos kapcsolatainak érzelmi viszonyulásának kihelyezését, rárakását jelenti a terapeutára. A terápiás 
szövetség  a  páciens  és  a  hipnoterapeuta  együttes  munkájának  intrapszichés  eleme,  ahol  az együtt-
dolgozás egy közösen felállított cél elérését szolgálja. A  nárcisztikus vagy fuzionális szövetség a felek 
kapcsolatának  primitív,  irracionális  vetülete,  ahol  a  hipnoterapeuta  fizikai  jelenléte  a  páciens  self-
kiterjesztéseként  jelenik  meg,  a  hipnotizőr  szimbiotikus  része  a  páciens  belső világának.  A valódi 
kapcsolat az aktuális kapcsolat, mely viszonylag független a pszichológiai torzításoktól. 
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A hipnózis  lényege,  hogy a  hipnotizőr  érzékenyen  reagál  a  hipnotizált  fejlődési  igényeire  (Baker, 
1981).  Az  „elég  jó”  hipnoterapeuta  interakciós  szemléletben  nézve  érett  tárgykapcsolatokkal, 
empátiával, receptív, passzív, aktív kognitív képességekkel jellemezhető. Egyaránt képes a személyes 
és  a  terápiás  transz  elérésére,  rendelkezik  olyan  szupervíziós  képességgel,  mellyel  saját  viszont-
indulatáttételi  folyamatait  kezelni  tudja  (Diamond,  1984).  Az  indulatáttétel  mellett  a  viszont-
indulatáttétel is jelentős mértékben alakítja a két személy kapcsolatát (Weitzenhoffer, 1980). 

Watkins és Watkins (2000) szerint a terapeuta érzelmei nem feltétlenül viszont-indulatáttételesek.  A 
hipnoterapeuta selfjének kisebb részével intenzíven bevonódik a folyamatba,  érzékenyen reagálva a 
páciens  élményeire.  Ezzel  a  rezonanciával  a  terapeuta  kétféle  nézőpontból  láthatja  a  páciens 
élményvilágát, a páciens pedig, a terapeutával azonosulva, bevonódott és objektív megfigyelő részével 
egyaránt,  rezonanciát  építhet  ki.  A kapcsolatban  kölcsönös  rezonancia  és  énerő-áramlás  alakul  ki. 
Ennek az ellentartásnak, a be nem vonódott résznek szintén jelentős alakító szerepe van. 

Bár  a hipnotizőrök vonakodnak beismerni  regresszív színezetű élményeiket,  a hipnotikus  kapcsolat 
élményjellemzőinek interakciós szemléletű vizsgálati  eredményei  azt mutatják, hogy indulatáttételes 
kapcsolatok  szinte  minden  hipnotizőrnél  felbukkannak.  A  terapeuta  és  a  páciens  intenzív  érzései 
kölcsönösen formálják a kapcsolatot (Varga, 2004).

Előreviszi a hipnotikus kapcsolat megértését az a szemlélet,  amikor a pácienst és a hipnoterapeutát 
egyetlen egységnek tekintjük. A lényeg a kapcsolat, s nem az alkalmazott technika (Diamond, 1987). A 
hipnotizőrnek  be  kell  vonódnia  (Orne,  1962;  Diamond,  1987),  kockáztatva  az  intim  kapcsolat 
kialakulását. Az a jobb, eredményesebb terapeuta, aki ebben a folyamatban jobban helytáll (Diamond, 
1987).  

A kapcsolati tényezők öntik formába a hipnózis élményét. A kapcsolat a hipnotizőr és a páciens között 
energiát  ad, felépíti  a hipnózis lényegét,  az abszorpciót,  a gondolatok,  az érzelmek,  a viselkedések 
cseréjét.  A hipnózis élményvilága egy interperszonális  térben alakul ki,  az olyan kölcsönösen aktív 
rituálék,  mint az indukció, adják keretét.  A hipnózis analitikus értelemben véve átmeneti  kapcsolat, 
mely hidat képez a belső és külső, az élmény és szimbolizáció, a privát és a megosztott, az én és a 
másik  között,  lehetőséget  nyújt  az  elsődleges  és  másodlagos  folyamatok,  a  tudatos  és  tudattalan 
összekapcsolására.  Ebben  a  kölcsönös  egymásra  hatásban  a  két  személy  szubjektív  élményei 
együttesen  építik  fel  a  biztonságos  terápiás  közeget,  formálják  a  folyamatot.  A befelé  figyelést  a 
terapeuta  páciensre  hangolódása  mozgósítja,  megjelenik  a  kölcsönös  tudatosság,  az  élmények 
reprezentációjuk, szimbolizációjuk különböző szintjein harmonizálódnak (Baker, 2000). 

Az  egymásra  hangolódás  áll  a  szociál-pszichobiológiai  modell középpontjában  is,  mely  feltárja  a 
hipnotizőri  stílusokat  (Bányai,  1991,  1992,  2000,  2002).  Az  alapvető,  szabályozó  szerepű  intim 
kapcsolatokra emlékeztető stílusok (Bányai, 1991, 1992, 2000) jelentős mértékben meghatározzák a 
hipnotikus  interakciót  (Whitehead,  1996;  Bányai,  1998, 2000, 2002),  a hipnózis élményét  és a  két 
személy kapcsolatát, az archaikus bevonódást (Bányai, 2000). 

A hipnotizőrök  magatartási  és  élménybeli  sajátosságai  alapján  két  jellegzetes  hipnózis  stílust  lehet 
elkülöníteni (Bányai és mtsai, 1990; Bányai, 1994; Varga és mtsai, 1994). A testi-fizikai munkamódú 
hipnotizőr több interakciós szinkronitást mutat, számos énközeli élményről, emlékről számol be. Az 
interakció kezdetén rögtön barátságosabb, családiasabb hangulatban kezdi a kapcsolat kialakítását. A 
hipnózis  során  gyakran  megfigyelhető  párhuzamosság,  együttesség  az  alany  és  a  hipnotizőr 
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élménybeszámolója  között.  A kognitív-racionális  munkamódú hipnotizőr  inkább gátolja  az alanyok 
spontán megnyilvánulását,  komplementer,  „kiegyenlítő” jellegű élmény,  illetve archaikus bevonódás 
jelenik meg a hipnózis során (Bányai, 2000). Az empirikus kutatások alapján körvonalazott stílusok 
visszatükrözik  Ferenczi  Sándor  szeretetre  épülő  anyai  és  félelmen  alapuló  apai  hipnózis 
gondolatmenetét  (Bányai  és  mtsai,  1990;  Bányai,  1991,  2000).  Ezeket  a  metaforákat  alkalmazva 
leírható, hogy az anyai stílusú hipnózis során a hipnotizőr nagyon az alannyal van, az alany aktuális 
állapotára,  vágyaira  fókuszál,  valóra  szeretné  váltani  az  alany  ideáit  és  szándékait.  A  hipnózis 
emocionálisan megnyugtató, sok pozitív érzelem jelenik meg. Az apai stílusú hipnotizőr félelemre és 
autoritásra  alapoz,  nem az alany vágyaira,  hanem saját szándékaira  koncentrál,  vezeti  az alanyt.  A 
hipnózis mentálisan stimuláló. A két alapvető mellett a kutatások beazonosítottak további stílusokat. A 
testvéri  stílusú  hipnózis  az  egyenlőségre  épül,  a  hipnotizőr  részesülni  akar  az  alany  élményeiből, 
elismeri  vágyait  és  függetlenségét.  A hipnózis  élménye  intim.  A szeretői  stílusú  hipnózis  erotikus 
vonzalomra alapoz, légköre annak függvényében alakul, hogy milyen választ ad az alany a hipnotizőr 
kommunikációjára,  hozzáállására.  A  hipnotizőr  számára  nem  érdekesek  az  alany  vágyai,  saját 
szándékai  vezérlik,  saját  érzéseire  koncentrál.  A  baráti  stílusú  hipnózis  barátságos,  egyenlőségen 
alapul, a hipnotizőr számára fontosak az alany vágyai, vezeti őt a folyamatban (Bányai, 2002).

A  hipnózis  stílusának  képzett  megítélőkkel  való  azonosítása  és  az  interperszonális  partnerek 
viselkedésének kódolása arra az eredményre vezetett, hogy a hipnózis eltérő stílusa együttjár mind a 
hipnotizőr, mind az alany viselkedésének változásával. Az eredmények az anyai és az apai stílusnál 
korrelálnak szignifikánsan. A hipnózis folyamatában a raport és az indukció szakaszát külön vizsgálva, 
az egyes szakaszok hossza is összefügg a stílussal: az apai stílussal éppen ellentétesen, az anyai stílusú 
hipnózisnál a raport és a dehipnózis egyaránt hosszabb, illetve az alany hosszabb ideig bírja a jeges-víz 
tesztet.  Az  apai  stílusú  hipnózissal  szemben,  anyai  hipnózisban  mások  a  nonverbális 
megnyilvánulások: a hipnotizőr többet mosolyog és többet néz az alanyra a raport és a dehipnózis alatt,  
a hipnózis kritikus szakaszában többször érinti meg az alanyt, illetve többször néz rá, több az önérintés, 
a  teljes  viselkedés  expresszívebb.  A  stílusok  az  alany  viselkedésével  is  összefüggnek:  anyai 
hipnózisban  az  alanyok  többet  mosolyognak,  expresszívebbek  és  többször  néznek  a  hipnotizőrre 
(Bányai, 2002).

Mind az interakciót, mind az élményt vizsgáló paraméterek azt mutatják, hogy az anyai stílusú hipnózis 
inkább emocionális színezetű, míg az apai stílus kognitív és autoritáson alapuló. Az alanyok mindkét 
hipnotizőri stílus esetén átélhetik a tudatmódosulás szubjektív jegyeit. Az anyai stílusú hipnotizőr, amíg 
hipnotizál,  valószínűbben  él  át  maga  is  tudatmódosulást,  a  hipnózis  az  érzelmek  megélésével  és 
kommunikációjával jár, ezzel szemben az apai stílusú hipnotizőr valóság-orientált marad, a hipnózis az 
érzelmek visszafogottságával jellemezhető (Varga, 2004; Varga és mtsai, 2008). 

Az anyai, illetve apai stílusba sorolás a hipnotizőr szabad szövege alapján történik (Varga, 2004). Nem 
minden  hipnózis  sorolható  be  valamilyen  hipnotizőri  stílusba,  továbbá  a  hipnotizőrök  eltérő 
hipnózisaiban megfigyelhetőek stílusbeli különbségek (Bányai, 2000). A hipnózis formája jelentősen 
alakítja a hipnotizőr stílusát, relaxációs és aktív-éber hipnózisok között, ugyanazon hipnotizőr esetében 
jelentős stílusbeli eltérések találhatóak. Az aktív-éber hipnózisok stílusát jellemzően baráti metaforával 
lehet megvilágítani (Bányai, 2000).

Az  interakciós  szinkronitás  fentebb  elemzett  szakirodalmi  eredményeihez  hasonlóan,  a  hipnotizőr 
stílusa mellett az interperszonális felek neme is befolyásolja a hipnotikus interakciót. Férfi alanyoknál 
nagyobb  mennyiségű  interakciós  szinkronjelenség  figyelhető  meg,  ugyanúgy  női  hipnotizőrök 
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esetében.  Ellentétes  neműek  hipnózis  interakciói  során  szignifikánsan  több  viselkedéses  zavarjel 
mutatkozik,  mint  az azonos neműek hipnotikus  kapcsolatában.  A nem mellett  moderátor  változó a 
hipnózisra  való  fogékonyság  is:  az  interakciós  szinkronjelenségek  főként  az  erősen  hipnábilis 
személyek hipnózisait jellemzik (Bányai, 2000).

A hipnózis folyamán a hipnotizőr és alanya olyan kapcsolatot élnek meg, ami csupán az igazán szoros, 
intim emberi kapcsolatokra jellemző - a hipnózis szociál-pszichobiológiai modellje ezt tekinti a terápiás 
hatás  kulcsmozzanatának  (Bányai,  1991,  2000).  Az  egymásra  hangolódás  minősége  és  mértéke,  a 
szinkronitás  alakulása  az  érzelmek,  az  intimitás,  a  biztonság  érzése  mellett  a  hipnózis  terápiás 
érvényesülését is befolyásolja. 

2.4. Kölcsönös képek: a hipnotikus kapcsolat vizuális oldala

Doktori kutatásom témája az egymásra hangolódás vizuális oldala, melyet éber és hipnózis helyzetben 
egyaránt vizsgálok. 

A  szakirodalom  feldolgozásánál  azért  is  választottam  a  hipnózist,  mint  elemzett  interperszonális 
helyzetet, mert az intim kapcsolatokkal való párhuzamán túl, empirikusan alátámasztott megfigyelés, 
hogy a hipnózis erősíti a vizuális képzeleti munkát (Crawford és Allen, 1983). 

A  hipnotikus  kapcsolat  leírásával  párhuzamosan,  a  hipnózis  szakirodalma  elsődlegesen  az  alany 
vizuális képzeleti élményeire fókuszál.

Az  általam  megismert  szakirodalomban  a  kutatások  a  vizuális  képzeleti  tevékenység  mérésére 
elsősorban a Képzeleti Tevékenység Kérdőívet (Vividness of Visual Imagery Questionnaire, VVIQ, 
Marks, 1973) alkalmazták. A VVIQ papír-ceruza teszt, ahol 16 item megválaszolásával reprezentálja a 
vizsgálati alany, vizuális képzeletét milyen mértékben mozgatják meg a tesztben felvázolt különböző 
helyzetek. A kutatások eredményei szerint, a hipnózisban talált magas képzeleti tevékenység együttjárt 
a VVIQ teszten mutatott magas értékkel (Belicki és Belicki, 1986; Crawford és Allen, 1996).

A hipnabilitás és a vizuális képzeleti tevékenység kapcsolatát sok kutatás vizsgálta (Crawford és Allen, 
1983; Belicki és Belicki, 1986; Kahn és mtsai, 1989; Wallace és mtsai, 1996; Crawford és Allen, 1996; 
Kogon  és  mtsai,  1998;  Varga  és  mtsai,  2001).  A  hipnabilitás  és  VVIQ  teszttel  mért  képzeleti 
tevékenység kapcsolata összetett mintázatot mutat (Crawford, 1982). 

Belicki  és Belicki  (1986) eredményei  szerint  a magas  hipnabilitás  erős abszorpciós  képességgel  és 
magas VVIQ teszttel mért képzeleti tevékenység értékkel jár együtt. Wallace és munkatársai (1996) 
egyéni  eltéréseket  találtak  a  hipnotizált  alany  vizuális  feldolgozásában  és  a  hipnózis  képzeletre 
gyakorolt  hatásának  intenzitásában.  Eredményeik  szerint,  a  magas  hipnabilitás  magas  képzeleti 
tevékenységgel  jár  együtt  (Wallace  és mtsai,  1996).  Glisky munkacsoportja  (1995) csupán részben 
tudta  megerősíteni  ezt  az  eredményt,  első  kutatásukban  igen,  külön  mintával  dolgozó  második 
kutatásukban nem találtak együttjárást a magas hipnabilitás és a magas képzeleti tevékenység között. 

Kogon és munkatársai (1998) szerint a hipnotikus teljesítmény, a hipnabilitás és a képzeleti funkciók 
kapcsolata  komplex mintázatot  mutat.  Bár nem találtak együttjárást  a VVIQ teszttel  mért képzeleti 
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tevékenység  mértéke  és  a  hipnabilitás  között,  az  alacsonyabb  hipnabilitású  alanyok  kétszer  annyit 
hibáztak  a  térbeli  képzeleti  feladatokban,  mint  a  magas  hipnabilitású  alanyok,  ám ez  a  különbség 
statisztikailag nem volt szignifikáns. A VVIQ tesztet a kutatók a hipnózis helyzeten kívül vették fel, a 
kontextuális hatások lehetőség szerinti kontrollálása miatt. 

A  helyzet  címkézése,  az  elvárások  befolyásoló  szerepe  célzottan  megjelenik  Nilsson  kutatásában 
(1990).  Eredményei  szerint,  a  hipnózissal  és  a  relaxációval  kapcsolatos  elvárások befolyásolják  az 
alany  vizuális  képzeleti  tevékenységét  (Nilsson,  1990).  Azoknál  a  kísérleti  csoportoknál,  ahol 
hipnózisnak,  vagy relaxációnak címkézték a helyzetet,  a valójában relaxációs  indukciót  követően a 
vizsgálati alanyok képzeleti tevékenysége egyforma mértékben megnőtt, szemben a kontroll csoporttal, 
akik nem kaptak reláxációs indukciót. 

Az  ELTE  1982  óta  interakciós  szemléletben  dolgozó  hipnóziskutató  laboratóriumában  a  hipnózis 
kutatások fókuszában az interakció áll (Bányai és mtsai, 1982, 1985). A kutatások az alany viselkedése, 
fiziológiája és élményei mellett kitérnek a hipnotizőr oldalának vizsgálatára is, illetve az interakciós 
felek közötti szinkronitásra (Varga, 2004; Biró, 2004; Biró és Bányai, 2007). A hipnotikus kapcsolat 
számos  esetben intenzív  vizualitással  jár,  mind  a  hipnotizőrnél,  mind  az alany esetében (Varga és 
mtsai,  1999).  A vizuális  képzelet  anyai  stílusú hipnózisokban élénkebb, mint  az apaiakban (Varga, 
2004). Az élmények kölcsönös elemzése szerint, a hipnotizőr és az alany egyaránt „lát” képeket, átéli  
az élményt vizuálisan olyankor is, mikor erre vonatkozó direkt szuggesztió nem hangzott el. 

Részlet egy laboratóriumi helyzetben végzett hipnózist követő élménybeszámolóból, mely a hipnotizőr 
és az alany élményét mutatja az álom-szuggesztióhoz kapcsolódóan:  „… itt az volt az érzésem, hogy  
őrzöm őt, vigyázok az álmára, aztán kicsit később én is elkezdtem fantáziálni… elképzeltem a tengert,  
szörfözésre  alkalmas  hullámokkal…  miért  ne  fantáziáljak…  figyelek  rá  nagyon,  vigyázok  
rá…”(később, ahogy az Alany beszámolt a hipnózisban átélt álmáról) „egy nagy tenger volt előttem…  
Csontváry-stílusban… de nem egy kép, hanem egy igazi, élő… és ő (az alany) elmondta, hogy egy  
tengert látott álmában… ez teljesen ugyanaz volt, mint amire én gondoltam.” (id: Varga és mtsai, 1993, 
6. o.)

A  terápiás  irodalomban  egy  francia  példát  találtam  a  hipnózisban  megélt  vizuális  egymásra 
hangolódásra. Egy életkor-regressziós ülés során Balken (2007) Aladdin lámpáját látta felvillanni, majd 
az  őt  szolgáló  dzsinn  segített  megérkezni  a  kívánt  élet-esemény  felé.  A  beszámolóban  a  páciens 
elmondta,  hogy  –  direkt  szuggesztió  elhangzása  nélkül  -  az  úton  hirtelen  (számára  is)  megjelent 
Aladdin dzsinnje és kinyitotta az ajtót, ami elvezette a gyerekkorába (Balken, 2007).

2.5. Együttes világ: a hipnotikus egymásra hangolódás élmény-oldalának kutatási módszertana

A  hipnózis  fenomenológiai  megközelítése  magával  hozta  a  módszertan  alakulását,  fejlődését  is, 
tudományos vizsgálat alá kerültek a szubjektív, introspekción alapuló beszámolók (Sheehan, 1992). A 
szubjektív élmények feltérképezésénél  a legjelentősebb kihívás begyűjteni  és megtartani  a válaszok 
teljes terjedelmét és skáláját, úgy, hogy egy azon időben produkáljunk megbízható, mérhető és egyben 
tiszta, nem „fertőzött” eredményeket (Sheehan, 1992). Mindeközben lényeges szem előtt tartanunk azt 
a jellemzőt, hogy a viselkedés nem mindig tükrözi a belső történéseket (Tart, 1979). 
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A hipnózis kutatásában talán más módszereknél még intenzívebben jelenik meg a kontextus hatása, 
annak  mértéke,  hogy  mennyire  befolyásolják  az  eredményeket,  a  szuggesztiók  hatását  az  adott 
kontextus elvárás-jellemzői. A kontextuális tényezőket többféle úton manipulálhatjuk (Varga, 1994). 
Mivel a hipnózis helyzete a megszokottnál misztikusabb és bizonytalanabb (Varga, 1994), az alanyok 
még  inkább  érzékenyek  és  motiváltak  a  helyzethez  kötődő  elvárások  elfogadására,  még  inkább 
hagyatkoznak  az  implicit  kommunikációra.  Elvárás-jellemzőnek  számít  minden  olyan  inger,  mely 
befolyásolja  a  vizsgálati  alany  felfogását  a  helyzetről  (Orne,  1973).  A  misztikusságon  és 
bizonytalanságon túl a helyzet  elvárás-jellemzőit  tovább erősíti  az a tény,  hogy a hipnózis maga is 
szuggesztiókra épülő helyzet. 

Az 1980-as  évek óta,  bár  a  laborok zöme továbbra  is  az  alanyt  figyeli,  néhány labor  a  hipnózis-
kutatásban is egyre inkább a kapcsolatra fókuszál, hangsúlyozva így a hipnózis interakciós természetét 
(Bányai, 1985; Varga és mtsai, 1993). Ahelyett, hogy csupán egy interakciós partnert figyelnének meg, 
mindkettőre, sőt a köztük lévő kapcsolatra helyeződött a hangsúly. Az elmúlt években az interakciós 
szinkronitás  élettani  és  viselkedéses  szintjén  túl  a  vizsgálatok  kiterjedtek  a  kapcsolatban  megélt 
szinkronitás élmény oldalára is (Varga, 2004). 

A szubjektív élmények feltérképezésére és mérésére több vizsgálati módszert ismerünk (Varga, 2004). 
A hipnózis ülés mindkét szereplőjének szubjektív érzéseinek és gondolatainak megismerése a Parallel 
Experiential  Analysis  Technique  (PEAT)  alkalmazásával,  vagyis  az  ülésről  készült  videó-felvétel 
visszajátszásával  történik,  külön helyiségben,  két független kikérdező segítségével  (Varga és mtsai, 
1994;  Varga,  2004).  Az  élmények  feldolgozása  tartalomelemzéssel  valósul  meg,  majd  független 
megítélők  7  fokú  skálán  véleményezik,  hogy  a  beszámolókban  említett  élmények  az  egyes 
megállapítások  mentén  mennyire  harmonizálnak  egymással  (Varga,  2004).  A  szabad  élmények 
feltárására alkalmasak a mindkét  résztvevőtől felvett  részletes élménybeszámolók (Varga, 2004).  A 
korábban klinikai közegben alkalmazott Közös Rorschach Vizsgálati Helyzetet (KRVH) (Willi, 1969; 
Engelbrecht  és mtsai,  1987, 1988) adaptálták  a  kutatók  egészséges  felnőttek  vizsgálatára,  valamint 
szűkebben az interakció kutatására (Varga és mtsai, 2002). 

Annak párhuzamos vizsgálatára, hogy egy interakció résztvevői szubjektíven milyennek ítélik meg az 
interakciót, a Diádikus Interakciós Harmónia Kérdőív (DIH) nyújt választ (Józsa, 1997; Varga és mtsai, 
2006).  A DIH olyan  gyorsan  és  könnyen  felvehető  papír-ceruza  teszt,  melyben  ötven,  egy-szavas 
jellemző mentén a vizsgált interakció résztvevői külön-külön megítélik saját interakciójukat. A Közös 
Rorschach Vizsgálati Helyzetben a DIH-hel felvett eredmények alapján faktoranalízissel a következő 
értelmezhető alskálák álltak fel: Intimitás, Összhang, Játékosság, Feszültség és Erotika. A kutatások 
szerint,  a  DIH  eltérő  helyzetekben  való  alkalmazásakor  a  legerősebb  faktornak  az  Intimitás 
mutatkozott, a további faktorok ezt a faktort egészítették ki (Varga, 2004).

Transzállapothoz  kapcsolódó  általános  élmények  feltárására  a  Phenomenology  of  Consciousness 
Inventory  (PCI)  (Pekala,  1982)  magyar  változatának  faktoranalizált,  a  korábbi  26  skála  helyett 
statisztikailag megalapozott 5 faktor alapú skálára redukálódott verziója alkalmas, ahol elegendő csak 
az 5 faktor alapú skálán elvégezni az interakciós partnerek adatainak összevetését (Varga, 2004). A PCI 
olyan papír-ceruza teszt, melyben az élményt átélő vizsgálati alany 53 ellentétes állítások formájában 
felépített tételen, Likert-típusú skálán jelzi, hogy szubjektív élménye a megadott végletek melyikéhez 
és  milyen  mértékben  áll  közel  (Pekala,  1982).  A magyar  változat  5  faktora:  Disszociált  Kontroll, 
Pozitív Érzelmek, Negatív Érzelmek, Vizuális Képzelet és Belső Figyelmi Fókusz (Varga, 2004).  
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Az Archaikus Bevonódás Skála (ABS) (Nash és Spinler, 1989) Shor (1962) elméleti megfontolásán 
alapul, mely szerint a hipnotizált személyeknél indulat-áttételi jelenségek figyelhetőek meg.  Az eredeti 
ABS  (Nash  és  Spinler,  1989)  olyan  papír-ceruza  teszt,  mely  19  Likert-típusú  item  segítségével 
vizsgálja  az  alany  archaikus  bevonódását  a  hipnotizőr  személye  iránt.  A teszt  három klasztere:  a 
hipnotizőr észlelt hatalma, pozitív emocionális kötődés a hipnotizőrhöz, illetve a negatív értékeléstől 
való félelem. A vizsgálati eredmények szerint az ABS belsőleg konzisztens, szignifikánsan korrelál a 
hipnabilitással. Az erősen hipnábilis alanyok esetében az ABS a hipnózis olyan fontos aspektusát méri,  
amely  relatíve  független  az  alany  szuggesztiókra  adott  viselkedéses  válaszaitól.  A  hipnózis,  mint 
speciális regressziós kapcsolat, járhat negatív élményekkel is. Bányai és munkatársai (1990; Bányai, 
1996) az eredeti ABS tesztet  három további itemmel egészítették ki, mely az archaikus bevonódás 
negatív élményeit tárja fel, illetve kifejlesztették az ABS hipnotizőr élményeire vonatkozó változatát. 
Az ABS hipnotizőrök élményeire kialakított változata négy faktorra épül: pozitív emocionális kötődés 
az alanyhoz, gondoskodás, félelem a negatív megítéléstől és a függőség igény (Bányai és mtsai, 1990; 
Bányai, 1996).

Szimulátor-paradigma (Orne, 1962, 1971, 1973) alkalmazásával felvett vizsgálati eredmények szerint 
az élmények alapvetően szimulálhatóak, vagyis a vizsgálati eljárás során alkalmazott teszteket, illetve a 
szabad  élményeket  egyaránt  képesek  naív,  képzetlen  alanyok  nyújtani,  amennyiben  a  szimulálásra 
felszólító instrukciót kiterjesztik a kutatók az élménybeszámoló időszakára is (Varga, 2004) - emiatt 
óvatosság  szükséges  az  eredmények  értelmezésében,  kiterjesztésében,  a  kutatási  design 
megalkotásában. 

2.6. Összefoglalás: gyógyító szinkronitás hipnózisban 

Az interakciós szinkronitás törvényszerűségeinek vizsgálatához ideális keretet nyújt a hipnózis, mint a 
szoros emberi  kapcsolatok  modellhelyzete.  A hipnotizált  alany és a hipnotizőr  között  az egymásra 
hangolódás létrejön fiziológiai és viselkedéses szinten, harmonizálódnak az interakciós felek élményei. 
Ebben az intenzív összehangolódásban a hipnotizált alany korrektív élményeket élhet át, hipnotizőr és 
alanya biztonságot, intimitást tapasztalhat meg, elősegítve ezzel mindkét fél adekvátabb funkcionálását. 
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3. Vizuális Imaginatív Szinkron: a kutatás kontextusa és célkitűzései

Doktori  kutatásomban1 az  interakciós  szinkronitás  élmény  oldalával  foglalkozom,  kollégáim 
segítségével  a Vizuális  Imaginatív  Szinkron szubjektív megélésének mérésére,  illetve laboratóriumi 
kiváltására tettünk kísérletet.  A disszertációban használt többes szám első személyű megfogalmazás 
ennek az együttes munkának a jelzése. 
 
A Vizuális Imaginatív Szinkron (rövidítve: VIS) olyan interakciós szinkronjelenség, mely az egymásra 
hangolódás  jellegzetes  formáját,  az  interakciós  partnerek  képzeleti  tevékenységének külső megítélő 
által is azonosítható harmonizációját jelenti. A nemzetközi publikálhatóság megkönnyítése céljából, az 
elnevezés angol rövidítése megegyezik a magyar rövidített formával. A VIS konceptualizálásának része 
operacionális  definíciójának  megalkotása.  Meghatároztunk  egy  alapszintet,  aminek  a  mértékéhez 
kötjük  a  VIS  létét,  mely  a  véletlenszerű  egybeesések  szintje  feletti  érték.  Ennek  kifejtésére  a 
módszertani részben térek ki.  

A  több  részletből  álló  kutatás  teljes  menete  interakciós  szemléletet  követ.  A  diádikus  kapcsolat 
működésmódjának teljesebb megértése céljából a vizsgálati alanyt és a vizsgálatvezetőt/hipnotizőrt egy 
egységnek tekintettük, a vizsgálat fókusza a diád, az interakciós felek élményeit együttesen, egymásra 
vonatkoztatva elemeztük. 

A  vizuális  képzeleti  munka  alapvető  jelentőséggel  bír  az  emberi  működésben.  Az  interakciós 
szinkronitás élmény oldalának vizuális oldala operacionalizálható, a kölcsönösen átélt képek bizonyos 
szinten reprodukálhatóak, így detektálhatóvá válik az egymásra hangolódás.
 
Doktori kutatásom kérdései a következők voltak:

1. Létezik-e Vizuális Imaginatív Szinkron?
2. Amennyiben létezik, operacionalizálható-e objektív, megismételhető körülmények között?
3. Hogyan függ össze a VIS a diádikus interakció szubjektív minősítésében mutatkozó, illetve a 

módosult tudatállapot szubjektív megélésének mintázataiban megjelenő összhanggal?
 
A VIS objektív mérésének érdekében olyan standardizált vizsgálati szituációt fejlesztettünk ki, mely 
egyaránt  működik  éber  és  hipnózis  helyzetben.  A variált  designnal  dolgozó  többváltozós  kísérlet-
sorozatban vizsgáltuk a VIS éber és hipnózis interakciókban detektált előfordulási gyakoriságát, illetve 
összefüggéseit néhány vonás, állapot és interakciós jellegű mutatóval. Mivel a VIS konceptualizálása 
és operacionalizálása új feladat, a vizsgálatok során különös figyelmet fordítottunk a mérhetőségre, a 
megismételhetőségre és az egyértelműségre. 

1 Doktori kutatásom megtervezésében és a vizsgálati  eljárás  kialakításában számos ponton segítségemre volt dr.  Varga  
Katalin, dr. Bányai Éva és dr. Mérő László, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani támogatásukért és az együttes  
munkáért. 
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4. A VIS operacionalizálása 

4.1. Tervezés és kialakítás: a kutatás előkészítő szakasza

4.1.1. A képkiváltó-érték differenciált mérése: a vizsgálati motívumok kiválasztása 

Mivel minden adatelemzés maximum annyira lehet eredményes és jó, mint maguk az adatok (Poole és 
McPhee,  1994),  az  eljárást  körültekintően  kellett  megterveznünk.  A  VIS  operacionalizálásának 
bevezető részeként,  a VIS kontrollált  előidézéséhez összeállítottunk egy kiváltó-inger készletet,  egy 
motívum-listát. 

A képzeleti  képek  élénksége  függ  az  exponált  inger  jellegétől,  milyen  érzelmet  vált  ki,  mennyire 
jelentésteli,  mennyire megmozgató kognitív szinten (Varga és mtsai, 1992). A képkiváltó érték az a 
jellemző,  mely  megadja,  hogy  mennyire  könnyen  asszociálunk  egy  képet  az  adott  fogalomhoz 
(Putnoky, 1975). A verbális ingerek, szimbólumok eltérnek képkiváltó értékükben (Paivio, 1965), mely 
értéket  hagyományosan  egy-dimenziós  osztályozási  módszerrel  vizsgálnak.  A  Vizuális  Imaginatív 
Szinkron későbbi vizsgálatához olyan egymást validáló motívumokat kerestünk, melyeknek ugyan van 
terápiás értékük, mégsem részük más terápiás módszereknek (pl. Katathym Imaginatív Pszichoterápia, 
Leuner, 1984), továbbá amelyek a vizsgált személyek képzeletét közepes mértékben mozgatják meg. 
Ezekkel  a  köztes  mezsgyén  szóró  motívumokkal  elkerülhetővé  válik  a  későbbi  padló-,  avagy 
plafonhatás, mikor az eredmények a minimum, avagy a maximum érték körül mozognak (Szokolszky, 
2004). Ennek érdekében differenciált mérési módszerre volt szükségünk.

A  motívumok  vizsgálatához  három  dimenziót  alkalmaztunk,  melyek  a  következők  voltak: 
részletgazdagság, élethűség és állandóság. A dimenziók kiválasztása két szempont mentén alakult ki. 
A  megélt  képek  vizsgálatához  elengedhetetlen  több  aspektus,  amelyek  lefedik  az  imaginatív 
tevékenység  természetét,  háromnál  többet  azonban  a  belső  képet  megtapasztaló  vizsgálati  alanyok 
tűrőképessége miatt nem engedett meg a kutatás kerete. A dimenziók elnevezését úgy alakítottuk ki, 
hogy a tesztben mindhárom egy irányba mérjen, az alanyok munkájának megkönnyítése érdekében. 
Hipotéziseink  szerint  a  motívumok  differenciált  képkiváltó  értéke  skálázási  eljárással 
operacionalizálható,  és  a motívumok által  előhívott  képzeleti  képek egyénenként  és dimenziónként 
egyaránt változnak.

Szakirodalomra (Putnoky, 1975) és saját megítélésünkre támaszkodva állítottuk össze azt a 30 tételes 
listát, melyet vizsgálatunk során 10, eltérő dimenziók mentén közepesen szóró motívumra redukáltunk. 

Az eljárás csukott szemmel végzett, csoportos vizsgálati helyzetekből állt. A motívumok osztályozása 
pontozással,  ötfokú,  egy  irányba  mérő  skálákon  történt.  Standardizált  keretben,  forgatókönyv 
segítségével 25-30 perc alatt 30 motívum került bemérésre. A Putnoky-eljárás (Putnoky, 1975) alapján 
kidolgozott instrukciós szöveg pontos változata megtalálható az 1. számú Mellékletben. 

A motívumok kiválasztásánál a sorozathatás kivédésére kevert designt alkalmaztunk. A harminc darab 
kezdeti motívumra adott képzeleti tevékenységet kétszer megegyező, s újból kétszer egy ettől eltérő 
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sorrendben  összeállított  feladatsorral  vizsgáltuk.  Ezzel  az  ellensúlyozással  elkerülhető,  hogy  a 
vizsgálati  alanyok  kezdeti  gyakorlatlanságából,  fáradásból,  motivációvesztésből,  a  beállítódás 
kialakulásából,  illetve  a  megszerzett  specifikus  tapasztalat  következtében  műtermék  származzon 
(Szokolszky, 2004).

A vizsgálati helyzet kipróbálására elő-vizsgálatot vezettünk le (n=12), melyet követett a fő-vizsgálat. 
Az azonos keretek között zajló fő-vizsgálatban a vizsgálati mintát egyetemi hallgatók alkották, férfiak 
és  nők  vegyesen.  Kétszeri  felvétel  történt,  eltérő  mintával  (n1=33,  n2=8).  Ezután  következett  a 
pontozott skálák statisztikai értékelése.
 
Az eredmények részletes összesítését a 2. számú Melléklet tartalmazza.  A vizsgálati alanyok a hallott 
motívumokat  1-től  5-ig  terjedő  pontozással  értékelték  a  „részletgazdagság”,  az  „élethűség”  és  az 
„állandóság”  dimenzióban.  A  táblázat  „részletgazdagság”/”élethűség”/”állandóság”  oszlopa  a 
motívumokra  adott  pontszámok  átlagát  mutatja.  Az  „átlagrészletgazdagság-
adottrészletgazdagság”/”átlagélethűség-adottélethűség”/”átlagállandóság-adott  állandóság”  oszlop 
értékeihez úgy jutottunk, hogy az előző oszlopban mutatott átlagból kivontuk az adott vizsgálati alany 
által  adott  részletgazdagság/élethűség/állandóság  pontszámot,  majd  ezeknek  a  részeredményeknek 
vettük az átlagát. 

A  motívum-kiválasztás  vizsgálatsorozatának  eredményei  igazolták   kezdeti  hipotéziseinket.  A 
vizsgálati  alanyok  különböző  módon  értékelték  az  adott  motívumokat  a  három  dimenzióban.  A 
motívumok által  előhívott  képzeleti  képek dimenziónként  eltérőnek bizonyultak.  Az adott  motívum 
vizsgálati mintára vetített átlagos pontszámából kivonva ugyanazon skála egyedi pontértékét, azonos 
sorrendet kaptunk a motívumok dimenziónkénti sorrendbe állításánál, melyből arra következtethetünk, 
hogy a motívumok a vizsgálati  mintát  hasonlóképpen mozgatták meg, nem volt kiugrás az alanyok 
tekintetében.

A kiválasztott motívumokat rangsorolás segítségével kaptuk meg. A 30 eredeti motívum közül a három 
dimenzión együttesen nézett  rangsorolási  pontszámok alapján a középső tízet  választottuk ki, így a 
vizsgálati  személyeket  közepes  mértékben  megmozgató,  közepes  képkiváltó  erejű  motívumokkal 
dolgozhattunk a fővizsgálatban. 

A rangsorolási eljárás pontos eredményeit a 3. számú Melléklet tartalmazza. A rangsorolási eljárásban 
a 30 motívum közül az a két motívum kapta az egyes értéket, melyek átlagolt pontszámaik alapján a 
lista közepén helyezkedtek el az adott dimenzióban. Ezen motívumok szomszédai nyerték el a kettes 
értéket, majd ugyanezzel a módszerrel rangsoroltuk a további motívumokat. A 3.1. számú Melléklet 
táblázatának  „Összpontszám”  oszlopa  a  rangsorolási  értékek  összegét  mutatja  az  adott  motívumra 
vetítve.  A  rangsorolásos  eljárás  alapján  a  10  legalacsonyabb  összpontszámú  motívum bizonyult  a 
leginkább közepes képkiváltó erejű motívumnak (ennek összesítését lásd a 3.2. számú Mellékletben), 
így  éber  helyzetben  a  „TORONY,  FÖLD,  BÁL,  SÉTA,  VÖLGY”  szavakat,  hipnózis  vizsgálati 
helyzetben a „HAJÓ, TÁJ, ÚT, ZENE, ŐSZ” kifejezéseket alkalmaztuk
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4.1.2. Rajz és leírás: a VIS teszt

A résztvevők által átélt belső kép megismeréséhez kifejlesztettük a VIS tesztet, mely során a vizsgálati 
alanyok rajzban és írásban reprodukálták a motívumra, mint hívószóra adott képzeleti élményüket. A 
tesztet a 4. számú Melléklet tartalmazza. A teszt egy A4-es méretű lap. A válaszadó a lap felső felén 
egy üres négyzetbe rajzolhat, alsó felén a kipontozott részen leírást adhat az átélt képzeleti képről. A 
golyóstollal történt rajz és leírás együttese több információt nyújt a képzeleti képről, így vizsgálhatóvá 
válnak olyan jellemzők, mint például az arányok, fókusz, téri közegben való elhelyezkedés, kiváltott  
érzelmek, élmények, esetleges emlékek. Éber helyzet esetén a vizsgálati alanyok a vizsgálatvezetőkkel, 
hipnózisban a kutatás designjának megfelelően, a vizsgálatvezetőkkel, vagy a hipnotizőrökkel együtt 
töltötték ki a tesztet. A VIS teszt segítségével az átélt képek külső megítélő számára is hozzáférhetővé 
válnak.

4.2. Interakciós szemlélet éberen és hipnózisban

Mivel  a  szinkronjelenségek  nem  csupán  hipnózis  helyzetben  figyelhetőek  meg,  a  VIS 
operacionalizálása  során  ügyeltünk  arra,  hogy  mind  éber,  mind  hipnózis  helyzetben  egyaránt 
alkalmazható  legyen  az  eljárás.  A  hipnotizőr  (továbbiakban:  H)  –  alany  (továbbiakban:  A) 
szerepviszonyoknak megfelelően az éber helyzetekben vizsgálatvezető (továbbiakban VV) és vizsgálati 
alany (VV/A), hipnózisban hipnotizőr és vizsgálati alany (H/A) szereposztással dolgoztunk, ahol az 
interakciónak a diád mindkét szereplője átélője. 

4.3. Első kutatás: éber vizsgálati helyzetek

A 2007-ben zajlott első kutatásban kristályosodott ki a VIS mérésére kifejlesztett módszertan. Ebben a 
kutatásban  kizárólag  éber  helyzetekkel  dolgoztunk,  48  diád  vizuális  egymásra  hangolódását  240 
helyzetben,  diádonként  5  motívum  esetében  vizsgáltuk  meg.  A  hipnózis  vizsgálati  helyzet 
szereposztásával párhuzamosan, az éber helyzetben a vizsgálati alannyal vizsgálatvezetők dolgoztak 
együtt. A vizsgálatvezetők mindannyian pszichológus-hallgató nők voltak, átlagéletkoruk 21,5  (d=21-
23) év. A vizsgálati alanyok között (n=48) 26 férfi és 22 nő szerepelt, akiknek átlagéletkora: 23,13 
(d=18-49) év volt. A vizsgálati alanyok jelentős része ugyan egyetemi hallgató volt, de az ismeretség 
elkerülése miatt egyikük sem pszichológia szakon tanult. 

4.4. Második kutatás: hipnózis és éber vizsgálati helyzetek

A hipnózis vizsgálati helyzetek egy szélesebb kutatás, az "Affektív prozódia éberen és hipnózisban: 
összehasonlító vizsgálatok" részeként 2007-2008-ban zajlottak2, mely kutatás részletes designját a 1. 
számú ábra ismerteti. Hipnózisban és éberen a vizsgálati alanyoknak több feladatot kellett megoldaniuk 

2 A kutatást részben az OTKA 62210 sz. pályázata támogatta (vezető kutató: Gősiné Greguss Anna).
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standardizált körülmények között, melyek közül az egyik a VIS eljárása volt. Az eltérő helyzetekben 
négy hipnotizőr dolgozott (három nő, egy férfi), átlagéletkoruk 40,25 év. A vizsgálatvezetők (három nő 
és két férfi) átlag életkora 23,6 év volt. A vizsgálati alanyok (n=40, húsz nő és húsz férfi) átlag életkora 
24,8 év volt.  A szélesebb kutatás designjának megfelelően négy eltérő típusú vizsgálati  helyzetben 
zajlott a VIS teszt:

• „A” helyzetben hipnózis történt, a vizsgálati alanyok a hipnotizőrrel dolgoztak végig, többek 
között a VIS eljárása során is. 21 diádnál, 104 helyzetben vettük fel a VIS tesztet.

