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1. BEVEZETÉS 

 

 

ABÁR ÚGY TŰNIK, a „környezet vagy nevelés” vitának nincs végleges és 

kielégítő megoldása, a legtöbben egyetértenek abban, hogy a gyermekkori 

társas élményeknek messzemenő következményei vannak a felnőttkori pszi-

chés működésre nézve (pl. Plomin és Bergeman, 1991). Bowlby (1969) klasszikus 

kötődési elméletének megjelenése óta számos bizonyíték született arra, hogy kapcso-

latunk az elsődleges gondozó(i)nkkal nagymértékben meghatározza képességünket a 

szoros személyközi viszonyok kialakítására és fenntartására. A kötődés alapvető for-

mája az anya-csecsemő kapcsolat, de későbbi életszakaszokban való megjelenése, a 

szülőkhöz fűződő érzelmi kötelék (Bowlby, 1979/2005) ugyancsak a biztonság, a 

szeretet és a törődés fő forrása lehet. A szülőknek a gyermekkel szembeni viselkedését 

két dimenzió, az érzelmi válaszkészség („hideg” vagy „meleg” szülő) és a követelmé-

nyek szintje („kontrolláló” vagy „megengedő” szülő) mentén lehet csoportba sorolni 

(Baumrind, 1967; Maccoby és Martin, 1983). 

A szülő gyermekével szemben tanúsított bánásmódja jelentős hatással van a 

gyermek mentalizációs képességére. A mentalizáció alapvető a szelf szerveződésében, 

saját és mások érzelmeinek megértésében és a másokkal való kapcsolat kialakításában. 

A mentalizáció az a képességünk, hogy a személyközi viselkedést mentális állapotok-

nak tulajdonítsuk. A jól funkcionáló szülő az érzelemtükrözés és a címkézés folyama-

tainak révén megfelelő visszajelzéseket tud adni a gyermeknek. A mentalizációt e 

folyamat során sajátítjuk el (Fonagy, Gergely, Jurist és Target, 2002). Egyértelműnek 

tűnik, hogy a szeretetteljes és törődő szülő jó alapot tud biztosítani a gyereknek ahhoz, 

hogy megfelelő mentalizációs képességet fejlesszen ki. Az érzelmileg elérhetetlen 

szülő, aki nem tud megfelelő visszajelzést adni a gyerek reakcióira ‒ vagy azokat 

túlzott szigorral szabályozza –, arra sem képes, hogy biztonságos környezetet teremt-

sen gyermekének a mentalizációs képességek elsajátítására. A gyerekek szimbolikus 

műveleti képességeit és mentalizációs készségét előrejelzi, hogy a szüleik hogyan 

játszanak velük (Keren, Feldman, Namdari-Weinbaum, Spitzer és Tyano, 2005).  

A mentalizáció több dimenziós jelenség. Magába foglalja a lexitímiát (az ér-

zelmek azonosítására és kifejezésére való képességet), az empátiát, az érzelmi ragály 

iránti fogékonyságot, az elmeolvasást, az irónia megértésének képességét és más as-

pektusokat is (Luyten, Fonagy, Lowyck és Vermote, 2012). Mostanáig elsősorban a 

mentalizáció kognitív vonatkozásait kutatták, noha az affektív vetülete nem kevésbé 

fontos (Fonagy és Target, 2003). 

Hasonló tendencia figyelhető meg a hipnóziselméletek fejlődésében. A leg-

utóbbi időkig a legtöbb kutató a hipnotikus állapot kognitív és idegrendszeri vonatko-

zásait tanulmányozta. Csak kevés olyan elmélet született, amely hangsúlyozta volna a 

jelenség affektív természetét (Bányai, 1998; Woody és Szechtman, 2007; Nash, 2008). 

Logikus feltételezésnek tűnik, hogy azok az emberek lesznek erősen fogékonyak a 

hipnózis iránt, akik nagyfokú személyközi orientációt mutatnak, optimális elmeolva-

sási készséggel rendelkeznek (Bonshtein, 2012), és képesek az empátiára 

(Wickramasekera, 2015). Kutatási eredmények igazolják, hogy a hipnotikus fogé-
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konyság összefügg az empátiával (Wickramasekera és Szlyk, 2003) és az érzelmi 

ragállyal (Cardeña, Terhune, Lööf és Buratti, 2009). Az érzelmi ragály az a hajla-

munk, hogy automatikusan átvegyük és utánozzuk mások érzelemkifejezéseit 

(Hatfield, Cacioppo és Rapson, 1994). A szociál-pszichobiológiai megközelítés szerint 

a hipnózis olyan módosult tudatállapot, mely a hipnotizált személy és a hipnotizőr 

kölcsönhatásából fakad (Bányai, 2008). Ebben az elméletben a hipnotikus fogékony-

ság a hipnózis-helyzetben mutatott való viselkedéses, érzelmi, fenomenológiai és 

neurofiziológiai alkalmazkodás rugalmasságának mértéke. A szociál-pszichobiológiai 

elmélet logikus továbbfejlesztésének tűnik, hogy hipnózis csak akkor jöhet létre, ha a 

résztvevők képesek felismerni és feldolgozni egymás mentális állapotait, és azoknak 

megfelelően cselekedni. Más szavakkal: a hipnózis és a mentalizáció összekapcsolód-

nak. 