• „B” helyzetben szintén hipnózis történt, ellenben itt a feladatok idejére a hipnotizőrt felváltotta 
egy vizsgálatvezető, így a vizsgálati alany a VIS tesztet a vizsgálatvezetővel töltötte ki. 17 diád, 
84 helyzetben dolgozott a VIS teszten.

• „C” helyzet éberen zajlott,  a hipnotizőr végig, a feladatok idejére is, a kísérleti  helyiségben 
maradt. Ebben a felállásban 21 diád, 105 helyzetben oldotta meg a VIS tesztet.

• „D”  helyzet szintén  éberen  zajlott,  ám  a  feladatok  idejére  a  hipnotizőrt  felváltotta  a 
vizsgálatvezető, így vele végezte el a vizsgálati alany a VIS tesztet. 18 diádnál, 89 helyzetben 
végeztük el a VIS tesztet.

Mivel  a  VIS  operacionalizálása  a  két  kutatásban  megegyezett,  a  továbbiakban  a  kialakult  eljárás 
részletes bemutatását a két kutatás együttes tükrében mutatom be.  

1.  számú  ábra:  Az  "Affektív  prozódia  éberen  és  hipnózisban:  összehasonlító  vizsgálatok" 
kutatássorozat designjának áttekintő táblázata (Gősiné-Greguss, 2008). A VIS eljárása a megoldandó 
feladatok között található, az ábrában „Képzeleti feladat (VIS)”-ként jelezve.  

„A” FELTÉTEL „B” FELTÉTEL „C” FELTÉTEL „D” FELTÉTEL

Idő
(kb.) HIPNÓZIS ÉBER

1’ (vizsgálati alany a kísérleti helyiségben várja a 
hipnotizőrt)

(vizsgálati alany a kísérleti helyiségben várja a 
hipnotizőrt)

5’ Raport Raport

15’ SHSS-C indukció Zenei összeállítás meghallgatása a hipnotizőrrel

35’-
40’ SHSS-C próbák

„Éber” feladatok
1. Lateralitás – (3’)

2. Érzelemmegítélés: mondatok – (4’)
3. Érzelemmegítélés: arcok – (3’)

4. Implicit tanulás – (6’)
5. Szemekből olvasás teszt (SZOT) – (6’)

6. Stroop-teszt – (3’)
7. Hamis mosoly teszt – (5’)

8. Zenemegítélés – (6’)

30” Hipnotizőr raportot 
átadja, kimegy

„Hipnotizőr” raportot 
átadja, kimegy

30” --- Vizsgálatvezető bejön --- Vizsgálatvezető bejön
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2’ GSS 1 szövegfelolvasás 
(hipnotizőr)

GSS 1 szövegfelolvasás 
(vizsgálatvezető)

GSS 2 szövegfelolvasás 
(hipnotizőr)

GSS 2 szövegfelolvasás 
(vizsgálatvezető)

2’ GSS szabad felidézés GSS szabad felidézés GSS szabad felidézés GSS szabad felidézés

4’
14’
5’

„GSS” feladatok
Keret-feladat

Képzeleti feladat 
(VIS)

Ekman 
érzelemfelismerési 

feladat

„GSS” feladatok
Keret-feladat

Képzeleti feladat 
(VIS)

Ekman 
érzelemfelismerési 

feladat

„GSS” feladatok
Keret-feladat

Képzeleti feladat 
(VIS)

Ekman 
érzelemfelismerési 

feladat

„GSS” feladatok
Keret-feladat

Képzeleti feladat 
(VIS)

Ekman 
érzelemfelismerési 

feladat

5’
GSS Tesztelés 
(eldöntendő 20 kérdés 
2x egymás után)

GSS tesztelés 
(eldöntendő 20 kérdés 
2x egymás után)

GSS tesztelés 
(eldöntendő 20 kérdés 
2x egymás után)

GSS tesztelés 
(eldöntendő 20 kérdés 
2x egymás után)

30” vizsgálatvezető raportot 
visszaadja, kimegy

vizsgálatvezető raportot 
visszaadja, kimegy

30” Hipnotizőr bejön „Hipnotizőr” bejön

3’ Dehipnózis Utózene

5’-
10’ Kikérdezés Kikérdezés Kikérdezés Kikérdezés

15’

Kérdőívek kitöltése:
ABS (Hipnotizőrre)

PCI
DIH (Hipnotizőrre)

Megbeszélés, engedély

Kérdőívek kitöltése:
ABS (Hipnotizőrre)

PCI
DIH (Hipnotizőrre)

Megbeszélés, engedély

4.5. A vizsgálati helyzet

A vizsgálatok a külső befolyásoló hatások kizárása érdekében standard és viszonylag  ingerszegény 
vizsgálati körülmények és technikai feltételek mellett (hangtompítás, megvilágítás, fotel, szék, laptop, 
hangfalak) az ELTE Affektív Pszichológiai Intézeti Központ (APIK) kísérleti helyiségében történtek. 

A  vizsgálat  körülményeiről  szóló  előzetes  tájékoztatás  után  a  vizsgálatvezetők/hipnotizőrök  és  a 
vizsgálati alanyok egyaránt kitöltötték a beleegyező nyilatkozatokat (lásd a 5. számú Melléklet).

A kísérleti helyiségben, éber helyzetben a VV/H és az A együttesen végighallgattak egy 16 perces előre 
összeállított zenei anyagot, mely hét eltérő műfajú és hangulatú zeneszámot tartalmazott. Ez a zenei 
összeállítás  időben  egybeesik  a  hipnózis  vizsgálati  helyzeteknél  a  hipnózis  indukcióval.  Hipnózis 
helyzetben a zenei összeállítás helyett a raport és az indukció segítette meg az összehangolódást. Ezt 
követően standardizált forgatókönyv alapján a VV/H-k egy próba-, majd öt valós vizsgálati motívumot 
olvastak fel,  hogy megismerhessük mindkét  személy képzeleti  munkáját.  A forgatókönyvet  a 11.6. 
számú Melléklet tartalmazza. Egy motívum felolvasása után 20 másodpercet töltöttek az A-k csukott, a 
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VV/H-k nyitott szemmel, amíg átélték a motívum által behívott képzeleti képet. Mivel az időt a VV/H 
mérte, az A-nak csupán a hívó motívumra kellett figyelnie. Minden egyes motívum után az interakciós 
feleknek kb. 1 perc állt rendelkezésükre, hogy kitöltsék a VIS tesztet. A teszt megengedő formát követ, 
a teszt kitöltőjének egyéni, kreatív képzeletére építő, standardizált módszer.

4.6. Vizsgálati eszközök

Annak érdekében, hogy megismerjük a VIS kapcsolatát más pszichológiai ismérvekkel, mind a VV/H-
k, mind az A-k kitöltötték a következő teszteket: 

• a képzeleti  tevékenység lemérésére  szolgáló  Képzeleti  Tevékenység Kérdőív (VVIQ; Marks, 
1973) (A teszt kérdéseire szerezhető pontok 16-tól 64-ig terjednek.),

• éber/hipnózis helyzetre alakított Archaikus Bevonódási Skála (ABS; Nash és Spinler, 1989) 19 
tételes  változatának  22  tételes,  az  interakciós  partnerek  között  kialakult  archaikus 
tárgykapcsolat, bevonódás negatív oldalát is vizsgáló verziója (Bányai és mtsai, 1990; Bányai, 
1996) (A teszt kérdéseire adható pontok 1-től 7-ig terjednek.),

• az átélt  módosult  tudatállapot  minőségének vizsgálatára a Phenomenology of Consciousness  
Inventory (PCI;  Pekala,  1982)  magyar  változata  (a  teszt  magyarra  fordítása:  Szabó,  1989), 
melynek  faktor  alapú  értékelése  5  alskála  (Disszociatív  Kontroll,  Pozitív  Érzelem,  Negatív 
Érzelem,  Vizuális  Képzelet,  Belső Figyelmi  Fókusz)  alapján  történt (Varga,  2004) (A teszt 
kérdéseire adható pontok 0-tól 6-ig terjednek.),

• Diádikus Interakciós Harmónia Teszt (DIH; Varga és mtsai, 1999) a helyzetet jellemző megélt 
interakciós egymásra hangolódás feltérképezésére (A teszt kérdéseire adható pontok 1-től 5-ig 
terjednek.),

• Szemekből Olvasás Teszt (SZOT; Baren-Cohen, 2001), az egyén empátia-faktorának mérésére 
(A teszt kérdéseire szerezhető pontok 0-től 36-ig terjednek.). 

A teszteket a 7. számú Melléklet tartalmazza. A VVIQ tesztet a VIS vizsgálati helyzet előtt, a többi 
tesztet a VIS vizsgálati helyzet után töltötték ki a résztvevők, interakciós partnerüktől külön, ABS, PCI, 
DIH,  SZOT sorrendben.  A tesztek  kitöltésével  együtt  az  éber  vizsgálati  helyzet  kb.  egy órát  vett  
igénybe, a hipnózis helyzetben a teljes folyamat kb. 100-120 percig tartott. 

4.7. A VIS azonosítása: a VIS teszt-párok hasonlóságának megítéltetése

Az interakciós szinkronitást egyaránt vizsgálják analitikus és egészleges megítélési módszerekkel (Biró 
és Bányai, 2007). A diádok VIS teszt-párjai hasonlóságának megítélésében módszertani útkeresésünk 
során olyan eljárást igyekeztünk kialakítani, mely praktikus, a gyakorlatban könnyen alkalmazható és 
megismételhető. 

A megítéltetési  módszer kialakítása során felmerült  az analitikus megközelítés.  Ennek felépítéséhez 
olyan,  kb.  20 elemű kategóriarendszerre  lenne  szükségünk,  melynek  kategóriái  elég  egyértelműek, 
illetve  a  megítélők  ugyanazt  értik  egy  kategória  alatt.  A  kapott  anyagot  8-10  megítélővel 
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osztályoztatva,  úgy,  hogy  egy  elem  csak  egy  kategóriába  kerülhet,  validálhatnánk  a  rendszert. 
Megismerve a szakirodalom ezzel kapcsolatos vizsgálatait  (Universal Set of Elements,  May és mtsai, 
2005),  időigényessége  és  a  hétköznapi  gyakorlatban  nehézkes  alkalmazhatósága  miatt  a 
kategóriarendszer  gondolatát  elvetettük.  Az  analitikus  megközelítés  helyett  így  a  megítéltetés 
egészleges módszerének kialakítása mellett döntöttünk. 

A  VIS  mérése  a  VIS  tesztek  hasonlóságának  megítélésével  zajlott.  A  megítéltetés  első  lépésében 
minden egyes helyzetről három független megítélőt kérdeztünk meg, akiknek a megítélési beleegyező 
nyilatkozat kitöltése után, a vizsgált diádok VIS tesztjeinek hasonlóságáról kellett véleményt alkotniuk. 
A megítélési beleegyező nyilatkozatot a 5.5. számú Melléklet tartalmazza. A három független megítélő 
segítségével  vizsgálhattuk  az egyetértést,  illetve  a  véletlennél  magasabb találatot.  Az instrukcióban 
nem adtunk azzal kapcsolatban támpontot, hogy mi alapján hozzanak ítéletet a független megítélők. 

A VIS operacionalizálásának kialakítása  során a  diádok rajzainak és leírásának hasonlóság alapján 
történő  megítélésekor három eltérő  eljárással  dolgoztunk,  hogy megismerhessük  a  legoptimálisabb 
operacionalizálási folyamatot. 

• Az általunk  4:4esnek elnevezett helyzetben három független megítélő döntött. Itt 4 vizsgálati 
alany ugyanazon motívumra adott rajzát és leírását 4 VV/H rajzzal és leírással összehasonlítva 
ítéltettük meg.

• Az 1:4es egyéni helyzetben a megítélők külön helyzetben egyénileg döntöttek. Itt 1 vizsgálati 
alany rajzát és leírását 4 ugyanazon VV/H ugyanazon motívumra adott rajzával és leírásával 
összehasonlítva ítéltettük meg, ahol egy volt közülük a valós pár. 

• Az 1:4es csoportos helyzet ugyanúgy zajlott, mint a fent elemzett 1:4es egyéni helyzet, csupán 
itt a megítélők egyszerre, egy helyszínen, papíron, egymás választását nem ismerve döntöttek.

 
A  teljes  kutatás  attitűdjének  megfelelően  az  alanyra  fókuszáltunk,  ezért  választottuk  az  1:4es 
helyzeteknél az ő rajzát és leírását „1”-nek, s ugyanazon VV/H rajzaiból és leírásaiból állítottunk mellé 
4-et. 

A különböző megítélési helyzetek instrukcióit a 8.1. számú Melléklet tartalmazza.
 
A  csak  éber  helyzetekkel  dolgozó  első  kutatásban  a  legoptimálisabb  megítéltetési  módszer 
kiválasztásához a megítéltetési folyamatot kettébontottuk. A fentebb vázolt három módszert a kapott 
mintának  egy rész-mintáján  mértük  be,  ahol  a  teljes  minta  (a  teljes  minta:  48 diád  x  5 db  eltérő 
motívum, N=240)  4x5 helyzetét  (n=20) választottuk ki.  A 20-as szett úgy alakult  ki,  hogy minden 
vizsgálatvezetőtől  választottunk  egy  alanyt,  különböző  motívumokkal.  A  mintavételt  bemutató 
táblázatot a 8.2. számú Melléklet tartalmazza.

A  három  eltérő  módszer  közül  a  4:4es  megítéltetési  eljárás  nem  bizonyult  megfelelőnek,  ezért  a 
későbbi vizsgálatokból elhagytuk ezt a változatot. Ennél az alternatívánál az ingeranyag beláthatatlan 
mennyiségűnek bizonyult a megítélők számára. Az esetek jelentős többségében a megítélők kifáradtak, 
nem nézték végig, illetve nem olvasták el az összes anyagot. 

Az  egyéni  és  a  csoportos  1:4es  megítéltetés  eredménye  nem tért  el  lényegesen  egymástól.  A két 
mintavételi eljárásban nyert nyers megítélési pontok egymással páronként szignifikánsan korrelálnak. 
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A próba (Kendall’s tau korreláció) értéke 0,575, szignifikancia szintje 0,004. A későbbiekben mindkét 
alternatíva alkalmazható.

A megítéltetés során a megítélőnek hasonlóság alapján kellett rangsorolnia az általa értékelendő VIS 
teszteket. Abban az esetben, mikor mind a három független megítélő a valós diád VIS tesztjeit találta a 
leginkább hasonlónak, és így mindhárman az első helyre rangsorolva 1 pontot adtak az adott tesztnek, a 
diád VIS teszt-párja 3 pontot ért el. Abban az esetben, mikor mind a három független megítélő a négy 
lehetőség közül a legkevésbé hasonlónak értékelte a valós diád VIS tesztjeit, és így mind a hárman 4 
pontot adtak, a diád VIS teszt-párja 12 pontot ért el. Egy diád VIS teszt párja a legerősebb esetben 3 
pontot, legkevésbé hasonlónak megítélve 12 pontot érhetett el. Ezeket az értékeket neveztük el VIS 
értéknek, amely az adott diád VIS teszt-párjának a megítéltetés során nyert pontszámát jelenti. 

Magas VIS értéknek a 3 és a 4 pontot tekintettük. Előbbi esetben minden megítélő a leghasonlóbbnak, 
utóbbi esetben két független megítélő a leghasonlóbbnak, egy megítélő a második leghasonlóbbnak 
értékelte a diád VIS teszt-párját. 

A megítélés megbízhatósága érdekében azoknak a diádoknak a VIS teszt-párjait, melyek magas VIS 
értéket (3 vagy 4 pontot) értek el a megítélés során, három új független megítélővel egy re-tesztben újra 
bemértük. A re-tesztet csoportos formában végeztük el, időtakarékosság miatt. A re-teszthez a valódi 
képpárt  meghagytuk,  és a többi  képet és a hozzájuk tartozó szöveget  adott  VV/H által,  ugyanazon 
motívumra  készített  új  képeivel  és  szövegeivel  helyettesítettük  be,  tovább  szigorítva  ezzel  a  VIS 
azonosításának kritériumrendszerét. 

Azokat a helyzeteket, amelyek a megítéltetés során mind a tesztben, mind a re-tesztben magas VIS 
értéket értek el, úgy tekintettük, hogy megvalósult a VIS. A továbbiakban ezeket  VIS pozitív (VIS+) 
helyzetnek neveztük el, hiszen adott diádnál adott motívumnál külső megfigyelők egybehangzóan vagy 
közel  egybehangzóan  ismételten  megbízhatóan  azonosították  a  képzeleti  tevékenység  rögzített 
nyomának harmonizációját. (A VIS+ helyzetre mutat egy példát a 2. számú ábra.) Azokat a diádokat, 
amelyek együttes életében megvalósult legalább egy VIS+ helyzet, VIS+ diádoknak tekintjük.

2.  számú ábra:  Példa  egy VIS+ helyzetre.  Az első  csoportban  egy VIS+ teszt  látható,  a  második 
csoportban ugyanennek a tesztnek a re-tesztje. Az első tesztnél, a legfelső sorban látszik a vizsgálati  
alany „völgy” motívumra adott rajza és leírása, az alsóbb sorokban ugyanazon vizsgálatvezető négy 
eltérő helyzetben „völgy”  motívumra adott rajzai és leírásai.  Az alany rajzának és leírásának valós 
párja a legalsó sorban a harmadik rajz és leírás.
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Magas hegyek, kék ég, kis folyó a völgyben, egy kis falu a völgyben.

Egy hegyek között fekvő kis falut képzeltem el.

Ausztriai Alpok egyik völgyének szélén fotózom a barátnőm
Szilícium völgy – számítógépes alkatrészek egy nagy gödörben

Dombok, völgyek váltják egymást. Az egyik domb mögött 
ott bujkál a nap is, a felhők néha eltakarják, de néha kiderül.

Folyó a hegyek között, rajta egy hajóval, 
a folyó a hegyek között tűnik el.

A re-tsztnél a legfelső sorban látszik a vizsgálati alany ugyanazon VIS tesztje, a „völgy” motívumra 
adott rajza és leírása, az alsóbb sorokban ugyanazon vizsgálatvezető négy eltérő helyzetben „völgy” 
motívumra adott rajzai és leírásai, köztük az előző tesztben is mutatott valós pár, a középső sorban a 
második rajz és leírás.

Magas hegyek, kék ég, kis folyó a völgyben, egy kis falu a völgyben.

Magas hegyek között folyó patakot láttam. Egy hegyek között fekvő kis falut képzeltem el.

Egy nyugodt helyet képzeltem el sok hegy között, ahol áll 
egy faház a semmi közepén.

Egy kis falu magas hegyek között. Süt a nap. Tavasz 
van, nyílnak a virágok, gyerekek virágot szednek.
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4.8. A VIS standardizált kutatási eljárásának etikai oldala

A kutatás  menetének összeállításánál  a humanista  etika vezetett,  melynek központi  értéke maga az 
ember.  A  vizsgálatok  során  figyelembe  vettem  a  főbb  etikai  alapelveket,  így  a  jótékonyság,  a 
személyek iránti tisztelet és az igazságosság normáját (Varga, 2009). 

Mivel a téma, mind a képzeleti tevékenységből adódóan, mind a szinkronjelenségek jellege miatt intim, 
az értékítélet-mentes attitűd kutatásunk felépítésében és megvalósításában alapvető feltétel a szakma és 
a résztvevők irányában egyaránt. Ennek tükrében történt az informált beleegyezés kialakítása is, illetve 
a  pszichológiai  kutatásokban  elvárt  titoktartás  és  biztonságos  adatkezelés.  Az  alanyok  és  a 
vizsgálatvezetők/hipnotizőrök  írásos  beleegyezésüket  nyújtották  az  adatok  akár  szó  szerinti 
tudományos felhasználásához is. 

Az  összeférhetetlenség  okán,  az  alanyoknál  kizártuk  annak  lehetőségét,  hogy  pszichológia-szakos 
hallgatók  kerülhessenek a  vizsgálati  személy szerepébe.  Felnőtt  személyeket  kértünk fel,  akik nem 
álltak ismeretségben a vizsgálatvezetőkkel/hipnotizőrökkel. 

A  tájékoztató  formulák  megfogalmazásánál  ügyeltünk  az  érthetőségre,  a  kulcsüzenetek  tiszta 
megjelenítésére.  A  végső  formát  próba-tájékoztatók  előzték  meg.  A  kutatás  során  alkalmazott 
Beleegyező formulákat lásd a 5. számú Mellékletben.

A tájékoztatott beleegyezés segíti a vizsgálati alanyokat autonómiájuk megőrzésében (Varga, 2008). 
Mind az alanyt, mind a vizsgálatvezetőt informáltuk a vizsgálat körülményeiről, a kutatásért felelős 
személyekről és utolérhetőségükről, az adatok biztonságos adatkezeléséről. Meghagytuk a személyek 
döntési  szabadságát,  teret  adva  a  lehetséges  kérdéseknek  és  a  vizsgálattól  való  esetleges 
visszavonulásnak. Mivel a tájékoztatás valójában már a vizsgálat részét képezte, hiszen itt találkoznak 
először a vizsgálati alanyok a kutatással, kiemelt fontosságú az ebben a helyzetben mutatott attitűd. Az 
alanyoknak  mérlegelnie  kell  tudnia  a  vizsgálattal  járó  kockázatokat  és  előnyöket,  hogy  mindezek 
tükrében  hozhasson  érdemi  döntést,  részt  kíván-e  venni  a  folyamatban.  Folyamatos  jelleggel 
biztosítottuk  a  vizsgálati  személyek  számára  a  kölcsönös  kommunikációt,  amibe  beletartozott  egy 
későbbi válaszadás lehetősége is. Érdekesség, hogy az első kutatásban a felvételek idején az alanyok 
többsége jelezte, hogy szeretne szóbeli előadást az eredményekkel kapcsolatban, ám ezen az alkalmon 
a vizsgálati alanyok közül senki sem jelent meg. 

A tájékoztatás során nem tértünk ki a vizsgálattal járó motiválásra. Ennek oka, hogy nem terveztünk 
semmilyen kézzelfogható jutalmat az alanyok számára.

A tájékoztatott beleegyezés során valamilyen információ csupán indokolt esetben elhagyható (Varga, 
2008).  A vizsgálat  eredményességével  ellentétesen  hatott  volna,  ha  a  diádok  résztvevői  ismerik  a 
vizsgálat  valós  célkitűzését,  ezért  fedőtörténetet,  majd  a  vizsgálat  lefolytatása  után  utólagos 
tájékoztatást  alkalmaztunk,  ahol  az  alanyokat  egyénenként  részletesen  tájékoztattuk  a  kutatás  igazi 
céljáról.  A  fedőtörténet  kialakításánál  ügyeltünk  arra,  hogy  illeszkedjen  a  vizsgálat  menetéhez, 
megközelítse a kutatás valódi szándékát (Szokolszky, 2004). A fedőtörténetet a Beleegyező nyilatkozat 
tartalmazza, lásd a 5. számú Melléklet. 
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Az  első,  kizárólag  éber  helyzetekkel  dolgozó  kutatásban  a  vizsgálatvezetők  szerepében 
pszichológushallgatók  dolgoztak.  A kutatás  vezetőjeként  rendszeresen  és  részletesen  átbeszéltem a 
hallgatókkal  minden  eseti  helyzetet,  mind  előzetesen,  mind  a  folyamattal  párhuzamosan,  mind  a 
vizsgálatok  lefolytatása  után.  A  kutatás  etikai  oldalát  érinti  az  a  tény,  hogy  mindegyik  hallgató 
rendkívül lelkesen állt munkába, így még inkább figyelnem kellett arra, hogy ők maguk se sérüljenek a 
folyamatban.  Etikai  szempontból  azt a kérdést emelném ki,  hogy bár átbeszéltük ezzel  kapcsolatos 
félelmeiket,  a  hallgatók  mégis  sokszor teljesítményhelyzetként  élték  meg a bemérési  vizsgálatokat. 
Sokat köszönhetek ezeknek a visszajelzéseknek. A módszertant és az eredmények értékelését is ennek 
fényében építettem fel, ügyelve az objektivitás, a „minden úgy jó, ahogy érkezik” hangsúlyozására. A 
második  kutatásban,  melyben  éber  és  hipnózis  helyzeteket  egyaránt  vizsgáltunk,  már  kialakult 
módszertannal  dolgoztunk.  A  standardizált  eljárás  részeként  itt  is  megtörtént  mindkét  oldal 
informálása, a vizsgálat valós célját, mindkét kutatásban, a hipnotizőrök/vizsgálatvezetők a sorozatos 
vizsgálati helyzetek után ismerték meg.

Az  első  kutatásban,  az  operacionalizálás  kifejlesztésének  részeként,  részletes  írásbeli 
élménybeszámolót kértem a vizsgálatvezetőktől. 

„Először is nagyon sok pozitív élménnyel és tapasztalattal lettem gazdagabb a vizsgálat lefolytatása  
során. Korábban csak kérdőíves vizsgálatokban vettem részt az egyetemen, így ez a terület teljesen új  
volt  számomra.  A vizsgálati  alanyok türelme és  (többnyire)  segítőkész  hozzáállása sokszor  meg is  
lepett, hiszen nem tudtam nekik semmilyen ösztönzőt felajánlani a részvételért cserébe.” (Részlet egy 
vizsgálatvezető értékeléséből.)

Az  élmények  feltérképezésével  a  vizsgálatvezetők  is  „alanyként”  vettek  részt  a  folyamatban.  Ez 
jelentős mértékben segített a módszertan kialakításában, továbbá, oktatói minőségemben, a hallgatók 
támogatásában, vezetésében.
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5. A VIS standardizált kutatásának eredményei: éber és hipnózis helyzetek

Az adatok feldolgozását és statisztikai elemzését Microsoft Excel és SPSS számítógépes programokkal 
végeztük3.

5.1. Megítélők közötti egyetértés és design-effect

Az  első  kutatás  során  kristályosodott  ki  a  VIS  operacionalizálásának  teljes  folyamata.  Annak 
érdekében, hogy lássuk, a megítélők VIS+ helyzetre adott pontszámai következetesek, megvizsgáltuk a 
megítélők közötti egyetértést. A megítélések folyamán a független megítélők személye változott. 

Azokban az interakciós helyzetekben, mikor nem valósult meg a VIS (VIS- helyzetek),  mivel nincs 
tényleges  egybeesés,  a  „hagyományos”  megítélők  közötti  (inter-rater)  megbízhatóságnál  nem 
várhatunk el magas korrelációt, hiszen ezekben az esetekben a VIS tesztek megítélésénél kényszerű 
találgatás történt. Ezt az elvi alapon is várható alacsony együttjárást meg is kaptuk. Az első kutatásban 
az összes megítélés közötti együttjárás a Kendall’s tau próba alapján ugyan szignifikáns (p<0,01), a 
próba  értéke  igen  alacsony,  0,15  és  0,2  között  mozog  (N=240).  A  megítélők  közötti  alacsony 
megegyezési érték abból következik, hogy a megítélőknek minden esetben rangsorolniuk kellett, még 
ha legtöbbször csupán kényszerű rangsorról beszélhetünk is. Ezért a VIS azonosításának, egy helyzet 
VIS pozitívvá nyilvánításának folyamatában két lépcsőben, szigorú kritérium mentén haladtunk: azokat 
a helyzeteket, amelyek magas VIS értéket értek el az első megítélésben, re-teszttel újra bemértük, s 
csupán  a  re-tesztben  szintén  magas  VIS  értéket  elérő  helyzeteket  tekintettük  VIS+-nak.  Az  első 
kutatásban az általunk felállított kritérium szerint 240 helyzetből első lépésben 30 helyzet ért el magas 
VIS értéket, mely esetekben a megítélők közötti megegyezés már kellően szignifikánsnak bizonyult. 
Az  adott  három  megítélő  között  párosával  vizsgálva  az  ítéletek  hasonlóságát,  az  eredmények  a 
következők:

• az első és a második megítélő közötti megegyezés khí-négyzet  próbával számolva:  χ2=32,4; 
p<0,001; N=30,

• az első és a harmadik megítélő közötti megegyezés khí-négyzet próbával számolva: χ2=12,84; 
p<0,001; N=30,

• a  második  és  a  harmadik  megítélő  közötti  megegyezés  khí-négyzet  próbával  számolva: 
χ2=42,71; p<0,001; N=30. 

A design-effect kiszámolásához felhasználtuk az intracluster korrelációs elemzést, annak kiszűrésére, 
hogy fellép-e torzító hatás amiatt,  hogy a vizsgálatvezetők, avagy a hipnotizőrök mentén klaszterek 
képezhetőek, mivel egy-egy vizsgálatvezető/hipnotizőr több vizsgálati alannyal is együtt dolgozott. A 
kizárólag éber helyzetekkel dolgozó első kutatásban, a PCI Belső Figyelmi Fókusz értékénél állt elő 
egyedül torzító hatás, ellenben ott eleve nem találtunk kapcsolatot a VIS megjelenésével, így nem vált 
szükségessé  a  design-effect  miatti  korrekció.  A  hipnózissal  és  éber  helyzettel  dolgozó  második 
kutatásban a design-effect (DE) értéke minden esetben 2 alatt volt, így elmondható, hogy sem hipnózis, 
sem  éber  helyzetben  nem  volt  ilyen  torzító  hatás,  tehát  nem  homogenizálja  az  eredményeket  a 

3 A statisztikai számításokban nyújtott segítségéért Füzér Gábornak és Béleczki Nikolettnek szeretnék külön köszönetet mondani.

49



csoporton belül a közös vizsgálatvezető/hipnotizőr. A design-effect számolások részeredményeit a 9.1. 
és 9.2. számú Melléklet tartalmazza. 

5.2. VIS+ arány

Azoknál a diádoknál, ahol a re-tesztnél is 3, vagy 4 pontos VIS értéket ért el a diád VIS teszt-párja, úgy 
értelmeztük, hogy a kapcsolat során kiépült a Vizuális Imaginatív Szinkron. 

A 1. számú táblázat az első kutatásban detektált részletes VIS+ arányokat mutatja. 

1. számú táblázat: VIS+ arány: Első kutatás
Vizsgálati helyzet VIS+ diád VIS+ helyzet Re-teszt: VIS+ diád Re-teszt: VIS+helyzet
Éber (48 diád, 240 helyzet) 23 30 11 13

A kizárólag éber helyzetekkel dolgozó első kutatásban a vizsgált diádok 22,9 %-nál, a helyzetek 5,4 %-
nál találtunk általunk felállított kritérium szerint megítélhető szinkront. 

A 2. számú táblázat a második kutatásban talált részletes VIS+ gyakoriságokat mutatja. 

2. számú táblázat: VIS+ arány: Második kutatás
Vizsgálati helyzet VIS+ diád VIS+ helyzet Re-teszt: VIS+ diád Re-teszt: VIS+helyzet
"A" (21 diád, 104 helyzet) 10 11 5 5
"B" (17 diád, 84 helyzet) 10 14 6 7
"C" (21 diád, 105 helyzet) 11 14 7 7
"D" (18 diád, 89 helyzet) 2 14 2 2

A második kutatásban a VIS+ arány a következőképpen alakult:
• Hipnózisban a hipnotizőrrel („A” helyzet) a vizsgált diádok 23,8 %a, a helyzetek 4,8 %a; 
• Hipnózisban a vizsgálatvezetővel („B” helyzet) a vizsgált diádok 35,3 %a, a helyzetek 8,3 %a;
• Éberen a hipnotizőrrel („C” helyzet) a vizsgált diádok 33,3 %a, a helyzetek 6,7 %a;
• Éberen  a  vizsgálatvezetővel  („D”  helyzet)  a  vizsgált  diádok  11,1  %a,  a  helyzetek  2,2  %a 

bizonyult VIS+-nak.

A második kutatásban lehetőségünk nyílt megvizsgálni néhány esetleges kapcsolatot. 

A tudatállapot függvényében nézve az eredményeket (lásd a 3. számú táblázat), hipnózisban a diádok 
28,9%a,  a helyzetek 6,4%a, éberen a diádok 23,1%a, a helyzetek  4,6 %a bizonyult  VIS+-nak. Az 
eredmények  alapján  a  VIS  megjelenése  nem  kapcsolódik  specifikusan  a  hipnózishoz (χ2=0,2; 
p<0,654; N=20). A 3. számú táblázat a VIS+ diádok és helyzetek konkrét számát mutatja a tudatállapot 
függvényében. 

3. számú táblázat: VIS+ arány a tudatállapot függvényében (Második kutatás)
Vizsgálati helyzet VIS+ diád VIS+ helyzet Re-teszt: VIS+ diád Re-teszt: VIS+helyzet
Hipnózis  ("A","B") (38 diád, 188 helyzet) 20 25 11 12
Éber ("C","D") (39 diád, 194 helyzet) 19 28 9 9
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A  kapcsolat  állandóságának  függvényében  vizsgálva  az  adatokat,  azokban  az  esetekben,  mikor  a 
hipnotizőr végig bent maradt a kísérleti helyiségben és a vizsgálati alannyal együtt töltötték ki a VIS 
tesztet,  a diádok 28,6 %a, a helyzetek 5,7 %a bizonyult  VIS+-nak. Azokban az esetekben, mikor a 
feladatok  idejére  a  hipnotizőrt  váltotta  a  vizsgálatvezető,  a  diádok  22,9  %a,  a  helyzetek  5,2  %a 
bizonyult VIS+-nak. (Figyelemre méltó, hogy ez az arány megegyezik az első kutatás eredményeivel.) 
Az eredmények tükrében kijelenthető, hogy a VIS léte nem függ a kapcsolat állandóságától (χ2=0,8; 
p<0,371; N=20). A 4. számú táblázat a VIS+ diádok és helyzetek konkrét számát mutatja a kapcsolat 
állandóságának függvényében.

4. számú táblázat: VIS+ arány a kapcsolat állandóságának függvényében (Második kutatás)

Vizsgálati helyzet VIS+ diád
VIS+ 

helyzet Re-teszt: VIS+ diád Re-teszt: VIS+helyzet
Hipnotizőr  ("A","C") (42 diád, 209 helyzet) 21 25 12 12
Vizsgálatvezető ("B","D") (35 diád, 173 
helyzet) 18 28 8 9

5.3. A VIS kapcsolata más mutatókkal

A  VIS  kapcsolatát  megvizsgáltuk  az  alanyok  és  a  vizsgálatvezetők/hipnotizőrök  tesztekre  adott 
pontszámával, illetve képzett diádikus értékkel. A diádikus pontszámokat úgy nyertük, hogy az adott 
diádnál  a  vizsgálati  alany  értékéből  kivontuk  a  VV/H  adott  értékét,  és  a  kivonás  összegének 
abszolútértékét  vettük.  Pl.:  ABS(A(DIH)-VV(DIH)).  A  VIS  értékek  más  tesztadatokkal  mutatott 
kapcsolatának  vizsgálatánál  a  teljes  mintát  kétfelé  bontottuk.  Az  egyik  részmintát  azok  a  diádok 
alkották, ahol volt VIS+ helyzet, legalább egy motívum esetében, a másik rész-mintában azok a diádok 
szerepeltek, ahol egy esetben sem volt tapasztalható VIS. A két csoport összevetésében, a kétmintás 
független t-próbát (t)  és több szempontos variancia-analízist (F) alkalmaztuk. Az első és a második 
kutatás összesített táblázatait a 9.3., 9.4. és a 9.5 számú Melléklet tartalmazza.

5.3.1. A VIS kapcsolata a vizsgált vonásmutatókkal

A vonásmutatókat vizsgálva,  nem találtunk összefüggést a VIS és  az interakciós partnerek vizuális 
képzeleti  élénksége (VVIQ, Képzeleti  Tevékenység Kérdőív) és empátia-faktora (SzOT, Szemekből 
Olvasás Teszt) között. A részletes eredmények az 5. ,6. és 7. számú táblázatokban találhatóak. 

5. számú táblázat: Az alanyok (A), a vizsgálatvezetők (VV) és a diádok (D) VVIQ és SZOT értékei 
éber helyzetben (Első kutatás)

VIS+

Átlag

VIS+

Szórás

VIS-

Átlag

VIS-

Szórás

t p

VVIQ            

  A:

VV:

D:

61,27

55,91

14,64

8,59

12,61

9,12

61,76

57,00

11,62

8,73

10,98

8,02

0,163

0,259

-0,988

0,872

0,799

0,339
SZOT             

                           A: 24,36 5,41 24,08 4,04 -0,160 0,875
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                           VV:

D:

30,18

6,36

3,66

6,42

28,65

6,95

4,80

4,47

-1,131

0,281

0,271

0,783

6.  számú  táblázat:  Az  alanyok,  a  hipnotizőrök  és  a  diádok  VVIQ és  SZOT értékei  éber/hipnózis 
helyzetben (Második kutatás)

VIS+

Átlag

VIS+

Szórás

VIS-

Átlag

VIS-

Szórás

T p

VVIQ            

  A:

H:

D:

62,86 / 62,20

64,71 / 65,80

6,43 / 9,6

10,54 / 12,13

4,07 / 6,57 

5,97 / 6,77 

61,21 / 61,63

66,29 / 65,75

8,64 / 7,38

9,73 / 9,38

4,83 /4,01

6,88 / 6,58 

-0,36 / -0,11

0,74 / -0,02

0,72 / -0,66

0,73 / 0,91 

0,47 / 0,99

0,48 / 0,52
SZOT             

                           

                           

A:

H:

D:

25,00 / 27,20

25,14 / 25,40

4,71 /6,20

3,51 / 5,26

4,26 / 6,03

2,87 / 5,26

27,00 / 26,06

27,93 / 27,50

4,36 / 3,94

3,86 / 3,38

4,60 / 4,15

3,84 / 2,72

1,15 / -0,58

1,34 / 0,73

-0,22 / -0,92

0,26 / 0,57

0,20 / 0,50

 0,83 / 0,40

7.  számú  táblázat:  Az  alanyok,  a  hipnotizőrök  és  a  diádok  VVIQ és  SZOT értékeinek  variancia-
analízise a vizsgálati helyzet (éber/hipnózis) és VIS függvényében (Második kutatás)

VIS 

F  (1,38)

VIS

p

Helyzet

F (1,38)

Helyzet

p

VIS x Helyzet

F (1,38)

VIS x Helyzet

P
VVIQ            

  A:

H:

D:

0,103

0,226

0,000

0,750

0,637

0,998

0,001

0,030

0,174

0,972

0,864

0,679

0,024

0,257

0,945

0,878

0,615

0,337
SZOT             

                           

                           

A:

H:

D:

0,108

2,417

1,183

0,744

0,128

0,284

0,231

0,003

0,196

0,633

0,957

0,661

1,427

0,048

0,626

0,240

0,828

0,434

5.3.2. A VIS kapcsolata a tudatállapot minőségével

Az első  kutatás  eredményei  szerint,  a  VIS  megjelenése  szignifikánsan  befolyásolja  a  PCI  Pozitív 
Érzelmek Alskálájának eredményeit, vagyis azoknál a diádoknál, ahol tapasztalható volt VIS+ helyzet, 
a  PCI  Pozitív  Érzelmek  Alskáláján  szignifikánsan  inkább  múlja  felül  a  vizsgálati  alany  értéke  a 
vizsgálatvezető értékét (t= -2,093; p < 0,042; N = 48).  (Lásd a 8. számú táblázat.) A mélyebb elemzés 
céljából végrehajtottuk a khí-négyzet próbát is (χ2=0,174; p<0,677; N=48), amelyből láthattuk, hogy 
azoknál a diádoknál, ahol tapasztalható volt VIS+ helyzet, a PCI Pozitív Érzelmek Alskáláján megélt 
érzelmi többlet a vizsgálati alanyok javára írható.

8.  számú  táblázat:  Az  alanyok,  a  vizsgálatvezetők  és  a  diádok  PCI  (z-transzformált)  értékei  éber 
helyzetben (Első kutatás)

VIS+

Átlag

VIS+

Szórás

VIS-

Átlag

VIS-

Szórás

t p
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PCI Disszociált Kontroll 

                           

                           

A:

VV:

D:

-0,04

-0,55

2,93

3,35

2,84

2,81

0,26

-0,82

3,10

3,03

2,41

2,52

0,264

0,496

0,171

0,795

0,627

0,866
PCI Pozitív Érzelmek 

                           

                           

A:

VV:

D:

0,01

-0,22

3,81

2,64

3,25

2,96

0,52

-0,46

2,36

2,51

1,82

1,67

0,571

-0,324

-2,093

0,576

0,748

0,042*
PCI Negatív Érzelmek 

                           

                           

A:

VV:

D:

-0,38

0,24

2,12

1,49

2,25

2,22

-0,38

0,43

1,57

1,27

2,29

1,58

-0,005

0,237

-0,763

0,996

0,816

0,459
PCI Vizuális Képzelet       

                           

                           

A:

VV:

D:

0,24

-0,23

2,08

0,93

1,67

1,21

0,56

-0,57

2,08

0,93

1,64

1,10

1,024

-0,599

0,013

0,320

0,558

0,990
PCI Belső Figyelmi Fókusz 

                            A:

VV:

D:

-0,28

-0,07

1,25

1,32

1,51

1,15

0,19

-0,09

1,34

1,32

1,27

0,96

1,049

-0,036

0,239

0,309

0,972

0,814

Az átélt  módosult  tudatállapot minősége (PCI) kapcsán, az eredmények azt mutatják,  hogy a VIS+ 
diádoknál  a  VIS-  diádokhoz  viszonyítva  éberen  a  hipnotizőrök  szignifikánsan  kisebb  mértékben 
számolnak be a PCI Disszociált Kontroll Alskálájának élményeiről (t=2,198; p<0,041; N=21). Ettől 
eltekintve sehol nincs szignifikáns eltérés a VIS+ és VIS- esetek között a MTÁ élmények terén. Az 
eredmények alapján tehát elmondható, hogy a VIS léte függetlennek tűnik az alany és a hipnotizőr 
módosult tudatállapotától. A részletes eredmények a 9. számú táblázatban találhatóak.

9. számú táblázat: Az alanyok, a hipnotizőrök és a diádok PCI (z-transzformált) értékei éber/hipnózis 
helyzetben (Második kutatás)

VIS+

Átlag

VIS+

Szórás

VIS-

Átlag

VIS-

Szórás

t p

PCI Disszociált Kontroll 

                           

                           

A:

H:

D:

-0,92 / 5,21

-3,23 / -1,32

3,14 / 6,63 

2,72 / 3,62

1,30 / 4,33

2,42 / 4,81

-0,14 / 3,67

-1,33 / -1,33

2,42 / 6,44

2,68 / 3,22

2,66 / 3,87

2,11 / 3,16

0,63 / -0,91

2,20 / -0,01

-0,70/ -0,10

0,54 / 0,38

0,04* / 0,10

0,49 / 0,92
PCI Pozitív Érzelmek 

                           

                           

A:

H:

D:

-0,79 / 1,69

-0,85 / 0,33

1,45 / 2,74

1,92 / 2,38

1,23 / 3,43

1,74 / 1,74

-0,50 / 1,09

-0,74 / -0,75

1,86 / 2,62

2,14 / 2,69

1,87 / 1,96

1,22 / 2,19

0,31 / -0,44

0,14 / -0,90

0,64 / -0,11

0,76 / 0,66

0,89 / 0,38

0,53 / 0,92
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PCI Negatív Érzelmek 

                           

                           

A:

H:

D:

1,17 / 0,47

0,11 / -0,22

2,09 / 2,18

3,00 / 2,27

1,64 / 1,70

2,79 / 2,39

0,05 / 0,23

-0,78 / 0,33

0,95 / 1,88

1,37 / 1,49

0,34 / 3,33

1,23 / 2,96

-0,94 / -0,28

-1,42 / 0,35

-1,04 / -0,21

0,38 / 0,78

0,20 / 0,73

0,33 / 0,84
PCI Vizuális Képzelet       

                           

                           

A:

H:

D:

0,14 / -0,03

-0,38 / 0,16

1,60 / 1,17

1,23 / 1,30

1,16 / 0,54

0,66 / 0,85

0,05 / 0,84

-0,15 / 0,07

1,09 / 1,28

1,08 / 0,92

1,07 / 1,28

0,69 / 0,95

-0,18 / 1,67

0,46 / -0,23

-1,63 / 0,23

0,86 / 0,11

0,65 / 0,83

0,12 / 0,82
PCI Belső Figyelmi Fókusz 

                            A:

H:

D:

-0,44 / 2,42

-0,88 / -0,88

1,64 / 3,29

1,01 / 1,58

1,37 / 1,66

0,93 / 1,79

0,26 / 1,84

-1,05 / -0,80

1,37 / 2,64

1,04 / 1,25

0,92 / 1,13

1,28 / 1,52

1,46 / -0,86

-0,32 / 0,12

-0,49 / -0,81

0,16 / 0,40

0,75 / 0,91

0,63 / 0,43

Összevetve az éber és a hipnózis vizsgálati helyzetét, az élmény-mintázatra jellemző, hogy az alany 
hipnózisban szignifikánsan magasabb tudatállapot-módosulásról számol be a PCI Disszociált Kontroll 
(F=22,713; p<0,001; N=42), Pozitív Érzelmek  (F=6,194; p<0,017; N=42)  és Belső Figyelmi Fókusz 
(F=29,205;  p<0,001;  N=42)  alskáláinak  eredményei  szerint,  mint  éber  helyzetben.  A  részletes 
eredményeket  a  10.  számú  táblázat  mutatja.  Ebben  a  tekintetben  a  VIS+  és  VIS-  kapcsolat  nem 
mutatott különbséget. 

10. számú táblázat: Az alanyok, a hipnotizőrök és a diádok PCI (z-transzformált) értékeinek variancia-
analízise a vizsgálati helyzet és VIS függvényében (Második kutatás)

VIS 

F (1,38)

VIS

p

Helyzet

F (1,38)

Helyzet

p

VIS x Helyzet

F (1,38)

VIS x Helyzet

p
PCI Disszociált Kontroll 

                           

                           

A:

H:

D:

0,130

0,707

0,195

0,721

0,406

0,662

22,713

0,733

13,384

0,000**

0,397

0,001**

1,236

0,725

0,067

0,273

0,400

0,797
PCI Pozitív Érzelmek 

                           

                           

A:

H:

D:

0,034

0,473

0,060

0,854

0,496

0,808

6,194

0,686

2,751

0,017*

0,413

0,105

0,299

0,713

0,185

0,588

0,404

0,669
PCI Negatív Érzelmek 

                           

                           

A:

H:

D:

1,113

0,047

0,761

0,298

0,829

0,389

0,165

0,244

0,375

0,687

0,624

0,544

0,463

0,839

0,254

0,500

0,365

0,618
PCI Vizuális Képzelet       

                           

                           

A:

H:

D:

1,088

0,033

0,524

0,303

0,857

0,473

0,698

0,956

0,181

0,409

0,334

0,673

1,694

0,170

1,223

0,201

0,682

0,276
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PCI Belső Figyelmi 

Fókusz           

                            

A:

H:

D:

0,020

0,012

0,918

0,890

0,915

0,344

29,205

0,094

9,235

0,000**

0,761

0,004**

2,423

0,086

0,165

0,128

0,770

0,687

5.3.3. A VIS kapcsolata az interakciós mutatókkal

Az interakciós helyzet jellemzőit feltáró általunk vizsgált interakciós mutatók (ABS és DIH) összetett 
képet mutatnak. A részletes eredményeket a 11., 12., 13., 14., 15. és 16. számú táblázat mutatja. 

Az első kutatás eredményeiből látható, hogy a  VIS megjelenése a tendencia szintjén befolyásolja az 
ABS  Negatív  Alskálájának  eredményeit,  tehát  azoknál  a  diádoknál,  ahol  egy  esetben  sem  volt 
tapasztalható  VIS+  helyzet,  tendencia  szinten  az  ABS  Negatív  Alskáláján  inkább  múlja  felül  a 
vizsgálatvezető értéke a vizsgálati alany értékét (t = 1,718; p < 0,097; N = 48). (Lásd a 11. számú 
táblázat.)

11. számú táblázat:  Az alanyok,  a vizsgálatvezetők és a diádok ABS értékei éber helyzetben (Első 
kutatás)

VIS+

Átlag

VIS+

Szórás

VIS-

Átlag

VIS-

Szórás

t p

ABS +            

                            

                            

A:

VV:

D:

39,36

43,36

22,55

21,88

27,56

20,95

46,59

41,97

21,97

17,76

24,78

14,80

1,002

-0,150

-0,085

0,333

0,883

0,934
ABS -  

                            

                            

A:

VV:

D:

3,64

4,36

0,73

2,11

3,11

1,42

3,46

4,59

1,73

0,87

2,59

2,41

-0,271

0,224

1,718

0,791

0,826

0,097

A hipnózis és éber vizsgálati helyzetekkel egyaránt dolgozó második kutatás eredményei szerint (lásd a 
12. és 13. számú táblázat), a résztvevők archaikus bevonódását tekintve (ABS) a VIS+ diádoknál a 
VIS- diádokhoz viszonyítva hipnózisban az alanyok: 

• szignifikánsan  kisebb  mértékben  számolnak  be  az   ABS  Negatív  Alskálájának  érzelmeiről 
(t=2,758;p<0,013; N=21);

• tendencia szinten erősebben számolnak be az ABS Függőségigény Alskálájának érzelmeiről, 
mint a hipnotizőrök (F=3,261;p<0,079; N=42);

• a hipnotizőrrel szignifikánsan hasonló mértékben számolnak be az ABS Negatív Alskálájának 
érzelmeiről (t=3,358; p<0,003; N=21).  

VIS+ kapcsolatban az alany hipnózisban éber helyzethez képest:
• szignifikánsan  magasabb  mértékű  archaikus  bevonódásról  számol  be  (F=18,542;  p<0,001; 

N=42);
• az  ABS  Csodálat  és  Kötődés  Alskálájának  érzelmeiről  szignifikáns  mértékben  magasabb 

szinten számol be (F=17,088; p<0,001; N=42);
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• szignifikánsan  kisebb  mértékben  számol  be  az  ABS  Félelem  a  Negatív  Megítéléstől 
Alskálájának érzelmeiről (F= 5,942; p<0,020; N=42);

• szignifikánsan kisebb mértékben számol be az ABS Függőség Igény Alskálájának érzelmeiről 
(F=18,579; p<0,001; N=42).

A résztvevők archaikus bevonódását vizsgálva (ABS) a VIS+ diádoknál a VIS- diádokhoz viszonyítva 
hipnózisban a hipnotizőrök: 

• tendencia  szinten kisebb mértékben számolnak be az ABS Pozitív  Alskálájának érzelmeiről 
(t=1,885; p<0,075; N=21) (F=3,413; p<0,072; N=42).  

• szignifikánsan  kisebb  mértékben  számolnak  be  az  ABS  Negatív  Alskálájának  érzelmeiről 
(t=2,635;p<0,019; N=21), az ABS Függőségigény Alskálájának érzelmeiről (t=2,431; p<0,025; 
N=21) (F=5,238;  p<0,028;  N=42),  és  az  ABS Félelem a  negatív  megítéléstől  Alskálájának 
érzelmeiről (t=2,657; p<0,016; N=21)(F=4,700; p<0,036; N=42).

Összevetve  a  VIS  létét  és  a  vizsgálati  helyzet  jellegét,  az  eredmények  szerint,  azokban  a 
kapcsolatokban jelenik meg a VIS, ahol a hipnotizőr szignifikánsan alacsony mértékben számol be az 
ABS Félelem a Negatív Megítéléstől Alskálájának (F=4,700; p<0,036; N=42) és az ABS Függőség 
Igény Alskálájának (F=5,238; p<0,028; N=42) érzelmeiről. 

12.  számú táblázat:  Az alanyok,  a  hipnotizőrök és a  diádok ABS értékei  éber/hipnózis  helyzetben 
(Második kutatás)

VIS+

Átlag

VIS+

Szórás

VIS-

Átlag

VIS-

Szórás

t p

ABS +            

                            

                            

A:

H:

D:

39,00 / 72,40

42,86 / 32,60

18,14 / 39,80

12,82 / 16,01

17,33 / 20,19

12,32 / 8,98

41,57 / 71,06

39,07 / 53,94

15,36 / 26,63

15,95 / 27,91

16,77 / 22,58

10,65 / 24,45

0,37 / -1,13

-0,48 / 1,89

-0,54 / -1,16

0,72 / 0,90

0,64 / 0,08

0,6 / 0,26
ABS -  

                            

                            

A:

H:

D:

3,86 / 3,40

3,43 / 3,00

1,29 / 0,40 

1,46 / 0,55

0,79 / 0,00

1,38 / 0,55

3,57 / 5,19

3,86 / 4,13

1,14 / 2,31

1,16 / 2,40

2,41 / 1,71

2,45 / 2,06

-0,49 / 2,76

0,45 / 2,64

-0,14 / 3,36

0,63/ 0,01**

0,66 / 0,02*

0,88 /0,00**
ABS Csodálat és Kötődés 

                            A:

H:

D:

1,49 / 3,53

2,29 / 2,20

0,82 / 1,33

0,38 / 1,37

1,01 / 1,92

0,65 / 0,91

1,71 / 3,27

2,47 / 3,35

0,98 / 1,71

0,72 / 1,74

1,46 / 1,39

1,05 / 1,27

0,73 / -0,31

0,30 / 1,49

0,35 / 0,61

0,47 / 0,76

0,77 / 0,16

0,73 / 0,55
ABS Félelem a Negatív 

Megítéléstől           

                            

A:

H:

D:

2,24 / 3,17

2,00 / 1,16

1,4 / 2,01

1,33 / 0,24

1,03 / 0,36

1,35 / 0,43

2,20 / 3,30

1,47 / 2,13

1,14 / 1,44

1,08 / 1,40

0,65 / 1,30

0,97 / 1,13

-0,06 / 0,37

-1,45 / 2,66

-0,50 / -1,09

0,95 / 0,72

0,16 / 0,02*

0,62 / 0,29
ABS Függőség Igény 

                            

                            

A:

H:

D:

2,07 / 4,55

2,39 / 1,35

1,04 / 3,20

1,21 / 1,74

1,13 / 0,55

0,92 / 1,52

2,41 / 4,22

2,05 / 2,56

1,29 / 1,78

1,23 / 1,60

0,92 / 1,06

0,99 / 1,65

0,60 / -0,40

-0,74 / 2,43

0,56 / -1,70

0,56 / 0,70

0,47 / 0,03*

0,59 / 0,11
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13.  számú  táblázat:  Az  alanyok,  a  hipnotizőrök  és  a  diádok  ABS értékeinek  variancia-analízise  a 
vizsgálati helyzet és VIS függvényében (Második kutatás)

VIS 

F (1,38)

VIS

p

Helyzet

F (1,38)

Helyzet

p

VIS x Helyzet

F (1,38)

VIS x Helyzet

p
ABS +            

                            

                            

A:

H:

D:

0,007

1,666

1,739

0,933

0,205

0,195

18,542

0,115

7,399

0,000**

0,737

0,010**

0,072

3,413

0,737

0,790

0,072

0,396
ABS -  

                            

                            

A:

H:

D:

1,524

1,562

1,623

0,225

0,219

0,210

0,908

0,017

0,042

0,347

0,898

0,839

0,072

0,314

2,189

0,790

0,579

0,147
ABS Csodálat és Kötődés 

                            A:

H:

D:

0,003

1,836

0,502

0,957

0,183

0,483

17,088

0,647

2,768

0,000**

0,426

0,104

0,298

0,957

0,092

0,588

0,334

0,764
ABS Félelem a Negatív 

Megítéléstől           

                            

A:

H:

D:

0,015

0,401

1,273

0,904

0,530

0,266

5,942

0,073

1,506

0,020*

0,788

0,227

0,042

4,700

0,181

0,839

0,036*

0,673
ABS Függőség Igény 

                            

                            

A:

H:

D:

0,000

1,659

1,599

0,994

0,206

0,214

18,579

0,620

8,283

0,000**

0,436

0,007**

0,455

5,238

3,261

0,504

0,028*

0,079

Az interakciós egymásra hangolódást nézve, az első kutatás eredményei  szerint, a VIS megjelenése 
szignifikánsan összefügg a DIH Összhang alskálájának eredményeivel,  vagyis  azoknál a diádoknál, 
ahol  tapasztalható  volt  VIS+  helyzet,  a  vizsgálati  alanyok  szignifikánsan  erőteljesebb  mértékben 
számolnak be a DIH Összhang alskálájának érzelmeiről, mint azoknak a diádoknak a vizsgálati alanyai, 
akiknél  egy esetben sem volt  tapasztalható  VIS+ helyzet  (t=-2,110;  p<0,050; N=48).   (Lásd a 14. 
számú táblázat.)

14.  számú táblázat:  Az alanyok,  a vizsgálatvezetők és a diádok DIH értékei  éber helyzetben (Első 
kutatás)

VIS+

Átlag

VIS+

Szórás

VIS-

Átlag

VIS-

Szórás

t p

DIH Intimitás 

                             

                             

A:

VV:

D:

1,89

1,96

0,727

0,51

0,98

0,530

2,17

1,83

0,686

0,79

0,67

0,610

1,386

-0,426

-0,221

0,178

0,677

0,827
DIH Összhang  

                             A: 4,37 0,51 4,00 0,53 -2,110 0,050*
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                             VV:

D:

3,38

0,991

0,91

0,801

3,53

0,770

0,74

0,488

0,486

-0,867

0,634

0,402
DIH Játékosság 

                              

                              

A:

VV:

D:

3,13

2,73

0,922

0,81

1,16

0,968

3,35

3,09

0,819

0,74

0,79

0,621

0,809

0,972

-0,335

0,431

0,349

0,743
DIH Feszültség 

                              

                              

A:

VV:

D:

1,60

2,29

0,764

0,54

1,21

0,991

1,51

1,79

0,541

0,54

0,83

0,565

-0,499

-1,287

-0,954

0,625

0,221

0,345
DIH Erotika 

                              

                              

A:

VV:

D:

2,18

2,73

1,09

1,08

1,27

0,831

1,95

2,32

0,86

0,78

1,11

0,822

-0,675

-0,949

-0,794

0,511

0,358

0,439

A második  kutatás  eredményei  szerint  (lásd a  15.  és  16.  számú táblázat),  az  interakciós  egymásra 
hangolódást nézve (DIH) a VIS+ diádoknál a VIS- diádokhoz viszonyítva éberen az alanyok:

• tendencia szinten kisebb mértékben számolnak be a DIH Intimitás Alskálájának érzelmeiről 
(t=1,922; p<0,070; N=21),

• tendencia szinten erőteljesebb mértékben számolnak be a DIH Erotika Alskálájának érzelmeiről 
(F=3,359; p<0,075; N=42),

• szignifikánsan  kisebb  mértékben  számolnak  be  a  DIH  Intimitás  Alskálájának  érzelmeiről 
(t=2,135;  p<0,046;  N=21),  a  DIH  Játékosság  Alskálájának  érzelmeiről  (t=2,123;  p<0,047; 
N=21)  (F=6,170;  p<0,018;  N=42)  és  a  DIH  Összhang  Alskálájának  érzelmeiről  (F=5,304; 
p<0,027; N=42),

• szignifikánsan erőteljesebb mértékben számolnak be a DIH Erotika Alskálájának érzelmeiről 
(t=-2,179; p<0,042; N=21).

Az interakciós egymásra hangolódást vizsgálva (DIH) a VIS+ diádoknál a VIS- diádokhoz viszonyítva 
éberen a hipnotizőrök:

• tendencia  szinten  erőteljesebb  mértékben  számolnak  be  a  DIH  Feszültség  Alskálájának 
érzelmeiről (F=3,430; p<0,072; N=42),

• tendencia  szinten  kisebb  mértékben  számolnak  be  a  DIH Erotika  Alskálájának  érzelmeiről 
(F=2,990; p<0,092; N=42).

Az interakciós egymásra hangolódást nézve (DIH) a VIS+ diádoknál a VIS- diádokhoz viszonyítva 
hipnózisban az alanyok:

• szignifikánsan erőteljesebb mértékben számolnak be a DIH Összhang Alskálájának érzelmeiről 
(F=5,304; p<0,027; N=42) és a DIH Játékosság Alskálájának érzelmeiről (F=6,170; p<0,018; 
N=42),

• tendencia  szinten  kisebb  mértékben  számolnak  be  a  DIH Erotika  Alskálájának  érzelmeiről 
(F=3,359; p<0,075; N=42).
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Az interakciós egymásra hangolódást tekintve (DIH) a VIS+ diádoknál a VIS- diádokhoz viszonyítva 
hipnózisban a hipnotizőrök:

• szignifikánsan  kisebb  mértékben  számolnak  be  a  DIH  Erotika  Alskálájának  érzelmeiről 
(t=2,662; p<0,015; N=21);

• tendencia szinten kisebb mértékben számolnak be a DIH Feszültség Alskálájának érzelmeiről 
(t=1,922;  p<0,070;  N=21)  (F=3,430;  p<0,072;  N=42)  és  a  DIH  Erotika  Alskálájának 
érzelmeiről, mint az alanyok (F=3,416; p<0,072; N=42).

15.  számú táblázat:  Az alanyok,  a  hipnotizőrök  és  a  diádok DIH értékei  éber/hipnózis  helyzetben 
(Második kutatás)

16.  számú  táblázat:  Az  alanyok,  a  hipnotizőrök  és  a  diádok  DIH értékeinek  variancia-analízise  a 
vizsgálati helyzet és VIS függvényében (Második kutatás)

VIS 

F (1,38)

VIS

p

Helyzet

F (1,38)

Helyzet

p

VIS x Helyzet

F (1,38)

VIS x Helyzet

p
DIH Intimitás 

                             

                             

A:

H:

D:

1,142

0,136

0,051

0,292

0,714

0,822

8,725

0,987

1,855

0,005**

0,327

0,181

0,993

0,009

0,572

0,325

0,926

0,454

VIS+

Átlag

VIS+

Szórás

VIS-

Átlag

VIS-

Szórás

t p

DIH Intimitás 

                             

                             

A:

H:

D:

1,53 / 2,28

1,63 / 1,88

0,61 / 0,72

0,37 / 0,58

0,59 / 0,83

0,40 / 0,55

1,92 / 2,29

1,74 / 1,94

0,44 / 0,81

0,47 / 0,66

0,58 / 0,72

0,39 / 0,61

1,91 / 0,04

0,40 / 0,17

-0,94 / 0,30

0,07 / 0,97

0,70 / 0,87

0,36 / 0,77
DIH Összhang  

                             

                             

A:

H:

D:

3,43 / 4,28

4,06 / 4,32

0,66 / 0,56

0,62 / 0,33

0,54 / 0,63

0,70 / 0,42

4,03 / 4,01

3,52 / 3,69

0,74 / 0,79

0,60 / 0,51

1,02 / 0,94

0,59 / 0,75

2,14 / -1,10

-1,29 / -1,40

0,27 / 0,64

0,05* / 0,29

0,21 / 0,18

0,79 / 0,53
DIH Játékosság 

                              

                              

A:

H:

D:

2,47 / 3,49

2,57 / 2,46

0,80 / 1,03

0,60 / 0,50

0,93 / 0,82

0,40 / 0,67

3,07 / 2,89

2,48 / 2,08

0,88 / 1,15

0,62 / 0,83

1,01 / 0,87

0,58 / 0,86

2,12 / -1,50

-0,21 / -0,86

0,34 / 0,29

0,05* / 0,15

0,84 / 0,40

0,74 / 0,77
DIH Feszültség 

                              

                              

A:

H:

D:

2,03 / 1,44

1,80 / 1,36

0,63 / 0,40

0,84 / 0,50

0,59 / 0,38

0,75 / 0,32

1,59 / 1,80

1,73 / 2,15

0,49 / 0,93

0,72 / 0,66

0,47 / 0,88

0,37 / 0,79

-1,26 / 1,12

-0,30 / 1,92

-0,47 / 2,16

0,22 / 0,28

0,77 / 0,07

0,65 / 0,05*
DIH Erotika 

                              

                              

A:

H:

D:

3,00 / 1,80

3,00 / 2,40

1,14 / 1,00

0,82 / 0,84

1,29 / 1,52

1,07 / 1,23

2,14 / 2,00

3,14 / 3,94

1,00 / 2,19

0,86 / 0,82

1,17 / 1,00

0,96 / 1,05

-2,18 / 0,48

0,26 / 2,66

-0,31 / 2,13

0,04* / 0,64

0,80 / 0,02*

0,76 / 0,05*

59



DIH Összhang  

                             

                             

A:

H:

D:

0,779

3,603

0,449

0,383

0,065

0,507

4,918

0,486

0,010

0,033*

0,490

0,921

5,304

0,025

0,106

0,027*

0,876

0,746
DIH Játékosság 

                              

                              

A:

H:

D:

0,000

0,545

0,185

0,987

0,465

0,670

3,011

0,644

1,107

0,091

0,427

0,299

6,170

0,196

0,007

0,018*

0,660

0,932
DIH Feszültség 

                              

                              

A:

H:

D:

0,030

2,387

0,778

0,864

0,131

0,383

0,603

0,002

0,237

0,442

0,968

0,630

2,776

3,430

2,376

0,104

0,072

0,131
DIH Erotika 

                              

                              

A:

H:

D:

1,298

4,340

2,106

0,262

0,044*

0,155

5,421

0,058

2,106

0,025*

0,811

0,155

3,359

2,990

3,416

0,075

0,092

0,072
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A VIS és a vizsgált interakciós mutatók kapcsolatát a következő két összefoglaló táblázat mutatja be. 

3. számú ábra: ABS, DIH és PCI eredmények a VIS+ diádoknál a VIS- diádokhoz viszonyítva.  A 
kettős  nyíl  a szignifikáns,  a szimpla nyíl  a tendencia  szintű kapcsolatot  jelzi. A lefelé  mutató nyíl 
jelentése, hogy az adott skála által leírt érzésekről az alany, avagy a hipnotizőr alacsony mértékben 
számol be, a felfelé mutató nyíl pedig magas mértékre utal. 

Alany: Hipnotizőr:

ABS- ABS+

ABS-

ABS Függőségigény

DIH Feszültség

DIH Erotika

Éber:

Hipnózis:

PCI Disszociált 

Kontroll

DIH Intimitás

DIH Összhang

DIH Játékosság

DIH Erotika

4. számú ábra: ABS, DIH eredmények a VIS+ diádoknál a VIS- diádokhoz viszonyítva hipnózisban (az 
éber helyzethez képest). A kettős nyíl a szignifikáns, a szimpla nyíl a tendenciózus kapcsolatot jelzi. A 
lefelé  mutató  nyíl  jelentése,  hogy az adott  skála  által  leírt  érzésekről  az alany,  avagy a hipnotizőr 
alacsony mértékben számol be, a felfelé mutató nyíl pedig magas mértékre utal.

ABS-

DIH Összhang

DIH Játékosság

DIH Erotika

ABS+

ABS Függőségigény

ABS Félelem a negatív megítéléstől

DIH Feszültség

DIH Erotika

Alany: Hipnotizőr:
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5.4. A VIS+ diádok vizsgálata a nemek szerinti eloszlás, a hipnabilitás és a hipnotizőr stílusa 
függvényében

Annak  érdekében,  hogy  megnézzük  a  nemek,  illetve  a  hipnabilitás  mértékének  hatását  a  VIS 
kialakulására, khí-négyzet próbákat alkalmaztunk. A VIS+ diádok részletes eloszlási adatait a 17. és 
18. számú táblázat, a VIS- diádok részletes adatait a 9.6. számú Melléklet tartalmazza.
 
17. számú táblázat: A hipnotizőr-vizsgálati alany VIS+ diádok nemek és hipnabilitás szerinti eloszlása

V
IS

+ 
di

ád
ok

V
iz

sg
ál

at
i h

el
yz

et

A
la

ny
 n

em
e

A
la

ny
 h

ip
na

bi
lit

ás
a

 (S
H

SS
-C

)

H
ip

no
tiz

őr
 n

em
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H1A1 Hipnózis Férfi 7 Férfi 9
H1A5 Hipnózis Nő 3 Férfi 9
H1A34 Hipnózis Férfi 8 Férfi 9
H2A12 Hipnózis Férfi 9 Nő 10
H2A14 Hipnózis Férfi 4 Nő 10
H3A22 Éber Nő 11 Nő 8
H3A23 Éber Nő 10 Nő 8
H3A29 Éber Férfi 7 Nő 8
H1A32 Éber Nő 4 Féfi 9
H1A38 Éber Férfi 12 Férfi 9
H2A11 Éber Nő 7 Nő 9
H4A8 Éber Férfi 8 Nő 9

18.  számú  táblázat:  A vizsgálatvezető-vizsgálati  alany VIS+ diádok  nemek  és  hipnabilitás  szerinti 
eloszlása (A K, KZ, V, R, és L a vizsgálatvezetők kódjai.)
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K (H3) 35 Hipnózis Nő férfi
K (H1) 37 Hipnózis Nő férfi
KZ (H2) 04 Hipnózis Nő Nő
V (H4) 21 Hipnózis Férfi Nő
R (H1) 03 Hipnózis Nő férfi
L (H1) 30 Hipnózis Férfi Nő
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V (H2) 09 Éber Nő Nő
V (H4) 21 Éber Férfi Nő
A nemek befolyásoló szerepe szempontjából az eredmények a következő módon alakultak: 

• Azokban a helyzetekben, ahol a vizsgálati alany a hipnotizőrrel töltötte ki a VIS tesztet, a VIS+ 
diádok nem különböztek  a  VIS-  diádoktól  annak függvényében,  hogy a  diád  tagjai  milyen 
neműek voltak (χ2=0,038; p<0,84; N=42).

• Azokban a vizsgálati helyzetekben, ahol az alany a vizsgálatvezetővel töltötte ki a VIS tesztet, a 
VIS+ diádok nem különböztek a VIS- diádoktól annak függvényében, hogy milyen neműek 
voltak az interakciós felek (χ2=1,35; p<0,24; N=35).

Összesítve azokat a helyzeteket, ahol a vizsgálati alany a vizsgálatvezetővel és a hipnotizőrrel vette fel 
a VIS tesztet, a következőképpen alakult a nemek szerepe a VIS szempontjából:

• A hipnózis  vizsgálati  helyzetekben,  a  VIS+  diádok  tendencia  szintjén  különböztek  a  VIS- 
diádoktól  annak függvényében,  hogy a  diád  tagjai  azonos avagy eltérő  neműek  voltak.  Az 
eredmények  szerint,  a  VIS+  helyzet  jellemzőbben  alakult  ki  különböző  nemű  interakciós 
partnerek között (χ2=3,19; p<0,073; N=38).

• Éber  vizsgálati  helyzetben,  a  VIS+  diádok  nem  különböztek  a  VIS-  diádoktól  annak 
függvényében, hogy milyen neműek voltak az interakciós partnerek (χ2=0,416; p<0,51; N=39).

A hipnabilitás mértékének kategorizálása szempontjából a szakirodalom két irányelvet követ. 

Az engedékenyebb osztályozásban alacsony hipnabilitás értéknek számít a 0-4 pont, közepesnek az 5-
6-7-es  érték,  és  magas  hipnabilitásnak  a  8-12 pontszám.  Ezt  az  osztályozást  követve,  a  vizsgálati 
eredmények  szerint,  a  hipnabilitás  mértéke  nem  befolyásolta  a  VIS  kialakulását.  Az  alanyok 
tekintetében a próba eredménye: χ2=0,28; p<0,86; N=42. Mivel minden hipnotizőr magas hipnabilitású 
volt, a khí-négyzet próbát a hipnotizőrök szempontjából nem lehetett lefuttatni. 

A hipnabilitás szigorúbb kategorizálási rendszere szerint alacsony hipnabilitás értéknek számít a 0-2-ig, 
közepesnek  a  3-9-ig,  és  magasnak  a  10-12-ig  terjedő  pontszám.  Ezt  az  osztályozást  követve,  a 
hipnabilitás mértéke nem befolyásolta a VIS megjelenését a diád életében, sem az alanyok (χ2=3,35; 
p<0,18; N=42), sem a hipnotizőrök szempontjából (χ2=0,105; p<0,74; N=42).

A második kutatásban négy független megítélővel igyekeztünk beazonosítani a hipnotizőr-stílusokat4. 
A stílus-megítélési instrukciókat a 9.7. számú Melléklet tartalmazza. 

Az  eredmények  szerint  a  stílusok  nem  bizonyultak  megbízhatóan  megítélhetőnek.  Az  effektív 
reliabilitás  az  anyainál  0,080,  az  apainál  0,216,  a  testvérinél  -0,015,  a  barátinál  -0,078,  és  bár  a 
szerelmesnél  0,744  volt,  mivel  szinte  mindenkinél  1-et  jelöltek  be  a  megítélők,  padlóhatásról 
beszélhetünk. (Effektív reliabilitás=(4*átlagos r)/(1+(3*átlagos r)), ahol az átlagos r a megítélők stílus-
megítéléseinek átlagos együttjárása.) A részletes eredményeket a 9.8. számú Melléklet tartalmazza.

4 A stílusok beazonosításának statisztikai számításait dr. Gősiné-Greguss Anna Csilla végezte, akinek ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani munkámban nyújtott segítségéért. 
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A mintázatok  teljesebb  megismerése  érdekében,  azoknál  a  VIS+  diádoknál  megnéztük  a  megítélt 
stílusok átlagát és sportátlagát,  ahol a hipnózis úgy történt,  hogy a VIS tesztet  a vizsgálati  alany a 
kísérlet designjának köszönhetően a hipnotizőrrel töltötte ki. Ez a feltétel 5 db VIS+ diádra igaz. A 19. 
számú táblázat mutatja az összes megítélést, ahol a négy független megítélőt az R, G, F és SZ betűk 
jelzik. 

19. számú táblázat: A VIS+ diádok hipnózis-stílusának független megítélései (A táblázatban használt 
R, G, F és Sz a megítélők kódjai.)

V
IS

+ 
D

iá
d

an
ya

i-R

ap
ai

-R

te
st

v-
R

ba
r-

R

sz
er

-R

an
ya

i-G

ap
ai

-G

te
st

v-
G

ba
r-

G

sz
er

-G

an
ya

i-F

ap
a-

F

te
st

v-
F

ba
r-

F

sz
er

-F

an
ya

-S
Z

ap
ai

-S
Z

te
st

v-
SZ

ba
r-

SZ sz
er

-S
Z

H1 A1 4 2 1 6 1 2 1 1 5 1 3 1 1 6 1 5 1 7 5 1
H1 A5 6 2 1 3 1 3 2 1 5 2 5 1 1 3 1 5 1 6 1 1
H1 A34 2 5 1 3 1 1 5 1 3 1 4 1 1 5 1 4 1 2 5 1
H2A12 5 1 1 1 4 6 1 3 2 1 2 5 1 4 1 4 1 5 4 3
H2A14 4 2 1 2 1 3 1 2 5 1 3 1 1 4 1 4 1 2 5 1

A  diádoknál  kiszámoltuk  a  megítélések  átlagát  és  sportátlagát,  elhagyva  a  legmagasabb  és  a 
legalacsonyabb értéket, majd átlagolva a maradék két ítéletet. Az így kapott eredményeket a 20. számú 
táblázat mutatja. A 21. számú táblázat a VIS- diádok megítéléseinek átlagát és sportátlagát mutatja. A 
stílusok azonosításának sportátlag-számolással kapott eredménye szerint, a VIS+ kapcsolatokban anyai, 
vagy baráti hipnózis stílus dominál. Ez az eredmény, egy kivétellel a VIS- kapcsolatokra is igaz. A 
minta  nagyon  alacsony  számú,  ezért  a  megítélési  eredmény  csupán  jelzés  értékű  a  stílussal 
kapcsolatban.  

20. számú táblázat: A VIS+ diádok hipnózis-stílusának megítéléseinek átlaga és sportátlaga. A szürke 
kiemelés a megítélt stílus, és annak sportátlaga.
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H1A1 3,5 4 1,3 1 2,5 1 5,5 5,5 1 1
H1A5 4,8 5 1,5 1,5 2,3 1 3 3 1,3 1
H1A34 2,8 3 3 3 1,3 1 4 4 1 1
H2A12 4,3 5 2 1 2,5 2 2,8 3 2,3 2
H2A14 3,5 3,5 1,3 1 1,5 1,5 4 4,5 1 1
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21. számú tábla:  A VIS- diádok hipnózis-stílusának megítéléseinek átlaga és sportátlaga.  A szürke 
kiemelés a megítélt stílus, és annak sportátlaga.
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H3A22 5 5 1,5 1,5 2,8 1,5 3 2,5 1 1

H3A23 3,8 4 1 1 3 2,5 3,8 3,5 1 1

H3A29 3,5 4 1,3 1 2,5 3 2,5 1,5 3,5 3,5

H3A31 4,5 4,5 2,3 1,5 3,5 4 2,5 1,5 1,3 1

H3A39 2,8 3 2 1 1,5 1 3,8 4,5 1,8 1

H1A32 3 3,5 2,3 1 1,3 1 4 5 1,3 1

H1A38 3 2,5 2 1,5 2 1,5 4,5 4,5 1 1

H2A6 3,3 3,0 1,5 1,5 2,5 1,5 4,5 5,5 1 1

H2A11 3,3 3,5 2,5 1,5 1,8 1,5 3,5 3 1 1

H2A15 4,3 4,5 1,5 1,5 2,5 1,5 3,8 3,5 1,3 1

H2A25 5,3 6,0 1,8 1 2 1,5 3 3,5 2 2

H4A8 4 4,5 3 2 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1

H4A17 2 2,0 3,5 3 1,3 1 4,3 4 1 1

H4A19 3,8 3,5 2,5 2 1,5 1 2,5 2,5 1 1

H4A26 2,8 3,0 3,3 3 1,3 1 3 3 1 1

H4A27 3 3,0 3,3 3,5 1 1 3,3 3 1 1

A  VIS  azonosításának  és  megismerésének  provokált,  standardizált  vizsgálati  eredményei  után  a 
következő  fejezetben  a  spontán  úton  megélt  VIS  élmények  kérdőíves  kutatását  és  vizsgálati 
eredményeit mutatom be.
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6. A VIS fenomenológiájának kérdőíves vizsgálata hétköznapi interakciókban

A  VIS  standardizált  kutatása  mellett  célunk,  hogy  feltérképezzük  a  képi  egymásra  hangolódás 
élményének  intim  oldalát  is,  olyan  területét,  mely  nehezen  átadható,  megfogalmazható  a  tesztek 
szintjén,  laboratóriumi  körülmények  között.  Ezzel  a  formával  kiegészítve  a  standardizált  kutatást, 
eredményesebbé  válhat  a  VIS  élmény-oldalának  megismerése,  hiszen  a  kvantitatív  és  kvalitatív 
módszerek összekapcsolása vezet leginkább a teljes megértéshez (Poole és McPhee, 1994).   

A  kérdőíves  kvalitatív  módszer  erőteljesebben  képes  bemutatni  a  megélt  élményeket,  mint  az 
öntesztelő mérési  eljárások, hiszen az interjúzás során a kérdések nyíltak,  a válaszolónak nem kell 
igazodnia a teszt alkotói által felépített kategóriákhoz (Bartholomew és Horowitz, 1991). A spontán 
élmények feltárására adekvátabb eszköz lehet a nyílt végű kérdésekkel operáló forma. A VIS élmények 
szubjektív megismeréséhez saját fejlesztésű kérdőívet állítottunk össze, melyben rákérdezünk az átélt 
élményre, a VIS helyzeti kontextusára, illetve a további esetleges megjegyzésekre.

6.1. A VIS kvalitatív vizsgálatának módszertana

Az interakciós keretben folytatott, külső megítélés alapján beazonosított standard eljárás provokált, “itt 
és most” jellegével szemben, a VIS kvalitatív vizsgálata egyoldalú, szabad leírást kérő, retrospektív 
módon tárta fel a spontán úton megélt élményeket. 

A VIS fenomenológiai kérdőíves vizsgálatában kutatási kérdéseink a következők voltak:

• A válaszadók milyen kapcsolati kontextusban élték át a VIS élményét? 
• Milyen  helyzetben   tapasztalták  meg  az  interakciós  partnerek  a  vizuális  egymásra 

hangolódás élményét?
• Milyen érzés volt a válaszadóknak az élmény átélése?

6.1.1. Vizsgálati személyek

A saját fejlesztésű VIS Kérdőívet 67 személy töltötte ki. Három válaszadó több élményét is lejegyezte,  
így összesen 71 kitöltött kérdőívet gyűjtöttünk össze. A kényelmi minta kialakítás-miatt a vizsgálati 
populáció összetétele heterogén, az adatgyűjtés folyamata miatt a minta nem reprezentatív.
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6.1.2. Vizuális Imaginatív Szinkron Kérdőív

A  Vizuális  Imaginatív  Szinkron  Kérdőív  saját  fejlesztésű kérdőív,  melyet  kifejezetten  a  VIS 
élményének kvalitatív feltárására alakítottam ki. A kutatás során egyaránt használtuk a kérdőív magyar 
és angol változatát, melyek megtalálhatóak a 10.1. és 10.2 számú Mellékletekben. Az angol változatot 
Fodor Kinga fordította. 

A  kérdőív  a  vizsgálat  céljáról  és  körülményeiről  szóló  tájékoztató  résszel  kezdődik,  melyet  egy 
vizsgálati  beleegyező nyilatkozat  és maga a kérdőív követ.  Demográfiai  kérdéseket  a  kérdőív nem 
tartalmaz, csupán a beleegyező nyilatkozathoz szükséges adatokat, mint a név, elérhetőségi cím, e-mail 
cím és a születési idő. A kérdőív 5 kérdésből áll, kettőre megadott kategóriák alapján kell válaszolnia a 
válaszadónak, a maradék három nyíltvégű kérdésre szabadon kifejtendő választ lehet adni. 

A kérdőív kérdései a következők voltak:

• Átélte-e már Ön a Vizuális Imaginatív Szinkron élményét? 
• Milyen kapcsolati kontextusban volt része az élményben? 
• Interakciós  partnerével  milyen  helyzetben,  szituációban élték meg a Vizuális  Imaginatív 

Szinkron élményét? 
• Kérem, fejtse ki az élményt!  Mi történt?  Milyen érzés volt  Önnek, hogyan élte  meg az 

élményt? 
• Ha felmerült  Önben bármilyen  észrevétel,  megjegyzés  a  témával,  esetleg  a  kérdésekkel 

kapcsolatban, kérem, írja ide őket! 

Minden VIS élményt külön kérdőíven kellett leírni a válaszadóknak. 

6.1.3. Eljárás

Az adatgyűjtés 2007-ben indult. A kérdőív eljutott számos saját ismerőshöz, illetve az elmúlt években 
nálam műhelymunkázó pszichológus-hallgatók által megkeresett válaszadókhoz. A vizsgálati alanyok 
között szerepelnek ELTE oktatók, eltérő szakos egyetemi hallgatók és azok családtagjai, illetve Bácsi 
Boglárka adatgyűjtő munkájának köszönhetően portugál egyetemisták. 2008-ban a Magyar Hipnózis 
Egyesület  regisztrált  tagjai  levélben,  illetve  a 2008-as XIX. Magyar  Hipnózis Találkozó résztvevői 
regisztrációkor kapták kézhez a kérdőívet. Továbbá, a 2008 őszén rendezett “Kutatók Éjszakája” című 
rendezvény “Együtt képekben, képek együttesen” című műhely (Béleczki, Fodor és Varga S., 2008) 
résztvevői töltötték ki a kérdőívet. 

Visszaküldési  hányadost  nem  számoltunk,  mivel  pontosan  nem  tudhatjuk,  hányan  találkoztak  a 
kérdőívvel.  Az  adatgyűjtés  3  évig  tartott,  disszertációmban  az  eddig  beérkező  kitöltött  kérdőívek 
kerültek feldolgozásra.
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A  tartalomelemzés  elvégzéséhez  kialakítottunk  egy  kódoló  lapot,  melyet  a  11.  számú  Melléklet 
tartalmaz.  A kategóriák  kialakításához  a  Diádikus  Interakciós  Harmónia  Kérdőív (Varga  és  mtsai, 
1999; Józsa és mtsai, 2000) skálái adtak támpontot.

A kódoló lap segítségével a VIS kérdőívek a következő kategóriák mentén lettek elemezve:

• kapcsolati kontextus (idegen ember, munkatárs, kliens, ismerős, csoporttárs, barát, rokon, 
családtag, partner, házastárs, egyéb)

• interakciós helyzet (fizikailag egy versus külön helyszín)
• élmény jellege (kellemes / pozitív, vidám / játékos, ijesztő, felemelő / katartikus, furcsa / 

megdöbbentő,  ismerős  /  gyakori,  szavak  nélkül  is  megértjük  egymást  /  összhangban 
vagyunk,  erotikus,  megerősítő  /  biztonság  érzése,  intim  /  meghitt  /  bizalmas,  feszült, 
spirituális / vallásos, egyéb) 

• élmény felidézése keltett érzés (vidámság / öröm, boldogság, jelnek éli meg a kapcsolatról / 
elgondolkoztató, tudatosítani és beszélni róla felszabadító / felvállalható, egyéb, nincs róla 
információ)

• tudatállapot (álom, hipnózis, relaxáció, drog, éber, egyéb, nincs róla információ)

A kódolók a VIS kérdőívek kérdéseire adott válaszok tanulmányozása után válaszoltak a kódoló lap 
kérdéseire. Minden egyes kérdőívről 3-3 független megítélő töltött ki kódoló lapot a megbízhatóság 
érdekében. A kódolók nem pszichológia szakos, felsőoktatási  intézményben tanuló hallgatók voltak, 
akik közül senki nem vett részt a VIS kutatásának eddigi fázisaiban. A megítéltetések elvégzése után a 
kódoló lapok kerültek elemzésre.

6.2. Etikai kérdések a VIS kérdőíves vizsgálatával kapcsolatban

A VIS standardizált kutatásához hasonlóan, a kérdőíves vizsgálat megtervezésében is az értékítélet-
mentes  attitűd  vezetett.  Ennek  tükrében  alakítottam  ki  a  kérdőív  elején  megtalálható  beleegyező 
nyilatkozatot, illetve a kutatás teljes folyamatában érvényesülő titoktartást és biztonságos adatkezelést. 
A  válaszolók  írásos  beleegyezésüket  nyújtották  az  adatok  akár  szó  szerinti  tudományos 
felhasználásához is. 