Ezt alátámasztja a két jelenség fejlődési meghatározottságának hasonlósága. 

Ahogy fent említettem, a mentalizálás összefügg a meleg, szeretetteljes (és játékos) 

szülői viselkedéssel. J. R. Hilgard (1970) kvalitatív kutatásából tudjuk, hogy a felnőtt-

kori magas hipnábilitáshoz több út is vezet. A meleg-szeretetteljes szülők gyermeke 

hajlamos lehet rá, hogy azonosuljon a szüleinél látott disszociatív viselkedésformák-

kal, például valami kellemes tevékenységbe való elmerüléssel. Ennek tulajdonítható, 

hogy felnőttként képes lesz a hipnotikus módosult tudatállapotba bevonódni. A hideg, 

elutasító vagy büntető szülői viselkedés következtében viszont a gyermek azt tanulhat-

ja meg, hogy „a valóság elől való menekülésként” disszociatív stratégiákat alkalmaz-

zon. Így ő is képes lesz a felnőttkori hipnotikus disszociációra. A két útvonal közötti 

különbséget a hipnózisbeli élményekben lehet tetten érni: szemben a szeretetteljes 

légkörben felnevelt gyerekekkel, a hideg-elutasító szülők gyermekei félelmetes és 

negatív helyzetként élhetik meg a hipnózist. Habár a „különböző útvonalak” elméletre 

van némi empirikus bizonyíték (Rhue, 2004), a modell kvantitatív vizsgálata jórészt 

hiányzik a szakirodalomból. Kutatócsoportunk kezdeti eredményei azt mutatták, hogy 

a hideg, túlvédő és büntető szülői viselkedés összefügg a hipnábilitással (Költő, 2008; 

Heller, 2011). Az azonban továbbra is kérdés, hogy vajon a Baumrind, illetve 

Maccoby és Martin által leírt szülői stílusok és a hipnotikus válaszkészség között van-

e összefüggés.  

A viselkedéses hipnotikus fogékonyság és az empátia, valamint az érzelmi ra-

gály kapcsolatára vonatkozó, fent említett adatok ugyancsak alátámasztják, hogy a 

hipnotikus és a mentalizációs képességek összefüggenek. Ezek a kutatások azonban 

nem tejedtek ki a hipnózis érzelmi és élménybeli dimenziójára. A viselkedéses vála-

szok mellett a hipnózis kutatásában tekintetbe kell venni a hipnotizőr iránti archaikus 

bevonódást és a tudati módosulás jellegzetes élményeit is (Shor, 1962). 

A hipnotikus válasz és a mentalizáció összefüggését alátámasztó bizonyítékok 

harmadik csoportját neurofiziológiai, neuroendokrin és pszichogenetikai kutatások 

alkotják. A hipnózis és a mentalizáció is nagyon összetett jelenség. Nincs egy jól 

körülírható agyi központjuk, hanem összehangolt kérgi és kéregalatti agyi aktivitás 

eredményeképpen létrejövő neuroszignatúrák, amelyek azonban nagymértékben át-

fednek egymással. Mindkettőben lényegi szerepet játszik a tükörneuron-rendszer 

(Gallese, Fadiga, Fogassi és Rizzolatti, 1996). Egy másik közös mechanizmus a 
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prefrontális (PFC) és az anterior cinguláris kérgi rész (ACC) összekapcsolódó aktivi-

tása. Ez a kapcsolat felelős a mások és a saját viselkedés monitorozásáért, mások vi-

selkedésének bejóslásáért, a velük való hasonlóságunk és a tőlük való eltérésünk fel-

ismeréséért, a verbális kifejezések érzelmi színezetének és a  hiedelmek 

valóságtartalmának felismeréséért (Frith és Frith, 2006). E két kérgi rész magas 

hipnábilitásúaknál (mindennapi éber állapotban mért) erős funkcionális konnektivitása 

okozza, hogy a fogékony személyek ‒ az alacsony fogékonyságúaknál jobban ‒ képe-

sek a külvilág ingereinek szűrésére és az interperszonális adaptációra (Hoeft és mtsai, 

2012). Úgy tűnik, hogy amikor a szülők (megnyugtatásul) a kisgyerek figyelmét külső 

ingerekre irányítják, ez ugyancsak hozzájárul az ACC aktivitásához és így a felnőttko-

ri hipnotikus válaszhoz (Posner és Rothbart, 2011). A harmadik idegrendszeri hasonló-

ság a jobb félteke túlsúlya mind hipnotikus állapotban, mind mentalizálás során. A „jó 

mentalizálók” és a magas hipnábilitásúak, úgy tűnik, jó képességgel rendelkeznek a 

jobb és bal féltekei információk integrálásában. Ez a képesség ellenben csökkent az 

alexitímiás személyeknél (Bermond, Vorst és Moormann, 2006). A hipnoterápia segít-

het nekik „újjáépíteni” a féltekék közötti kapcsolatot, és megtalálni az (elnyomott) 

érzelmi állapotaik leírásához szükséges verbális címkéket (Bányai, 2006).  