A VIS jelenségének kérdőíves vizsgálata során esetleges fellépő negatív hatások kivédése érdekében a 
vizsgálatok  során számos ponton elhelyeztem olyan megnyugtató  formulákat,  melyeknek az volt  a 
szerepük,  hogy értékítélet-mentessé  tegyék  a  kutatást.  Egy intim és  egyedi  jelenség esetében  ez  a 
hozzáállás meghatározó jelenséggel bír.

A kérdőívvel egyéni véleményeket, szubjektív megéléseket vizsgáltunk, mely formával rizikófaktorok 
járnak.  Bár  ennek  mértéke  minimálisnak  tekinthető,  hiszen  a  vizsgált  kutatási  populáció  életében 
amúgy  is  megjelenhet  ilyen  mértékű  kockázat  (Varga,  2008),  a  kérdőíves  vizsgálat  esetlegesen 
érzelmileg felkavarhatja az alanyt, úgy, hogy erre nincs felkészülve. A kérdőív teljes szövegét pozitív 
hangvételűre  fogalmaztam  meg,  továbbá,  a  kérdőívet  felvevő  hallgatók  együttes  segítségével, 
hangsúlyoztuk a lehetséges után-követést. 
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A kutatás által keltett rossz érzésként könyvelhetjük el azokat az eseteket is, ha valakit bánt, hogy nem 
élt át a Vizuális Imaginatív Szinkronhoz hasonló élményt. A kérdőív elején részletesen leírtam, hogy 
rendben van, ha valakinek nincs ilyen élménye,  esetleg nem emlékezik rá. Megnyugodtam, amikor 
ezzel kapcsolatos válaszok érkeztek.

„Nem  tudok  felidézni  olyan  helyzetet,  ami  pontosan  megfelel  a  feltett  kérdésnek.  Számtalanszor  
előfordult, hogy egy helyzetben valakivel (méghozzá van olyan ember, akivel ez elég gyakran előfordul,  
és van olyan, akivel soha) ugyanaz a dal, vicc, sztori, stb. jutott eszünkbe, de, hogy a főmotívum egy  
kép lett volna, olyanra nem emlékszem (vagy nem derült ki).” (Részlet egy alany válaszából.)

„Számomra a felidézésben abban van nehézség, hogy néha van amikor világosan emlékszem magára  
az élményre, de a messzeségből visszanézve az csak egy pillanata volt az életemnek, de igen erős érzés-
élményként maradt fenn.” (Részlet egy alany válaszából)

„Biztos vagyok benne, hogy a hozzám közel álló emberekkel már előfordult ilyen élmény, csak ez nem  
került tudatosításra.” (Részlet egy alany válaszából.)

Az alanyokon túl a terapeutákat is igyekeztem megvédeni a túlzott, teljesítményhelyzettel kapcsolatos 
elvárásoktól. 

„…Amikor először történt, nagyon meglepődtem.  Érdekes volt, hogy amikor ment a hipnózis, akkor  
teljesen  természetesnek  tűnt,  hogy  pontosan  tudom,  miről  beszél,  ,,hiszen  látom’’,  és  kijőve  a  
hipnózisból  (ő is, én is:)) jöttem rá, hogy ez valójában nem természetes (vagy ki tudja), hanem inkább  
egy  valódi  ajándéknak éreztem.  Amióta  tapasztaltam,  azóta különösen figyelni  szoktam, és  mindig  
nagyon jó érzés utólag tudni, hogy megvolt ez a fajta összhang, mert jelzi a raport erősségét és a  
terápia  haladását  is,  de  leginkább  az  összhangot.” (Részlet  egy  hipnoterapeuta  vizsgálati  alany 
válaszából.)

A kérdőívekre adott válaszok részben könnyen, részben nehezen kezdtek el megérkezni hozzám. Egy, a 
kutatásban segítő hallgató leveléből idézek: 

„A kérdőívekkel kapcsolatban írok. Megdöbbentő, hogy milyen sok embernek van olyan élménye, amit  
most vizsgálsz, de nem akarják kitölteni a kérdőívet. Nagy a bizalmatlanság. Ilyen élmények általában  
valamilyen spirituális  körhöz, irányhoz is kapcsolódnak, és ha a csoport vezetője nem támogatja a  
kérdőív kitöltését, a csoporttagok nem hajlandóak közreműködni. Nem akarnak infót kiszivárogtatni,  
nem akarják az általuk lebecsült pszichológiát, mint tudományt kiszolgálni, vagy egyszerűen félnek.” 
(Részlet egy, a kutatásban résztvevő hallgató leveléből, beleegyezésével.)

Egy ilyen intim, és több szempontból új téma esetében etikai felelősségem kiterjedt: egyes emberek 
talán  ezen  a  ponton  találkoznak  először  a  pszichológiával,  mint  tudománnyal,  a  szakma  híre  így 
egyszerre épülhet és rongálódhat is. 

Azon az általános felelősségen túl, hogy a vizsgálat tényleges vagy várható társadalmi, tudományos 
értékkel,  hozammal  járjon  (Varga,  2008),  a  kérdőív  privát  jellege  tovább  növelte  személyes 
felelősségemet a kutatásban.  
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„…az  egyik  mondat  közepén  a  barátom  megállt,  hogy  megfelelő  hasonlatot  találjon  valamilyen  
jelenségre („olyan, mint egy”). Ebben a pillanatban úgy éreztem, mintha egy sebes folyású patakba  
nyomták  volna a  fejem,  hirtelen  felgyorsult  az  a jelenet,  amit  lelki  szemeimmel  láttam,  éreztem a  
keresést, a száguldást, és egy újabb pillanat múlva előbukkant egy virág képe – egy villanással később  
pedig a fiú kimondta: „virág”. Nem ijedtem meg, elkezdtem élvezni. A borzongást ugyanúgy éreztem,  
azt  az  izgalmat,  amit  az  élmény  jelent.  Nagyon  felemelő  volt  ilyen  intenzíven  összekapcsolódni  
valakivel/valakinek a fantáziájával vagy nem tudom, mivel. Utána úgy éreztem magam, mint ahogy  
orgazmus  után  érzi  magát  az  ember  –  valahogy  visszazuhan,  kimerülve,  de  mégis  boldogan.  Azt  
hiszem, az a legmegdöbbentőbb benne, hogy az a belső világ, ahol én élek, „megosztódott” egy másik  
emberrel.” (Részlet egy alany válaszából.) 

„Sok-sok ilyen jelenség után mindig megemlékezünk arról, hogy már-már félszavakból is…” (Részlet 
egy alany válaszából.)  

A kutatott téma a válaszadókat elgondolkoztatta önmagukról.
 
„Egyik barátnőm azt mondta ő nem élt még át ilyet,  pedig ő is tart csoportos órát - én azt hittem  
mindenki megél hasonló pillanatokat, főleg óratartóként! Nem emlékszik rá, vagy nem tulajdonít neki  
jelentőséget, vagy mással magyarázza? … Akkor velem miért? Összefügg-e a személyiségemmel? Mi  
ez? Kreativitás? Fantázia?” (Részlet egy alany későbbiekben elküldött véleményéből.)

A  kérdőív  kialakításánál  fontos  elemként  jelent  meg  a  folyamatos  és  kölcsönös  kommunikáció, 
tapasztalatcsere.  Utolsó  kérdésként  lehetősége  nyílt  a  válaszadónak  esetlegesen  felmerült 
megjegyzéseinek, véleményének visszajelzésére. 

„Jó, hogy legálisan le lehet írni ezeket, anélkül, hogy spiritisztának vagy agyalágyultnak néznének.” 
(Részlet egy alany válaszából.)

6.3. A VIS kérdőíves vizsgálatának eredményei

6.3.1. Az adatok feldolgozása

Az adatfeldolgozás első lépéseként a kérdőíveket megszűrtük, és eltávolítottuk azt a három kérdőívet, 
amelyek  hiányosan  voltak  megválaszolva.  A  kérdőívekhez  tartozó  kódoló  lapok  eredményeit 
számítógépre vittük, és gyakorisági elemzést végeztünk a 2 és 3 kódolói megegyezésű válaszokon. A 
kérdőív  gyakorisági  statisztikájának  eredményeit  a  tartalomelemzés  kategóriáiként  mutatom  be,  a 
leggyakrabban előforduló válaszokat oszlopdiagramokon érzékeltetve. Az oszlopdiagramokon egyaránt 
láthatóak a 2, illetve a 3 kódoló által adott ítéletek. A részletes eredményeket a 12. számú Melléklet 
tartalmazza. 
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6.3.2. Gyakorisági eredmények

Az alábbi oszlopdiagramon (1. számú diagram) a kapcsolati kontextusra vonatkozó lehetséges változók 
előfordulási gyakorisága látható. 

1.  számú  diagram:  A  kapcsolati  kontextus  kategóriára  adott  leggyakrabban  előforduló  válaszok 
gyakorisága százalékos eloszlásban (Bordó színnel jelezve a  2 kódoló által, zöld színnel jelezve a 3 
kódoló által adott ítéletek.)
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20  kérdőív  esetében  mindhárom  kódoló,  4  kérdőívnél  két  kódoló  ítélte  úgy,  hogy  a  válaszadó  a 
barátjával élte át a VIS élményét, így ez a leggyakrabban előforduló kapcsolati kontextus. Ezt követi a 
partner/házastárs, családtag, kliens, csoporttárs, ismerős, és végül a munkatárs kategória. 

A kapcsolati kontextus szempontjából a kérdőív tartalmaz olyan kérdést, ahol a válaszadó kategória 
jellegű választ adhat. Számos esetben több interperszonális helyzetet  is jeleztek a válaszadók, mely 
változatosság nem jelent meg a VIS élményének kifejtése során. A kódolók az átélt  élmény leírása 
alapján kódolták a kapcsolati kontextust, ez az oka, hogy egyes esetekben eltérnek egymástól a kódolói 
ítéletek. 

Az  interakciós  helyzet  szempontjából  mutatott  gyakorisági  eredményeket  a  2.  számú  diagram 
érzékelteti.
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2. számú diagram: A fizikai helyszín kategóriára adott leggyakrabban előforduló válaszok gyakorisága 
százalékos eloszlásban (Bordó színnel jelezve a  2 kódoló által, zöld színnel jelezve a 3 kódoló által 
adott ítéletek.)
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47  kérdőív  esetében  mindhárom  kódoló,  10  kérdőívnél  két  kódoló  ítélte  úgy,  hogy  a  válaszadó 
interakciós partnerével fizikailag egy helyszínen tapasztalta meg a VIS élményét.

A 3. számú diagram az átélt élmény jellegének gyakorisági eredményeit mutatja.

3.  számú  diagram:  Az  élmény  jellegének  kategóriára  adott  leggyakrabban  előforduló  válaszok 
gyakorisága százalékos eloszlásban (Bordó színnel jelezve a  2 kódoló által, zöld színnel jelezve a 3 
kódoló által adott ítéletek.)
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Azon  kérdőívek  esetében,  ahol  mindhárom  kódoló  véleménye  megegyezett,  legtöbben  (n=11) 
furcsának vélték a VIS élményét, ezt követte a kellemesnek (n= 7), a szavak nélküli összhangnak (n=6) 
leírt  VIS tapasztalás.  A gyakorisági  sorrend változik,  mikor  két  kódoló  egyetértését  vizsgáljuk.  Itt 
kellemesnek 14 kérdőívet véleményeztek a kódolók, ezt a követi a szavak nélkül is megértjük egymást 
(n= 7), az ismerős (n=7) és a vidám (n=7) kategória. 

A válaszadó válaszadás közben átélt élményeire vonatkozó direkt kérdést nem tartalmazott a kérdőív. 
Ezzel együtt, a kódolás során értelmezhető kategóriának bizonyult az élmény keltette érzés. Az élmény 
felidézése által ébredt érzés gyakorisági eredményeit a 4. számú diagram tartalmazza. 

4.  számú  diagram:  Az  élmény  keltette  érzés  kategóriára  adott  leggyakrabban  előforduló  válaszok 
gyakorisága százalékos eloszlásban (Bordó színnel jelezve a 2 kódoló által, zöld színnel jelezve a 3 
kódoló által adott ítéletek.)
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A válaszoló válaszadás közben átélt élményeire vonatkozóan, azon kérdőívek alapján, ahol a kódolók 
egyértelműen  dönteni  tudtak,  a  leggyakoribb  érzéseknek a  vidámság/öröm (n=8) és  a  jelként  való 
értelmezés/elgondolkodás  (n=5)  bizonyult.  A gyakorisági  sorrend  nem változik  akkor  sem,  ha  két 
kódolói egyetértést nézünk. 

A VIS élményének megtapasztalása közben átélt tudatállapotra vonatkozó gyakorisági adatokat a 5. és 
a 6. számú diagram mutatja.
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5.  számú  diagram:  Az  élmény  alatt  átélt  tudatállapot  kategóriára  adott  leggyakrabban  előforduló 
válaszok  gyakorisága  százalékos  eloszlásban  (Bordó színnel  jelezve  a  2 kódoló  által,  zöld  színnel 
jelezve a 3 kódoló által adott ítéletek.)
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A VIS élménye közben átélt tudatállapotra vonatkozó gyakorisági eredményekből látható, hogy teljes 
kódolói egyetértés szerint, a leggyakrabban éber állapotban (n=40) élték át az élményt a válaszadók. 
Összevonva a módosult tudatállapotokat, 21 esetben értettek egyet a kódolók. A VIS élménye kapcsán 
megélt módosult tudatállapotok gyakorisági sorrendjét a 6. számú diagram mutatja. 

6.  számú  diagram:  Az  élmény  alatt  átélt  módosult  tudatállapot  kategóriára  adott  leggyakrabban 
előforduló válaszok gyakorisága százalékos eloszlásban (Bordó színnel jelezve a 2 kódoló által, zöld 
színnel jelezve a 3 kódoló által adott ítéletek.)
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Azokban  az  esetekben,  ahol  mindhárom  kódoló  egyetértett,  khí-négyzet  próbát  alkalmazva 
megvizsgáltuk a gyakorisági eredményeket: 

• A  kapcsolati  kontextus  szempontjából,  a  válaszadók  jellemzően  intim  interperszonális 
helyzetben élték  át  a  VIS élményét  (barát,  családtag,  partner/házastárs):  χ2=13,52;  p<0,001; 
N=50.

• A  válaszadók  a  VIS  élményét  jellemzően  egy  helyszínen  tartózkodva  tapasztalták  meg: 
χ2=20,76; p<0,001; N=59.

• A  VIS  élményére  jellemző,  hogy  furcsa,  egyben  kellemes  és  összhanggal  jellemezhető: 
χ2=22,89; p<0,001; N=41.

• A válaszadó a VIS kérdőív kitöltésénél jellemzően örömöt élt át, elgondolkoztatta az élmény: 
χ2=4,765; p=0,03; N=17.

• A VIS élményét a válaszadók jellemzően éber helyzetben tapasztalták meg: χ2=5,918; p=0,01; 
N=61.

Összesítve  a  gyakorisági  eredményeket,  a  kvalitatív  vizsgálat  alapján  a  VIS  élményvilágára  a 
következő karakterisztikák jellemzőek:

• A  VIS  élményét  leggyakrabban  intim  interperszonális  helyzetben tapasztalják  meg  az 
interakciós partnerek.

• A VIS élményének átélői többnyire egy helyszínen tartózkodnak.
• A VIS élményét az átélők leggyakrabban furcsának és egyben kellemesnek, összhanggal telinek 

értékelik. 
• Azokban  az  esetekben,  ahol  a  válaszadó  leírta  a  válaszadás  közben  átélt  élményét,  a 

leggyakoribb érzésnek az öröm és az elgondolkozás bizonyult.
• A VIS élményét az interakciós partnerek gyakrabban élik át éber, mint módosult tudatállapotú 

helyzetben.

6.3.3. VIS élmények „szó szerint”

A narratívumok vizsgálata a legjobb módszer az emberi élmények megismerésére, mivel ez az az út, 
ahogy  az  egyén  megéli  és  megérti  élete  történéseit  (Bochner,  1994).  A  kvalitatív  vizsgálat  etikai 
kérdéseinél már idéztem néhány kérdőívből. A  VIS vizsgálati eredményeinek bemutatásának végén 
álljon  itt  néhány  további  idézet  -  kommentár  nélkül  -  a  kitöltött  kérdőívekből,  érzékeltetve  a 
hangsúlyokat, a tapasztalásokat, a megéléseket.

„Ha ugyanaz a kép jelent meg előttünk, először félelmetes volt, hogy valaki a millió lehetőségből pont  
ugyan arra gondoljon, de azután kellemes érzés volt az, hogy mennyire egy hullámhosszon vagyunk.”

„Rendelésemre jött, hipnózist akart, mert nem tudta felidézni, hogy az elmúlt héten hova tett el egy  
nagyobb pénz-összeget. Miután megbeszéltük, hogy mikor, hol emlékszik utoljára arra, hogy meg van a  
pénz, és természetesen a hipnózissal kapcsolatos élményei megbeszélése után belefogtunk a hipnózisba.  
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A mélyítést követően elindultunk visszafele az időben ahhoz az emlékhez, amikor kezében tartotta a  
pénzt,  azzal  a  céllal,  hogy  elteszi.   Ezután  valamilyen  szuggesztiót  mondtam  az  elfeledett  emlék  
felidéződésére,  majd  megkérdeztem,  mit  érez.  Azt  válaszolta,  egy  világos  helyen  vagyok.  Ekkor  
megjelent előttem a saját fürdőszobám képe, ahol kihúzok éppen egy fiókot. Elhessegettem a képet,  
mert azt gondoltam, egy lakásban a legkevésbé a fürdőszoba szokott világos lenni. A továbbiakban nem  
kértem  verbális  visszajelzést,  csak  strukturáltattam  az  élményét.  A  kikérdezéskor  elmondta:  a  
fürdőszobájukban állt, ahová besütött a nap és egy pagoda előtt állva magasra felnyúlik a keze. Éberen  
megfejtve a képet,  van egy pagodára emlékeztető fiókos szekrényük.  (Kérésem ellenére nem jelezte  
vissza az eredményt.) Nem tudtam semmit a lakásuk elrendezéséről, és arról sem, hol kereste eddig a  
pénzt.  A férfival  akkor  találkoztam először,  csak a legminimálisabb anamnesztikus  adatok álltak a  
rendelkezésemre,  amelyek  semmilyen összefüggésben nem voltak az átélt  élménnyel.  Az eddig átélt  
hasonló élményeimben feltételezhető volt bizonyos ismeret, benyomás, ami segíthette a gondolataink,  
érzéseink szinkronizálódását, de itt, ebben a helyzetben ilyen magyarázatot nem tudok adni. Összesen 1  
órát töltöttünk együtt, ebből legalább 30-40 perc volt a hipnózis.” 

„Nagyon nehéz megfogalmaznom, miközben tudom, hogy többször is történik különböző helyzetekben  
ilyen  élmény,  mégis  ezeket  a  pillanatokat  nagyon  nehéz  összeszedni.  Mert  nagyon  rövidek,  néha 
poénosak, máskor meg egészen más érzelmek vagy figyelem társulnak hozzá.”

„...Mikor éberen feltártuk az élményeket, elkezdtem elmesélni, mit láttam. Kliensem nem hitt a fülének:  
hiszem ez éppen az ő kis, vidéki, nyomorúságos házuk. Ő is látta magát ott, és ez a jelenet pontosan így  
történhetett. Így volt berendezve a ház, még a takaró is stimmelt. Soha nem hallottam és nem láttam azt  
a házat, fogalmam sincs, hogyan emlékeztem a kliens emlékeire? Az egységtudat révén – gondolom  
én...”

„Első szentföldi utazásomkor volt  1996 év nyarán… Este van. Felnézek az égre, vajon itt milyen az ég,  
mennyiben más,  mint  pl.  Budapesten? A genezárati  tó  partjánál  vagyunk ekkor,  utazásunk legelső  
napjaiban. Jé, olyan az ég, mintha csodálatos karácsony lenne! Bensőségesen csillognak a fények, a  
gyönyörű bársony-fényes kék  ég!....Tele csillagokkal! Tovább nézem és váratlanul a Holdra pillantva  
(nem egész tele-holdalakú még, de afelé halad) észre veszem Jézus Krisztusunk szinte teljes alakját.  
(Szemben áll, hosszú fehér ruha, hosszú haj - ahogy típusosan ábrázolják, de ahogy én sose szoktam  
elképzelni.  Nem így szoktam látni gondolatban, ha rá gondolok.) Nem akarok hinni a szememnek!!  
Alázattal újra és újra megnézem sokszor egymás után, hogy jól látok-e! Nem tévedek-e? Reális vagyok-
e? Józan-e? De megállapítom, teljesen rendben van velem minden. !! Igen, jól látok!!  Odaszólok egy  
felém jövő szimpatikus társamnak. Kinézem belőle, hogy neki elmondhatom, nézzen  csak fel az égre,  
aztán a Holdra és lát-e valamit, azaz mit lát? Aztán közli velem, hogy Jézust látja a Holdban. Ő is  
ugyan abban a formában látta,  egy az egyben, ahogyan én!! … Csak mi ketten láttuk az élményt!  
Életem egyik legnagyszerűbb élménye volt, melengető, boldogító, biztató.” 

„… főleg a kapcsolatokban vagy a kliensekkel tud működni a dolog. Akkor működik, ha ráállok, azaz  
valamitől odafigyelek- de nem az eszemmel, hanem tényleg a ráállok lenne a helyes kifejezés,  keresem  
a szinonimát: amikor kialakul köztem és a másik között egy energetikai cső – és azon össze vagyunk  
kötve. Egy nagyon intenzív figyelem, azt hiszem, szinte pillanatnyi csőlátással egybekötve. Az érzés:  
fizikailag  libabőr,  (erről  a csoporttagok is  beszámolnak),  bizsergés,  mintha átjárna egy áram(lat).  
Amúgy meg ez a nagy kitágulás, beleolvadás a nemtudommibe, ahol nagy rend van, meg úgy jó ahogy  
van,  meg  egyfajta  biztonságérzet,  szóval  ilyen  meta-feelingek,  meg  persze  a  jóleső  hűha,  meg  
nevethetnék, hogy milyen baromi jól működik ez az egész világ.” 

76



7. Összegzés és értékelés

7.1. Operalizáció és élménymintázat: a VIS kutatási eredményeinek összefoglalása

Vizsgálatsorozatunkban  az  interakciós  szinkronitás  egy  új  válfaját  kezdtük  el  kutatni,  a  Vizuális 
Imaginatív Szinkront (VIS). Eredményeink alapján kijelenthetjük,  hogy a VIS standardizált  éber és 
hipnózis vizsgálati helyzetben egyaránt kiváltható és külső megítélők által megbízhatóan azonosítható. 

A  VIS  olyan  interakciós  szinkronjelenség,  mely  a  képzeleti  tevékenység  külső  megítélő  által  is 
azonosítható harmonizációját jelenti. Azon a jellemzőn túl, hogy jól vizsgálható, a vizuális modalitás 
funkciója  az  emberi  működésmódban  kiemelkedő,  a  képzeletben,  a  humán  tervezésben  betöltött 
szerepe adaptív értékű lehet. 

A VIS kutatásunkban kidolgozott operacionalizálási folyamata éber és hipnózis helyzetben egyaránt 
alkalmazható. A megépített vizsgálati szituáció  standardizált, a leírt környezeti feltételek biztosítása 
mellett könnyen megvalósítható. 

A  VIS  kontrollált  előidézéséhez  beazonosítottunk  egy  inger-szó  listát,  így  a  vizsgálati  alanyokat 
közepes  mértékben  megmozgató,  közepes  képkiváltó  erejű  motívumokkal  dolgozhattunk  a 
fővizsgálatban. A motívumok differenciált  képkiváltó értékének saját kifejlesztésű skálázási eljárása 
standardizált, megismételhető. Vizsgálatsorozatunkban kifejlesztettük a VIS tesztet, mely lehetővé teszi 
külső  megítélő  számára  is  az  interakciós  partnerek  indukált  képzeleti  tevékenységével  kapcsolatos 
szubjektív  élményének  megismerését.  Az  élmény  átélésének  helyzeti  kialakításán  túl,  a  megítélők 
globális  véleményalkotására alapozva kifejlesztettük a VIS strukturált megítélési  folyamatát.  A VIS 
interakciós vizsgálati helyzete megbízható, rögzített körülmények között megismételhető. 

A kizárólag éber helyzetekkel dolgozó első kutatásban a diádok 22,9 %-nál, a helyzetek 5,4 %-nál 
találtunk általunk felállított kritérium szerinti szinkront. 

A  második  kutatásban  négy  eltérő  vizsgálati  helyzettel  dolgoztunk.  A  VIS+  arány  a  helyzetek 
függvényében a következőképpen alakult:

• Hipnózisban a hipnotizőrrel a vizsgált diádok 23,8 %a, a helyzetek 4,8 %a; 
• Hipnózisban a vizsgálatvezetővel  a vizsgált diádok 35,3 %a, a helyzetek 8,3 %a;
• Éberen a hipnotizőrrel a vizsgált diádok 33,3 %a, a helyzetek 6,7 %a;
• Éberen a vizsgálatvezetővel a vizsgált diádok 11,1 %a, a helyzetek 2,2 %a bizonyult VIS+-nak. 

A VIS létének és kutatásának belső reliabilitását növeli az az eredmény, hogy a második kutatás azon 
vizsgálati helyzetében, mikor éberen, a feladatok idejére a hipnotizőrt felváltotta a vizsgálatvezető, a 
diádok  22,9  %a,  a  helyzetek  5,2  %a  bizonyult  VIS+-nak.  Ez  az  eredmény  megegyezik  az  első 
kutatásban talált VIS+ aránnyal.

Annak  érdekében,  hogy  közelebb  kerüljünk  a  VIS  megértéséhez,  megismerhessük  hátterét, 
kutatásmódszertanunkban  további  teszteket  alkalmaztunk.  Ezek  egy  része  az  interakciós  partnerek 
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vonás  jellegű  ismérveit  vizsgálja  (VVIQ,  SZOT),  más  tesztek  a  kapcsolat  milyenségére,  a  megélt 
állapot és a közös élmények jellegére helyezik a hangsúlyt (PCI, ABS, DIH). 

Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a VIS nem hipnózis-specifikus, nem érzékeny a kapcsolat 
állandóságára (könnyen kiváltható új interakciós partnerrel is), nem mutat összefüggést a mért vonás 
jellegű változókkal és a megélt tudatállapot minőségével. 

A VIS+ kapcsolatra éber helyzetben jellemző:
• az alany az interakciót kevéssé intimnek és játékosnak érzi, alacsony mértékű összhangról és 

magas szintű erotikáról számol be,
• a vizsgálatvezető/hipnotizőr alacsony mértékű disszociációról ad számot.

A kizárólag éber helyzeteket vizsgáló, vizsgálatvezetőkkel dolgozó első kutatás eredményei szerint, a 
VIS+ helyzettel jellemezhető interakciók abban térnek el a VIS+ helyzetet nélkülöző interakcióktól, 
hogy  a  vizsgálati  alany  erőteljesebb  mértékben  számol  be  pozitív  érzelmekről  és  összhangról 
interakciós partnerével. Az összhang tekintetében ez az eredmény ellentmond a második kutatás éber 
helyzetben VIS+ kapcsolatra vonatkozó megfigyeléseivel. Értelmezésem szerint az ellentmondás oka a 
második kutatás elrendezésében kereshető. A kutatás elvárás-jellemzőinek köszönhetően, a vizsgálati 
alany más attitűddel volt jelen az éber helyzetekben, ahol „a hipnotizőr végül nem hipnotizálta”, mint a 
kizárólag éber helyzeteket beharangozó és megvalósító első kutatásban. Továbbá, a VIS léte, avagy 
nem-léte  a kapcsolatban,  eszköz lehet  az interakciós  felek számára  az optimális  mértékű egymásra 
hangolódás megélésére, illetve ennek az összehangolódásnak a tudatosítására. 

A VIS+ kapcsolatra hipnózisban jellemző:
• az  alany  alacsony  mértékben  számol  be  az  archaikus  bevonódás  negatív  oldaláról,  magas 

szinten érzékeli interakciós partnerével az összhangot, játékosnak és kevéssé erotikusnak érzi a 
kapcsolatot,

• a vizsgálatvezető/hipnotizőr kis mértékű feszültségről és erotikáról ad számot, kevéssé vonódik 
be a folyamatba, nincs függőségi igénye és nem tart a negatív megítéléstől.

A VIS+ kapcsolat élménymintázatának eredményeire reflektálva:
• szemben  a  hipnózis  helyzetével,  éberen  mintha  működne  az  intimitás-egyensúly:  míg 

hipnózisban a VIS+ kapcsolatra magas szintű összhang és játékosság jellemző, addig ezek a 
jellemzők éberen alacsony mértékűek, 

• tendencia szinten igaz, hogy azokban a kapcsolatokban jelenik meg a VIS, ahol a hipnotizőr 
nem feszült  és alacsony mértékű erotikáról  számol  be: az előző ponttal  párhuzamosan,  míg 
éberen megtartják a felek a „kellő” távolságot, a hipnózis  helyzete „ürügy” lehet az interakciós 
egymásra hangolódásra,

• hipnózisban  az  alany  a  VIS+  kapcsolatot  játékosnak  érzékeli,  a  vizsgálatvezető/hipnotizőr 
kevéssé vonódik be, magabiztosan és nyugodtan van jelen a helyzetben: a hipnózisban átélt 
VIS+  kapcsolat  teljes,  mindkét  fél  által  lefestett  mintázata  a  könnyedséget,  a  harmóniát,  a 
biztonságot sugallja.  

A nemek és a hipnabilitás szempontjából vizsgálva az eredményeket:
• hipnózisban  a  VIS+  helyzet  jellemzőbben  alakul  ki  különböző  nemű  interakciós  partnerek 

között,
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• a hipnabilitás mértéke nem befolyásolta a VIS megjelenését a diád életében, sem az alanyok, 
sem a hipnotizőrök szempontjából.

A VIS+ kapcsolat feltárt élménymintázata leginkább az anya-gyerek, avagy a barát-barát kapcsolat-
dimenzióit  idézi.  Ezzel  párhuzamosak  a  VIS+  diádoknál  beazonosított  hipnózis-stílus  eredmények 
(anyai és baráti), ám a minta igen alacsony mérete, illetve a megítélés megbízhatatlansága miatt ez az 
eredmény csupán érdekesség szintű. 

A  spontán VIS  élmények  megismeréséhez  saját  fejlesztésű  kérdőívet  állítottunk  össze,  melyben 
rákérdezünk az átélt élményre, a VIS helyzeti kontextusára, illetve a további esetleges megjegyzésekre. 
A megválaszolt kérdőívek gyakorisági elemzése szerint a VIS élményét a válaszolók leggyakrabban 
intim interperszonális helyzetben, éberen, egy helyszínen élik meg, az élményt kellemesnek, furcsának 
és összhanggal telinek érzékelik. A kérdőívekből kapott válaszokból kitűnik, hogy szubjektíve jelentős 
magának a  szinkronitásnak a megélése, pillanata. Elgondolkoztatja a VIS megtapasztalóit, hogyan is 
történhetett ez, mi áll az élmény hátterében.

7.2. A VIS operalizációjának értékelése: korrekciós lehetőségek és hozzávetett értékek

A  VIS  operalizációjának  kialakítása  során  számos  ponton  ütköztünk  nehézségekbe,  melyek 
korrigálásával az eljárás eredményességét igyekeztünk növelni. A következőkben a saját fejlesztésű 
módszertan pontjain haladok sorba, kitérve a felmerült kérdésekre és a kutatás kiterjedtebb hozamára.

A VIS kontrollált  előidézéséhez  nyert  motívumokat  három,  egymástól  eltérő  dimenzión  vizsgáltuk 
(részletgazdagság, élethűség, állandóság). A vizsgálati eredmények szerint, a motívumok által előhívott 
képzeleti  képek egyénenként  és dimenziónként  egyaránt  változnak.  Ezek alapján elmondható,  hogy 
minden későbbi kutatás a saját kérdésének megfelelő dimenziót emelheti ki a motívumok képkiváltó 
értékének vizsgálatához.

A VIS standardizált éber vizsgálati helyzetében eltérő hangulatú és műfajú zeneszámokból összeállított 
zenei anyag segítette az interakciós felek egymásra hangolódását. Az együttesen hallgatott zene, mint 
közös múlt,  azon túl, hogy lehetőséget nyújt  az interakciós  feleknek az érzelmi összehangolódásra, 
koordinációt  valósít  meg  affektív  szinten,  hasonlóan  az  ima  működésmódjához  (Kulcsár,  2007), 
szorongáscsökkentő  lehet  a  hallgatók  számára.  A  zene  szorongáscsökkentő  funkciója  lehetséges 
magyarázatot ad arra, hogy az eredmények szerint, a VIS megjelenését nézve, a hipnózisnak nem volt 
fölénye az éber helyzettel szemben.

A VIS célzott modalitása a belső vizuális út, az alanyok és a vizsgálatvezetők/hipnotizőrök által átélt 
kép, melynek megismerése, hozzáférhetősége összetett feladat. A megélt kép lerajzoltatása az egyén 
rajzkészségét  teszi  próbára.  A saját  kézzel  elkészített  rajzok validitását  növelendő,  írásbeli  verbális 
visszajelzést kértünk mind a vizsgálati alanyoktól, mind a vizsgálatvezetőktől/hipnotizőröktől. A képi 
élmény verbalitásba történő átfordítása és annak értelmezése újabb módszertani feladatnak bizonyult, 
ahol egyszerre kellett  mérlegelnünk a relevancia és az érzékenység kérdéskörét, hogy a visszaadott 
anyag az érvényesség kritériumai mentén elégségesen megközelítse a vizsgált képzeleti képeket.
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Az  élmény  kikérdezésénél  ügyelnünk  kellett  az  instrukció  megfogalmazására,  elkerülendő  a 
befolyásolásból  adandó  műtermékeket.  A  feladat  útmutatásának  világos  és  egyértelmű 
megkonstruálásával együtt  is számolnunk kellett  a képzeleti  tevékenység operacionalizálásából és a 
vizsgálat idejéből adódó emlékezeti torzítással.  

Az eljárás részletes leírásánál fentebb már jeleztem, hogy a megítélési módszertan kialakítása során 
felmerült a számítógép alapú megítélés, mint lehetséges opció. A megítéltetés talán elegánsabb lehetne 
számítógéppel, illetve és/vagy jelleggel. Olyan software-re lenne ehhez szükség, melynek döntenie kell 
a  bescannelt  rajzokkal  és leírásokkal  kapcsolatban,  hogy egy 0tól  100%ig terjedő skálán mennyire 
hasonlítanak  a  tesztek  egymáshoz.  Ez  az  út  a  mesterséges  intelligencia  tartományába  vezet.  A 
megítélési folyamat 2007-ben kristályosodott ki - abban az évben nem találtam erre a célra kifejlesztett  
elérhető  software-t.  Elvetettük  a  számítógépes  megítélés  gondolatát,  elsősorban  nehézkessége  és 
életidegensége miatt. A későbbiekben a szinkron-megítélések során számos esetben találkoztunk olyan 
VIS teszt-párokkal,  ahol  az  interakciós  felek  által  rajzolt  két  kép  és  leírás  tartalmilag  ugyan  nem 
egyezett meg, mégis a megítélőben hasonló érzelmet váltott ki a két reprezentáció. Ez a jellegzetesség 
alátámasztja  azt  a  módszertani  gondolatot,  hogy  a  VIS  azonosításánál  nem érdemes  „kizárni”  az 
embert, sokszor a holisztikus és érzelmi alapú megítélés vezet eredményre. 

A  VIS  természetének  teljesebb  megismerése  érdekében  eltérő  módszerekkel  dolgoztunk,  melyek 
együttes alkalmazása validálási lehetőséget teremtett. 

A  standardizált  vizsgálatokban  papír-ceruza  tesztekkel  igyekeztünk  feltérképezni  az  interakciós 
helyzet, ezen belül a VIS+ kapcsolat mintázatát. Annak érdekében, hogy lássuk, mi áll a hátterében egy 
VIS+ helyzetnek, stabil személyiségjellemzőket, tudatállapot-módosulást vizsgáló tesztet és interakciós 
mutatókat  egyaránt  vizsgáltunk.  Feltételezésünk  szerint,  az  interakciós  felek  vizuális  egymásra 
hangolódása amennyiben összefügg vonásmutatókkal, úgy az egyén empátia-faktora (SZOT), illetve 
vizuális  képzeleti  élénksége  (VVIQ)  magyarázhatja  az  eredményeket.  A  tesztek  választását 
szakirodalmi előzmények is indokolták (lásd a disszertáció elméleti összefoglalóját). Bár nem találtunk 
összefüggést a VIS és az interakciós partnerek empátia-faktora és vizuális képzeleti élénksége között, 
lehetséges,  hogy  más  vonásmutatók  tesztelése  más  választ  adott  volna  a  feltett  kérdésre.  A 
szakirodalmat  követve,  az  átélt  módosult  tudatállapot  minőségének  vizsgálatára  a  PCI,  illetve  az 
interakciós  helyzet  megélésének  feltérképezésére  az  ABS és  a  DIH tesztet  alkalmaztuk.  A tesztek 
kitöltésének sorrendjében a korábbi vizsgálatokban (pl. Varga, 2004; Varga és mtsai, 2006; Varga és 
mtsai, 2008; Gősiné-Greguss, 2008) már bejáratott sorrendet alkalmaztuk.

A  teljes  standardizált  vizsgálati  éber/hipnózis  helyzetet  tekintve,  a  vizsgálati  alanyok  és  a 
vizsgálatvezetők/hipnotizőrök  a  VVIQ  tesztet  a  beleegyező  nyilatkozat  kitöltése  után,  az  együttes 
vizsgálati helyzet előtt külön szobában töltötték ki, a többi teszt kérdéseit (PCI, ABS, DIH, SZOT) a 
vizsgálati helyzet után, szintén külön helyiségben válaszolták meg. A SZOT  teszt az eljárás utolsó 
pontján való elhelyezésének oka az elvárás-jellemzők tudatos  alakítása volt,  így elkerülhetővé vált, 
hogy az alanyoknak – akár implicit – tudásuk legyen a kutatás valós céljáról, nem volt szándékos az 
egymásra hangolódás.  

A tesztek  értékelésénél  az  alany és  a  vizsgálatvezető/hipnotizőr  vizsgálatán  túl,  diádikus  értékeket 
képeztünk  úgy,  hogy  abszolút  értékben  számítva,  a  vizsgálati  alany  értékéből  kivontuk  a 
vizsgálatvezető értékét. Az operalizáció kialakulása folyamán felmerült, hogy a vonásmutatók esetében 
(VVIQ, SZOT) talán megfelelőbb lehet az egyéni értékek összeadása a diádikus érték kinyeréséhez. A 
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kérdés megválaszolására az első kutatás anyagán egy műhelymunkás hallgató (Kovács, 2007) elvégezte 
a statisztikai számításokat ebben a formában is, ám az eredmények nem változtak.   

A  VIS  operalizációja  során  a  vizsgálati  helyzetek  elvárás-jellemzőit  egyaránt  közvetítették  a 
standardizált explicit és implicit kommunikációs formák. Az explicit üzenetek közé tartozott a minden 
eshetőségre  kidolgozott  részletes  forgatókönyv,  illetve  az alkalmazott  tesztek  szövegezése.  Implicit 
kommunikációként hatott a vizsgálat helyszíne, mely többnyire egyetemi laborhelyzet volt, a választott 
időbeosztás,  mely  napközbeni  időpontokat  érintett,  szándékos  szünetekkel  a  vizsgálatok  között,  az 
eljárás részletei, és a vizsgálati alanyokkal találkozó vizsgálatvezetők, hipnotizőrök, segítők személye. 
A  motívumok  beazonosítására  szolgáló  előkutatásban  a  felnőtt  vizsgálati  személyekkel  kizárólag 
végzett pszichológusok dolgoztak. Az első kutatásban, ahol kizárólag éber helyzetekben vizsgáltuk a 
VIS alakulását, a vizsgálatvezetők pszichológus-hallgatók voltak, ők fogadták a vizsgálati alanyokat, 
együtt  töltötték  ki  a  VIS  tesztet,  végül  szintén  ők  zárták  a  találkozást.  A  beleegyező  formulában 
írásban,  továbbá  a  vizsgálatvezetők  szóban  jelezték,  hogy  további  kérdésekkel  hozzám,  mint 
doktorandusz  pszichológushoz  fordulhatnak  az  alanyok.  Egy megkeresés  sem érkezett.  A második 
kutatásban a  vizsgálati  személyeket  az  ELTE Pszichológia  Intézetében minden esetben egy vezető 
pszichológus  fogadta,  aki  informálta  őket  a  vizsgálat  menetéről.  A vizsgálatvezetők  pszichológus-
hallgatók,  a hipnotizőrök pszichológusok és hipnoterapeuták voltak. A VIS kérdőíves vizsgálatában 
többnyire  pszichológus-hallgatók  segítségével  értem  el  a  válaszadókat,  a  kérdőíven  személyesen 
szólítottam meg  a  VIS élményének  átélőjét,  megadva  a  saját  elérhetőségemet  bármilyen  kérdéssel 
kapcsolatban. Az első kutatás kerete a főként egyetemi korosztályból érkezett vizsgálati alanyokban azt 
az érzetet kelthette, hogy a velük dolgozó vizsgálatvezető hozzájuk hasonló, korban és érdeklődésben 
egyaránt.  A  második  kutatás  során  a  vizsgálati  alany  minden  esetben  találkozott  pszichológussal, 
hipnotizőrrel, és néhány alkalommal pszichológus-hallgató vizsgálatvezetővel. Ez a felépítés szigorúbb 
kontroll benyomását kelthette, mellyel erősebb elvárás-jellemzők járnak. A VIS operalizációja sajnos 
nem terjedt  ki  az  alanyokban  keltett  ezzel  kapcsolatos  érzetek  feltérképezésére,  melyet  a  jövőben 
érdemes lesz részletesen vizsgálni. Az első kutatással kapcsolatos etikai kérdések között már jeleztem, 
hogy  a  vizsgálatvezetőkkel  folyamatosan  kommunikáltunk  a  helyzetek  által  bennük  született 
érzésekről.  A folyamat  elején szinte  mindannyian  visszajelezték,  hogy teljesítményhelyzetnek élték 
meg a VIS tesztet, holott tudták, hogy nem cél az összehangolódás. Ez a tény fontos jelzés arra, hogy a 
vizsgálati  kontextus  elvárás-jellemzői  nem  csupán  az  alany,  de  a  vizsgálatvezető  viselkedését  és 
hozzáállását is alakítják.     

A  VIS  kérdőíves  vizsgálata  során  nehézkesen  haladt  a  megválaszolt  kérdőívek  összegyűjtése.  Az 
alacsony  kitöltési  arány  hátterében  alternatív  magyarázatok  húzódhatnak.  Informális  úton  több 
válaszadó visszajelezte, hogy a VIS, mint jelenség, nem szakember számára nehezen érthető, komplex. 
Mivel a kérdőíves vizsgálat retrospektív, az átélt élmény természetes módon torzult, lehet, hogy többen 
is megtapasztalták a VIS-t, ám annak idején ez nem tudatosult, s így könnyedén elfelejtették. 

A  megítélők  visszajelzéseiből,  illetve  a  kérdőív  gyakorisági  eredményeinek  elemzéséből  arra 
következtettem,  hogy  a  jövőben  a  „családtag”  kódolói  kategória  finomításra  szorul,  mely  a 
szakirodalomban is elválik szülő-gyerek, illetve testvér-testvér viszonyra.

A  kérdőíves  kutatás  által  vizsgált  minta  nem  reprezentatív,  széles  körű  következtetéseket  nem 
vonhatunk  le  a  gyakorisági  eredményekből.  A  fenntartásokkal  és  nehézségekkel  együtt,  a  VIS 
kvalitatív  vizsgálata  számos  érdekességre  világított  rá,  elsődlegesen  az  élmények  szabad  kifejtése 
révén. 
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A  VIS  operalizációjának  egyetemi  „hozama”  tíz  átgondolt,  minőségi  műhelymunka  (Bácsi,  2007; 
Beke, 2007; Béleczki, 2007; Kovács, 2007; Laszlovszky, 2007; Menkó, 2007; Nagy, 2007; Dombovits, 
2008; Karvaly és Miklós, 2008; Fodor, 2009), illetve egy szakmai műhely (Kutatók Éjszakája, 2008: 
Együtt képekben, képek együttesen), mely mögött lelkes és szorgalmas pszichológus-hallgatók állnak5. 
A velük való együttes munka doktorandusz éveim, illetve kutatásom egyik legkiemelkedőbb pontja. 
Ahogy  az  etikai  kérdések  között  már  jeleztem,  az  eljárás  kialakításának  részeként  folyamatos 
kommunikációt  tartottunk  fenn  a  hallgatókkal,  kitérve  az  általuk  megélt  élményekre.  Ennek 
eredményeként a vizsgálatvezetők/megítélők/kódolók egy igazi élő helyzet résztvevőjeként alanyként 
is szerepeltek a folyamatban, így szélesítve az egyetemen kapott képzésük kereteit. Visszajelzéseikből 
kutatóként és oktatóként egyaránt rengeteget tanultam.

5 A műhelymunkázó pszichológus-hallgatók:  Bácsi Boglárka, Beke Szilvia, Béleczki Nikolett, Dombovits Renáta, Fodor 
Kinga, Karvaly Dóra, Kovács Irma, Laszlovszky Ágnes, Miklós Melinda, Menkó Gábor és Nagy Renáta.
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8. Vizuális Imaginatív Szinkron: új szinkronjelenség

Egy hipnoterápiás munkám során átélt saját szakmai élmény miatt kezdtem el érdeklődni az egymásra 
hangolódás képi formája, a Vizuális Imaginatív Szinkron iránt. Jelen dolgozatban bemutattam egyrészt 
a  laboratóriumi  környezetben  standardizált  eljárással  kiváltott  VIS  élmények  azonosítására  és  a 
jelenség természetének vizsgálatára kifejlesztett módszert, valamint a spontán módon előforduló VIS 
élmények  felmérésére  kialakított  kérdőívet.  A  kiváltott  élmények  operacionalizálási  folyamatában 
sikerült olyan motívum-listát és kritériumrendszert kialakítanunk, amellyel külső megfigyelő által is 
azonosíthatóvá  vált  a VIS jelensége.  A diádok szempontjából  a VIS aránya éberen következetesen 
23%, hipnózisban 29% körül mozog, a helyzetek tekintetében a VIS aránya éberen 5%, hipnózisban 
6% körüli. Kutatási eredményeink szerint a VIS nem hipnózis-specifikus, nem érzékeny a kapcsolat 
állandóságára, nem mutat összefüggést a mért vonás jellegű változókkal (VVIQ, SZOT) és a megélt 
tudatállapot  minőségével  (PCI).  Az  interakciós  mutatók  (ABS,  DIH)  tekintetében  eltérő 
összefüggéseket  találtunk  éber  és  hipnózis  vizsgálati  helyzetben.  A  VIS  élményével  jellemezhető 
kapcsolatban éber helyzetben az alany az interakciót  kevéssé intimnek és játékosnak érzi,  alacsony 
mértékű  összhangról  és  magas  szintű  erotikáról  ad  számot,  a  vizsgálatvezető/hipnotizőr  alacsony 
mértékű disszociációról számol be. Ezzel szemben hipnózisban a VIS+ kapcsolatban az alany alacsony 
mértékben ad számot  az archaikus  bevonódás  negatív  oldaláról,  magas  szinten  érzékeli  interakciós 
partnerével  az  összhangot,  játékosnak  és  kevéssé  erotikusnak  érzi  a  kapcsolatot,  továbbá  a 
vizsgálatvezető/hipnotizőr  kis  mértékű feszültségről  és erotikáról  számol  be,  kevéssé vonódik be a 
folyamatba, nincs függőségi igénye és nem tart a negatív megítéléstől. A spontán élmények vizsgálata 
azt tükrözi, hogy a VIS élménye a hétköznapokban intim interperszonális helyzetben, éberen jelenik 
meg, az élményt  átélők egy helyszínen tartózkodnak, az élményt  kellemesnek, furcsának és egyben 
összhanggal  telinek  érzékelik,  fontosnak,  szubjektíve jelentősnek tarják a szinkronitás  megélésének 
pillanatát.

8.1. Interakciós  szinkronitás,  hipnózis  és  élmények:  szakirodalmi  összefüggések  és 
következtetések 

A kölcsönös befolyásolás  minden  humán  interakció  alapvető  jellemzője  (Capella,  1991).  Része  az 
interakciós  szinkronitás,  mely  során  az  interakciós  felek  viselkedésének  sajátosságai 
összehangolódnak, létrehozva egy egyedülálló,  új egységet (Kenny és Kashy, 1991). Az interakciós 
szinkronitás élmény jellegű mutatóit számos kutatás beazonosította (Grammer és mtsai, 1998; Varga és 
mtsai, 2002; Varga, 2004; Kimura és mstai, 2006), ezek sorába tartozik a Vizuális Imaginatív Szinkron.
 
Az interakciós szinkronjelenségek olyan önkéntelen, nem tudatos folyamatok, melyek együttműködést 
erősítő szerepükkel, alapvető túlélési funkciókat szolgálnak (Burgoon és mtsai, 1995). Az evolúciós 
nyomásra  kifejlődő  fiziológiai  és  viselkedéses  mechanizmusok  révén  az  interakciós  felek  érzelmi 
állapotai, magatartásformái összehangolódnak (Csányi, 1999), konvergálnak (Hatfield és mtsai, 1994). 
Ez  az  egymásra  hangolódás  alakítja  az  egyén  szubjektív  élményét  (Hatfield  és  mtsai,  1994), 
befolyásolja a megélt intimitás és raport jellegét, mértékét (Varga és mtsai, 2002). Az együttműködés 
pozitív  érzelmekkel  jár  (Wiltermuth  és  Heath,  2009;  Valdesolo  és  mtsai,  2010),  mely  pozitív 
interperszonális érzelmek adaptív értékűek az egyén (Burgoon és mtsai, 1995; Kenrick és Trost, 1997; 
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Heller  és Rook, 1997; Brunel és Martiny,  2000; Buss,  2000) és a csoport  számára (Wiltermuth és 
Heath,  2009).  A  harmonikusan  működő  folyamatban  a  résztvevők  biztonságot  tapasztalnak,  az 
interakciót pozitív élményként élik meg (Grammer és mtsai, 1998; Csányi, 1999; Burgoon és mtsai,  
2003).  Bár  kisebb  mértékben,  de  az  interakciós  szinkronitás  megtapasztalható  negatív  interakciós 
epizódokban is  (Kimura és Daibo, 2006).  Az összehangolódás  mellett  meghatározó szerepe van az 
irregularitásoknak  is,  az  elvárásoktól  való  eltérés  információt  nyújt  a  kapcsolatban  (Stern,  1982; 
Capella,  1994).  A  kapcsolatok  szinkronizáltságának  optimális  tartományának  fenntartása  mindkét 
interakciós fél  számára fontos,  ennek része egyes  szinkronjelenségek léte,  avagy nem léte  az adott 
kapcsolatban. A Vizuális Imaginatív Szinkron, más interakciós szinkronjelenséghez hasonlóan egyes 
interakciókat,  akár  adott  kapcsolaton  belül  is,  jellemez,  más  helyzetekben  nem jelenik  meg  (nem 
mutatható ki). 

Interakciós partner jelenlétében az egyén szervezetének belső ritmusa megváltozik, aszinkrónia alakul 
ki (Chapple, 1982). Ebben az ideiglenes állapotban (Chapple, 1982; Daubenmire és Searles, 1982) az 
interakciós  partnerek  belső  rendszerei  hatnak  egymásra,  megvalósul  az  összehangolódás  (Chapple, 
1982).  A  szervezeti  alkalmazkodást  erősíti  az  „érzelmi  fertőzés”  nem  kontrollált,  nem  tudatos 
folyamata  (Hatfield  és  mtsai,  1994),  illetve  az észlelés-viselkedés  kapcsolatán  alapuló  automatikus 
válaszok, mint a „kaméleon-effektus” (Chartrand és Bargh, 1999) és a „hangulati ragály” (Neumann és 
Strack,  2000).  A  mechanizmusok  hátterében  neurológiai  szinten  a  tükörneuron-rendszer 
működésmódja  állhat  (Rizzolatti  és  Arbib,  1998;  Umiltá  és  mtsai,  2001;  Gallese  és  mtsai,  2004; 
Kulcsár,  2005;  Parr  és  mtsai,  2005;  Hadjikhani  és  mtsai,  2006;  Molnár-Szakács  és  Overy,  2006; 
Gazzola és mtsai, 2007; Sato és Yoshikawa, 2007; Fabbri-Destro és Rizolatti, 2008; Pfeifer és mtsai, 
2008; Rizzolatti és Fabbri-Destro, 2008; Zaki és mtsai, 2009, 2010; Wan és mtsai, 2010; Kim és mtsai, 
2010), mely reagál mind a fajtársnál megfigyeltekre, mind a saját akciókra és érzelmekre (di Pellegrino 
és mtsai, 1992; Kulcsár, 2005; Parr és mtsai, 2005; Gazzola és mtsai, 2007; Fabbri-Destro és Rizolatti, 
2008;  Pfeifer  és  mtsai,  2008;  Kim és  mtsai,  2010).  Az  ismerősség  hatása  jelenik  meg  abban  az 
eredményben is, mely szerint a megfigyelők gyorsabban reagálnak olyan céltárgyra,  amely affektív 
szempontból kongruens az előfeszítő ingerekkel (Preston és de Waal, 2002). 

A stresszkogníció folyamatában, a neurális szinten megvalósuló nyitottság talaján, hangsúlyossá válnak 
a zsigeri szinten őrzött folyamatok,  fokozódik az etikai magatartás jelentősége. Az egyén érzékennyé 
válik  a  társas,  emocionális  történésekre  (Kulcsár,  2005;  Kulcsár  és  mtsai,  2006).  Ebben  a  nyitott 
működésmódban, megfelelő társas támasz segítségével, az egyén képessé válik saját igényeinek, én-
központúságának  meghaladására,  megjelenik  a  felelősség  kérdése,  nyitottá  válik  magasabb  humán 
értékekre, a spiritualitásra, megvalósul a poszttraumás növekedés (Tedeschi és Calhoun, 2004).

Az  érzelmek  átadásának  és  átvételének  képességében  (Hatfield  és  mtsai,  1994),  illetve  a  másik 
viselkedésének nem tudatos utánzásában (Chartrand és Bargh, 1999) egyéni különbségeket tártak fel a 
kutatások. Vizsgálatsorozatunkban nem találtunk összefüggést a VIS megjelenése és az általunk mért 
vonásjellegű mutatók (SZOT, VVIQ) között. 

A személyiség-tényezőkön túl hangsúlyos szerep jut az interakciós helyzetnek, más szintű az egyén 
fogékonysága  interakciós  partnerének  viselkedésére,  érzelmeire  a  különböző  szorosságú 
kapcsolatokban  (Hatfield  és  mtsai,  1994;  Urbán,  2002).  Az  interakciós  partnerek  neme  szintén 
befolyással bír az interakcióban megjelenő szinkronitás mértékére. Ellentétes nemű partnerek esetén az 
egymásra  hangolódás  viselkedéses  megjelenése  együttjár  a  felek  egymás  iránti  vonzalmának, 
érdeklődésének mértékével (Grammer és mtsai, 1998; Sakaguchi és mtsai, 2005). 
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A  viselkedés  nem  szándékos  illeszkedése  az  interakciót  könnyedebbé,  gördülékenyebbé  teszi,  az 
interakciós felek jól érzik magukat egymás társaságában (Chartrand és Bargh, 1999; Hove és Risen, 
2009).  A  szinkronjelenségek  az  interakciós  felek  közötti  empátiához  vezetnek,  erősítik  a  megélt 
raportot  (LaFrance,  1982;  Brunel  és  Martiny,  2000).  Az  interakcióban  a  partnerek  figyelmet, 
pozitivitást,  koordinációt  élnek  át,  ezek  az  elemek  alkotják  a  kapcsolat  lelkét,  a  raportot  (Tickle-
Degnen  és  Rosenthal,  1990).   Kutatási  eredményeink  szerint,  a  VIS+  helyzettel  jellemzett 
interakcióban a résztvevők a raport főbb jellemzőit, pozitivitást és koordinációt élnek meg. 

Az  érzelmek  mellett  a  VIS  koncepciójában  megjelenik  a  kogníció,  a  belső  képek  egymásra 
hangolódása. A VIS kutatásával párhuzamosan az érzelmek és a kogníció kapcsolatát mutatják azok a 
vizsgálatok,  melyek  eredményei  szerint  az  egymásra  hangolódás  hatással  bír  az  emlékezeti 
teljesítményre  is.  Egyfázisú  szinkronjelenségek  esetén,  a  hasonlóság  észlelése  „másik-fókuszú” 
információ-feldolgozáshoz  vezet,  mely  elősegíti  a  szociális  kapcsolatok  kiépülését,  megerősödését 
(Miles  és  mtsai,  2010),  továbbá  az  összehangolódás  erősíti  az  egyén  perceptuális  érzékenységét 
interakciós  partnerének  viselkedésére  és  motívumaira,  így  facilitálja  a  szociális  kapcsolatokat 
(Valdesolo és mtsai, 2010). 

A  reflektív  funkció  a  kötődés  kontextusában  az  egyén  mentalizációs  képességének  felel  meg. 
Segítségével biológiai információkra vonatkoztatva, az egyén képessé válik az interpretációra, a másik 
fél megértésére (Bogdan, 2001). Az élmények és érzelmek pszichológiai megosztásához szükséges az 
„intencionális  hozzáállás”  (Dennett,  1987),  az  egyén  úgy  tekint  interakciós  partnerére,  mint 
vélekedésekkel és vágyakkal rendelkező ágensre. Az a minőség, ahogy az egyén képes a másik fejével 
gondolkodni, meghatározza kötődési kapcsolatát (Bogdan, 2001), így jelentősége messzire, a testi-lelki 
egészség  megalapozásához  vezet.  A  VIS  megjelenése  és  tudatosulása  a  kapcsolatban,  erősíti  az 
összetartozás érzését. A hasonlóság érzete, a megértés és a megértettség mindkét partner szubjektív 
élményvilágában  megjelenik,  alakítva  ezzel  a  kettőjük  által  átélt  intimitás  szintjét,  a  kapcsolat 
minőségét.

A szinkronjelenségek szerepe alapvető az interakciók szabályozásában (Capella, 1994; Chartrand és 
Bargh,  1999),  az  interperszonális  kötődés  kialakításában  és  harmonizálásában  (Field,  1985),  a  self 
fejlődésében  (Caplowitz  Barrett,  1997),  az  interszubjektivitás  és  az  önszabályozás  kialakulásában 
(Gergely és Watson, 1999; Baker, 2000), a kognitív és az érzelmi fejlődésben (Gergely és Watson, 
1999; Stern, 1999). 

A  fejlődés-lélektani  kutatások  eredményei  szerint,  a  csecsemőkorban  a  szülővel,  elsődlegesen  az 
anyával megtapasztalt interakciós szinkronitás segíti a gyerek érzelmi és mentális egészséges fejlődését 
(Wahler és mtsai, 2001; Barber és mtsai, 2001; Harrist és Waugh, 2002; Keown és Woodward, 2002; 
Lundy,  2002,  2003;  Hane és  mtsai,  2003;  Feldman,  2003;  Feldman és  Eidelman,  2004;  Moore és 
Calkins,  2004; Skuban és mtsai,  2006; Feldman,  2006, 2007).  A szinkronizált  interakciók mindkét 
félnek jutalmazó jellegűek, biztonságos kötődés épül ki gyermek és édesanyja között (Isabella, 1989; 
Isabella és mtsai, 1991, 1993). A gyermek későbbi fejlődését vizsgáló kutatások eredményei szerint, az 
interakciós  szinkronitás  befolyásolja  a  serdülő  önbecsülésének  alakulását,  szociális  magatartását, 
empátiás képességét, kötődési kapcsolatokban való jelenlétét (Feldman, 2007; Lindsey és mtsai, 2008). 
Ez  a  fontos  kapcsolatokat  alakító  meghatározó  szerep  megmarad  a  teljes  életen  át,  a  szinkronitás 
hatással  bír  az egyén felnőttkori  intim kapcsolatokban való jelenlétére.  Mivel a  fontos kapcsolatok 
meghatározó módon hozzájárulnak az egészséges fejlődéshez, a pszichológiai egyensúly eléréséhez és 

85



fenntartásához (Field,  1985),  az interakciók kiegyensúlyozottsága  alapvető módon meghatározza  az 
egyén  testi-lelki  egészségét.  A VIS újonnan beazonosított  szinkronjelenség,  melynek  jelentősége  a 
többi interakciós szinkronjelenséghez hasonlóan egyaránt megjelenik az interakciók szabályozásában 
és a kapcsolatok felépítésében, a kötődés megalapozásában. 

A korai interakciós szinkronitás meghatározó szerepe megjelenhet a terápiák folyamatában is, hiszen 
megfelelő  terápiás  kapcsolatban  a  páciensnek  lehetősége  nyílik  korrekciós  élmények  átélésére,  az 
alapvető minták befolyásoló szerepének átdolgozására. 

Empirikus kutatási eredmények szerint, abban az esetben, ha valaki egy nem létező eseményt újra és 
újra  elképzel,  az  ismételt  elképzelés  hatására  az  eseményről  másodlagos  lenyomatok  képződnek  a 
tudatban. Ennek következtében, az egyén ugyanolyan élénken élheti meg a valóságban meg nem történt 
eseményt, mint egy valós tapasztalást, az élmény kiteljesedik, láthatóvá, hallhatóvá, érezhetővé válik 
(DePrince és mtsai, 2004). A fontos kapcsolatokat jellemző ismétlődő egymásra hangolódás, ezen belül 
a VIS, az egyén világában olyan élmény rögzüléséhez vezethet, amely valóságban nem a saját életének 
történése.  A szinkronjelenségek így pozitív  és  negatív  irányban  egyaránt  hatással  bírnak az  egyén 
személyiségének fejlődésére, viszonyulás-rendszerére, élményfeldolgozására. 

A  hipnózis,  mint  a  szoros  emberi  kapcsolatok  modellhelyzete,  jól  vizsgálható  laboratóriumi 
körülmények között (Varga, 2004). Doktori kutatásomban ennek okán éber és hipnózis helyzetekben 
egyaránt vizsgáltuk a VIS megjelenését és élménymintázatát.

A hipnotikus  kapcsolatban az összehangolódás  mindkét  félnél  szociál-pszichobiológiai  keretben jól 
értelmezhető   (Bányai,  1998,  2000,  2002),  a  partnerek  kölcsönösen  hatnak  egymásra,  szubjektív 
élményeik  együttesen  formálják  a  terápiás  folyamatot  (Baker,  2000).  A  két  ember  együttlétének 
minősége képezi a terápia lényegét (Baker, 2000). A hipnotikus interakciót az alapvető, szabályozó 
szerepű  intim  kapcsolatokra  emlékeztető  hipnotizőri  stílusok  jelentős  mértékben  meghatározzák 
(Bányai,   1991, 1992, 1998, 2000, 2002; Whitehead, 1996), alakítják a hipnózis élményét  és a két 
személy kapcsolatát, az archaikus bevonódást (Bányai, 2000). A hipnózisban kölcsönösen tapasztalható 
interakciós szinkronitás hidat képez az interakciós partnerek érzései között, a közös ritmus megélésével 
a  hipnotizőr  közelebb  kerülhet  az  alany  élményeinek  megértéséhez  (Bányai,  1991,  2000).  Az 
interakciós szemléletű kutatások eredményei  szerint interakciós szinkronjelenségek főként az erősen 
hipnábilis személyek hipnózisait jellemzik, illetve több interakciós szinkronjelenséggel járnak azok a 
hipnotikus  kapcsolatok,  ahol  az alany férfi,  a  hipnotizőr  pedig  nő (Bányai,  2000).  A VIS kutatási 
eredményei szerint, a hipnabilitás mértéke nem befolyásolta a VIS megjelenését a diád életében, vagyis 
bármilyen hipnabilitású személy képes átélni a VIS élményét. További eredmény, hogy hipnózisban a 
VIS+ helyzet  jellemzőbben alakul  ki  különböző nemű interakciós  felek  között,  mint  azonos  nemű 
partnerek esetében. 

Az interakció mintázatát  együttesen érdemes vizsgálni,  nem egy szinkronjelenség, akár a VIS léte, 
avagy hiánya mentén. Hipnózisban, a fontos emberi kapcsolatokhoz hasonlóan, szintén jelentősége van 
az  ellentartásnak  (Watkins  és  Watkins,  2000),  az  irregularitásoknak,  a  szinkron  hiányának.  A 
hipnotikus kapcsolatban a szinkronitás optimális tartománya mindkét fél számára biztonságos közeget 
teremt az adaptív funkcionáláshoz. Doktori kutatásom során kifejezetten a VIS létére, illetve a hozzá 
kapcsolódó élménymintázatra koncentráltunk. Adott kapcsolatban attól még, hogy a VIS nem jelenik 
meg, más – általunk nem vizsgált - szinkronjelenséget kölcsönösen átélhetnek az interakciós felek.
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A hipnózis (Crawford és Allen, 1983) és az azzal kapcsolatos elvárások erősítik a vizuális képzeleti 
munkát  (Nilsson, 1990). A kutatások eredményei  szerint,  az anyai  stílusú hipnózisokban a vizuális 
képzelet  élénkebb,  mint  az apaiakban (Varga,  2004).  A hipnotikus  kapcsolat  mindkét  fél  esetében 
intenzív  vizualitással  jár  együtt  (Varga  és  mtsai,  1999),  egyes  interakciókban  a  vizuális  élmények 
összehangolódnak (Varga és mtsai,  1993; Balken,  2007).  Ezt  az egymásra hangolódást  kerestük és 
mutattuk  ki  a  VIS  strukturált  vizsgálat-sorozatában,  éber  és  hipnózis  helyzetben  egyaránt.  A  VIS 
validitási vizsgálatai párhuzamban állnak az interakciós szinkronitás élmény oldalának eddig vizsgált 
aspektusaival. 

Az éber  és  hipnózis  vizsgálati  helyzet  eredményeinek összevetéséből  látható,  hogy bár  a  VIS léte 
függetlennek  tűnik  mind  az  alany,  mind  a  hipnotizőr  módosult  tudatállapot-élményétől,  az  alany 
tudatállapot-változásának  vizsgálata  hozza  a  szakirodalom  alapján  várt  irányt:  hipnózisban 
szignifikánsan magasabb módosulásra utalnak a PCI Disszociált Kontroll, Pozitív Érzelmek és Belső 
Figyelmi  Fókusz  alskáláinak  eredményei,  illetve  az  archaikus  bevonódás  tekintetében  az  alany 
hipnózisban éber helyzethez képest magasabb mértékű archaikus bevonódásról számol be. (Lásd a 3. és 
4. számú összesítő ábrát a 61. oldalon.)

Az  interakciós  mutatók  eredményei  szerint  hipnózisban  a  VIS+  kapcsolatot  kölcsönösen  megélt 
játékosság,  könnyedség  jellemzi.  Az  ember  életében  a  játék  alapvető,  kimutatható,  létfontosságú 
neurobiológiai folyamat, adaptív szerepe, örömszerző funkciója empirikusan bizonyított. A szervezet 
feszültség  létrehozásával,  majd  ezt  követően  a  nehézség  megoldásával,  játékkal  optimalizálja  saját 
arousal-szintjét. A  játék során az egyén nyitottá válik az ingerekre, az új információk felvételére és 
feldolgozására  (Grastyán,  1985).  A  játékban  a  külső  valóság  elemei  keverednek  a  szubjektívvel, 
személyes  belső  értelmet  nyernek  a  megtapasztalt  ingerek  (Benedek,  1997).  A  játék  része  az 
egészségnek, segíti a fejlődést, kapcsolatok kialakításához vezet, a kommunikáció egyedi módja, mely 
megjelenik  a  pszichoterápiában  is  (Winnicott,  1971).  A  hipnotikus  VIS+  kapcsolatra  jellemző 
játékosság  szorongáscsökkentő  szerepével  hat  az  interakciós  felek  élményére,  kapcsolatépítő 
funkciójával a megélt biztonságra.  

A játék és  az erotika ellentétes  irányú  kapcsolata  megjelenik  az analitikus  irodalomban.  Winnicott 
(1971) szerint az erogén zónák izgalma veszélyezteti a játék folyamatát, mivel a túlstimulálás gátolja a 
gyermek autonóm reakcióit.  Míg hipnózisban intenzív játékosság és alacsony mértékű erotika, addig 
éberen a VIS+ kapcsolatra magas szintű erotika és csekély játékosság volt jellemző.  

A VIS kérdőíves  vizsgálatának  eredményei  szerint,  a  válaszadók  a szinkron megélésének  élmény-
hangsúlyáról számolnak be, egy esetben a VIS megtapasztalását  a válaszadó explicite az orgazmus 
élményéhez  hasonlítja.  A spontán VIS élmények  ilyen  jellegű sodró ereje  ugyan nem jelenik meg 
standardizált  laboratóriumi  körülmények  között,  az  élménymintázatok  iránya  mindkét  vizsgálatban 
hasonló.  A  szándékosan  kiváltott  VIS  élmények  részben  azért  sem  hozzák  vissza  azt  a  fokozott 
élmény-többletet, amit a spontán élmények leírásában láthatunk, mert az interakciós partnereknek nincs 
direkt tudásuk a VIS létéről,  nem látják egymás rajzait,  nem olvassák egymás leírásait.  Az érzések 
szintjén megjelenik az összhang, de nem tudatosul a tény, hogy a megtapasztalt belső képek hasonlóak, 
szinkronizálódtak.  A tesztek  értékelése  során,  számos  esetben mi,  a  kutatók  éltük  ezt  a  katartikus 
élményt, mikor elénk kerültek „szemmel láthatóan” hasonló VIS tesztek. 
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A kérdőíves vizsgálat  eredményeiből  látható,  hogy a laboratóriumi közegben kiváltott  és mért  VIS 
eredmények  nem  csupán  műtermékek.  A  VIS  létező  jelenség,  fenomenológiája  ismert  a 
hétköznapokban.

A  VIS  a  fontos  emberi  kapcsolatok  sajátja,  a  többi  interakciós  szinkronjelenséghez  hasonlóan 
jelentősége meghatározó. Ennek ismeretében érdekes kérdés, hogyan jelenhet meg a vizuális egymásra 
hangolódás  szándékosan  kiváltott,  laboratóriumi  körülmények  között,  egymás  számára  idegen 
interakciós  partnerek  kontextushoz  kötött  kapcsolatában.  Disszertációmban  elemzett  második 
kutatásban, standardizált keretek között tovább fokoztuk az interakciós helyzet nehézkességét. Egyes 
vizsgálati helyzetekben (lásd második kutatás B és D helyzete) a kezdeti kapcsolatot megszakítva, a 
hipnotizőr távozott a helyiségből, átadva a raportot egy vizsgálatvezetőnek, így a vizsgálati alany az 
újonnan érkezettel tapasztalhatta meg a VIS élményét. A vizsgálati eredmények szerint még ebben a 
mesterkélt kontextusban is átélik egyes diádok a képi egymásra hangolódás élményét, ugyan a jelenség 
nem tudatosul számukra.

A VIS operacionalizálásának része éber helyzetben az előre összeállított zenei anyag, melyet a felek 
közösen  hallgatnak  meg.  A  zene,  az  együttesen  átélt  élmény  elősegíti  az  interakciós  partnerek 
összehangolódását  (Kulcsár, 2007; Wiltermuth és Heath, 2009; Valdesolo és mtsai, 2010). Hipnózis 
helyzetben a zene idejével párhuzamosan az indukció kölcsönösen aktív rituáléja (Baker, 2000) az, 
mely közös alapot teremt hipnotizőr és hipnotizált között az egymásra hangolódásra, a két személy 
érzékennyé  válik  egymás  megnyilvánulásaira  (Bányai,  1991,  1992,  2000,  2002).  A hipnózis  intim, 
védett  helyzete  biztonságot  nyújt  mindkét  fél  számára,  „megengedhetik”  maguknak  a  szinkron 
élményét  (Bányai,  2000,  2002).  Opcionális  magyarázatot  kínál  az  a  gondolat,  hogy  a  felállított 
szituáció annyira mesterséges, hogy az interakciós felek kénytelenek mozgósítani alapvető mintáikat, 
mely működésmód része a partnerrel való összehangolódás. A felszíni jegyek által kiváltva felélednek 
a korábbi kapcsolati minták, melyek segítik az egyént az eligazodásban (Varga és mtsai, 1999, 2004). 
Továbbá lehetséges, hogy a VIS élménye a hétköznapokban nem ritka jelenség. Számtalanszor átéljük, 
megtapasztaljuk, ám az élmény nem tudatosul, hiszen nem kérdezünk vissza az adott esetben teljesen 
idegen interakciós partnerünkre, milyen belső képet látott, mit élt át. Ez a gondolat több kitöltött VIS 
kérdőívben megjelenik. 

8.2. Az egymásra hangolódás vizsgálata: operalizációs kérdések

Kutatási eredményeink integrálhatóak az interakciós szinkronitás szakirodalomból megismert elméleti 
és  vizsgálati  keretbe.  Az  interakciós  szinkronitás  mozgásos  és  fiziológiai  mutatókban  egyaránt 
kimutatható (Bernieri, 1988). Ehhez elégséges az interakció teljes, avagy részfolyamatának rögzítése 
(Bernieri  és mtsai,  1996;  Capella,  1997),  mely így külső megítélő számára is  azonosíthatóvá  válik 
(Kimura és Daibo, 2006). Szemben az interakciós szinkronitás viselkedéses és fiziológiai mintázatával, 
a  szubjektív  élmények  megismeréséhez  és  vizsgálatához  szükséges  az  interakciós  partnerek 
élményeinek  felszínre  hozása,  külső  megítélő  számára  is  azonosíthatóvá  tétele.  Az  interakcióban 
résztvevő egyének tapasztalatainak kutatásához az átélt élményanyagnak tudatosulnia kell, így válik 
több eltérő módszer segítségével, a verbalitás csatornáján át, vizsgálhatóvá. Az interakciós szinkronitás 
eddig  kutatott  formáihoz  képest  a  VIS  a  helyzetben  megélt  lélektani  folyamatot  közvetlenebbül 
megragadó szinkronmutató.  Hasonlóan más élményszintű szinkronmutatókhoz, a VIS vizsgálatánál is 
szükséges az interakciós partnerekben történő tapasztalat tudatosulása - szemben a mozgásos vagy a 
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fiziológiai szinkronmutatókkal -, hogy a VIS operacionalizálhatóvá váljék. Ugyanakkor ez a körülmény 
kizárja  az  efféle  tudatosításra  és  reprodukálásra  képtelen  személyek  vizsgálatát,  például  állatok, 
csecsemők esetében nem alkalmazható az eljárás. 

A VIS operacionalizálása éber és hipnózis  helyzetben egyaránt  standardizált  keretek között  zajlott, 
ezáltal biztosítva a vizsgálat megismételhetőségét. A VIS teszt az interakciós felek számára érdekes, az 
alanyok könnyen bevonódnak, motiválhatóak a részvételre. 

A  VIS  azonosítása  során  azokat  a  diádokat  tekintettük  VIS+  diádoknak,  melyek  kapcsolatában 
megvalósult legalább egy VIS+ helyzet. Ez a szemlélet párhuzamos a szakirodalommal, mely szerint az 
interakció szeletéből jósolhatunk az interakció egészére (Ambady és Rosenthal, 1992), illetve tükrözi a 
valós  életet,  melyben  ugyanazon  kapcsolatra  egyaránt  jellemző  lehet  egyes  esetekben  az 
összehangolódás, egyes esetekben ennek hiánya. 

A szociális interakcók folyamatosan változnak. Az interakciós szinkronitás vizsgálati módszerei eltérő 
módon kezelik a vizsgálat idői egységének kérdését, függetlenül az elemzés szintjétől (Biró, 2004). A 
VIS  operacionalizásában  alkalmazott  motívumok  segítségével  behívott  belső  képek  természetes 
egységhatárokat képeznek a vizsgálati helyzetben. 

Az  interakciós  szinkronitás  elemeit  és  törvényszerűségeit  egyaránt  vizsgálták  makroszkopikus  és 
mikro-elemzéses eljárásokkal (Bernieri  és mtsai,  1988; Bernieri  és mtsai,  1994; Grammer és mtsai, 
1998; Lundy,  2002; Sagaguchi és mtsai,  2005; Feldman,  2006; Kimura és Daibo, 2006; Wiltshire, 
2007).  A  kutatások  azt  bizonyították,  hogy  az  interakciós  szinkronitás  egészleges  megítélése 
megbízhatónak bizonyult (Bányai, 2002; Biró és Bányai, 2007). A VIS vizsgálatsorozatának megítélési 
folyamatában a megítélők egészleges véleményalkotására alapoztunk, ezzel növelve a későbbi klinikai 
területen esetlegesen végezhető alkalmazás használhatóságának terét. 

Az interakciós szinkronitás szakirodalmából  ismert kutatások jelentős része elhanyagolja a teszt-re-
teszt  eredmények  vizsgálatát  (Biró,  2004).  A  VIS  megítéltetése  során  három  független  megítélő 
alkotott véleményt a tesztek hasonlóságáról, majd a megítélés megbízhatósága érdekében, a magas VIS 
értéket  elérő  teszteket  három  új  független  megítélő  segítségével,  a  valódi  képpárt  kiegészítő  új 
ingeranyaggal,  újból  bemértük.  Azokat  a  helyzeteket  tekintettük  VIS+  helyzetnek,  amelyek  a 
megítéltetés során mind a tesztben, mind a re-tesztben magas VIS értéket értek el, hiszen ezeknél a 
diádoknál  adott  motívum  esetében  külső  megfigyelők  ismételten  megbízhatóan  azonosították  a 
képzeleti tevékenység összehangolódását. 

A  statisztikai  elemzésben  a  torzító  hatás  kiszűrésére  alkalmazott  design-effect  módszer  a 
szakirodalomból  ismert.  A  kutatásokban  az  intradiádikus  függőségek  kontrollálása  érdekében 
többszintű analízist végeznek (Bakeman és Gottman, 1997; Valdesolo és mtsai, 2010).  

A VIS standardizált kutatásának validitását növeli az az eredmény, hogy az alkalmazott motívumok 
közül a két leginkább konkrét inger, a „torony” és a „föld” váltott ki legkönnyebben képzeleti képet.  
Paivio  (1965)  szavak  képkiváltását  vizsgáló  kutatásában  hasonló  eredményre  jutott.  Szintén 
párhuzamosan a korábbi szakirodalommal (Varga, 2004), a VIS vizsgálati eredményei alátámasztják a 
gondolatot,  hogy érdemes  a  DIH alskáláinak együttes  vizsgálata,  nem elég a  legerősebb skálát,  az 
intimitást figyelni.
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Az  interperszonális  interakciók  kutatása  során  sokszor  egy  adott  kérdés  megközelítésében  egy 
szemléleti keret válik meghatározó mintává, ezt a modellt követi a teljes terület. A munkák sorában 
hamar elfelejtődik, hogy a kialakult csapásirány nem alapigazság, nem biztos, hogy az, avagy csupán 
az a jó megközelítés, ami aktuálisan a domináns szemlélet hátterét adja (Bochner és mtsai, 1991). Bár a 
spontán VIS élmények kvalitatív kutatása jóval kevésbé bizonyult megbízhatónak és átfogónak, mint 
az éber és hipnózis helyzetek standardizált vizsgálata, illetve a gyakorisági eredmények a minta nem 
reprezentatív volta miatt kevéssé általánosíthatóak, a kapott válaszok mintázata és az élmények színes 
leírása a kérdőíves kutatás létjogosultságát támasztotta alá. 

A  narratív  perspektíva  magával  hozza  a  kutató  erőteljes  involváltságát,  hiszen  a  kutató  saját 
narratívumai  alakítják  megfigyeléseit,  és  a  történetek  interpretálását.  Ez  a  szubjektivitás 
kikerülhetetlen,  érdemes  vele  dolgozni,  beleépíteni  a  módszertanba  (Bochner,  1994).  A  VIS 
vizsgálatának kiindulási alapja volt az a fentebb már jelzett saját szakmai élmény, mikor hipnoterápiás 
helyzetben  egy  pácienssel  együtt  átéltük  a  képi  egymásra  hangolódást.  A  VIS  kutatásának  ez  a 
jellegzetessége nem egyedülálló a szakirodalomban (Bochner és mtsai, 1991). 

A narratív perspektíva, az élmények életszerű megismerése érdekében fejlesztettük ki a VIS kérdőívet, 
illetve elemzésének módszertanát. A retrospektív adatok feldolgozásánál fontos figyelembe venni az 
adatok szubjektív jellegét. A beszámolók praktikusak, könnyen és hatékonyan felhasználhatóak, olyan 
interakciókba  és  élményekbe  is  bepillantást  enged  a  kutatónak,  melyekhez  más  úton  nem  nyílna 
hozzáférése.  Az  eredmények  validitását  limitálja  több  tényező.  Az  emlékezet  nem  határtalan,  a 
válaszadónak  nincs  teljeskörű  rátekintése  saját  kognitív  és  affektív  folyamataira,  és  perceptuális 
torzítások lépnek fel, melyek olyan intim kapcsolatokban, helyzetekben, mint amilyen az interakciós 
szinkronitás  -  ezen  belül  a  VIS is  -  még  inkább intenzívek.  A kérdőív  megfelelő  kialakításával  a 
perceptuális torzítások egy része ugyan kiküszöbölhető, az eredmények értelmezésénél mindezeket a 
tényezőket érdemes szem előtt tartani (Metts és mtsai, 1991).

A VIS kérdőíves vizsgálatának eredménye szerint, a válaszadók a VIS élményét leggyakrabban intim 
interperszonális  helyzetben  élték  át.  Ez  az  eredmény  párhuzamos  az  interakciós  szinkronitás 
szakirodalmával, ellenben szemben áll a VIS standardizált vizsgálatának azon eredményével, hogy a 
képi egymásra hangolódás könnyedén kiépül új interakciós partnerrel is.

8.3. Jövőbeni kutatási irányok: lehetőségek a VIS teljesebb megismerésére

Doktori  kutatásom  során  számos  kérdés  vetődött  fel,  melyek  későbbi  megválaszolása  segíthet 
megérteni a képi egymásra hangolódás dinamikáját és hátterét. 

Az idő és a fejlődés a raport intrinzik része (Altman, 1990). Vajon igaz ez a VIS természetére? Egy 
adott  diád  sorozatos  interakcióinak  standardizált  vizsgálatával  a  VIS  megjelenését  és 
élménymintázatának alakulását lehetne nyomon követni. 

Az  interakciós  szinkronjelenségek  ugyan  nem  tudatos,  önkéntelen  folyamatok,  néhány  gyakorlati 
szemléletet követő kutatás a szinkronjelenségek tanulhatóságának vizsgálatát tűzte ki célul (Brunel és 
Martiny,  2000).  Ezek  a  kutatások  jelentős  részben  a  segítő  foglalkozásúak,  ezen  belül  a 
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pszichológusok,  terapeuták  oktatásában  alkalmazott  eszközök,  tananyagok fejlesztésére  fókuszál.  A 
VIS  sorozatos  interakciók  folyamatában  történő  strukturált  vizsgálata  részben  választ  adhatna  a 
tanulhatóság, a rutin, a kapcsolat ismerősségével összefüggő kérdésekre is. 

A raport több mint három alapvető összetevője: a kölcsönös figyelem, a pozitivitás és a koordináció 
mellett szükséges annak érzete,  hogy szinkronban vagyok a másikkal (Tickle-Degnen és Rosenthal, 
1990).  Ezzel  párhuzamosan  a  VIS  kérdőíves  vizsgálatának  eredményei  a  szinkron  szubjektív 
megélésének  jelentőségét  támasztják  alá.  Bár  a  DIH  teszt  részben  választ  ad  a  kérdésre,  a  VIS 
standardizált operacionalizálása során direktben nem kérdeztük meg a vizsgálati alanyokat, illetve a 
vizsgálatvezetőket/hipnotizőröket,  hogy  átélték-e  a  szinkront  interakciós  partnerükkel.  A  VIS  és 
célzottan a raport strukturált együttes vizsgálata a jövő feladata. A kutatási célkitűzések között érdemes 
szerepeltetni a VIS és az önbeszámolt raport kapcsolatának feltérképezését, illetve annak azonosítását, 
hogy a diád közös életében a VIS jelenléte mennyiben és milyen formában alakítja a raport élményét. 

Az előzetes elvárások jelentős mértékben befolyásolják az aktuális interakciót, legyen az éber, vagy 
hipnózis vizsgálati helyzet. Az interakciós helyzet felek által ismert címkéje, a kontextus interpretációja 
befolyásolja a partnerek viselkedését, szubjektív élményük alakulását  (Sheehan, 1991; Varga, 1994, 
2004;  Bányai,  2000,  2002).  A  VIS  operacionalizálása  során  nem mértük  az  interakciós  partnerek 
előzetes attitűdjét, sem az általuk ismert célokkal, vizsgálati berendezéssel, sem a VIS megjelenésével 
kapcsolatban.  A  VIS  teljes  körű  megismeréséhez  és  megértéséhez  szükséges  lépés  az  elvárások 
jövőbeli feltérképezése. 

A VIS eddigi kutatása során nem kaptunk információt a VIS szerkezetével kapcsolatban. Létezik-e 
kulcselem a VIS hátterében? Egy,  vagy több dimenzión élik  meg a képi  egymásra  hangolódást  az 
interakciós  felek?  Amennyiben  több dimenzión  tapasztalják  meg  az  élményt  a  résztvevők,  ezek  a 
dimenziók kapcsolatban állnak  a  képdifferenciálás  korábban vázolt  dimenzióival  (részletgazdagság, 
élethűség,  állandóság)?  Az  azonosított  összetevők  milyen  kapcsolatban  állnak  egymással?  Van-e 
domináns elem? A raport lényegi elemeihez hasonlóan (Tickle-Degnen és Rosenthal, 1990), változik-e 
a VIS összetevőinek relatív ereje a kapcsolat alakulásának függvényében? 