Mind a hipnotikus kapacitást, mind a mentalizációt részben a katekol-O-

metiltranszferáz (COMT) szintjének genetikai változatossága határozza meg. A 

COMT lebontja a dopamint a központi idegrendszerben, így a fenntartott figyelem 

működésében és számos érzelmi folyamatban. Bár az eredmények nem egyértelműek, 

úgy tűnik, a COMT genetikai variációja mind a magas hipnábilitással (Szekely és 

mtsai, 2010), mind a jobb elmeolvasási képességgel összefügg (Lackner, Sabbagh, 

Hallinan, Liu és Holden, 2012). Az oxitocin szintje ugyancsak szerepet játszik mind a 

hipnábilitásban, mind az elmeolvasási képességben (Varga és Kekecs, 2014; 

MacDonald és MacDonald, 2010), s ez az összefüggés lehet a hipnoterápia egyik 

hatásmechanizmusa (Zelinka, Cojan és Desseilles, 2013). 

Ezek az eredmények vezettek ahhoz, hogy megfogalmazzam az alábbi tézist: 

A hipnotikus interakció megkonstruálásához mind a hipnotizált sze-

mély(ek)nek, mind a hipnotizőrnek képesnek kell lennie arra, hogy észlelje, felis-

merje és azonosítsa („kiolvassa”) mind saját, mind a másik személy elvárásait, motí-

vumait és érzelmi állapotait. Ez ugyancsak előfeltétele annak, hogy a hipnotizált 

személy tudati állapotmódosulást éljen át hipnózisban. A hipnózist ezért értelmezhet-

jük úgy, mint a mentalizáció termékét vagy származékát, amely a résztvevők inter- és 

intraperszonális mentalizációs készségeinek függvénye. Mivel ezek a képességek a 

kötődés, az érzelmi kötelékek és a szocializáció kontextusában alakulnak ki, a szülők 

gyermekkel szembeni viselkedése a mentalizációs képességek kifejlődésén keresztül 

befolyásolhatja a gyermek felnőttkori hipnotikus reakcióját.  

Doktori értekezésem célja az volt, hogy megvizsgáljam a szülői nevelési stílus, 

a mentalizáció és a hipnotikus válasz közötti kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy kap-

csolatuk megértésének nagy jelentősége lehet a hipnoterápiás intervenciók megterve-

zésében és kivitelezésében. Ez különösen fontos lehet alexitímiás kliensek kezelésé-

ben, akiknek nehézségeik vannak a saját érzelmi állapotuk mentalizálásában (Költő és 

Bányai, 2015).  
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2. KUTATÁSI KÉRDÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK 

 

 

 FENT KIFEJTETT érvelést követve, azt a hipotézist fogalmaztam meg, 

hogy bizonyos mentalizációs készségek (a szemekből való olvasás képessége, 

az érzelmi ragályra való fogékonyság és a lexitímia) összefügg a hipnotikus 

válasz viselkedéses, érzelmi és fenomenológiai dimenzióival. Ugyancsak feltételez-

tem, hogy ezeket a szülők viselkedésére vonatkozó emlékek befolyásolják. A 

mentalizálásra való képesség mediálhat a szülői viselkedés és a hipnotikus válasz 

között. Azok, akik meleg és támogató szülőket idéznek fel, talán azért vonódnak be 

jobban a hipnózisba, mert megfelelő „inputot” kaptak szüleiktől ahhoz, hogy jobb 

mentalizálóvá váljanak. 

Disszertációmnak ennek az elméleti háromszögnek a vizsgálata mellett két 

módszertani mellékcélja volt. Egyrészt ellenőrizni kívántam, hogy a szülői nevelési 

stílus emlékeit és a mentalizációs készségeket mérő kérdőívek online teszteléséből 

származó adatok összevethetőek-e korábbi, papír-ceruza tesztelést alkalmazó kutatá-

sok eredményével. Másodszor, a hipnóziskutatás szakirodalmának hézagos területe a 

potenciális kontextuális változók ‒ pl. a vizsgálati személyek (vsz) neme, életkora, 

hivatása; vagy a hipnotizőr személyéből fakadó hatás ‒ vizsgálata (Kihlstrom, 2008), 

ezért vizsgálatom e változók lehetséges szerepére is kiterjedt. 

 

1. kérdés Összefüggenek-e a szülői nevelésre vonatkozó emlékek a mentali-

zációs készségekkel (beleértve a szemekből olvasás képességét, az 

érzelmi ragályt és a lexitímiát)?  

1a. hipotézis Azt várom, hogy a mentalizációs készségek bizonyos alcsoportja 

összefügg egyes szülői viselkedésformákkal; név szerint, a mentali-

zációs készségek pozitívan függenek össze a szülői melegséggel, 

míg negatívan korrelálnak a szülők elutasító és túlkontrolláló visel-

kedésével, függetlenül a szülő, illetve a vizsgálati személy nemétől.  

1b. hipotézis Azt várom, hogy azok a vizsgálati személyek mutatják a legjobb 

mentalizációs készségeket, akik meleg-támogató (autoritatív vagy 

megengedő) szülőket idéznek fel. Akik hideg, nem támogató vagy 

erősen kontrolláló szülőket idéznek fel, rosszabb teljesítményt fog-

nak nyújtani a mentalizációt mérő teszteken.  