A  raport  lehetséges  moderátorai  között  található  számos  személyiségjellemző.  A  szociális 
kompetenciák  terén  mutatott  egyéni  különbségek  (Argyle,  1990),  a  szelf-monitoring  képessége 
(Hendrick,  1990),  az  introverzió,  a  dominancia,  az  agresszió  mértéke,  (Izard,  1990),  illetve  a 
kifejezőkészség (Buck, 1990) egyaránt alakítja az interakciós helyzetben megélt raport folyamatát és 
kölcsönös élményét (Tickle-Degnen és Rosenthal, 1990). A VIS operacionalizálása során alkalmaztunk 
vonásmutatókat  mérő  teszteket.  Érdemes  lenne  a  raport  szempontjából  már  vizsgált 
személyiségtényezőket  a  VIS  kialakulásával  kapcsolatban  is  standardizáltan  azonosítani,  szélesítve 
ezzel a VIS eljárását és az eredményekből levonható következtetések vonatkoztatási keretét.

A szakirodalomban dokumentált a viselkedéses és fiziológiai szinkronjelenségek, illetve az egymásra 
hangolódás  élményszintű  mutatóinak  operacionalizálása.  A  tesztek  sorának  fent  javasolt  bővítése 
mellett számos új információval szolgálna a VIS és más szinkronmutatók együttes vizsgálata, kitérve a 
belső megélés és a külső megfigyelés esetleges eltérésére, avagy azonosságára.  

Az interakciós szinkronitás irodalmának eredményei szerint más szintű egymásra hangolódás jellemzi 
az azonos nemű, illetve az eltérő nemű interakciós feleket (Grammer és mtsai,  1998; Sakaguchi és 
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mtsai,  2005).  A VIS mechanizmusának feltérképezésében további  válaszokat  nyernénk a vizsgálati 
minta nemek szempontjából történő kontrollálásával. 

A vizsgálati  helyzet  lehetséges  változtatása  kapcsán felmerülnek további  kutatási  kérdések.  Milyen 
tényezők  facilitálják  a  VIS  megjelenését  egy  diád  életében?  Az  eltérő  kontextuális  körülmények 
alakítják-e az interakciós partnerek élménymintázatát? Milyen helyzeti  tényezők szükségesek a VIS 
kiépüléséhez?  A  kérdések  megválaszolásához  standardizált  vizsgálatok  felépítésére  és  levezetésére 
lenne szükség.

Kutatási eredmények szerint, aktív-éber hipnózisban dominánsan a baráti és testvéri hipnózis stílus a 
jellemző (Bányai, 2000, 2002). Amennyiben módszertanilag megoldható lenne a VIS teszt felvétele az 
aktív-éber  hipnózis  fizikai  feltételei  mentén,  a  vizsgálati  helyzet  ilyen  irányú  változtatása  érdekes 
információtartalommal egészíthetné ki a VIS élménymintazatának eredményeit. 

Az interakciós szinkronitás módszertanában ismert az a vizsgálati helyzet-felépítés, mikor egymást jól 
ismerő, illetve egymás számára idegen interakciós partnerek diádikus kapcsolatát vetik össze a kutatók, 
a raport,  a megítélt  és a megélt  szinkronitás (Urbán, 2002), illetve a diádikus interakció kölcsönös 
élménye mentén (Varga és mtsai, 2002). A VIS megjelenését és kapcsolatát az eljárásban alkalmazott 
mutatókkal érdemes lenne ilyen formában is mérni, összevetve a két eltérő kapcsolati mintát.    

A  biológiai  alapokon  nyugvó  emocionális  kommunikáció  szimultán  jelenik  meg  a  kulturálisan, 
tapasztalatok  útján  elsajátított  interakciós  mintákkal  (Buck,  1990).  Az  egyén  természetének 
kialakulására  és  a  kapcsolatok  mintázatának fejlődésére egyaránt  hat  a  nemzeti  és  a  szocializációs 
kultúra  (Nguyen  és  Fülöp,  2003).  Az  azonos  kultúrából,  azon  belül  megegyező  szubkultúrából 
származó  személyek  között  magasabb  mértékű  interakciós  szinkronitást  azonosítottak  a  kutatások 
(Condon, 1982). Mivel az egyén asszociációs rendszere erősen függ a kultúrától, számos új információt 
rejt  a  VIS  magyarázatában  az  a  kulturális  összehasonlító  vizsgálati  felépítés,  melyben  figyelembe 
vesszük a diád tagjainak származását,  gyökereit.  A felek kultúrájának sajátosságait  dimenzionálisan 
beazonosítva  (Hofstede,  1994),  differenciáltan  lenne  vizsgálható  az  interakciós  felek  kultúrájának 
eltérése, az azonostól a szélsőségesen eltérőig. 

A hipnózis szociál-pszichobiológiai modellje szerint a terápiás hatás kulcsmozzanata abban rejlik, hogy 
hipnózisban az interakciós partnerek olyan kapcsolatot élnek át, mely csupán az igazán szoros, intim 
emberi kapcsolatokra jellemző (Bányai, 2000). A hipnotikus kapcsolatban megjelenő VIS és a hipnózis 
folyamat  terápiás  hatásának  lehetséges  összefüggése  izgalmas,  messzire  vezető  kérdés.  A  klinikai 
területen  végzett  kutatás  módszertani  nehézségei  a  jövőben  remélhetőleg  eltörpülnek  a  vizsgálat 
eredményei által kapott válaszok magyarázó ereje mellett.

A VIS mérési eljárásának részletesen kidolgozott klinikai alkalmazása a jövő kérdése. A VIS újabb 
utat kínál a terapeuta számára, hogy teljesebben érthesse és érezhesse a páciens belső világát. A VIS 
léte és jellege diagnosztikus értékkel bír, mind a terápiás kapcsolat,  mind a páciens működésmódja 
szempontjából. 

A  jövőbeni  vizsgálatok  a  VIS  operacionalizálása  által  nyert  eredmények  megbízhatóságát  és 
érvényességét  szélesítenék,  az új  vizsgálati  helyzetek  közelebb vihetnének minket  a képi  egymásra 
hangolódás természetének megértéséhez.
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Disszertációmat egy összegző gondolattal zárom. 

Az  interakciós  szinkronitás  a  humán  interakciók  meghatározó  jellemzője,  szerepe  alapvető  az 
interakciók szabályozásában,  a  fontos  kapcsolatok  kialakulásában  és  fenntartásában.  Hipnózisban a 
felek olyan egymásra hangolódást élnek át, amely a szoros emberi kapcsolatok sajátja (Bányai, 2000). 
Ez az összehangolódás - a szinkronjelenségek sorában a Vizuális Imaginatív Szinkronnal -  összefügg a 
kapcsolat  élményével,  a  megélt  intimitással  (Bányai,  2000,  2002;  Varga,  2004).  A  szinkronitás 
optimális  tartománya  biztonságos  teret  kínál  az  alany  számára  az  élmények  megtapasztalásához, 
korrekciós  lehetőséget  nyújtva  az  alapvető  kapcsolati  minták  újraélésére.  Bár  az  interakciós 
szinkronitás  nem  tudatos,  önkéntelen  folyamat,  a  kapcsolatban  megélt  szinkronjelenségekkel  való 
kontrollált munka a hipnoterapeuta felelőssége és feladata, a hipnotizált alany és önmaga egészsége, 
illetve  a  kettőjük  kapcsolata  védelmében.  A  szinkronjelenségek  megélésére  és  tudatosítására  való 
érzékenyítés  által,  többek  között  ezt  a  tudatos  munkát  segíti  meg  az  interakciós  szinkronitás 
mechanizmusával való tudományos foglalkozás. 
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Mellékletek

1. A motívumlista kialakításához alkalmazott instrukció

A szavak eltérnek egymástól képkiváltó értékükben, vagyis abban a sajátosságukban, hogy mennyire  
képesek  az  emberben képzeleti  munkát  indukálni.  Bizonyos  szavak  gyorsan és  könnyen kiváltanak  
képzeleti  tevékenységet,  míg  mások  csupán  lassan  és  nehezen,  és  egyesek  talán  egyáltalán  nem.  
Vizsgálatunknak az a célja, hogy szavakat sorolunk osztályba, képkiváltó értékük szerint. 

E tájékoztató után szavakat fogok Nektek felolvasni, amit Ti majd csukott szemmel hallgattok. Minden  
egyes szó után arra kérlek Titeket, hogy mindvégig csukott szemmel, az előttetek lévő üres papírlapon,  
minősítsétek  az  adott  szó  képkiváltó  tulajdonságát  három  szempont,  három  dimenzió  mentén:  
RÉSZLETGAZDAGSÁG, ÉLETHŰSÉG, ÁLLANDÓSÁG. 

A  részletgazdagság  és  élethűség  dimenzió  talán  önmagáért  beszél,  állandóság  alatt  a  kép  
maradandóságát, stabilitását értjük. Az egyes szavak besorolása ötfokú skálán történik, ahol az egyes a  
legalacsonyabb,  az  ötös  a  legmagasabb  értéket  jelöli  az  adott  dimenzión.  A  részletgazdagság  
tekintetében  egyes  a  kevéssé,  ötös  a  nagyon  részlet-gazdag,  élethűségnél  egyes  a  kevéssé,  ötös  a  
nagyon élethű,  az állandóság dimenzió esetében egyes a kevéssé állandó, tünékeny,  ötös a nagyon  
állandó, stabil képet jelenti. 

Minden  egyes  szó  három szempont  szerinti  besorolása  után  húzzatok  egy  vízszintes  vonalat,  hogy  
később meg tudjuk különböztetni a szavakra adott értékeléseteket.

Arra kérlek Titeket, hogy a vizsgálat alatt végig csendben, csukott szemmel dolgozzatok, egészen addig,  
amíg fel nem szólítalak Titeket arra, hogy nyissátok ki a szemeteket.

Ha bármi kérdésetek van a feladattal kapcsolatban, kérem, most kérdezzetek. … Rendben. … Akkor  
most kezdjük el a vizsgálatot. Kérlek Titeket, csukjátok be a szemeteket.

ŐSZ, HAJÓ, DOMB, TŰZ, ELEGANCIA, ÚT, ABLAK, BÁL, PILLANAT, FÖLD, ÜNNEP, TÁL, 
ESŐ, FAL, MESSZESÉG, KÉZ, SÉTA, GYÜMÖLCS, VÖLGY, JÁTÉK, BOKOR, SZERENCSE, 
KÉP, ZENE, DÉLUTÁN, SZOBOR, TÁJ, TORONY, KÖD, HALOM.

Rendben,  nyissátok  ki  a  szemeteket.  Kérlek,  adjátok  előre  a  kitöltött  papírokat.  Aki  két  oldalát  
használta a papírnak, írja rá legyen szíves, hogy melyik az első, illetve a második oldal.

Köszönöm a segítségeteket!
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2. A motívumok dimenziónkénti képkiváltó értékei

2.1. A motívumok értéke részletgazdagság szerint emelkedő sorrendbe rendezve

A pontos forgatókönyv segítségével standardizált,  csukott szemmel végzett csoportos vizsgálatban a 
vizsgálati alanyok a hallott motívumokat 1-től 5-ig terjedő pontozással értékelték a „részletgazdagság” 
dimenzióban. A táblázat „részletgazdagság” oszlopa a motívumokra adott pontszámok átlagát mutatja. 
Az  „átlagrészletgazdagság-adottrészletgazdagság”  oszlop  értékeihez  úgy  jutottunk,  hogy  az  előző 
oszlopban mutatott átlagból kivontuk az adott vizsgálati alany által adott részletgazdagság pontot, majd 
ezeknek a részeredményeknek vettük az átlagát.

részletgazdagság átlagrészletgazd-adottrészletgazd
pillanat 2,439 1,208
halom 2,951 0,696
domb 3,049 0,598
délután 3,171 0,476
fal 3,195 0,452
szerencse 3,244 0,403
messzeség 3,317 0,33
elegancia 3,439 0,208
hajó 3,512 0,147
föld 3,537 0,111
zene 3,561 0,086
kép 3,585 0,062
völgy 3,683 -0,036
játék 3,707 -0,06
út 3,756 -0,109
torony 3,805 -0,158
ablak 3,829 -0,182
séta 3,829 -0,182
táj 3,829 -0,182
ősz 3,829 -0,182
gyümölcs 3,878 -0,231
köd 3,903 -0,255
bokor 3,902 -0,255
tál 3,927 -0,28
szobor 3,976 -0,328
bál 4,024 -0,377
kéz 4,049 -0,402
tűz 4,122 -0,475
ünnep 4,171 -0,524
eső 4,195 -0,548
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2.2. A motívumok értéke élethűség szerint emelkedő sorrendbe rendezve

A pontos forgatókönyv segítségével standardizált,  csukott szemmel végzett csoportos vizsgálatban a 
vizsgálati  alanyok  a  hallott  motívumokat  1-től  5-ig  terjedő  pontozással  értékelték  a  „élethűség” 
dimenzióban.  A táblázat  „élethűség” oszlopa a  motívumokra  adott  pontszámok átlagát  mutatja.  Az 
„átlagélethűség-adottélethűség”  oszlop  értékeihez  úgy juttotunk,  hogy az  előző  oszlopban  mutatott 
átlagból  kivontuk  az  adott  vizsgálati  alany  által  adott  élethűség  pontot,  majd  ezeknek  a 
részeredményeknek vettük az átlagát.

élethűség átlagélethű-adottélethű
Pillanat 2,902 0,952
Szerencse 3 0,854
Halom 3,146 0,708
Elegancia 3,439 0,415
Domb 3,463 0,391
Délután 3,585 0,27
Kép 3,683 0,172
Játék 3,707 0,147
Föld 3,732 0,123
Messzeség 3,756 0,098
Völgy 3,805 0,05
Ősz 3,854 0,001
Zene 3,878 -0,024
Torony 3,902 -0,048
Hajó 3,927 -0,055
Táj 3,927 -0,072
Bál 4 -0,146
Fal 4 -0,146
Séta 4 -0,146
Tűz 4,024 -0,17
Ünnep 4,049 -0,194
Bokor 4,122 -0,267
Út 4,146 -0,292
Tál 4,146 -0,292
Eső 4,171 -0,316
Gyümölcs 4,22 -0,365
Szobor 4,221 -0,365
Ablak 4,244 -0,389
Köd 4,293 -0,438
Kéz 4,293 -0,438
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2.3. A motívumok értéke állandóság szerint emelkedő sorrendbe rendezve

A pontos forgatókönyv segítségével standardizált,  csukott szemmel végzett csoportos vizsgálatban a 
vizsgálati  alanyok  a  hallott  motívumokat  1-től  5-ig  terjedő  pontozással  értékelték  a  „állandóság” 
dimenzióban. A táblázat „állandóság” oszlopa a motívumokra adott pontszámok átlagát mutatja. Az 
„átlagállandóság-adottállandóság” oszlop értékeihez úgy jutottunk, hogy az előző oszlopban mutatott 
átlagból  kivontuk  az  adott  vizsgálati  alany  által  adott  állandóság  pontot,  majd  ezeknek  a 
részeredményeknek vettük az átlagát.

állandóság átlagállandóság-adottállandóság
Pillanat 2,756 0,843
Szerencse 2,78 0,819
Délután 2,878 0,721
Elegancia 3,024 0,575
Kép 3,366 0,233
Gyümölcs 3,439 0,16
Játék 3,439 0,16
Messzeség 3,439 0,16
Halom 3,463 0,136
Zene 3,463 0,136
Föld 3,512 0,087
Séta 3,537 0,063
Ünnep 3,537 0,063
Eső 3,586 0,014
Bál 3,61 -0,011
Hajó 3,61 -0,007
Út 3,756 -0,157
Táj 3,756 -0,157
Völgy 3,756 -0,157
Torony 3,805 -0,206
Köd 3,829 -0,23
Ősz 3,854 -0,254
Domb 3,878 -0,279
Fal 3,878 -0,279
Ablak 3,902 -0,303
Tűz 3,902 -0,303
Kéz 3,902 -0,303
Tál 3,951 -0,352
Szobor 4,171 -0,572
Bokor 4,195 -0,596
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3.1. A motívumok rangsorolása

A rangsorolási eljárásban a 30 motívum közül az a két motívum kapta az 1-es értéket, mely átlagolt 
pontszámja alapján a lista közepén helyezkedett el az adott dimenzióban. Ezen motívumok szomszédai 
nyerték  el  a  kettes  értéket,  majd  ugyanezzel  a  módszerrel  rangsoroltuk  a  további  motívumokat.  A 
táblázat „Összpontszám” oszlopa a rangsorolási értékek összegét mutatja az adott motívumra vetítve. 

Részletgazdagság Élethűség Állandóság Összpontszám
Ablak 2 13 10 25
Délután 12 10 13 35
Eső 15 10 2 27
Gyümölcs 6 11 10 27
Játék 2 8 9 19
Köd 7 14 6 27
Pillanat 15 15 15 45
Szobor 10 12 14 36
Torony 1 2 5 8
Út 1 8 2 11
Bál 11 2 1 14
Domb 13 11 8 32
Fal 11 3 9 23
Hajó 7 1 1 9
Kép 4 9 11 24
Messzeség 9 6 8 23
Seta 3 4 4 11
Táj 4 1 3 8
Tűz 13 5 11 29
Völgy 3 5 4 12
Bokor 8 7 15 30
Elegancia 8 12 12 32
Föld 6 7 5 18
Halom 14 13 7 34
Kéz 12 15 12 39
Ősz 5 4 7 16
Szerencse 10 14 14 38
Tál 9 9 13 31
Ünnep 14 6 3 23
Zene 5 3 6 14
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3.2. A motívumok összesített rangsor szerinti sorrendje

A rangsorolásos eljárás alapján a 10 legalacsonyabb összpontszámú motívum bizonyult  a leginkább 
közepes képkiváltó erejű motívumnak. 

Motívumok Összpontszám
Torony 8
Táj 8
Hajó 9
Út 11
Seta 11
Völgy 12
Bál 14
Zene 14
Ősz 16
Föld 18
Játék 19
Fal 23
Messzeség 23
Ünnep 23
Kép 24
Ablak 25
Eső 27
Gyümölcs 27
Köd 27
Tűz 29
Bokor 30
Tál 31
Domb 32
Elegancia 32
Halom 34
Délután 35
Szobor 36
Szerencse 38
Kéz 39
Pillanat 45
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4. VIS teszt

Rajz:

Leírás:

………………………………………………………………………………………………………………

Leírás:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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(HÁTSÓ OLDALRA:

A HIPNOTIZŐR RÉSZÉRE KÉSZÍTETT TESZT HÁTSÓ OLDALÁRA:)

Név: …………………………………………………………………………………………….

A kísérlet dátuma: ……………………………………………………………………………

(AZ ALANY RÉSZÉRE KÉSZÍTETT TESZT HÁTSÓ OLDALÁRA:)

Név: …………………………………………………………………………………………

A kísérlet dátuma: ……………………………………………………………………………
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5. Beleegyező nyilatkozatok

5.1. Az első kutatás során alkalmazott beleegyező nyilatkozat az Alany részére

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILATKOZAT a vizsgálati alany részére

Az ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola keretében, tudományos vizsgálatot végzünk dr. Varga 
Katalin docens és Varga S. Katalin pszichológus doktorandusz vezetésével. Szavak képkiváltó-értékét 
kutatjuk. Azzal, hogy vállalja a részvételt a vizsgálatban, nagyban segíti munkánkat. 

A vizsgálatban való részvétel a következőkkel jár:

• Jelen találkozáson Ön és vizsgálat-vezetője egy instrukciós feladatot hajtanak végre közösen
• A megtapasztalt képek és a folyamat során átélt érzések minőségét vizsgáló tesztek kitöltése 
• A teljes vizsgálat kb. 30 percet vesz igénybe

A vizsgálattal kapcsolatos bármely kérdésével, észrevételével, kérjük, forduljon a vizsgálat 
vezetőjéhez.

A vizsgálatban való részvételét és bizalmát köszönjük.

**

Nyilatkozat

Vizsgálati beleegyezés

A vizsgálat fent leírt célját és lefolyását megértettem, azzal kapcsolatban további kérdésem nincs. 

Tudomásul veszem, hogy a vizsgálatban való részvételem önkéntes, és hogy bármikor visszavonhatom 
jelen beleegyezésemet a vizsgálatban való részvételre.

Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat során rólam rögzített adatokat a szakemberek feldolgozzák, és 
nevem említése nélkül szakmai fórumokon ismertessék.

A fent leírt vizsgálatban részt kívánok venni:

Név (olvashatóan):......................................................

Mai dátum: 200......    ............................hó   ................nap

Sajátkezű aláírás:......................................................

Születési dátum: 19......    ..........................hó   ................nap
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5.2. Az első kutatás során alkalmazott beleegyező nyilatkozat a Vizsgálatvezető részére

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILATKOZAT a vizsgálatvezető részére

Az ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola keretében tudományos vizsgálatot végzünk dr. Varga 
Katalin docens és Varga S. Katalin pszichológus doktorandusz vezetésével. Szavak képkiváltó-értékét 
kutatjuk. Azzal, hogy vállalja a részvételt a vizsgálatban, nagyban segíti munkánkat. 

A vizsgálatban való részvétel a következőkkel jár:

• Előzetes egyeztetés Varga S. Katalinnal
• Húsz alkalmas vizsgálat, mely során Ön és alanyai egy instrukciós feladatot végeznek el 

közösen 
• A vizsgálat során az egyeztetett forgatókönyv betartása, a beleegyező nyilatkozat és a tesztek 

közös kitöltése
• A vizsgálat-sorozat végén az Ön és alanya által kitöltött anyagok összegyűjtése és átadása 

Varga S. Katalinnak 

Mivel a kutatás interakciós szemléletet követ, Ön is a vizsgálat tárgyát képezi.

A vizsgálattal kapcsolatos bármely kérdésével, észrevételével, kérjük, forduljon Varga S. Katalin 
doktoranduszhoz. 

A vizsgálatban való részvételét és munkáját köszönjük.

**
Nyilatkozat

Vizsgálati beleegyezés

A vizsgálat egyeztetett, illetve fent leírt célját és lefolyását megértettem, azzal kapcsolatban további 
kérdésem nincs. 

Tudomásul veszem, hogy a vizsgálatban való részvételem önkéntes, és hogy bármikor visszavonhatom 
jelen beleegyezésemet a vizsgálatban való részvételre.

Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat során rólam rögzített adatokat a szakemberek feldolgozzák, és 
nevem említése nélkül szakmai fórumokon ismertessék.

A fent leírt vizsgálatban részt kívánok venni:

Név (olvashatóan):......................................................

Mai dátum: 200......    ............................hó   ................nap

Sajátkezű aláírás:............................................

Születési dátum: 19......    ..........................hó   ................nap
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5.3.  A  második  kutatás  során  alkalmazott  beleegyező  nyilatkozat  az 
Alany/Hipnotizőr/Vizsgálatvezető részére

TÁJÉKOZTATÁS a „Hangol-6” KUTATÁSRÓL
Az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem  Affektív  Pszichológiai  Intézeti  Központja  az  Országos 
Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatásával tudományos vizsgálatot végez egyik munkatársa, 
Gősiné dr. Greguss Anna, pszichológus, hipnóziskutató témavezetésével.  A kutatás során a vizsgált 
személyek hipnózis iránti fogékonyságát határozzuk meg egyéni helyzetben.
A kutatás közvetlenebb  célja, hogy megvizsgáljuk: a hipnózis iránti fogékonyság hogyan függ össze 
különböző pszichológiai jellemzőkkel (pl. érzelemkifejezés érzékelése, kezesség, képzelet, emlékezés, 
stb.)  éberen és hipnózisban.
A hipnábilitás megállapítása azzal jár, hogy nemzetközileg sztenderdizált módszerrel megvizsgáljuk, 
hogy az alkalmazott verbális (szóbeli) szuggesztiók hogy hatnak Önre, azok közül melyekre milyen 
mértékben válaszol. E szuggesztiók nem irányulnak személyes, zavarba ejtő kérdésekre, nem firtatják 
magánügyeit.  Ugyanakkor a hipnózis átélése sajátos élmény,  és esetenként szokatlan, akár meglepő 
reakciók is előfordulhatnak. A vizsgálatot vezető kutatók képzett hipnotizőrök, akik jártasak a hipnózis 
hatásainak szakszerű kiváltásában, kezelésében és feloldásában.
A vizsgálat  időtartama 2x2 óra, amelyek során a résztvevők viselkedését  videofelvételen rögzítjük 
éber és hipnózisos helyzetben, illetve az átéltekkel kapcsolatban  írásos kérdőíveken kérjük majd a 
válaszait. Az eredményeiről minden résztvevő személyre szóló visszajelzést kap.
A vizsgálati anyagot bizalmasan kezeljük, ami azt jelenti, hogy még a rokonainak sem mutatjuk meg 
a vizsgált személyekről felvett adatokat.

NYILATKOZAT
Vizsgálati előzetes beleegyezés
A tudományos vizsgálat célját és lefolyását elmagyarázták, és lehetőségem volt kérdéseim feltételére 
is. Az előzetes tájékoztatást megértettem.
Tudomásul veszem, hogy a vizsgálatban való részvételem önkéntes, és hogy bármikor visszavonhatom 
jelen beleegyezésemet a vizsgálatban való részvételre, minden hátrányos következmény nélkül.
Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat során rólam rögzített  adatokat a szakemberek feldolgozzák, és 
nevem,  vagy  más,  személyem  azonosítására  alkalmas  adatok  említése  nélkül  szakmai  fórumokon 
ismertessék.
Vállalom, hogy a vizsgálat részleteiről csak akkor beszélek másokkal, amikor erre a vizsgálatvezetőktől 
engedélyt kapok (elkerülendő a vizsgálatban szintén részt vevő személyek előzetes befolyásolását).
Kijelentem, hogy idegrendszeri betegségben nem szenvedek, izgató vagy nyugtató szereket illetve más 
gyógyszert folyamatosan nem szedek.
Tudomásul  veszem,  hogy a  vizsgálati  adatok  kutatási,  és  nem diagnosztikai  vagy terápiás  célokat 
szolgálnak, ezért ilyen jellegű szakvéleményre, ill. terápiás kezelésre a vizsgálatok elvégzését követően 
igényt nem tartok.
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A fent leírt vizsgálatban részt kívánok venni:

Név (olvashatóan):..................................................................................................................................

Születési dátum: 19......  ........................................hó ......nap

Mai dátum: 2007. ...............................hó ......nap

Sajátkezű aláírás:...........................................................................

A vizsgálatban való részvételét és bizalmát köszönjük.
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ENGEDÉLY

Alulírott,  ..........................................................................(név)  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  a  rólam  a 

„Hangol-6” kutatás során készült videofelvételt külön értesítés vagy további egyeztetés nélkül az alább 

jelzett  körökben,  a  pszichológusi  etika  követelményeinek  betartása  mellett  bemutassák  (az  összes 

engedélyezett területet karikázza be):

1. – Általános (beleértve televízió, nyilvános előadások stb.)

2. – Szakmai körben (pszichológusok, orvosok előtt, pl. kongresszusokon)

3. – Oktatási helyzetben (pl. egyetemi hallgatók, kiképzés alatt álló szakemberek előtt)

4. – A bemutatás körének megítélését a kutatás vezetőire bízom.

Egyéb megjegyzés, megszorítás

nincs  

van , éspedig:

Jelen engedélyem visszavonásáig vagy módosításáig érvényes.

2007.
Dátum Aláírás

=======================================================================

Beleegyezem,  hogy  az  ELTE  Affektív  Pszichológiai  Intézeti  Központ  által  szervezett  későbbi 
vizsgálatokban  való  esetleges  részvételemhez  az  alábbi  adataimat  nyilvántartsák,  annak érdekében, 
hogy a vizsgálatról  értesíteni  tudjanak. Tudomásul  veszem, hogy az Affektív Pszichológiai  Intézeti 
Központ  munkatársai  garanciát  vállalnak  arra,  hogy  adataimat  bizalmasan  kezelik  és  azokat  más 
személynek vagy szervezetnek nem adják ki.

Név: ........................................................................................................

Értesítési cím: .........................................................................................

.................................................................................................................

Telefon (vonalas): ..................................................................................

Mobiltelefon: ..........................................................................................

E-mail: ....................................................................................................

2007.
Dátum Aláírás
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5.4. Az első és a második kutatás során alkalmazott beleegyező nyilatkozat a Megítélő részére

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILATKOZAT a vizsgálati alany részére

Az  ELTE-PPK  Általános  pszichológia  műhelymunka  kurzusának  keretében  diáktársaimmal 
konzulensünk,  Varga S.  Katalin  irányításával  tudományos  vizsgálatot  végzünk,  melyben a Vizuális 
Imaginatív Szinkron természetét  kutatjuk. Azzal,  hogy vállalja a részvételt  a vizsgálatban,  nagyban 
segíti munkánkat. 

A vizsgálatban való részvétel a következőkkel jár:

• Jelen találkozáson Ön a vizsgálatvezető irányításával egy megítélési feladatban vesz részt, ahol 
rajzok és szövegek hasonlóságáról kell döntenie.

• A feladat kb. 20-25 percet vesz igénybe.

A vizsgálatban való részvételét és bizalmát köszönöm.

…………………………………..
Pszichológus-hallgató

**

Nyilatkozat

Vizsgálati beleegyezés

A vizsgálat fent leírt célját és lefolyását megértettem, azzal kapcsolatban további kérdésem nincs. 

Tudomásul veszem, hogy a vizsgálatban való részvételem önkéntes, és hogy bármikor visszavonhatom 
jelen beleegyezésemet a vizsgálatban való részvételre.

Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat  során rólam rögzített  adatokat a szakemberek feldolgozzák, és 
nevem említése nélkül szakmai fórumokon ismertessék.

A fent leírt vizsgálatban részt kívánok venni:

Név (olvashatóan):......................................................

Mai dátum: 200......    ............................hó   ................nap

Sajátkezű aláírás:......................................................

Születési dátum: 19......    ..........................hó   ................nap
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6. A VIS eljárás standardizált szövege (éber/hipnózis) 

(Kedves Kolléga!

Kérjük Önt, hogy a következő instrukciót szó szerint olvassa fel a vizsgálati alanynak. A dőlt betűs mondatok  
Önnek szólnak, azokat nem kell felolvasni. Ügyeljen a ritmusra, hogy legyen ideje az alanynak megérteni, majd  
megválaszolni a feladatokat. Az instrukció körülbelül 3 percig tart, majd egy próba „motívum” jön, s utána az  
igaziak. A feladatsor folyamán Önnek is ki kell majd töltenie a motívumokra vonatkozó tesztet, egyenként egy  
oldalt, mely feladatlapokat kézhez kapja a kísérlet elején.

A teljes feladat 20-22 percet vesz igénybe.

Segítségét előre is köszönjük!)

Bizonyára tudja, hogy a szavak eltérnek egymástól képkiváltó értékükben, vagyis abban a sajátosságukban, hogy 
mennyire képesek az emberből képzeleti tevékenységet kiváltani. Bizonyos szavak gyorsan, míg mások csupán 
lassan és nehezen, és egyesek talán egyáltalán nem váltanak ki képet. A most következő feladatnak az a célja,  
hogy megnézzük mindezt néhány szóval kapcsolatban Önnél. 

Hamarosan öt szót mondok Önnek, amit Ön továbbra is csukva tartott szemmel hallgat meg. Minden egyes szó 
után arra kérem, hogy nyitott szemmel, rajzolja le az Ön belső képét, illetve írja le saját szavaival, mit látott,  
majd újra csukja be a szemét, és jön a következő szó. 

A rajz nem kell, hogy művészi vagy pontos legyen. Elég, ha nagyjából, vázlatosan tükrözi, hogy milyennek látta 
Ön képzeletében a képet. 

Mondani fogom a szót, megismétlem, kis ideig csendben maradok, majd szólok, amikor kezdődhet a rajzolás, 
illetve az írás. Szavanként külön oldalra tud majd Ön rajzolni és írni. 

Minden  érthető?  (…  Itt,  kérjük,  tartson  egy  kis  időt.  Ha  felmerülne  kérdés,  igyekezzen  a  már  elmondott  
mondatokkal, fogalmakkal, információkkal válaszolni, a fentiek alapján.) 

Rendben. A feladat eredményes elvégzése érdekében nézzünk meg egy próba-szót. 

………………

Most kinyithatja a szemét, és kezdheti a rajzolást, majd, ha azzal végzett, az írást. 

Rendben. Minden érthető. Jó. … Kérem, csukja be újra a szemét, és csak hagyja, hogy eltávolodjon a látott kép,  
és újra átélhesse azt a nyugalmat, ami itt és most Önnek a leginkább kényelmes. 

Akkor kezdjük az első szóval! Kérem, továbbra is tartsa csukva a szemét.

(1.) …………………

(Kérjük, a motívum elhangzása után várjon 20 másodpercet!)
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Most kinyithatja a szemét, és kezdheti a rajzolást, majd, ha azzal végzett, az írást. 

(Kérjük,  a  feladatra  hagyjon  az  alanynak  egy  percet!  Mindeközben töltse  ki  az  Ön  által  látott  motívumra  
vonatkozó tesztet.)
Jó. Újra becsukhatja a szemét. Csak hagyja, hogy eltávolodjon a látott kép, és újból átélhesse azt a nyugalmat,  
ami itt és most Önnek a leginkább kényelmes. 

(2.) …………………

(Kérjük, a motívum elhangzása után várjon 20 másodpercet!)

Most kinyithatja a szemét, és kezdheti a rajzolást, majd, ha azzal végzett, az írást. 

(Kérjük,  a  feladatra  hagyjon  az  alanynak  egy  percet!  Mindeközben töltse  ki  az  Ön  által  látott  motívumra  
vonatkozó tesztet.)

Jó. Újra becsukhatja a szemét. Csak hagyja, hogy eltávolodjon a látott kép, és újból átélhesse azt a nyugalmat,  
ami itt és most Önnek a leginkább kényelmes. 

(3.) …………………

(Kérjük, a motívum elhangzása után várjon 20 másodpercet!)

Most kinyithatja a szemét, és kezdheti a rajzolást, majd, ha azzal végzett, az írást. 

(Kérjük,  a  feladatra  hagyjon  az  alanynak  egy  percet!  Mindeközben töltse  ki  az  Ön  által  látott  motívumra  
vonatkozó tesztet.)

Jó. Újra becsukhatja a szemét. Csak hagyja, hogy eltávolodjon a látott kép, és újból átélhesse azt a nyugalmat,  
ami itt és most Önnek a leginkább kényelmes. 

(4.) …………………

(Kérjük, a motívum elhangzása után várjon 20 másodpercet!)

Most kinyithatja a szemét, és kezdheti a rajzolást, majd, ha azzal végzett, az írást. 

(Kérjük,  a  feladatra  hagyjon  az  alanynak  egy  percet!  Mindeközben töltse  ki  az  Ön  által  látott  motívumra  
vonatkozó tesztet.)

Jó. Újra becsukhatja a szemét. Csak hagyja, hogy eltávolodjon a látott kép, és újból átélhesse azt a nyugalmat,  
ami itt és most Önnek a leginkább kényelmes. 
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(5.) …………………

(Kérjük, a motívum elhangzása után várjon 20 másodpercet!)

Most kinyithatja a szemét, és kezdheti a rajzolást, majd, ha azzal végzett, az írást. 

(Kérjük,  a  feladatra  hagyjon  az  alanynak  egy  percet!  Mindeközben töltse  ki  az  Ön  által  látott  motívumra  
vonatkozó tesztet.)

Ez a feladat most véget ért. Köszönjük a segítségét.

(Önnek is köszönjük a segítségét!)

ESZKÖZIGÉNY:
- instrukciós lap
- kitöltetlen (üres) tesztlapok, az alany részére 6 db (hátoldalán az adatlappal), a hipnotizőr részére 5 db  

(hátoldalán a rá vonatkozó adatlappal)
- ceruza, vagy toll
- óra, melyen a hipnotizőr/vizsgálatvezető kellő pontossággal láthatja a perceket 
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7. Alkalmazott tesztek

7.1. SZOT Teszt 

A  Szemekből  Olvasás  Teszt  az  érzelemfelismerési  képességet  teszteli.  Számítógép  segítségével  a 
vizsgálati alany képeket lát, melyeken egy-egy arcrészletet, a szemek környékét láthatja. Minden egyes 
szempár  körül  négy  érzelem-leírás  található.  A  vizsgálati  alanynak  a  négy  érzelem  közül  kell 
kiválasztania azt, amelyik szerinte a képen látható. A tesztben 36 kép van, valamint egy próbakép.

A bemutatott képekre adott válaszokhoz tartozó kiértékelő formula, mely mutatja a lehetséges érzelem-
választásokat.

Kép 
Próba Irigy Megrémült Arrogáns Gyűlölködő

1. Játékos Vigasztaló Ingerült Unatkozó
2. Rémült Nyugtalan Arrogáns Bosszús
3. Viccelődő Ideges Vágyakozó Eltökélt
4. Viccelődő Makacs Jókedvű valamin Ellazult
5. Ingerült Gúnyolódó Aggódó Barátságos
6. Megdöbbent Álmodozó Türelmetlen Riadt
7. Bocsánatkérő Barátságos Feszült Kedvetlen
8. Kétségbeesett megkönnyebbült Félénk Izgatott
9. Bosszús Ellenséges Megdöbbent Aggodalmaskodó 
10. Óvatos Makacs Unatkozó Megdöbbent
11. Ijedt Jókedvű Sajnálkozó Flörtölő
12. Közönyös Pironkodó Szkeptikus Kedvetlen
13. Határozott Reménykedő Fenyegető Félénk
14. Ingerült Csalódott Szomorú Vádló
15. Elmélkedő Ideges Bátorító Jókedvű
16. Ingerült Töprengő Bátorító Együttérző
17. Kételkedő Szeretetteljes Játékos Megdöbbent
18. Határozott Jókedvű Megdöbbent Unatkozó
19. Arrogáns Hálás Gúnyolódó Puhatolódzó
20. Parancsoló Barátságos Bűnbánó Elborzadt
21. Pironkodó Álmodozó Összezavarodott Megrémült
22. Aggodalmaskodó Hálás Makacs Esdeklő
23. Megelégedett Bocsánatkérő Dacos Kíváncsiskodó
24. Gondterhelt Ingerült Izgatott Ellenséges
25. Megrémült Hitetlenkedő Kétségbeesett Érdeklődő
26. Megdöbbent Félénk Ellenséges Szorongó
27. Viccelődő Óvatos Arrogáns Támogató
28. Érdeklődő Viccelődő Szeretetteljes Megelégedett
29. Türelmetlen Megdöbbent Ingerült Töprengő
30. Hálás Flörtölő Ellenséges Csalódott
31. Szégyenkező Magabiztos Viccelődő Kedvetlen
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32. Komoly Szégyenkező Elképedt Riadt
33. Pironkodó Bűnbánó Álmodozó Aggodalmaskodó 
34. Megdöbbent Összezavarodott Bizalmatlan Ijedt
35. Tanácstalan Ideges Makacs Elmélkedő
36. Szégyenkező Nyugtalan Gyanakvó Döntésképtelen
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7.2. VVIQ Teszt
Kérjük,  hogy  a  következő  ötfokú  skálán  pontozza  az  alábbi  képzeleti  képek  mindegyikének  az 
élénkségét, ahogy ezek a képek a „lelki szemei” előtt megjelennek.

1- Semmi kép, csak „tudja”, gondol a tárgyra
2- Halvány, bizonytalan és homályos
3- Közepesen világos és élénk
4- Világos és elég élénk
5- Tökéletesen világos és olyan élénk, mintha tényleg látná

Az első négy képnél gondoljon egy rokonára vagy barátjára, akit gyakran lát (de aki most nincs itt) és 
törekedjen a „lelki szemei” előtt megjelenő kép gondos megítélésére.

Képek
1. Az arc, fej, vállak és törzs pontos körvonala 1 2 3 4 5
2. Jellegzetes fejtartás, testtartás, stb. 1 2 3 4 5
3. A pontos testtartás, járás közben, a lépés hossza 1 2 3 4 5
4. Valamelyik gyakran hordott ruhájának a színe 1 2 3 4 5

Képzelje el a felkelő napot. Törekedjen a „lelki szemei” előtt megjelenő kép gondos megítélésére.

Képek
5. A nap a látóhatár fölé emelkedik a még fátyolos égre 1 2 3 4 5
6. Kitisztul az ég és ragyogó kékség veszi körbe a napot 1 2 3 4 5
7. Felhők. Kitör a vihar és villámok cikáznak az égen 1 2 3 4 5
8. Szivárvány jelenik meg 1 2 3 4 5
 
Gondoljon egy olyan bolt bejáratára, ahova gyakran jár bevásárolni. Törekedjen a „lelki szemei” előtt 
megjelenő kép gondos megítélésére.

Képek
9. A bolt összképe az utca túloldaláról  1 2 3 4 5
10. A kirakat, beleértve az egyes áruk színét, alakját és részleteit is 1 2 3 4 5
11. A bejáratnál áll. Az ajtó részletei, színe, alakja 1 2 3 4 5
12. Belép a boltba és a pulthoz megy. Az eladó kiszolgálja. Fizet. 1 2 3 4 5

Végül képzeljen el egy vidéki tájat fákkal, hegyekkel és egy tóval. Törekedjen a „lelki szemei” előtt 
megjelenő kép gondos megítélésére.

Képek
13. A táj körvonala  1 2 3 4 5
14. A fák színe és alakja 1 2 3 4 5
15. A tó színe és alakja 1 2 3 4 5
16. Erős szél fújja a fákat és a tavat, s ettől fodrozódni kezd a víz 1 2 3 4 5
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7.3.1. ABS Teszt az Alany részére

Név:.............................................................................................. Dátum: ............................
Az alábbiakban néhány megállapítást talál. Olvassa el figyelmesen valamennyit, és mindegyikre vonatkozóan karikázza be azt a számot,  
amelyik  leginkább megfelel  hipnózis  alatti  érzéseinek.  A növekvő értékek fokozatos  átmenetet  jelentenek a  két  szélső érték között.  
Nincsenek helyes vagy helytelen válaszok, ne gondolkozzon túl sokat, hanem a hipnózisbeli érzéseit legjobban kifejező számot jelölje  
meg.

1. Néha úgy éreztem, hogy nagyon erősen kötődöm a 
hipnotizőrhöz. Olyan érzés volt ez, amit általában csak a 
szüleim, egyes tanáraim és a legjobb barátaim iránt érzek.