 

 

2. kérdés Hogyan függenek össze a szülői viselkedésre vonatkozó emlékek a 

hipnotikus fogékonyság dimenzióival?  

2a. hipotézis Korábbi, főleg kvalitatív módszerrel gyűjtött adatok arra utalnak, 

hogy a meleg-szeretetteljes és a hideg-kontrolláló szülői viselkedés a 

gyermek magas felnőttkori hipnotikus fogékonyságához vezet. Azt 

várom, hogy ezeket a mintázatokat kvantitatív vizsgálattal is igazol-

ni lehet. Azok, akik szüleikre szeretetteljes vagy elutasító / túlkont-

A 
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rolláló szülőként emlékeznek, hipnábilisabbak lesznek, mint akik át-

lagos szülői szeretetet és/vagy kontrollt idéznek fel. 

2b. hipotézis Elméleti megállapítások és klinikai megfigyelések alapján azt vá-

rom, hogy azok a személyek, akik meleg és szeretetteljes szülőket 

idéznek fel, inkább pozitív archaikus bevonódást mutatnak a hipno-

tizőrrel szemben, míg minél inkább hideg-elutasító szülőket idéznek 

fel, annál kevésbé lesznek a hipnotizőr iránti érzelmeik pozitívak.  

2c. hipotézis Kvalitatív eredmények arra utalnak, hogy mind a meleg-

szeretetteljes, mind a hideg-kontrolláló vagy elutasító szülők gyer-

mekei erősen hipnábilis felnőttek lesznek, de különböző érzelmeket 

mutatnak a hipnotizőr iránt. Azt feltételezem, hogy ezek a különbsé-

gek a hipnotikus állapottal kapcsolatos élményeikben is megjelen-

nek: az első csoportnak több pozitív, míg a második csoportnak több 

negatív élménye lesz a hipnotizőrt illetően.  

 

 

3. kérdés Összefügg-e a standard tesztszuggesztiókkal mért hipnotikus fogé-

konyság a mentalizációs készségekkel?  

3a. hipotézis Mivel a hipnotikus válaszkészséghez szükséges, hogy a hipnotizált 

személy felismerje és megértse a hipnotizőr elvárásait és szuggeszti-

óit (amelyek bizonyos értelemben a hipnotizőr „mentális állapotát” 

fejezik ki), azt feltételezem, hogy a hipnotikus viselkedés összefügg 

a mentalizációs készségekkel.  

3b. hipotézis Korábbi szakirodalmi eredmények alapján azt várom, hogy a hipno-

tikus fogékonyság viselkedéses dimenziója lineáris kapcsolatban van 

az érzelmi ragállyal, és kvadrátosan függ össze az alexitímiás 

érzelemfeldolgozással.  

 

 

4. kérdés Összefüggenek-e a hipnotizált személy hipnotizőrrel kapcsolatos 

áttételi érzelmei és a hipnózishelyzetbe való érzelmi bevonódása a 

mentalizációs képességeivel?  

4. hipotézis  Akik jó mentalizációs készséggel rendelkeznek, talán kevésbé érzik 

stressztelinek és zavarba ejtőnek a személyközi helyzeteket, mint 

azok, akiknek a mentalizáció nehezített. Ezért azt feltételezem, hogy 

a mentalizálásra való képesség a hipnotizőrrel és a hipnózis-

szituációval kapcsolatos pozitív érzelmekkel jár.  

 

 

5. kérdés Összefügg-e a mentalizációs képesség bizonyos hipnotikus módosult 

tudatállapotra jellemző élménymintázatokkal?  

5. hipotézis Azt feltételezem, hogy a jobb mentalizációs készségekkel rendelke-

ző személyek a hipnotikus állapotot pozitívabban élik át.  
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6. kérdés Mediálnak-e a mentalizációs készségek a szülői viselkedés és a 

hipnotikus válasz között? 

6. hipotézis Feltételezem, hogy míg a szülői nevelési stílus közvetlenül befolyá-

solja a hipnotikus reakciókat, a mentalizálásra való képesség részben 

vagy teljesen mediálja ezt a kapcsolatot. Bár mint a pozitív, mind a 

negatív szülői viselkedés erősebb hipnotikus választ eredményezhet, 

azt várom, hogy a szülők érzelmi melegsége a jobb mentalizációs 

készségeken keresztül növeli meg a hipnotikus fogékonyságot (pl. a 

lexitímia révén, ami a szülői nevelési stílus → alexitímia, és az 

alexitímia → hipnábilitás kapcsolatok negatív regressziós együtt-

hatóiban fejeződik ki). Másfelől a mentalizálás negatív vonatkozásai 

(pl. az alexitímia) mediálhat a hideg-kontrolláló, elutasító vagy bün-

tető szülői viselkedés és a viselkedéses hipnábilitás magas szintje 

között. 

 

 

7. kérdés Összehasonlíthatóak-e a szülői nevelésről és a mentalizációról on-

line módszerrel gyűjtött adatok a laboratóriumban felvett papír-

ceruza kérdőívkitöltésből származó eredményekkel?  

7. hipotézis Empirikus eredmények és módszertani tanulmányok alapján azt 

várom, hogy az „Emlékeim a szülői nevelésről” (EMBU), az Érzel-

mi Ragály Kérdőív (ÉRK), a Torontói Alexitímia Skála (TAS-20) és 

a Szemekből Olvasás Teszt (SZOT) internetes felvételével gyűjtött 

adatok olyan pszichometriai tulajdonságokkal rendelkeznek, ame-

lyek hasonlóak azokhoz a korábbi kutatásokhoz, amelyekben e tesz-

teket laboratóriumi környezetben, papír-ceruza módszerrel vették 

fel. 

 

 

8. kérdés Van-e a hipnotizőr személyének hatása a vizsgálati személyek hip-

notikus fogékonyságára?  

8. hipotézis Azt várom, hogy ez a hatás befolyásolja a vizsgálati személyek hip-

notizőrrel kapcsolatos áttételi érzelmeit, de csak nagyon kis szerepe 

van ‒ ha van egyáltalán ‒ a hipnotikus válasz viselkedéses és él-

ménybeli dimenziójára.  
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3. MINTA ÉS MÓDSZER 

 

 

ONTOS, HOGY a megfelelő statisztikai erőhöz szükséges elemszámú legyen a 

kutatás. Az elemszámot a priori elemzéssel határoztam meg, amely azt jelezte, 

hogy N ≈ 200 körüli vsz megfelelő érzékenységű statisztikai tesztelést tesz 

lehetővé. A vizsgálati elrendezésből fakadóan azonban 565 vsz hipnotikus kapacitását 

mértük fel. Egy részük a hipnózist megelőzően egy online kérdőívcsomagot is kitöl-

tött, amely magába foglalt egy kérdőívet a szülői viselkedésről, valamint három, 

mentalizációs képességeket mérő tesztet. Ahogy az Olvasó az 1. táblázatban láthatja, 

a vsz-ek változatos életkori csoportokat képviseltek. Az összes személy közül 459-en 

adtak információt a foglalkozásukról. A 2. táblázatról leolvasható, hogy nagy részük 

pszichológus (ide értve a diplomás szakemberek mellett a pszichológia szakos egye-

temi hallgatókat is) vagy egészségügyi dolgozó volt, de más hivatások ugyancsak 

megtalálhatók a mintában. A pszichológus vizsgálati személyek részvétele mentali-

záció- és hipnóziskutatásokban torzító hatású lehet. A pszichológusok ugyanis ki 

vannak képezve az érzelmeikkel való foglalkozásra, és magasabb hipnotikus fogé-

konyságúak, mint más szakmák képviselői (Költő, Gősi-Greguss, Varga és Bányai, 

2015). Ezért ‒ hogy a szakmai eloszlás aránytalanságát kiegyenlítsük – az online tesz-

telésben csak a pszichológusok egy töredéke vett részt. 

 
1. táblázat | A minta életkori eloszlása  2. táblázat | A vsz-ek hivatása 

Korcsoport Gyak. % Hivatás Freq. % 

18–20 év 112 19,8 Pszichológia/Egészségügy 141 30,7 

21–24 év 224 39,6 IT/Mérnök 80 17,4 

25–28 év 104 18,4 Gazdaság/Kereskedelem 68 14,8 

29–32 év 41 7,3 Jogi/Adminisztratív 43 9,4 

33–36 év 26 4,6 Kultúra/Tudomány 76 16,6 

37–40 év 17 3,0 Egyéb 51 11,1 

41–50 év 20 3,5 Összesen 459 100,0 

51–68 év 21 3,7    

Összesen 565 100,0    

 

A személyeket hozzáférhetőségi és hólabda-módszerek kombinációjával toboroztuk. 

A részvétel feltétele a betöltött 18. életév és testi-lelki egészség volt. A vsz-ekkel e-

mailben vettük fel a kapcsolatot, és egyeseket arra kértünk, hogy töltsék ki az online 

tesztcsomagot. Ez a következő mérőeszközöket tartalmazta. Az Emlékeim a szülői 

nevelésről (‘Egna Minnen Beträffende Uppfostran’, EMBU ) kérdőívet Arrindell és 

mtsai (1999) fejlesztette ki (tanulmányukban az eszköz magyar nyelvű változata is 

szerepel). Ez az apa és az anya Elutasító viselkedését, Érzelmi melegségét és Túlvédő 

magatartását méri. Operacionális céllal kialakítottam egy negyedik alskálát, a Bünte-

tést, amely az Elutasítás és a Túlvédés alskálák egyes tételeiből áll. Az eredeti 23 tétel 

elé három kérdést illesztettem a vsz elsődleges gondozóiról és a családi struktúráról, a 

F  
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tételek után pedig négy, szintén új kérdéssel mértem a szülők iránti szeretetet. A Sze-

mekből Olvasás Tesztet (SZOT) Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste és  Plumb 