1 2 3 4 5 6 7

2. Nem is tudom miért, de valahogy tényleg nagyon a 
hipnotizőr kedvében akartam járni. 1 2 3 4 5 6 7

3. Úgy tűnt, hogy a hipnotizőr minden szava és tette valahogy 
befolyásolta az érzéseimet. 1 2 3 4 5 6 7

4. Úgy éreztem, hogy minden, amit a hipnotizőr tett és mondott, 
mélyen érint. 1 2 3 4 5 6 7

5. Amíg hipnózisban voltam, szinte tökéletesnek éreztem a 
hipnotizőrt. 1 2 3 4 5 6 7

6. Úgy éreztem, hogy a hipnotizőr erős és hatalmas. 1 2 3 4 5 6 7
7. Úgy éreztem, hogy a hipnotizőr nagyon bölcs. 1 2 3 4 5 6 7
8. Rendkívüli csodálatot éreztem a hipnotizőr iránt. 1 2 3 4 5 6 7
9. Valahogy jólesett részesülni a hipnotizőr hatalmában. 1 2 3 4 5 6 7

10. Igazán akartam, hogy a hipnotizőr úgy találja, hogy jól 
csinálom a dolgokat. 1 2 3 4 5 6 7

11. Valahogy inkább szüleivel lévő gyermeknek éreztem magam, 
mintsem egy hipnotizőrrel lévő felnőttnek. 1 2 3 4 5 6 7

12. Úgy éreztem, hogy a hipnotizőr a vezető, én pedig a követője 
vagyok. 1 2 3 4 5 6 7

13. Azt akartam, hogy a hipnotizőr vigyázzon rám, amíg 
hipnózisban vagyok. 1 2 3 4 5 6 7

14. Azt akartam, hogy a hipnotizőr mondja meg, mit tegyek. 1 2 3 4 5 6 7
15. Azt akartam, hogy a hipnotizőr rám figyeljen. 1 2 3 4 5 6 7
16. Amikor nem tudtam megtenni, amit a hipnotizőr mondott, 

lelkifurdalásom támadt. 1 2 3 4 5 6 7

17. Aggasztott, hogy a hipnotizőr nem kedvel majd. 1 2 3 4 5 6 7
18. El akartam kerülni, hogy a hipnotizőr csalódjon bennem. 1 2 3 4 5 6 7
19. El akartam kerülni, hogy a hipnotizőr megharagudjon rám. 1 2 3 4 5 6 7
20. Volt, amikor taszított a hipnotizőr. Olyan érzés volt ez, amit 

általában csak a szüleivel, egyes tanáraival és barátaival 
kapcsolatban érez az ember.

1 2 3 4 5 6 7

21. Nem is tudom miért, de valahogy néha kifejezetten a 
hipnotizőr ellenére akartam tenni. 1 2 3 4 5 6 7

22. Valahogy rosszul esett, hogy szinte eltörpültem a hipnotizőr 
mellett. 1 2 3 4 5 6 7
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7.3.2. ABS Teszt a Hipnotizőr/Vizsgálatvezető részére

Név:.......................................... (K.sz.:.......................................) Dátum:............................
Az alábbiakban néhány megállapítást talál. Olvassa el figyelmesen valamennyit, és mindegyikre vonatkozóan karikázza be azt a számot,  
amelyik  leginkább megfelel  hipnózis  alatti  érzéseinek.  A növekvő értékek fokozatos  átmenetet  jelentenek a  két  szélső érték között.  
Nincsenek helyes vagy helytelen válaszok, ne gondolkozzon túl sokat, hanem a hipnózisbeli érzéseit legjobban kifejező számot jelölje  
meg.

1. Néha úgy éreztem, hogy nagyon erősen kötődöm a 
hipnotizálthoz. Olyan érzés volt ez, amit általában csak a 
gyerekei, egyes betegei/tanítványai és a legjobb barátai iránt 
érez az ember.

1 2 3 4 5 6 7

2. Nem is tudom miért, de valahogy tényleg nagyon a 
hipnotizált kedvében akartam járni. 1 2 3 4 5 6 7

3. Úgy tűnt, hogy a hipnotizált minden szava és tette valahogy 
befolyásolta az érzéseimet. 1 2 3 4 5 6 7

4. Úgy éreztem, hogy minden, amit a hipnotizált tett és 
mondott, mélyen érint. 1 2 3 4 5 6 7

5. Amíg hipnotizáltam, szinte esendőnek éreztem a 
hipnotizáltat. 1 2 3 4 5 6 7

6. Úgy éreztem, hogy a hipnotizált gyámolításra szorul. 1 2 3 4 5 6 7
7. Kissé naivnak éreztem a hipnotizáltat. 1 2 3 4 5 6 7
8. Rendkívüli csodálatot éreztem a hipnotizált iránt. 1 2 3 4 5 6 7
9. Valahogy jólesett a hipnotizáltat a hatalmamban részesíteni. 1 2 3 4 5 6 7

10. Arra törekedtem, hogy a hipnotizált meg akarjon felelni 
nekem. 1 2 3 4 5 6 7

11. Valahogy inkább gyermekével lévő szülőnek éreztem 
magam, mintsem egy felnőttel lévő hipnotizőrnek. 1 2 3 4 5 6 7

12. Úgy éreztem, hogy én vagyok a vezető, a hipnotizált pedig 
követ engem. 1 2 3 4 5 6 7

13. Amíg hipnotizáltam, vigyázni, óvni akartam a hipnotizáltat. 1 2 3 4 5 6 7
14. Én akartam meghatározni, hogy a hipnotizált mit tegyen. 1 2 3 4 5 6 7
15. Azt akartam, hogy a hipnotizált rám figyeljen. 1 2 3 4 5 6 7
16. Amikor olyat kértem, amit a hipnotizált nem tudott megtenni, 

rossz érzésem támadt. 1 2 3 4 5 6 7

17. Aggasztott, hogy a hipnotizált nem kedvel majd. 1 2 3 4 5 6 7
18. El akartam kerülni, hogy a hipnotizált csalódjon bennem. 1 2 3 4 5 6 7
19. El akartam kerülni, hogy a hipnotizált megharagudjon rám. 1 2 3 4 5 6 7
20. Volt, amikor taszított a hipnotizált. Olyan érzés volt ez, amit 

általában csak a gyerekeivel, egyes betegeivel/tanítványaival 
és barátaival kapcsolatban érez az ember.

1 2 3 4 5 6 7

21. Nem is tudom miért, de valahogy néha kifejezetten a 
hipnotizált ellenére akartam tenni. 1 2 3 4 5 6 7

22. Zavart, hogy a hipnotizált rám szorul. 1 2 3 4 5 6 7
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7.4.1. PCI Teszt az Alany részére

Név:.............................................................................................. Dátum: ............................
Instrukció

Ezen a kérdőíven a belső szubjektív élményeit, illetve a kérdéses időszakot az alábbiakhoz hasonló állítások 
mentén ítélheti majd meg. A szubjektív élményeit a felsorolt állítások szerint értékelje.

1. Nagyon nyugodtnak érzem 
magam 0  1  2  3  4  5  6

Nagyon idegesnek érzem 
magam.

Ezt úgy tegye majd meg, hogy az alább következő minden egyes  tételnél  karikázza be azt  a számot, amelyik  
leginkább  megfelel  a  kérdéses  időszak  alatti  szubjektív  élményeinek.  Például:  ha  a  kérdéses  időszak  alatti  hangulatát  
„nagyon nyugodtnak” ítéli, és egyáltalán nem jellemző, hogy „nagyon ideges” lett volna, akkor karikázza be a 0-t ennél a 
kérdésnél, ami a kérdőív első tételének felel meg.

Ezzel szemben, ha úgy érzi, hogy se az nem igaz, hogy „nagyon nyugodt” lett volna, sem pedig, hogy „nagyon  
ideges”, vagyis valahol a kettő között volt, akkor a válaszlapon a 3-at karikázza be. Ha a 0-t karikázza be, az azt jelenti,  
hogy élménye nagyon hasonló volt a baloldali állításban megfogalmazotthoz, ha pedig a 6-ot, akkor az arra utal, hogy az 
élménye a jobboldali állításban megfogalmazottnak felel meg. Ha a 0 és a 6 közötti számok valamelyikét karikázza be, az  
azt jelenti, hogy élménye valahol a bal- és jobboldali állítás között volt. Teljesen szabadon választhat bármelyik szám közül 
0-tól 6-ig.

Tehát  minden  tétel  esetében  karikázza  be  azt  a  számot,  ami  leginkább  megfelel  a  kérdéses  időszak  alatti  
élményeinek. Kérjük, hogy ezt az elkövetkezendő oldalakon található minden egyes tételnél tegye meg, igyekezzen olyan  
pontosan válaszolni, amennyire csak tud.

Annak érdekében, hogy minél jobban meghatározhassa a szubjektív élményeit, leírjuk, hogy milyen értelemben 
használjuk a következő oldalakon az egyes kulcsfontosságú kifejezéseket:
1. ÉRZÉSEK (testi szenzációk): belső testi érzések, amelyek tudatosulnak önben: viszketés, nyomás, fájdalom, melegség,  

hűvös-érzés tartoznak az ilyen érzékletek körébe.
2. ÉRZÉKELÉSEK (percepciók):  azok a  benyomások,  amik  a  külvilág  felől  érik.  Az érzékleteket  a  környezetünkből 

képek, hangok, szagok útján vesszük fel.
3. ÉRZELMEK: belső benyomások vagy hangulatok pl. boldogság, öröm, harag, izgatottság, stb.
4. GONDOLATOK: belső szavak, mondatok, és olyan megfogalmazások, amelyek önmagának szólnak.
5. KÉPEK vagy KÉPZELETEK: vizuális (látvány), hallási (hangok), testérzési (bőrén vagy a testében), szaglási (szagok)  

vagy ízérzékelési (ízek) benyomások vagy képek, amelyek feltűnnek a képzeletében, függetlenül attól, hogy mennyire 
homályosak vagy tünékenyek. Ezek belülről erednek, és nem a külvilágból jönnek.

6. BENYOMÁSOK vagy ESEMÉNYEK: a fentiek bármelyike (pl. észlelések, érzékelések, gondolatok vagy képzeletek).
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PCI   I.
Kérjük,  hogy  minden  megállapítást  gondosan  és  figyelmesen  olvasson  el,  és  válaszoljon  a  lehető  legpontosabban:  a  
válaszlapon jelölje meg azt a számot, amelyik a legjobban megfelel (a kérdéses idő alatt) szubjektív élményeinek.

1.
Végig nyugtalan, zavart voltam, 
képtelen voltam bármire is 
koncentrálni.

0  1  2  3  4  5  6
Jól tudtam koncentrálni, egyáltalán 
nem voltam nyugtalan (zavart).

2.
A gondolkodásom tiszta és világos 
volt. 0  1  2  3  4  5  6

A gondolkodásom zavaros, nehezen 
érthető volt.

3.

A felmerülő gondolatokat és képeket 
én irányítottam, magam határoztam 
el, hogy mire fogok gondolni vagy 
mit fogok elképzelni.

0  1  2  3  4  5  6
A felmerülő gondolatok és képek 
maguktól jöttek, anélkül, hogy 
kontrolláltam volna azokat.

4.

Olyan élményem volt, melyet 
nagyon vallásosnak, lelkinek vagy 
transzcendensnek nevezhetnék 
leginkább.

0  1  2  3  4  5  6
Nem volt olyan élményem, melyet 
vallásosnak, lelkinek vagy 
transzcendensnek nevezhetnék.

5.
Nagyon erős szexuális érzéseim 
voltak. 0  1  2  3  4  5  6 Nem voltak szexuális érzéseim.

6.
Közben hangtalanul sokat beszéltem 
magamban. 0  1  2  3  4  5  6

Közben egyáltalán nem beszéltem 
magamban, hangtalanul.

7.
Nagyon nagy szomorúságot 
éreztem. 0  1  2  3  4  5  6

Egyáltalán nem éreztem 
szomorúságot.

8.
A figyelmem teljesen saját, belső 
szubjektív élményeimre irányult. 0  1  2  3  4  5  6

A figyelmem teljesen a külvilág felé 
irányult.

9. Eksztázist és örömöt éreztem. 0  1  2  3  4  5  6
Nem éreztem eksztázist vagy 
örömöt.

10.
Nem tudok visszaemlékezni arra, 
hogy milyen élményeim voltak. 0  1  2  3  4  5  6

Pontosan emlékszem minden 
élményemre.

11.
Testem befejeződött a bőröm és a 
külvilág találkozásánál. 0  1  2  3  4  5  6

Úgy éreztem, mintha a testem 
kiterjedt volna, túl a bőröm és a 
külvilág találkozásán.

12.
Nagyon sok vizuális élményem volt, 
sok kép jelent meg előttem. 0  1  2  3  4  5  6

Egyáltalán nem voltak vizuális 
élményeim, nem voltak képek

13.

Egyáltalán nem voltam tudatában 
annak, hogy tudatában vagyok 
önmagamnak (a velem 
történteknek). Nem volt én-tudatom.

0  1  2  3  4  5  6

Teljesen tudatában voltam annak, 
hogy tudatában vagyok 
önmagamnak. Erős volt az én-
tudatom.

14.
Egyáltalán nem éreztem magam 
dühösnek. 0  1  2  3  4  5  6 Dühösnek éreztem magam.

15.
Teljesen megváltozott az, ahogyan 
az időt észleltem. 0  1  2  3  4  5  6

Nem vettem észre, hogy másképpen 
éreztem volna az idő múlását.

16. Nagyon rémültnek éreztem magam. 0  1  2  3  4  5  6 Nem éreztem magam rémültnek.

17.
Egészen megváltozott az, ahogyan a 
világot észleltem. 0  1  2  3  4  5  6

Nem vettem észre, hogy másként 
észleltem volna a világot.

18.
A vizuális képzeletem egészen élénk 
és három dimenziós volt, valósnak 
tűnt.

0  1  2  3  4  5  6
A vizuális képzeletem igen halvány 
és diffúz volt. Nehéz volt bármit is 
elképzelni.

19.
Az izmaimat nagyon feszesnek, 
feszültnek éreztem. 0  1  2  3  4  5  6

Az izmaimat nagyon lazának, 
ellazultnak éreztem.

20.
Egyáltalán nem éreztem a szeretet 
érzését. 0  1  2  3  4  5  6

Nagyon erősen éreztem a szeretet 
érzését.

21.
A tudatom nem tért el a szokásostól, 
nem volt semmi szokatlan. 0  1  2  3  4  5  6

A szokásostól igen eltérő, szokatlan 
tudatállapotot éreztem.

22.
Semmit sem tudok felidézni abból, 
ami történt velem. 0  1  2  3  4  5  6

Mindent fel tudok idézni abból, ami 
történt velem.

23.
Tiszteletet és megbecsülést éreztem 
a világ iránt. 0  1  2  3  4  5  6

Nem éreztem tiszteletet és 
megbecsülést a világ iránt.
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24.
A gondolkodásom tiszta és világos 
volt. 0  1  2  3  4  5  6

A gondolkodásom zavaros, kusza 
volt.

25.
Teljesen kontrolláltam azt, hogy 
mire figyelek. 0  1  2  3  4  5  6

Egyáltalán nem kontrolláltam azt, 
hogy mire figyelek.

26.
Testi érzéseim mintha kiterjedtek 
volna a külvilágba. 0  1  2  3  4  5  6

A testi érzéseim a bőrömön belülre 
korlátozódtak.

27.
Végig teljesen tudatában voltam 
önmagamnak. 0  1  2  3  4  5  6 Elvesztettem az én-tudatomat.

28.
A figyelmem teljesen a körülöttem 
levő világra irányult. 0  1  2  3  4  5  6

A figyelmem teljesen befelé, saját 
belső, szubjektív élményeim felé 
irányult.

29.
A körülöttem levő világ színe és 
alakja egészen megváltozott. 0  1  2  3  4  5  6

Nem éreztem másnak a körülöttem 
levő világ színét vagy formáját.

30.
Úgy tűnt, hogy az idő nagyon 
gyorsan vagy lassan telt. 0  1  2  3  4  5  6

Nem éreztem másnak az idő 
múlását.

31.
Nem éreztem csüggedtnek vagy 
boldogtalannak magam. 0  1  2  3  4  5  6

Boldogtalannak, csüggedtnek 
éreztem magam

32.
Nem éreztem, hogy hirtelen a 
szokásosnál jobban megérteném a 
dolgok lényegét.

0  1  2  3  4  5  6
Nagyon határozottan éreztem, hogy 
bizonyos dolgokat hirtelen világosan 
értek.

33.
Nagyon mérgesnek, felindultnak 
éreztem magam. 0  1  2  3  4  5  6

Nem éreztem mérgesnek, 
felindultnak magam.

34.
Nem zavart semmi, képes voltam 
teljesen elmerülni az élményeimben. 0  1  2  3  4  5  6

A külső hatások, események végig 
zavartak.

35.
Egyáltalán nem éreztem szexuális 
érzéseket. 0  1  2  3  4  5  6

Nagyon erős szexuális érzéseket 
éreztem.

36.
A gondolkodásom irracionális volt, 
nagyon nehéz volt megérteni. 0  1  2  3  4  5  6

A gondolkodásom logikus volt, 
könnyű volt megérteni.

37.
Nem éreztem merevnek, feszültnek 
magam. 0  1  2  3  4  5  6

Merevnek, feszültnek éreztem 
magam.

38.
Emlékeim, melyeket átéltem, 
nagyon tiszták és élénkek voltak. 0  1  2  3  4  5  6

Az átélt emlékeim nagyon 
homályosak, ködösek voltak.

39.
Nem éreztem, hogy a körülöttem 
levő világ mérete, alakja vagy 
látványa megváltozott volna.

0  1  2  3  4  5  6
A körülöttem levő világ mérete, 
alakja vagy látványa megváltozott.

40.
A tudatom a szokásostól nagyon 
eltérő volt. 0  1  2  3  4  5  6

A tudatom nem különbözött a 
szokásostól.

41.
Feladtam a kontrollt, passzívan 
befogadtam az élményeimet. 0  1  2  3  4  5  6

Akarattal kontrolláltam az 
élményeimet.

42.
Nem éreztem rémületet vagy 
félelmet. 0  1  2  3  4  5  6 Félelmet és nagy rémületet éreztem.

43.
Nem éreztem az időtlenség érzését, 
az idő úgy ment, ahogy szokott. 0  1  2  3  4  5  6

Az idő megállt, egyáltalán nem 
ment.

44.
Egyáltalán nem voltak képi 
élményeim vagy csak nagyon kevés. 0  1  2  3  4  5  6

Az élményeim majdnem teljesen 
képekből álltak.

45.
Közben egyáltalán nem beszéltem 
magamban, csendben. 0  1  2  3  4  5  6

Közben sokat beszéltem magamban, 
csendben.

46.
Nem éreztem a szokásos érzéseimen 
túl eksztázist vagy boldogságot. 0  1  2  3  4  5  6

Eksztázist vagy nagy boldogságot 
éreztem.

47.
Nem éreztem a szokásostól eltérő 
vallásos (misztikus) érzéseket, vagy 
a lét mély értelmét.

0  1  2  3  4  5  6
A lét mélyen misztikussá, 
jelentéstelivé vált.

48.
Az elképzelt dolgok nagyon 
halványak, homályosak voltak. 0  1  2  3  4  5  6

Az elképzelt dolgok olyan tiszták és 
élesek voltak, mintha valóban láttam 
volna azokat.

49. Erősen éreztem a szeretet érzését. 0  1  2  3  4  5  6 Nem éreztem a szeretet érzését.
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50.
Egész idő alatt erősen tartottam az 
öntudatom. 0  1  2  3  4  5  6

Nem tartottam meg az öntudatom 
egyáltalán.

51.
Végig nagyon erősen fenntartottam 
azt az érzést, hogy a környezet és én 
különállóak vagyunk.

0  1  2  3  4  5  6
Erős egységet éreztem a világgal, 
köztem és a környezet között 
eltűntek a határok.

52.
A figyelmem teljesen befelé 
irányult. 0  1  2  3  4  5  6 A figyelmem teljesen kifelé irányult.

53.
A tudatállapotom nem volt 
szokatlan, nem tért el attól, amilyen 
lenni szokott.

0  1  2  3  4  5  6
Különlegesen szokatlan 
tudatállapotban éreztem magam, 
eltért attól, amilyen lenni szokott.
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7.4.2. PCI Teszt a Hipnotizőr/Vizsgálatvezető részére

Név:...........................................(K.sz.:........................................) Dátum: ...........................
Instrukció

Ezen a kérdőíven a belső szubjektív élményeit, illetve a kérdéses időszakot az alábbiakhoz hasonló állítások 
mentén ítélheti majd meg. A szubjektív élményeit a felsorolt állítások szerint értékelje.

1. Nagyon nyugodtnak érzem 
magam 0  1  2  3  4  5  6

Nagyon idegesnek érzem 
magam.

Ezt úgy tegye majd meg, hogy az alább következő minden egyes  tételnél  karikázza be azt  a számot, amelyik  
leginkább  megfelel  a  kérdéses  időszak  alatti  szubjektív  élményeinek.  Például:  ha  a  kérdéses  időszak  alatti  hangulatát  
„nagyon nyugodtnak” ítéli, és egyáltalán nem jellemző, hogy „nagyon ideges” lett volna, akkor karikázza be a 0-t ennél a 
kérdésnél, ami a kérdőív első tételének felel meg.

Ezzel szemben, ha úgy érzi, hogy se az nem igaz, hogy „nagyon nyugodt” lett volna, sem pedig, hogy „nagyon  
ideges”, vagyis valahol a kettő között volt, akkor a válaszlapon a 3-at karikázza be. Ha a 0-t karikázza be, az azt jelenti,  
hogy élménye nagyon hasonló volt a baloldali állításban megfogalmazotthoz, ha pedig a 6-ot, akkor az arra utal, hogy az 
élménye a jobboldali állításban megfogalmazottnak felel meg. Ha a 0 és a 6 közötti számok valamelyikét karikázza be, az  
azt jelenti, hogy élménye valahol a bal- és jobboldali állítás között volt. Teljesen szabadon választhat bármelyik szám közül 
0-tól 6-ig.

Tehát  minden  tétel  esetében  karikázza  be  azt  a  számot,  ami  leginkább  megfelel  a  kérdéses  időszak  alatti  
élményeinek. Kérjük, hogy ezt az elkövetkezendő oldalakon található minden egyes tételnél tegye meg, igyekezzen olyan  
pontosan válaszolni, amennyire csak tud.

Annak érdekében, hogy minél jobban meghatározhassa a szubjektív élményeit, leírjuk, hogy milyen értelemben 
használjuk a következő oldalakon az egyes kulcsfontosságú kifejezéseket:
1. ÉRZÉSEK (testi szenzációk): belső testi érzések, amelyek tudatosulnak önben: viszketés, nyomás, fájdalom, melegség,  

hűvös-érzés tartoznak az ilyen érzékletek körébe.
2. ÉRZÉKELÉSEK (percepciók):  azok a  benyomások,  amik  a  külvilág  felől  érik.  Az érzékleteket  a  környezetünkből 

képek, hangok, szagok útján vesszük fel.
3. ÉRZELMEK: belső benyomások vagy hangulatok pl. boldogság, öröm, harag, izgatottság, stb.
4. GONDOLATOK: belső szavak, mondatok, és olyan megfogalmazások, amelyek önmagának szólnak.
5. KÉPEK vagy KÉPZELETEK: vizuális (látvány), hallási (hangok), testérzési (bőrén vagy a testében), szaglási (szagok)  

vagy ízérzékelési (ízek) benyomások vagy képek, amelyek feltűnnek a képzeletében, függetlenül attól, hogy mennyire 
homályosak vagy tünékenyek. Ezek belülről erednek, és nem a külvilágból jönnek.

6. BENYOMÁSOK vagy ESEMÉNYEK: a fentiek bármelyike (pl. észlelések, érzékelések, gondolatok vagy képzeletek).
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PCI   I.
Kérjük,  hogy  minden  megállapítást  gondosan  és  figyelmesen  olvasson  el,  és  válaszoljon  a  lehető  legpontosabban:  a  
válaszlapon jelölje meg azt a számot, amelyik a legjobban megfelel (a kérdéses idő alatt) szubjektív élményeinek.

1.
Végig nyugtalan, zavart voltam, 
képtelen voltam bármire is 
koncentrálni.

0  1  2  3  4  5  6
Jól tudtam koncentrálni, egyáltalán 
nem voltam nyugtalan (zavart).

2.
A gondolkodásom tiszta és világos 
volt. 0  1  2  3  4  5  6

A gondolkodásom zavaros, nehezen 
érthető volt.

3.

A felmerülő gondolatokat és képeket 
én irányítottam, magam határoztam 
el, hogy mire fogok gondolni vagy 
mit fogok elképzelni.

0  1  2  3  4  5  6
A felmerülő gondolatok és képek 
maguktól jöttek, anélkül, hogy 
kontrolláltam volna azokat.

4.

Olyan élményem volt, melyet 
nagyon vallásosnak, lelkinek vagy 
transzcendensnek nevezhetnék 
leginkább.

0  1  2  3  4  5  6
Nem volt olyan élményem, melyet 
vallásosnak, lelkinek vagy 
transzcendensnek nevezhetnék.

5.
Nagyon erős szexuális érzéseim 
voltak. 0  1  2  3  4  5  6 Nem voltak szexuális érzéseim.

6.
Közben hangtalanul sokat beszéltem 
magamban. 0  1  2  3  4  5  6

Közben egyáltalán nem beszéltem 
magamban, hangtalanul.

7.
Nagyon nagy szomorúságot 
éreztem. 0  1  2  3  4  5  6

Egyáltalán nem éreztem 
szomorúságot.

8.
A figyelmem teljesen saját, belső 
szubjektív élményeimre irányult. 0  1  2  3  4  5  6

A figyelmem teljesen a külvilág felé 
irányult.

9. Eksztázist és örömöt éreztem. 0  1  2  3  4  5  6
Nem éreztem eksztázist vagy 
örömöt.

10.
Nem tudok visszaemlékezni arra, 
hogy milyen élményeim voltak. 0  1  2  3  4  5  6

Pontosan emlékszem minden 
élményemre.

11.
Testem befejeződött a bőröm és a 
külvilág találkozásánál. 0  1  2  3  4  5  6

Úgy éreztem, mintha a testem 
kiterjedt volna, túl a bőröm és a 
külvilág találkozásán.

12.
Nagyon sok vizuális élményem volt, 
sok kép jelent meg előttem. 0  1  2  3  4  5  6

Egyáltalán nem voltak vizuális 
élményeim, nem voltak képek

13.

Egyáltalán nem voltam tudatában 
annak, hogy tudatában vagyok 
önmagamnak (a velem 
történteknek). Nem volt én-tudatom.

0  1  2  3  4  5  6

Teljesen tudatában voltam annak, 
hogy tudatában vagyok 
önmagamnak. Erős volt az én-
tudatom.

14.
Egyáltalán nem éreztem magam 
dühösnek. 0  1  2  3  4  5  6 Dühösnek éreztem magam.

15.
Teljesen megváltozott az, ahogyan 
az időt észleltem. 0  1  2  3  4  5  6

Nem vettem észre, hogy másképpen 
éreztem volna az idő múlását.

16. Nagyon rémültnek éreztem magam. 0  1  2  3  4  5  6 Nem éreztem magam rémültnek.

17.
Egészen megváltozott az, ahogyan a 
világot észleltem. 0  1  2  3  4  5  6

Nem vettem észre, hogy másként 
észleltem volna a világot.

18.
A vizuális képzeletem egészen élénk 
és három dimenziós volt, valósnak 
tűnt.

0  1  2  3  4  5  6
A vizuális képzeletem igen halvány 
és diffúz volt. Nehéz volt bármit is 
elképzelni.

19.
Az izmaimat nagyon feszesnek, 
feszültnek éreztem. 0  1  2  3  4  5  6

Az izmaimat nagyon lazának, 
ellazultnak éreztem.

20.
Egyáltalán nem éreztem a szeretet 
érzését. 0  1  2  3  4  5  6

Nagyon erősen éreztem a szeretet 
érzését.

21.
A tudatom nem tért el a szokásostól, 
nem volt semmi szokatlan. 0  1  2  3  4  5  6

A szokásostól igen eltérő, szokatlan 
tudatállapotot éreztem.

22.
Semmit sem tudok felidézni abból, 
ami történt velem. 0  1  2  3  4  5  6

Mindent fel tudok idézni abból, ami 
történt velem.

23.
Tiszteletet és megbecsülést éreztem 
a világ iránt. 0  1  2  3  4  5  6

Nem éreztem tiszteletet és 
megbecsülést a világ iránt.
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24.
A gondolkodásom tiszta és világos 
volt. 0  1  2  3  4  5  6

A gondolkodásom zavaros, kusza 
volt.

25.
Teljesen kontrolláltam azt, hogy 
mire figyelek. 0  1  2  3  4  5  6

Egyáltalán nem kontrolláltam azt, 
hogy mire figyelek.

26.
Testi érzéseim mintha kiterjedtek 
volna a külvilágba. 0  1  2  3  4  5  6

A testi érzéseim a bőrömön belülre 
korlátozódtak.

27.
Végig teljesen tudatában voltam 
önmagamnak. 0  1  2  3  4  5  6 Elvesztettem az én-tudatomat.

28.
A figyelmem teljesen a körülöttem 
levő világra irányult. 0  1  2  3  4  5  6

A figyelmem teljesen befelé, saját 
belső, szubjektív élményeim felé 
irányult.

29.
A körülöttem levő világ színe és 
alakja egészen megváltozott. 0  1  2  3  4  5  6

Nem éreztem másnak a körülöttem 
levő világ színét vagy formáját.

30.
Úgy tűnt, hogy az idő nagyon 
gyorsan vagy lassan telt. 0  1  2  3  4  5  6

Nem éreztem másnak az idő 
múlását.

31.
Nem éreztem csüggedtnek vagy 
boldogtalannak magam. 0  1  2  3  4  5  6

Boldogtalannak, csüggedtnek 
éreztem magam

32.
Nem éreztem, hogy hirtelen a 
szokásosnál jobban megérteném a 
dolgok lényegét.

0  1  2  3  4  5  6
Nagyon határozottan éreztem, hogy 
bizonyos dolgokat hirtelen világosan 
értek.

33.
Nagyon mérgesnek, felindultnak 
éreztem magam. 0  1  2  3  4  5  6

Nem éreztem mérgesnek, 
felindultnak magam.

34.
Nem zavart semmi, képes voltam 
teljesen elmerülni az élményeimben. 0  1  2  3  4  5  6

A külső hatások, események végig 
zavartak.

35.
Egyáltalán nem éreztem szexuális 
érzéseket. 0  1  2  3  4  5  6

Nagyon erős szexuális érzéseket 
éreztem.

36.
A gondolkodásom irracionális volt, 
nagyon nehéz volt megérteni. 0  1  2  3  4  5  6

A gondolkodásom logikus volt, 
könnyű volt megérteni.

37.
Nem éreztem merevnek, feszültnek 
magam. 0  1  2  3  4  5  6

Merevnek, feszültnek éreztem 
magam.

38.
Emlékeim, melyeket átéltem, 
nagyon tiszták és élénkek voltak. 0  1  2  3  4  5  6

Az átélt emlékeim nagyon 
homályosak, ködösek voltak.

39.
Nem éreztem, hogy a körülöttem 
levő világ mérete, alakja vagy 
látványa megváltozott volna.

0  1  2  3  4  5  6
A körülöttem levő világ mérete, 
alakja vagy látványa megváltozott.

40.
A tudatom a szokásostól nagyon 
eltérő volt. 0  1  2  3  4  5  6

A tudatom nem különbözött a 
szokásostól.

41.
Feladtam a kontrollt, passzívan 
befogadtam az élményeimet. 0  1  2  3  4  5  6

Akarattal kontrolláltam az 
élményeimet.

42.
Nem éreztem rémületet vagy 
félelmet. 0  1  2  3  4  5  6 Félelmet és nagy rémületet éreztem.

43.
Nem éreztem az időtlenség érzését, 
az idő úgy ment, ahogy szokott. 0  1  2  3  4  5  6

Az idő megállt, egyáltalán nem 
ment.

44.
Egyáltalán nem voltak képi 
élményeim vagy csak nagyon kevés. 0  1  2  3  4  5  6

Az élményeim majdnem teljesen 
képekből álltak.

45.
Közben egyáltalán nem beszéltem 
magamban, csendben. 0  1  2  3  4  5  6

Közben sokat beszéltem magamban, 
csendben.

46.
Nem éreztem a szokásos érzéseimen 
túl eksztázist vagy boldogságot. 0  1  2  3  4  5  6

Eksztázist vagy nagy boldogságot 
éreztem.

47.
Nem éreztem a szokásostól eltérő 
vallásos (misztikus) érzéseket, vagy 
a lét mély értelmét.

0  1  2  3  4  5  6
A lét mélyen misztikussá, 
jelentéstelivé vált.

48.
Az elképzelt dolgok nagyon 
halványak, homályosak voltak. 0  1  2  3  4  5  6

Az elképzelt dolgok olyan tiszták és 
élesek voltak, mintha valóban láttam 
volna azokat.

49. Erősen éreztem a szeretet érzését. 0  1  2  3  4  5  6 Nem éreztem a szeretet érzését.
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50.
Egész idő alatt erősen tartottam az 
öntudatom. 0  1  2  3  4  5  6

Nem tartottam meg az öntudatom 
egyáltalán.

51.
Végig nagyon erősen fenntartottam 
azt az érzést, hogy a környezet és én 
különállóak vagyunk.

0  1  2  3  4  5  6
Erős egységet éreztem a világgal, 
köztem és a környezet között 
eltűntek a határok.

52.
A figyelmem teljesen befelé 
irányult. 0  1  2  3  4  5  6 A figyelmem teljesen kifelé irányult.

53.
A tudatállapotom nem volt 
szokatlan, nem tért el attól, amilyen 
lenni szokott.

0  1  2  3  4  5  6
Különlegesen szokatlan 
tudatállapotban éreztem magam, 
eltért attól, amilyen lenni szokott.
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7.5.1. DIH Teszt az Alany részére

Név:.............................................................................................. Dátum: ............................
Kérjük, gondoljon vissza az önök mostani együttlétére. Kérjük, jelölje meg, mennyire 
voltak jellemzőek az önök mostani együttlétére az alábbiak. Karikázza be a megfelelő számot.
Az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem, az 5-ös pedig azt, hogy teljes mértékben jellemző volt.
A közbeeső értékek a két véglet közötti fokozatos átmenetet jelentik.

Szimpátia 1 2 3 4 5
Együttműködés 1 2 3 4 5
Szorongás 1 2 3 4 5
kölcsönös bizalom 1 2 3 4 5
Kényszeredettség 1 2 3 4 5
egymásra hangolódás 1 2 3 4 5
Megértés 1 2 3 4 5
Alárendeltség 1 2 3 4 5
Szeretet 1 2 3 4 5
Türelem 1 2 3 4 5
Oldottság 1 2 3 4 5
Bensőségesség 1 2 3 4 5
Visszafogottság 1 2 3 4 5
erotika/érzékiség 1 2 3 4 5
Boldogság 1 2 3 4 5
egymásra figyelés 1 2 3 4 5
Őszinteség 1 2 3 4 5
Közvetlenség 1 2 3 4 5
Szerelem 1 2 3 4 5
Félelem 1 2 3 4 5
Felszabadultság 1 2 3 4 5
Feszültség 1 2 3 4 5
Nyíltság 1 2 3 4 5
Gyengédség 1 2 3 4 5
Harmónia 1 2 3 4 5
Humor 1 2 3 4 5
Intimitás 1 2 3 4 5
Nehézkesség 1 2 3 4 5
Játékosság 1 2 3 4 5
Összhang 1 2 3 4 5
Meghittség 1 2 3 4 5
Felszínesség 1 2 3 4 5
Melegség 1 2 3 4 5
Lelkesítő 1 2 3 4 5
Kölcsönösség 1 2 3 4 5
Önfeledtség 1 2 3 4 5
Könnyedség 1 2 3 4 5
Szenvedély 1 2 3 4 5
Távolságtartás 1 2 3 4 5
Közelség 1 2 3 4 5
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7.5.2. DIH Teszt a Hipnotizőr/Vizsgálatvezető részére

Név:.......................................... (K.sz.:.......................................) Dátum:............................
Kérjük, gondoljon vissza az önök mostani együttlétére. Kérjük, jelölje meg, mennyire voltak 
jellemzőek az önök mostani együttlétére az alábbiak. Karikázza be a megfelelő számot.
Az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem, az 5-ös pedig azt, hogy teljes mértékben jellemző volt.
A közbeeső értékek a két véglet közötti fokozatos átmenetet jelentik.

Szimpátia 1 2 3 4 5
Együttműködés 1 2 3 4 5
Szorongás 1 2 3 4 5
kölcsönös bizalom 1 2 3 4 5
Kényszeredettség 1 2 3 4 5
egymásra hangolódás 1 2 3 4 5
Megértés 1 2 3 4 5
Alárendeltség 1 2 3 4 5
Szeretet 1 2 3 4 5
Türelem 1 2 3 4 5
Oldottság 1 2 3 4 5
Bensőségesség 1 2 3 4 5
Visszafogottság 1 2 3 4 5
erotika/érzékiség 1 2 3 4 5
Boldogság 1 2 3 4 5
egymásra figyelés 1 2 3 4 5
Őszinteség 1 2 3 4 5
Közvetlenség 1 2 3 4 5
Szerelem 1 2 3 4 5
Félelem 1 2 3 4 5
Felszabadultság 1 2 3 4 5
Feszültség 1 2 3 4 5
Nyíltság 1 2 3 4 5
Gyengédség 1 2 3 4 5
Harmónia 1 2 3 4 5
Humor 1 2 3 4 5
Intimitás 1 2 3 4 5
Nehézkesség 1 2 3 4 5
Játékosság 1 2 3 4 5
Összhang 1 2 3 4 5
Meghittség 1 2 3 4 5
Felszínesség 1 2 3 4 5
Melegség 1 2 3 4 5
Lelkesítő 1 2 3 4 5
Kölcsönösség 1 2 3 4 5
Önfeledtség 1 2 3 4 5
Könnyedség 1 2 3 4 5
Szenvedély 1 2 3 4 5
Távolságtartás 1 2 3 4 5
Közelség 1 2 3 4 5
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8.1. Megítéltetési instrukció

EGYÉNI 1:4ES:

Kérem, állítsa sorrendbe az alsó sorban látható négy rajzot a hozzájuk tartozó szöveggel, a szerint,  
hogy melyik hasonlít a legjobban a fenti rajzhoz és a hozzá tartozó szöveghez! Írjon 1-es számot a 
leginkább hasonló mellé, s így tovább.

CSOPORTOS 1:4ES:

Kérem, állítsa sorrendbe az alsó sorban látható négy rajzot a hozzájuk tartozó szöveggel, a szerint,  
hogy melyik hasonlít a legjobban a fenti rajzhoz és a hozzá tartozó szöveghez! Írjon 1-es számot a 
leginkább hasonló mellé, s így tovább.

EGYÉNI 4:4ES:

Kérem, válassza ki azt a pár rajzot és a hozzá tartozó szöveget (egyet a felső, egyet az alsó sorból), 
amelyek a leginkább hasonlítanak egymáshoz!
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8.2. A megítéltetési eljárás kialakításához alkalmazott mintavétel

A legoptimálisabb megítéltetési módszer kiválasztásához a megítéltetési  folyamatot egy rész-mintán 
mértük be, ahol az első kutatás teljes mintájából 4x5 helyzetet (n=20) választottunk ki. A 20-as szett 
úgy alakult ki, hogy minden vizsgálatvezetőtől választottunk egy alanyt, különböző motívumokkal. A 
táblázat beszínezett kockái jelzik azokat a helyzeteket, amelyeket megvizsgáltunk.