(2001) fejlesztette ki, és Ivády, Takács és  Pléh (2007) adaptálta magyar nyelvre. Az 

eszköz 36 fekete-fehér fényképből áll, amelyek komplex érzelmi kifejezésű emberi 

arcok szemkörnyéki régióját mutatják. Ezeket egymás után mutatjuk be a vsz-nek, 

akinek az a feladata, hogy a képet kísérő négy érzelemleíró szó közül kiválassza azt, 

amit az adott fénykép modellje érez. Az Érzelmi Ragály Kérdőív (Doherty, 1997) 15 

tételből áll, melyek azt mérik, hogy a személy mennyire hajlamos automatikusan át-

venni és utánozni mások érzelmi arckifejezéseit. A kérdőív magyar változatát a jelen 

doktori kutatás keretében alakítottam ki. A tételek a pozitív és a negatív érzelmek 

átvételére való hajlamot mérő alskálákat alkotnak. Végül az online tesztbattéria tar-

talmazta a Torontói Alexitímia Skála 20 tételes változatát (TAS-20) (Bagby, Parker és 

Taylor, 1994). A magyar változatot Cserjési, Luminet és  Lénárd (2007) készítette. Ez 

egy önbeszámolós kérdőív, amely Az érzelmek azonosításának nehézsége, Az érzelmek 

kifejezésének nehézsége és a Pragmatikus gondolkodás (más néven a külső orientáció-

jú gondolkodás) alskálákból áll.   

A vizsgálat első részében a vsz-ek egy online kérdőívkitöltő rendszerben 

(http://www.kerdoivem.hu) válaszoltak ezekre a tesztekre. A hipnotikus fogékonyság 

mérésére 2-3 héttel a kitöltés után került sor. A viselkedéses hipnotikus válaszkészsé-

get a Harvard Hipnábilitási Csoportskálával (HCsS) mértük (Shor és Orne, 1962), a 

szabványos instrukcióknak megfelelően. A HCsS magyar standardjének kialakítása a 

jelen PhD kutatási projekt keretében történt (Költő és mtsai, 2015), a Greguss, Bányai, 

Mészáros, Csókay és  Gerber (1975) által készített adaptáció és a laboratóriumunkban 

azóta összegyűjtött adatok longitudinális elemzése (Költő, Gősi-Greguss, Varga és 

Bányai, 2014) alapján. A hipnózist követően a személyek két kérdőívet töltöttek ki. 

Az Archaikus Bevonódási Skálát (ABS) Nash és Spinler (1989) készítette, és 

Horváth, Bányai, Varga, Gősi-Greguss és  Vágó (1988) adaptálta magyarra. Az eredeti 

eszköz 19 tételt tartalmaz, amelyek a hipnotizőr iránti pozitív áttételi érzelmeket mé-

rik, a magyar változatban 3 kiegészítő tétel pedig a negatív érzelmekre kérdez rá. A 

pozitív tételek három alskálába szerveződnek: ezek a Csodálat és kötődés a hipnoti-

zőrhöz, A negatív megítéléstől [a hipnotizőr rosszallásától] való félelem, és Függőség-

igény. A vsz-ek végül a Tudatosság Fenomenológiája Kérdőívet (PCI) (Pekala, 

1991) töltötték ki, amelyet Szabó (1993) adaptált magyar nyelvre. A kérdőív 53 tétel-

ből áll, melyek a módosult tudatállapotokra jellemző sokféle élményre kérdeznek rá. 

Ezek eredetileg 12 fő- és 14 alskálába rendeződnek, de operacionális céllal Kumar, 

Pekala és  Cummings (1996) egy egyszerűbb ötfaktoros megoldást is kidolgozott. 

Ezek a Disszociatív kontroll, Pozitív érzelmek, Negatív érzelmek, Vizuális képzelet és 

Belső folyamatokra irányuló figyelem.  

A fent említett okok miatt a személyeknek csak egy része (230 ≤ n ≤ 362) töl-

tötte ki az online kérdőívet. A a vsz-eknek az a halmaza, amely minden online tesztet 

kitöltött, 191 főből állt. A személyek nem kaptak pénzt vagy egyéb díjazást. A kuta-

tást a Magyar Pszichológiai Társaság Szakmai Etikai Kódexének előírásait betartva 

végeztük. 

 

http://www.kerdoivem.hu/
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1. ábra | A statisztikai elemzés lépései. 

Megjegyzés. Minden téglalap az elemzés egy-egy szakaszát mutatja. A vörös nyilak azt jelzik, hogy az 
adott szakaszban mely hipotézisek tesztelése történt. 

 

Az 1. ábra a statisztikai elemzés lépéseit mutatja. Elsőként az összes mérőesz-

köz leíró statisztikáit készítettem el. Ezeket, ahol lehetséges volt, összevetettem a 

magyar referenciaértékekkel, illetve más nagy elemszámú kutatások adataival. A 

reliabilitás ellenőrzésére kiszámítottam az alskálák Cronbach-alfa értékeit. A nemi, 

foglalkozásbeli (és a hipnotizőrök közötti) különbségeket parametrikus vagy nem-

parametrikus eljárásokkal ellenőriztem. Ezután konfirmatív faktorelemzést végeztem a 

strukturális validitás igazolására. A változók közötti összefüggéseket Pearson-korrelá-

cióval, illetve lineáris és nemlineáris regresszióelemzéssel vizsgáltam. Annak eldönté-

sére, hogy a szülőket lehet-e nevelési stílusuk szerint csoportosítani, K-középpontú 

klaszterelemzést végeztem az EMBU alskálák pontszámain. A vsz-ek mentalizációs 

képességét és hipnotikus válaszát – szüleik nevelési stílusa szerint ‒ egyszeres és 

többszörös variancia-analízissel és post hoc utóteszteléssel hasonlítottam össze. Végül 

annak ellenőrzésére, hogy a mentalizáció mediál-e a szülői viselkedés és a hipnotikus 

válasz között, mediáció-elemzést végeztem. Az elemzéseket SPSS 19.0 és AMOS 22 

statisztikai programokkal végeztem. A statisztikai erőt a G*Power 3.1 verziójával 

(Faul, Erdfelder, Lang és Buchner, 2007) számítottam ki. A hatásméretek kiszámítása 

kézzel, vagy a Becker-féle (http://www.uccs.edu/lbecker/index.html#means and stan-

dard deviations) online kalkulátorral történt. A konfidencia-intervallumokat 95%-os 

értékre vonatkoztatva adtam meg. Az összehasonlítások nagy száma miatt ‒ az elsőfa-

jú hiba felhalmozódásának megelőzésére ‒ a szignifikancia-szinteket a Holm-

Bonferroni eljárással (Holm, 1979) korrigáltam. 

http://www.uccs.edu/lbecker/index.html%23means%20and%20standard%20deviations
http://www.uccs.edu/lbecker/index.html%23means%20and%20standard%20deviations
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4. FŐ EREDMÉNYEK 

 

 

KONFIRMATÍV FAKTORELEMZÉS és a Cronbach-alfa értékek azt je-

lezték, hogy a mérőeszközök megfelelő strukturális validitással és megbízha-

tósággal rendelkeznek. Az átlagértékek és a szórások általánosságban hason-

lóak voltak a referenciaértékekhez. A 7. hipotézis tesztelésére – ahol lehetséges volt – 

az eredményeket korábbi papír-ceruza és online kutatások eredményeivel vetettem 

össze. Az eltérések nem voltak szignifikánsak vagy jelentős hatásméretűek, ami arra 

utal, hogy az EMBU, az ÉRK, a SZOT és a TAS-20 esetében az online felvétel a ha-

gyományos papír-ceruza módszer jó alternatívája lehet. 

 

4.1. Asszociáció-elemzés 

A korrelációk ellenőrzése után többszörös lineáris regressziónalízist végeztem annak 

ellenőrzésére, hogy a mentalizációs készségek (3a., b., 4. és 5. hipotézis) és a háttér-

változók (8. hipotézis) befolyásolják-e a hipnotikus válasz viselkedéses, affektív és él-

ménykomponensét. Az eredményeket a 3. táblázat foglalja össze.  

 
3. táblázat | A többszörös regresszióelemzések összefoglalása: A mentalizációs készségek és a 
háttérváltozók hatása a hipnotikus válaszra  

Kimeneti változó Prediktorok (β ) f  2 adj. R 2 

HCsS megfigyelői 
pontszám 

TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége (−.17) 
ÉRK összpontszám (.17) 

0,059 5,6% 

HCsS szubjektív 
pontszám 

TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége (−.18) 
ÉRK összpontszám (.14) 

0,051 4,9% 

ABS pozitív 
ÉRK összpontszám (.20) 
Életkor (−.14) 
TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége (.13) 

0,081 7,5% 

ABS negatív 
TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége (.23) 
Életkor (−.22) 
Pszichológus vagy nem pszichológus (.13) 

0,123 11,0% 

ABS Csodálat és 
kötődés 

ÉRK összpontszám (.21) 0,042 4,0% 

ABS Félelem a 
neg. megítéléstől 

Életkor (−.20) 
TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége (.19) 

0,083 7,7% 

PCI-5 Disszociatív 
kontroll 

Életkor (.47) 
TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége (−.38) 

0,084 7,8% 

PCI-5 Pozitív 
érzelmek 

TAS-20 Pragmatikus gondolkodás (−.21) 0,044 4,2% 

PCI-5 Negatív 
érzelmek 

TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége (.26) 
Pszichológus vagy nem pszichológus (−.23) 
ÉRK Negatív (.19) 
ÉRK Pozitív (–.16) 

0,200 16,7% 

PCI-5 Belső folya-
matokra irányuló 
figyelem 

TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége (.51) 
TAS-20 összpontszám (−.46) 

Életkor (‒.15) 
0,140 12,3% 

Megjegyzés. β = Standardizált regressziós együttható; f 2 = Cohen f-négyzet hatásmérték; Adj. R 2 = 
megmagyarázott variancia. Minden regressziós egyenlet és minden prediktor hatása szignifikáns 
(p < .041); minden regressziós egyenlet statisztikai ereje meghaladja a 0,80-as értéket.  