Diádok TORONY FÖLD BÁL SÉTA VÖLGY
BA1
BA2
BA3
BA4
BA5
BA6
BA7
BA8
BA9
BA10
BA11
BA12
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6
RA7
RA8
RA9
RA10
RA11
RA12

Diádok TORONY FÖLD BÁL SÉTA VÖLGY
AA1
AA2
AA3
AA4
AA5
AA6
AA7
AA8
AA9
A10
A11
A12
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
SA11
SA12
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9. A statisztikai számítások eredményei

9.1. A design-effect részeredményei az első kutatásban
(IV: Interszept variancia, RV: Reziduális variancia, IKK: Intraklasszkorreláció, DE: Design effect)
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RV 345,00 1,50 1,18 1,26 1,66
IKK 0 0 0 0 0
DE 1 1 1 1 1

A
L

A
N

Y

D
IH
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s

D
IH
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ss
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D
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Já

té
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D
IH

 
Fe
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ég

D
IH
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ál
t 

ol
do

tts
ág

IV 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
RV 0,53 0,28 0,55 0,27 0,70
IKK 0,001883 0,034483 0 0 0
DE 1,020716 1,37931 1 1 1
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9.2. A design-effect részeredményei a második kutatásban 
(IV: Interszept variancia, RV: Reziduális variancia, IKK: Intraklasszkorreláció, DE: Design effect)

A
L

A
N

Y
 

H
IP

N
Ó

Z
IS

B
A

N

PC
I1

 D
K

 d
iss

zo
ci

ál
t 

ko
nt

ro
ll

PC
I2

 P
E

 p
oz

ití
v 

ér
ze

lm
ek

PC
I3

 N
E

 N
eg

at
ív

 
ér

ze
lm

ek

PC
I4

 V
K

 V
iz

uá
lis

 
ké

pz
el

et

PC
I5

 B
FF

 b
el

ső
 

fig
ye

lm
i f

ók
us

z

IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RV 10,33 6,32 2,58 1,06 1,64
IKK 0 0 0 0 0
DE 1 1 1 1 1

A
L

A
N

Y
 

H
IP

N
Ó

Z
IS

B
A

N

A
BS
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)

A
BS
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)

A
BS

 C
so

dá
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s 

kö
tő

dé
s

A
BS

 F
él

el
em

 a
 

ne
ga

tív
 m

eg
íté

lé
st

ől

A
BS

 F
üg

gő
sé

gi
gé

ny

IV 0 0 0 0,00 0,00
RV 605 4,75 2,53 1,40 2,42
IKK 0 0 0 0 0
DE 1 1 1 1 1

A
L

A
N

Y
 

H
IP

N
Ó

Z
IS

B
A

N

D
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 In
tim

itá
s

D
IH
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g
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sá
g

D
IH
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ég

D
IH
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sz
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t 
ol

do
tts

ág

IV 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
RV 0,35 0,21 0,60 0,38 0,61
IKK 0,033149 0 0 0 0
DE 1,314917 1 1 1 1

A
L

A
N

Y
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BE
R

E
N
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 D
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 d
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PC
I5

 B
FF
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el

ső
 

fig
ye

lm
i f

ók
us

z

IV 0 0 0 0 0
RV 6,72 3,97 4,01 1,15 1,07
IKK 0 0 0 0 0
DE 1 1 1 1 1
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IV 0 0 0,03 0 0
RV 205 1,46 0,336 1,23 1,37
IKK 0 0 0,081967 0 0
DE 1 1 1,778689 1 1

A
L
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N
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 É

BE
R

E
N

D
IH
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D
IH
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IV 0 0 0,012 0 0
RV 0,21 0,41 0,4 0,56 0,81
IKK 0 0 0,029126 0 0
DE 1 1 1,276699 1 1
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9.3. Az alanyok, a vizsgálatvezetők és a diádok értékei éber helyzetben (Első kutatás)

VIS+

Átlag

VIS+

Szórás

VIS-

Átlag

VIS-

Szórás

t p

VVIQ            

  A:

VV:

D:

61,27

55,91

14,64

8,59

12,61

9,12

61,76

57,00

11,62

8,73

10,98

8,02

0,163

0,259

-0,988

0,872

0,799

0,339
SZOT             

                           

                           

A:

VV:

D:

24,36

30,18

6,36

5,41

3,66

6,42

24,08

28,65

6,95

4,04

4,80

4,47

-0,160

-1,131

0,281

0,875

0,271

0,783
PCI Disszociált Kontroll 

                           

                           

A:

VV:

D:

-0,04

-0,55

2,93

3,35

2,84

2,81

0,26

-0,82

3,10

3,03

2,41

2,52

0,264

0,496

0,171

0,795

0,627

0,866
PCI Pozitív Érzelmek 

                           

                           

A:

VV:

D:

0,01

-0,22

3,81

2,64

3,25

2,96

0,52

-0,46

2,36

2,51

1,82

1,67

0,571

-0,324

-2,093

0,576

0,748

0,042*
PCI Negatív Érzelmek 

                           

                           

A:

VV:

D:

-0,38

0,24

2,12

1,49

2,25

2,22

-0,38

0,43

1,57

1,27

2,29

1,58

-0,005

0,237

-0,763

0,996

0,816

0,459
PCI Vizuális Képzelet       

                           

                           

A:

VV:

D:

0,24

-0,23

2,08

0,93

1,67

1,21

0,56

-0,57

2,08

0,93

1,64

1,10

1,024

-0,599

0,013

0,320

0,558

0,990
PCI Belső Figyelmi Fókusz 

                            A:

VV:

D:

-0,28

-0,07

1,25

1,32

1,51

1,15

0,19

-0,09

1,34

1,32

1,27

0,96

1,049

-0,036

0,239

0,309

0,972

0,814
ABS +            

                            

                            

A:

VV:

D:

39,36

43,36

22,55

21,88

27,56

20,95

46,59

41,97

21,97

17,76

24,78

14,80

1,002

-0,150

-0,085

0,333

0,883

0,934
ABS -  

                            

                            

A:

VV:

3,64

4,36

2,11

3,11

3,46

4,59

0,87

2,59

-0,271

0,224

0,791

0,826

146



D: 0,73 1,42 1,73 2,41 1,718 0,097

DIH Intimitás 

                             

                             

A:

VV:

D:

1,89

1,96

0,727

0,51

0,98

0,530

2,17

1,83

0,686

0,79

0,67

0,610

1,386

-0,426

-0,221

0,178

0,677

0,827
DIH Összhang  

                             

                             

A:

VV:

D:

4,37

3,38

0,991

0,51

0,91

0,801

4,00

3,53

0,770

0,53

0,74

0,488

-2,110

0,486

-0,867

0,050*

0,634

0,402
DIH Játékosság 

                              

                              

A:

VV:

D:

3,13

2,73

0,922

0,81

1,16

0,968

3,35

3,09

0,819

0,74

0,79

0,621

0,809

0,972

-0,335

0,431

0,349

0,743
DIH Feszültség 

                              

                              

A:

VV:

D:

1,60

2,29

0,764

0,54

1,21

0,991

1,51

1,79

0,541

0,54

0,83

0,565

-0,499

-1,287

-0,954

0,625

0,221

0,345
DIH Erotika 

                              

                              

A:

VV:

D:

2,18

2,73

1,09

1,08

1,27

0,831

1,95

2,32

0,86

0,78

1,11

0,822

-0,675

-0,949

-0,794

0,511

0,358

0,439
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9.4. Az  alanyok,  a  hipnotizőrök  és  a  diádok  értékei  éber/hipnózis  helyzetben  (Második 
kutatás)

VIS+

Átlag

VIS+

Szórás

VIS-

Átlag

VIS-

Szórás

t p

VVIQ            

  A:

H:

D:

62,86 / 62,20

64,71 / 65,80

6,43 / 9,6

10,54 / 12,13

4,07 / 6,57 

5,97 / 6,77 

61,21 / 61,63

66,29 / 65,75

8,64 / 7,38

9,73 / 9,38

4,83 /4,01

6,88 / 6,58 

-0,36 / -0,11

0,74 / -0,02

0,72 / -0,66

0,73 / 0,91 

0,47 / 0,99

0,48 / 0,52
SZOT             

                           

                           

A:

H:

D:

25,00 / 27,20

25,14 / 25,40

4,71 /6,20

3,51 / 5,26

4,26 / 6,03

2,87 / 5,26

27,00 / 26,06

27,93 / 27,50

4,36 / 3,94

3,86 / 3,38

4,60 / 4,15

3,84 / 2,72

1,15 / -0,58

1,34 / 0,73

-0,22 / -0,92

0,26 / 0,57

0,20 / 0,50

 0,83 / 0,40
PCI Disszociált Kontroll 

                           

                           

A:

H:

D:

-0,92 / 5,21

-3,23 / -1,32

3,14 / 6,63 

2,72 / 3,62

1,30 / 4,33

2,42 / 4,81

-0,14 / 3,67

-1,33 / -1,33

2,42 / 6,44

2,68 / 3,22

2,66 / 3,87

2,11 / 3,16

0,63 / -0,91

2,20 / -0,01

-0,70/ -0,10

0,54 / 0,38

0,04* / 0,10

0,49 / 0,92
PCI Pozitív Érzelmek 

                           

                           

A:

H:

D:

-0,79 / 1,69

-0,85 / 0,33

1,45 / 2,74

1,92 / 2,38

1,23 / 3,43

1,74 / 1,74

-0,50 / 1,09

-0,74 / -0,75

1,86 / 2,62

2,14 / 2,69

1,87 / 1,96

1,22 / 2,19

0,31 / -0,44

0,14 / -0,90

0,64 / -0,11

0,76 / 0,66

0,89 / 0,38

0,53 / 0,92
PCI Negatív Érzelmek 

                           

                           

A:

H:

D:

1,17 / 0,47

0,11 / -0,22

2,09 / 2,18

3,00 / 2,27

1,64 / 1,70

2,79 / 2,39

0,05 / 0,23

-0,78 / 0,33

0,95 / 1,88

1,37 / 1,49

0,34 / 3,33

1,23 / 2,96

-0,94 / -0,28

-1,42 / 0,35

-1,04 / -0,21

0,38 / 0,78

0,20 / 0,73

0,33 / 0,84
PCI Vizuális Képzelet       

                           

                           

A:

H:

D:

0,14 / -0,03

-0,38 / 0,16

1,60 / 1,17

1,23 / 1,30

1,16 / 0,54

0,66 / 0,85

0,05 / 0,84

-0,15 / 0,07

1,09 / 1,28

1,08 / 0,92

1,07 / 1,28

0,69 / 0,95

-0,18 / 1,67

0,46 / -0,23

-1,63 / 0,23

0,86 / 0,11

0,65 / 0,83

0,12 / 0,82
PCI Belső Figyelmi Fókusz 

                            A:

H:

D:

-0,44 / 2,42

-0,88 / -0,88

1,64 / 3,29

1,01 / 1,58

1,37 / 1,66

0,93 / 1,79

0,26 / 1,84

-1,05 / -0,80

1,37 / 2,64

1,04 / 1,25

0,92 / 1,13

1,28 / 1,52

1,46 / -0,86

-0,32 / 0,12

-0,49 / -0,81

0,16 / 0,40

0,75 / 0,91

0,63 / 0,43
ABS +            

                            

                            

A:

H:

D:

39,00 / 72,40

42,86 / 32,60

18,14 / 39,80

12,82 / 16,01

17,33 / 20,19

12,32 / 8,98

41,57 / 71,06

39,07 / 53,94

15,36 / 26,63

15,95 / 27,91

16,77 / 22,58

10,65 / 24,45

0,37 / -1,13

-0,48 / 1,89

-0,54 / -1,16

0,72 / 0,90

0,64 / 0,08

0,6 / 0,26
ABS -  

                            

                            

A:

H:

3,86 / 3,40

3,43 / 3,00

1,46 / 0,55

0,79 / 0,00

3,57 / 5,19

3,86 / 4,13

1,16 / 2,40

2,41 / 1,71

-0,49 / 2,76

0,45 / 2,64

0,63/ 0,01**

0,66 / 0,02*
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D: 1,29 / 0,40 1,38 / 0,55 1,14 / 2,31 2,45 / 2,06 -0,14 / 3,36 0,88 /0,00**

ABS Csodálat és Kötődés 

                            A:

H:

D:

1,49 / 3,53

2,29 / 2,20

0,82 / 1,33

0,38 / 1,37

1,01 / 1,92

0,65 / 0,91

1,71 / 3,27

2,47 / 3,35

0,98 / 1,71

0,72 / 1,74

1,46 / 1,39

1,05 / 1,27

0,73 / -0,31

0,30 / 1,49

0,35 / 0,61

0,47 / 0,76

0,77 / 0,16

0,73 / 0,55
ABS Félelem a Negatív 

Megítéléstől           

                            

A:

H:

D:

2,24 / 3,17

2,00 / 1,16

1,4 / 2,01

1,33 / 0,24

1,03 / 0,36

1,35 / 0,43

2,20 / 3,30

1,47 / 2,13

1,14 / 1,44

1,08 / 1,40

0,65 / 1,30

0,97 / 1,13

-0,06 / 0,37

-1,45 / 2,66

-0,50 / -1,09

0,95 / 0,72

0,16 / 0,02*

0,62 / 0,29
ABS Függőség Igény 

                            

                            

A:

H:

D:

2,07 / 4,55

2,39 / 1,35

1,04 / 3,20

1,21 / 1,74

1,13 / 0,55

0,92 / 1,52

2,41 / 4,22

2,05 / 2,56

1,29 / 1,78

1,23 / 1,60

0,92 / 1,06

0,99 / 1,65

0,60 / -0,40

-0,74 / 2,43

0,56 / -1,70

0,56 / 0,70

0,47 / 0,03*

0,59 / 0,11
DIH Intimitás 

                             

                             

A:

H:

D:

1,53 / 2,28

1,63 / 1,88

0,61 / 0,72

0,37 / 0,58

0,59 / 0,83

0,40 / 0,55

1,92 / 2,29

1,74 / 1,94

0,44 / 0,81

0,47 / 0,66

0,58 / 0,72

0,39 / 0,61

1,91 / 0,04

0,40 / 0,17

-0,94 / 0,30

0,07 / 0,97

0,70 / 0,87

0,36 / 0,77
DIH Összhang  

                             

                             

A:

H:

D:

3,43 / 4,28

4,06 / 4,32

0,66 / 0,56

0,62 / 0,33

0,54 / 0,63

0,70 / 0,42

4,03 / 4,01

3,52 / 3,69

0,74 / 0,79

0,60 / 0,51

1,02 / 0,94

0,59 / 0,75

2,14 / -1,10

-1,29 / -1,40

0,27 / 0,64

0,05* / 0,29

0,21 / 0,18

0,79 / 0,53
DIH Játékosság 

                              

                              

A:

H:

D:

2,47 / 3,49

2,57 / 2,46

0,80 / 1,03

0,60 / 0,50

0,93 / 0,82

0,40 / 0,67

3,07 / 2,89

2,48 / 2,08

0,88 / 1,15

0,62 / 0,83

1,01 / 0,87

0,58 / 0,86

2,12 / -1,50

-0,21 / -0,86

0,34 / 0,29

0,05* / 0,15

0,84 / 0,40

0,74 / 0,77
DIH Feszültség 

                              

                              

A:

H:

D:

2,03 / 1,44

1,80 / 1,36

0,63 / 0,40

0,84 / 0,50

0,59 / 0,38

0,75 / 0,32

1,59 / 1,80

1,73 / 2,15

0,49 / 0,93

0,72 / 0,66

0,47 / 0,88

0,37 / 0,79

-1,26 / 1,12

-0,30 / 1,92

-0,47 / 2,16

0,22 / 0,28

0,77 / 0,07

0,65 / 0,05*
DIH Erotika 

                              

                              

A:

H:

D:

3,00 / 1,80

3,00 / 2,40

1,14 / 1,00

0,82 / 0,84

1,29 / 1,52

1,07 / 1,23

2,14 / 2,00

3,14 / 3,94

1,00 / 2,19

0,86 / 0,82

1,17 / 1,00

0,96 / 1,05

-2,18 / 0,48

0,26 / 2,66

-0,31 / 2,13

0,04* / 0,64

0,80 / 0,02*

0,76 / 0,05*
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9.5. Az alanyok, a hipnotizőrök és a diádok értékeinek variancia-analízise a vizsgálati helyzet 
és VIS függvényében (Második kutatás) 

VIS 

F (1,38)

VIS

p

Helyzet

F (1,38)

Helyzet

p

VIS x Helyzet

F (1,38)

VIS x Helyzet

p
VVIQ            

  A:

H:

D:

0,103

0,226

0,000

0,750

0,637

0,998

0,001

0,030

0,174

0,972

0,864

0,679

0,024

0,257

0,945

0,878

0,615

0,337
SZOT             

                           

                           

A:

H:

D:

0,108

2,417

1,183

0,744

0,128

0,284

0,231

0,003

0,196

0,633

0,957

0,661

1,427

0,048

0,626

0,240

0,828

0,434
PCI Disszociált Kontroll 

                           

                           

A:

H:

D:

0,130

0,707

0,195

0,721

0,406

0,662

22,713

0,733

13,384

0,000**

0,397

0,001**

1,236

0,725

0,067

0,273

0,400

0,797
PCI Pozitív Érzelmek 

                           

                           

A:

H:

D:

0,034

0,473

0,060

0,854

0,496

0,808

6,194

0,686

2,751

0,017*

0,413

0,105

0,299

0,713

0,185

0,588

0,404

0,669
PCI Negatív Érzelmek 

                           

                           

A:

H:

D:

1,113

0,047

0,761

0,298

0,829

0,389

0,165

0,244

0,375

0,687

0,624

0,544

0,463

0,839

0,254

0,500

0,365

0,618
PCI Vizuális Képzelet       

                           

                           

A:

H:

D:

1,088

0,033

0,524

0,303

0,857

0,473

0,698

0,956

0,181

0,409

0,334

0,673

1,694

0,170

1,223

0,201

0,682

0,276
PCI Belső Figyelmi 

Fókusz           

                            

A:

H:

D:

0,020

0,012

0,918

0,890

0,915

0,344

29,205

0,094

9,235

0,000**

0,761

0,004**

2,423

0,086

0,165

0,128

0,770

0,687
ABS +            

                            

                            

A:

H:

D:

0,007

1,666

1,739

0,933

0,205

0,195

18,542

0,115

7,399

0,000**

0,737

0,010**

0,072

3,413

0,737

0,790

0,072

0,396
ABS -  

                            

                            

A:

H:

1,524

1,562

0,225

0,219

0,908

0,017

0,347

0,898

0,072

0,314

0,790

0,579
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D: 1,623 0,210 0,042 0,839 2,189 0,147

ABS Csodálat és Kötődés 

                            A:

H:

D:

0,003

1,836

0,502

0,957

0,183

0,483

17,088

0,647

2,768

0,000**

0,426

0,104

0,298

0,957

0,092

0,588

0,334

0,764
ABS Félelem a Negatív 

Megítéléstől           

                            

A:

H:

D:

0,015

0,401

1,273

0,904

0,530

0,266

5,942

0,073

1,506

0,020*

0,788

0,227

0,042

4,700

0,181

0,839

0,036*

0,673
ABS Függőség Igény 

                            

                            

A:

H:

D:

0,000

1,659

1,599

0,994

0,206

0,214

18,579

0,620

8,283

0,000**

0,436

0,007**

0,455

5,238

3,261

0,504

0,028*

0,079
DIH Intimitás 

                             

                             

A:

H:

D:

1,142

0,136

0,051

0,292

0,714

0,822

8,725

0,987

1,855

0,005**

0,327

0,181

0,993

0,009

0,572

0,325

0,926

0,454
DIH Összhang  

                             

                             

A:

H:

D:

0,779

3,603

0,449

0,383

0,065

0,507

4,918

0,486

0,010

0,033*

0,490

0,921

5,304

0,025

0,106

0,027*

0,876

0,746
DIH Játékosság 

                              

                              

A:

H:

D:

0,000

0,545

0,185

0,987

0,465

0,670

3,011

0,644

1,107

0,091

0,427

0,299

6,170

0,196

0,007

0,018*

0,660

0,932
DIH Feszültség 

                              

                              

A:

H:

D:

0,030

2,387

0,778

0,864

0,131

0,383

0,603

0,002

0,237

0,442

0,968

0,630

2,776

3,430

2,376

0,104

0,072

0,131
DIH Erotika 

                              

                              

A:

H:

D:

1,298

4,340

2,106

0,262

0,044*

0,155

5,421

0,058

2,106

0,025*

0,811

0,155

3,359

2,990

3,416

0,075

0,092

0,072
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9.6. A VIS- diádok részletes eloszlási adatai

A hipnotizőr-vizsgálati alany VIS- diádok nemek és hipnabilitás szerinti eloszlása

V
IS

- d
iá

do
k

V
iz

sg
ál

at
i h

el
yz

et

A
la

ny
 n

em
e

A
la

ny
 h

ip
na

bi
lit

ás
a 

(S
H

SS
-C

)

H
ip

no
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őr
 n

em
e

H
ip

no
tiz

őr
 h

ip
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a

H3A22 Hipnózis Nő 11 Nő 8
H3A23 Hipnózis Nő 10 Nő 8
H3A29 Hipnózis Férfi 7 Nő 8
H3A31 Hipnózis Nő 6 Nő 8
H3A39 Hipnózis Férfi 8 Nő 8
H1A32 Hipnózis Nő 4 Férfi 9
H1A38 Hipnózis Férfi 12 Férfi 9
H2A6 Hipnózis Nő 7 Nő 10
H2A11 Hipnózis Nő 7 Nő 10
H2A15 Hipnózis Nő 3 Nő 10
H2A25 Hipnózis Férfi 8 Nő 10
H4A8 Hipnózis Férfi 8 Nő 9
H4A17 Hipnózis Nő 2 Nő 9
H4A19 Hipnózis Nő 8 Nő 9
H4A26 Hipnózis Férfi 9 Nő 9
H4A27 Hipnózis Férfi 2 Nő 9
H3A31 Éber Nő 6 Nő 8
H3A39 Éber Férfi 8 Nő 8
H1A1 Éber Férfi 7 Férfi 9
H1A5 Éber Nő 3 Férfi 9
H1A34 Éber Nő 1 Férfi 9
H2A6 Éber Nő 7 Nő 10
H2A12 Éber Férfi 9 Nő 10
H2A14 Éber Férfi 4 Nő 10
H2A15 Éber Nő 3 Nő 10
H2A25 Éber Férfi 8 Nő 10
H4A17 Éber Nő 2 Nő 9
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H4A19 Éber Nő 8 Nő 9
H4A26 Éber Férfi 9 Nő 9
H4A27 Éber Férfi 2 Nő 9

A vizsgálatvezető-vizsgálati alany VIS- diádok nemek és hipnabilitás szerinti eloszlása (A K, Kz, L, R, 
Z betűk a vizsgálatvezetők neveit jelölik.) 

V
IS

- D
iá

do
k

V
iz

sg
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i h

el
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et

A
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e

V
iz

sg
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tő

 n
em

e
K (H4)A10 Hipnózis nő Férfi
K(H1)A36 Hipnózis férfi Férfi
K(H3)A40 Hipnózis férfi Férfi
Kz(H2)A7 Hipnózis férfi Nő
Kz(H2)A16 Hipnózis nő Nő
Kz(H2)A18 Hipnózis férfi Nő
V(H1)A20 Hipnózis nő Nő
V(H3)A28 Hipnózis nő Nő
L(H1)A2 Hipnózis nő Nő
L(H4)A13 Hipnózis férfi Nő
L(H3)A24 Hipnózis férfi Nő
K(H4)A10 Éber nő Férfi
K(H3)A35 Éber nő Férfi
K(H1)A36 Éber férfi Férfi
K(H1)A37 Éber nő Férfi
K(H3)A40 Éber férfi Férfi
K(H2)A04 Éber nő Nő
Kz(H2)A7 Éber férfi Nő
V(H2)A16 Éber nő Nő
Kz(H2)A18 Éber férfi Nő
V(H4)A20 Éber nő Nő
V(H3)A28 Éber nő Nő
V(H1)A33 Éber férfi Nő
L(H1)A2 Éber nő Nő
R(H1)A3 Éber nő Férfi
L(H4)A13 Éber férfi Nő
L(H3)A24 Éber férfi Nő
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9.7. A stílus-megítélés instrukciója és értékelő lapja

Instrukció a hipnózisstílusok kódolásához

Kérlek, jelöld be a mellékelt űrlapon, hogy a megítélt hipnózis  
ülés  mennyire  mutatja  az  alábbi  hipnózis  stílusok  
jellegzetességeit.  Az űrlapon az  1-es érték azt jelenti, hogy az  
adott stílus egyáltalán nem jellemző az adott ülésre, a  7-es azt  
jelenti,  hogy  az  adott  stílus  maximálisan  jellemző  az  adott  
ülésre. Egy ülést több stílus is jellemezhet.

Megítélő neve:...................................... Megítélés 
dátuma:.................................................

A hipnózis kódja:...............................................

1. Anyai stílus. Anyai stílusú
A  hipnózis  főként  a  résztvevők  közötti  pozitív  érzelmekre 
(Ferenczi: szeretetre) épít. A hipnotizőr nagyon “együtt van” a 
hipnotizálttal.  Azt  akarja,  hogy  főként  a  hipnotizált  vágyai, 
elképzelései  valósuljanak  meg,  bátorítja  a  hipnotizált  önálló 
kezdeményezéseit.  A  hangsúlyt  az  alany  aktuális  állapotára, 
vágyaira helyezi. A hipnózis légköre érzelmileg megnyugtató.

1 2 3 4 5 6 7

2. Apai stílus. Apai stílusú
A  hipnózis  főként  az  autoritás  iránti  tiszteletre  (Ferenczi: 
félelemre)  épít.  A  hipnotizőr  vezeti,  irányítja  a  hipnotizáltat. 
Főként saját elképzeléseit és szándékait kívánja megvalósítani, 
kissé  korlátozza  a  hipnotizált  önálló  kezdeményezéseit.  A 
hangsúlyt nem az alany aktuális állapotára, vágyaira helyezi. A 
hipnózis légköre szellemileg stimuláló.

1 2 3 4 5 6 7

3. Testvéri stílus. Testvéri stílusú
A hipnózis főként az egyenrangúságra épít. A hipnotizőr szinte 
együtt  halad a hipnotizálttal,  maga is  hasonló állapotba  kerül. 
Szinte  részt  kívánna  venni  a  hipnotizált  vágyai,  elképzelései 
megvalósulásában;  elfogadja  a  hipnotizált  önálló 
kezdeményezéseit.  A  hangsúlyt  az  együttességre  helyezi.  A 
hipnózis légköre bensőséges.

1 2 3 4 5 6 7

4. Baráti stílus Baráti stílusú
A hipnózis főként az egyenrangú komplementer kapcsolatra épít. 
A hipnotizőr az adott helyzetben a vezető szerepét vállalja. Segít 
a hipnotizált személynek vágyai, elképzelései megvalósításában; 
tiszteletben tartja szuverenitását. A hipnózis légköre barátságos.

1 2 3 4 5 6 7

5. “Szerelmes” stílus. “Szerelmes stílusú”
A  hipnózis  főként  az  erotikus  vonzódásra  épít.  A  hipnotizőr 
számára  elsősorban a hipnotizált  által  benne kiváltott  érzések, 
érzelmek a fontosak.  Szinte mindegy neki,  hogy a hipnotizált 
vágyai,  elképzelései  megvalósulnak-e;  illetve,  hogy  a 
hipnotizáltnak  vannak-e  önálló  kezdeményezései.  A hangsúlyt 
saját érzéseire helyezi. A hipnózis légköre a viszonzástól függ.

1 2 3 4 5 6 7

6. Egyéb, éspedig. Egyéb stílusú, éspedig:......................................................................
A  hipnózis  valamilyen,  eddig  fel  nem  sorolt  tényezőre  épít. 
Kérlek,  a  címke  mellé  rövid  jellemzést  is  adj,  a  fenti 
meghatározásokhoz hasonló stílusban.

1 2 3 4 5 6 7
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9.8. A hipnózis stílusok megítélése: a megítélők közötti megegyezés részletes eredményei
Az anyai hipnózis-stílusok megítélése (A négy független megítélő: R, G, F, SZ. IRR: effektív 
reliabilitás.)

 anyai-R anyai-G anyai-F anyai-SZ
anyai-R
anyai-G 0,20
anyai-F 0,06 -0,23

anya-SZ 0,02 -0,12 0,20  

anyai-R anyai-G anyai-F anyai-SZ
Átlag 3,8 3,2 3,2 3,9
Szórás 1,82 2,04 1,57 0,86

átlagos 
r 0,021
IRR 0,080

Az apai hipnózis-stílusok megítélése (A négy független megítélő: R, G, F, SZ. IRR: effektív 
reliabilitás.)

 apai-R apai-G apa-F Apai-SZ
apai-R
apai-G 0,08
apa-F 0,05 -0,11

apai-SZ 0,06 -0,06 0,36  

apai-R apai-G apa-F apai-SZ
Átlag 3,2 1,9 2,3 1,3
Szórás 2,01 1,37 1,49 0,80

átlagos 
r 0,064
IRR 0,216

A testvéri hipnózis-stílusok megítélése (A négy független megítélő: R, G, F, SZ. IRR: effektív 
reliabilitás.)

 testv-R testv-G testv-F testv-SZ
testv-R
testv-G -0,11
testv-F 0,20 -0,20

testv-SZ 0,07 0,03 -0,01  

testv-R testv-G testv-F testv-SZ

155



Átlag 1,7 1,6 1,5 3,3
Szórás 1,33 1,01 0,68 1,90

átlagos 
r -0,004
IRR -0,015

A baráti hipnózis-stílusok megítélése (A négy független megítélő: R, G, F, SZ. IRR: effektív 
reliabilitás.)

 bar-R bar-G bar-F bar-SZ
bar-R
bar-G -0,07
bar-F 0,19 0,01

bar-SZ -0,32 0,13 -0,04  

bar-R bar-G bar-F bar-SZ
Átlag 2,1 3,2 4,1 4,9
Szórás 1,25 1,66 1,60 1,62

átlagos 
r -0,019
IRR -0,078

A szerelmes hipnózis-stílusok megítélése (A négy független megítélő: R, G, F, SZ. IRR: effektív 
reliabilitás.)

 szer-R szer-G szer-F szer-SZ
szer-R
szer-G 0,45
szer-F 0,51 0,74

szer-SZ 0,18 0,30 0,35  

szer-R szer-G szer-F szer-SZ
Átlag 1,8 1,2 1,1 1,2
Szórás 1,26 0,72 0,22 0,55

átlagos 
r 0,420
IRR 0,744
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10.1. VIS Kérdőív (magyar verzió)

Kedves Válaszoló!

Doktori disszertációmban a  Vizuális Imaginatív Szinkron vizsgálatával foglalkozom, mely jelenség 
az egymásra hangolódás egy jellegzetes formáját, a képzeleti tevékenység harmonizációját jelenti. 

A következő oldalakon egy tájékoztató és egy beleegyezési nyilatkozatot, illetve egy kérdőívet talál. A 
kérdések néhány adat mellett arra vonatkoznak majd, hogy  Ön átélte-e már, illetve milyen élmény 
volt az Ön számára az összehangolódás ezen speciális formája, a Vizuális Imaginatív Szinkron 
(ahol tehát, előzetes egyeztetés nélkül, az élményt követően kiderült, hogy Ön hasonló, avagy ugyanazt 
a képzeleti képet látta, mint interakciós partnere). 

Az is előfordulhat, hogy Önnek nem volt még része ilyen élményben, vagy esetleg nem derült ki az Ön 
számára, hogy ugyanazt a képet látta, mint partnere. Ezen kérdőív elolvasása talán felhívja a figyelmét 
erre a jelenségre, és amennyiben a későbbiekben átéli  a Vizuális  Imaginatív Szinkron élményét,  az 
könnyebben tudatosodik Önben. Ebben az esetben, kérem, küldje el nekem később ezt a kérdőívet!

A kérdőív kitöltésével nagyban hozzájárul kutatásom eredményességéhez.

Részvételét, munkáját előre is köszönöm!

Varga S. Katalin
Pszichológus

Budapest, 2007. október 6.
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TÁJÉKOZTATÁS ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

Az ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola keretében, kollégáim segítségével tudományos vizsgálatot 
végzek,  melyben a Vizuális  Imaginatív  Szinkron természetét,  szubjektív megélését  kutatom. Azzal, 
hogy vállalja a részvételt a vizsgálatban, nagyban segíti munkánkat. 

A vizsgálatban való részvétel a következőkkel jár:

• Jelen aláírt nyilatkozat és kérdőív kinyomtatása, kitöltése és személyesen, vagy postai úton való 
elküldése a következő címre: 

Varga S. Katalin
ELTE-PPK Pszichológia Intézet - APIK
Budapest, 
Izabella u. 46.
1064

• Amennyiben lehetséges: jelen kérdőív elektronikus formában való kitöltése és elküldése a 
következő email-címre: vargaskatalin@gmail.com

A vizsgálattal  kapcsolatos  bármely kérdésével,  észrevételével,  kérem,  forduljon hozzám email-ben: 
vargaskatalin@gmail.com 

A vizsgálatban való részvételét és bizalmát köszönöm.
Varga S. Katalin

Pszichológus
**

Nyilatkozat

Vizsgálati beleegyezés
A vizsgálat fent leírt célját és lefolyását megértettem, azzal kapcsolatban további kérdésem nincs. 

Tudomásul veszem, hogy a vizsgálatban való részvételem önkéntes, és hogy bármikor visszavonhatom 
jelen beleegyezésemet a vizsgálatban való részvételre.

Beleegyezem abba, hogy a vizsgálat  során rólam rögzített  adatokat a szakemberek feldolgozzák, és 
nevem említése nélkül szakmai fórumokon ismertessék.

A fent leírt vizsgálatban részt kívánok venni:

Név (olvashatóan): ..............................................................
Utolérhetőség(posta-cím/email-cím):…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
Születési dátum: 19......    ..........................hó   ...........nap
Mai dátum:         200......  ..........................hó  ............nap
Sajátkezű aláírás:………………………………....................................................................
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VIZUÁLIS IMAGINATÍV SZINKRON - KÉRDŐÍV 

A  Vizuális  Imaginatív  Szinkron  az  egymásra  hangolódás  egy  jellegzetes  formáját,  a  képzeleti 
tevékenység harmonizációját jelenti. A Vizuális Imaginatív Szinkron során, az élményt követően derül 
ki, hogy Ön hasonló, avagy ugyanazt a képzeleti képet látta, mint interakciós partnere, anélkül, hogy 
ebben előre megállapodtak volna.

Ahogy  most  kutatni  kezd  az  emlékezetében,  talán  nehezen  talál  rá  egy  ilyen  emlékre.  Nem  kell 
szükségszerűen  komoly  történésre  gondolnia,  ez  az  élmény  megérkezhetett  teljesen  hétköznapi 
helyzetben is. Talán átélte egy barátjával egy csendes együttlét során, hogy spontán ugyanazt a képet 
látták,  anélkül,  hogy  ebben  megegyeztek  volna.  Megszülethetett  ez  az  élmény  egy  szinte  idegen 
emberrel, akivel egyszerre voltak részesei egy akár stresszes szituációnak, majd később kiderült, hogy 
hasonló képek jelentek meg Önök előtt. Esetleg gyermekével, családtagjával éltek meg közösen egy 
kellemes helyzetet, ahol az élményt követően egy beszélgetés során jöttek rá, ugyanazt a képet látták,  
anélkül, hogy ez lett volna a cél. 

Kérem,  válaszoljon  a  következő  kérdésekre!  Több példát  is  írhat.  Ebben az  esetben,  kérem, 
minden példát külön kérdőívben fejtsen ki!

1. Átélte-e már Ön a Vizuális Imaginatív Szinkron élményét?

Igen  O Nem O

2. Milyen kapcsolati kontextusban volt része az élményben? Az Ön interakciós partnere…

Idegen ember O
Munkatárs O
Kliens O
Ismerős O
Csoporttárs O    (A csoport fajtája: ………………………………………………)
Barát O
Rokon O
Családtag O
Partner, házastárs O
Egyéb 

……………………………………………………………………………………………………………..
3. Interakciós partnerével milyen helyzetben, szituációban élték meg a Vizuális Imaginatív 
Szinkron élményét? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
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4. Kérem, fejtse ki az élményt! Mi történt? Milyen érzés volt Önnek, hogyan élte meg az 
élményt? 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
5. Ha felmerült Önben bármilyen észrevétel, megjegyzés a témával, esetleg a kérdésekkel 
kapcsolatban, kérem, írja ide őket! 
............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
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Segítségét köszönöm!
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10.2. VIS Kérdőív (angol verzió)

Dear Answerer!

In  my  Ph.D.  thesis  I  make  enquiries  of  Visual  Imaginative  Synchrony,  which  means  the 
harmonization of the imaginative activity and is a kind of interactive accordance. 

On  the  next  pages  you  will  find  further  information  on  the  subject,  a  permission  form  and  a 
questionnaire.  The  questions  -besides  a  few  personal  data-  refer  to  whether  you  have  ever 
experienced this special form of interactional accordance, the Visual Imaginative Synchrony and 
if so what feeling was it to you? (Accordingly, when Visual Imaginative Synchrony occurs you and 
your interactional partner see the same or a similar imaginary picture without previous reconciliation.) 

It may happen that you have never experienced Visual Imaginative Synchrony before or it did not turn 
out that  you and your  partner  saw the same imaginary picture.  Hopefully this questionnaire  might 
attract your attention on the phenomenon, and as long as you experience Visual Imaginative Synchrony 
later you will be aware of it more straightforward. In that case please send back the questionnaire later! 

By filling out the questionnaire you contribute to the efficiency of my research enormously.

Thank you for your participation and work in advance!

Katalin Varga S.
Psychologist

Budapest, 6th of Octobre, 2007.
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Information and permission form

Within  the  confines  of  the  ELTE-PPK  (Eötvös  Loránd  University,  Budapest)  Ph.D.  School  in 
Psychology, and with the assistance of my colleagues I do a scientific research on the nature and the 
subjective  experience  of  Visual  Imaginative  Synchrony.  By the decision  of you  being part  of this 
research you help our work in a great amount. 

The participation in the research includes the following:

Filling in and printing out the permission form and the questionnaire below, sending it to the following 
address by mail:
 

Varga S. Katalin
ELTE-PPK Pszichológia Intézet - APIK
Budapest, 
Izabella u. 46.
1064
HUNGARY

• If possible, please fill out the questionnaire in an electronic form as well, and forward it to the 
e-mail address beneath: vargaskatalin@gmail.com

If you have any question about the research please do not hesitate to contact me at this e-mail address: 
vargaskatalin@gmail.com 

Thank you for your participation and your trust.
Katalin Varga S.

Psychologist
**

Permission form
I  understand the aim and the process of the research written down above, and I have  no further 
question about that.

I know that my participation in the research is voluntary, and that I can withdraw my consent of being 
a participant of the research any time.
I agree that the data about me will be processed by the professionals and be expounded at professional 
conferences, without declaring my name.

I wish to be a part of this research.

Name (readable): ..................................................................
Address:
E-mail:
Birth date (DD/MM/YY): / / 

Date today (DD/MM/YY): / /

Signature: ..................................................................
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VISUAL IMAGINATIVE SYNCHRONY - QUESTIONNAIRE 

The  Visual Imaginative Synchrony is the kind of interactional synchrony phenomenon, when the 
imaginative activity is in harmony between two, and is a kind of interactive accordance. In the course 
of Visual Imaginative Synchrony it turns out afterwards the experience that you and your interactional 
partner saw a similar or the same imaginary picture without making a settlement beforehand.

Now as you are starting to dig down in your memory for such a recollection, you may find in difficult.  
It  is  not necessary to  think of a  serious episode,  this  experience  could take place in  a completely 
informal situation. Perhaps you have seen the same picture spontaneously with one of your friends 
throughout a calm togetherness, without an agreement on it in advance.  Or the experience could have 
been born with an almost unfamiliar person, with whom you have shared an even traumatic situation. 
Maybe you have been under very pleasant circumstances with your child, or member of your family 
and afterwards you realised during a conversation that you saw the same image without this being the 
intention. 

Please answer the following questions! You can write more examples. In this case please explain 
each one in separate questionnaires!

1. Have you ever experienced Visual Imaginative Synchrony?

Yes  O No O

2. In  what  relational  context  did  you  experience  Visual  Imaginative  Synchrony?  Your 
interactional partner was:

Stranger O
Colleague O
Client O
Familiar person O
Group mate O    (The kind of the group:………………………………………)
Friend O
Relative O
Member of your family O
Partner, spouse O
Other 

……………………………………………………………………………………………………………..
3. In what setting,  situation did you experience  Visual  Imaginative Synchrony with your 
interactional partner? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

164



4. Please give further details about your experience! What happened? What feeling had you 
got?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

5. If you have any comment or remark on the subject, perhaps on the questions, please write 
them down here! 
............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Thank you for your help!
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11. VIS Kérdőív - Kódolói instrukciós lap

Tisztelt Kódoló!

A mellékelt válaszlapok Varga S. Katalin doktori kutatása részeként a Vizuális Imaginatív Szinkron 
élményéről  szólnak,  mely  jelenség  az  egymásra  hangolódás  egy  jellegzetes  formáját,  a  képzeleti 
tevékenység harmonizációját jelenti.  

Az Ön feladata,  hogy a válaszlap figyelmes átolvasása után értékelje a megélt  élményt  3 dimenzió 
mentén:

1. Milyen  kapcsolati  kontextusban  élte  át  a  válaszoló  a  Vizuális  Imaginatív  Szinkron 
élményét?
2. A válaszoló interakciós partnerével milyen helyzetben, szituációban élte meg a Vizuális 
Imaginatív Szinkron élményét?
3. Milyen jellegű volt a Vizuális Imaginatív Szinkron élménye a válaszoló számára?

Az értékeléshez  osztályokat  soroltunk fel.  Kérjük,  hogy minden egyes  kérdésnél  jelölje  meg azt  a 
kategóriát,  amelyet  leginkább  megfelelőnek  tart.  Amennyiben  több  kategóriát  érez  optimálisnak, 
jelöljön többet, de lehetőség szerint, ez minél kisebb mennyiség legyen. Ha kérdése van a kódolással 
kapcsolatban,  kérjük,  forduljon  bizalommal  kollégánkhoz,  aki  a  válaszlapokat  Önnek  értékelésre 
átadta.

Mivel  az  átélt  élmények  intimek,  személyesek,  kérjük,  az  anyagot  különös  gonddal  kezelje, 
figyeljen oda arra, hogy illetéktelenek kezébe ne kerüljön, a megismert élményekre vonatkozóan 
kérjük az Ön titoktartását. Ha bármivel kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, kérjük, forduljon 
a vizsgálat vezetőjéhez, Varga S. Katalinhoz a következő e-mail címen: vargaskatalin@gmail.com. 

Segítségét köszönjük!
Varga S. Katalin

1. Milyen kapcsolati kontextusban élte át a válaszoló a Vizuális Imaginatív Szinkront? A 
válaszoló interakciós partnere:

Idegen ember O
Munkatárs O
Kliens O
Ismerős O
Csoporttárs O    
Barát O
Rokon O
Családtag O
Partner, házastárs O
Egyéb O
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2. A válaszoló interakciós partnerével milyen helyzetben, szituációban élte meg a Vizuális 
Imaginatív Szinkron élményét?
Fizikailag egy helyszínen voltak O
Fizikailag különböző helyszínen voltak O

3. Milyen volt a Vizuális Imaginatív Szinkron élménye a válaszoló számára?
3.1. Az átélt élmény jellege: 
Kellemes / pozitív O 
Vidám / játékos O
Ijesztő O
Felemelő / katartikus O
Furcsa / megdöbbentő O
Ismerős /gyakori O
Szavak nélkül is megértjük egymást / összhangban vagyunk O
Erotikus érzés O
Megerősítő / biztonság érzése O
Intim / meghitt / bizalmas O
Feszült O
Spirituális / vallásos tartalmú O
Egyéb O

3.2. Az élmény hatására a válaszoló ezt az érzést élte át:
Vidámság / öröm O
Boldogság O
Jelnek éli meg a kapcsolatról/ elgondolkoztató O
Tudatosítani és beszélni róla felszabadító / felvállalható O
Egyéb O
Nincs róla információ O

3.3. Milyen tudatállapotban élte át az élményt a válaszoló?
Álomban O
Hipnózisban O
Relaxáció közben O
Drog fogyasztása közben O
Éberen O
Egyéb O
Nincs róla információ O
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12. A  VIS  kérdőíves  vizsgálatának  gyakorisági  eredményei  a  tartalomelemzés  kategóriái 
mentén

Kapcsolati kontextus
2-es db % 3-as db %
Családtag 7 9,86 Barát 20 28,17
Partner, házastárs 5 7,04 Partner, házastárs 13 18,31
Barát 4 5,63 Családtag 5 7,04
Csoporttárs 2 2,82 Kliens 5 7,04
Idegen 2 2,82 Csoporttárs 3 4,23
Ismerős 2 2,82 Ismerős 3 4,23
Kliens 0 0 Munkatárs 1 1,41
Munkatárs 0 0 Idegen 0 0
Rokon 0 0 Rokon 0 0
Egyéb 0 0 Egyéb 0 0
Egyéb 0 0 Egyéb 0 0

Fizikailag egy vagy különböző helyszínen
2-es db % 3-as db %
Fizikailag egy helyszínen 10 14,08 Fizikailag egy helyszínen 47 66,20
Fizikailag külön helyszínen 2 2,82 Fizikailag külön helyszínen 12 16,90

Átélt élmény jellege
2-es db % 3-as db %
Kellemes/pozitív 14 19,72 Furcsa 11 15,49
Vidám/játékos 7 9,86 Kellemes 7 9,86
Szavak nélkül/összhang 7 9,86 Szavak nélkül/összhang 6 8,45
Ismerős/gyakori 7 9,86 Ismerős/gyakori 3 4,23
Felemelő/katartikus 3 4,23 Intim/meghitt/bizalmas 3 4,23
Ijesztő 1 1,41 Erotikus 2 2,82
Feszült 1 1,41 Felemelő/katartikus 2 2,82
Furcsa/megdöbbentő 1 1,41 Spirituális/vallásos 2 2,82
Intim/meghitt/bizalmas 1 1,41 Ijesztő 2 2,82
Megerősítő/biztonság 1 1,41 Feszült 1 1,41
Erotikus 0 0 Megerősítő/biztonság 1 1,41
Spirituális/vallásos 0 0 Vidám/játékos 1 1,41
Egyéb 0 0 Egyéb 0 0
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Válasz közbeni érzés
2-es db % 3-as db %
Vidámság/öröm 12 16,90 Vidámság/öröm 8 11,27
Egyéb 9 12,68 Nincs róla információ 6 8,45

Tudatosítani felszabadító/felvállalható 5 7,04
Jelnek éli meg a 
kapcsolatról/elgondolkoztató 5 7,04

Boldogság 4 5,63 Tudatosítani felszabadító/felvállalható 2 2,82
Jelnek éli meg a 
kapcsolatról/elgondolkoztató 4 5,63 Boldogság 1 1,41
Nincs róla információ 3 4,23 Egyéb 1 1,41

Tudatállapot
2-es db % 3-as db %
Éber 9 12,68 Éber 40 56,34
Álom 1 1,41 Álom 11 15,49
Relaxáció 1 1,41 Hipnózis 5 7,04
Nincs róla információ 1 1,41 Relaxáció 4 5,63
Drog 0 0 Drog 1 1,41
Hipnózis 0 0 Egyéb 0 0
Egyéb 0 0 Nincs róla információ 0 0
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