A  
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A 3. táblázatról leolvasható, hogy az alexitímiás érzelemfeldolgozás és az érzelmi 

ragályra való hajlam szignifikánsan hat a hipnotikus fogékonyságra. A hatás azonban  

‒ az f
 2

 értékek tanúsága szerint ‒ ritkán haladja meg a közepes hatásméretet jelző 

0,15-ös értéket (Cohen, 1977). Mindemellett úgy tűnik, hogy azok, akiknek nehéz az 

érzelmeik felismerése, kevésbé vonódnak be a hipnózisba, negatívabb érzéseik vannak 

a hipnotizőr iránt, és jobban félnek attól, hogy a hipnotizőr nem lesz elégedett a telje-

sítményükkel. Azok, akik hajlamosak voltak mások érzelmeinek automatikus utánzá-

sára, hipnábilisabbak voltak, és pozitívabban viszonyultak a hipnotizőrhöz. Az 

alexitímia összefüggött a hipnózisbeli negatív élményekkel és a belső folyamatokra 

irányuló figyelemmel; érdekes módon a magasabb alexitímia-pontszámot mutatók 

negatívabbnak élték meg a hipnózist, de nagyobb figyelmet fordítottak a belső törté-

nésekre. Az életkor és a foglalkozás (az, hogy valaki pszichológus-e vagy sem) 

ugyancsak hozzájárult ezekhez a hatásokhoz. 

A szülői viselkedés (1a., 2a., b. hipotézis) és a háttérváltozók (8. hipotézis) 

mentalizációs képességekre való hatását szintén többszörös lineáris regresszióval 

vizsgáltam. Ezek eredményét a 4. táblázat foglalja össze. 

 

 
4. táblázat | A többszörös regresszióelemzések összefoglalása: A szülői viselkedés és a háttér-
változók hatása a mentalizációs képességekre és a hipnotikus válaszra 

Kimeneti változó Prediktorok (β ) f  2 adj. R 2 

ÉRK Negatív 
Nem (.45) 
Apai büntetés (.17) 
Életkor (.15) 

0,307 23,5% 

TAS-20 
összpontszám 

Apai túlvédés (.21) 
Életkor (−.18) 
Pszichológus vagy nem pszichológus (.17) 

0,094 8,6% 

TAS-20 Érzelmek 
azonosításának 
nehézsége 

Apai túlvédés (.17) 
Életkor (−.21) 
Anyai büntetés (.15) 

0,122 10,9% 

ABS Pozitív 
Apai büntetés (.20) 
Életkor (−.14) 

0,059 5,6% 

ABS Negatív 
Életkor (−.22) 
Anyai büntetés (−.22) 

0,094 8,6% 

ABS Félelem a neg. 
megítéléstől 

Életkor (‒.24) 
Anyai büntetés (.21) 
Apai büntetés (.13) 

0,156 13,5% 

PCI-5 Negatív ér-
zelmek 

Anyai büntetés (.21) 
Pszichológus vagy nem pszichológus (−.19) 
Életkor (−.13) 

0,104 9,5% 

PCI-5 Belső foly. 
Irányuló figyelem 

Életkor (−.20) 
Anyai túlvédés (.14) 

0,059 5,6% 

Megjegyzés. β = Standardizált regressziós együttható; f 2 = Cohen f-négyzet hatásmérték; Adj. R2 
= megmagyarázott variancia. Minden regressziós egyenlet és minden prediktor hatása szignifi-
káns (p < .043); minden regressziós egyenlet statisztikai ereje meghaladja a 0,86-os értéket.  
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Ahogy a 4. táblázat mutatja, az operacionális büntetés alskála kialakítása jogos volt, 

mert ‒ a túlvédés vagy az elutasítás helyett ‒ sok esetben ez a konstruktum volt a 

kimeneti változók egyik bejóslója. Az eredmények azt mutatják, hogy a női nemhez 

tartozás, az apa gyakori büntető viselkedésére vonatkozó emlékek és az idősebb élet-

kor szignifikánsan növeli a negatív érzelmek átvételére való fogékonyságot. A hatás 

közepes méretű. Az apai túlvédés, az anyai büntetés, a fiatalabb életkor és az, ha a vsz 

nem volt pszichológus, előrejelezte az alexitímiás érzelemfeldolgozást, és ezen belül 

az érzelmek azonosításának nehézségét. Érdekes módon a szülők büntető viselkedése 

mind a negatív, mind a pozitív archaikus bevonódással összefüggött, ami a hipnotizőr-

rel mint tekintélyszeméllyel való ambivalens kapcsolatra utalhat. Mindkét szülő bün-

tető magatartása előrejelezte a vsz félelmét, hogy a hipnotizőr elégedetlen lesz a hip-

nózisban nyújtott teljesítményével. A negatív élményeket és a befelé irányuló 

figyelmet kis hatásmérettel bejósolta az életkor, a hivatás és az anyai bünte-

tés/túlvédés. 

 

4.2. A szülői viselkedés klaszterei 

Portugál általános iskolás gyerekek nagy mintáján elvégzett vizsgálat (Pereira, 

Canavarro, Cardoso és Mendonça, 2009) igazolta, hogy a szülők, az EMBU-

pontszámokon elvégzett klaszteranalízis szerint, besorolhatók a Baumrind, Maccoby 

és Martin által felállított elméleti kategóriákba. A jelen mintán elvégzett K-középpon-

tú klaszterelemzés mindkét szülőre nézve 4 kategóriát tárt fel. Ezek hasonlóak a por-

tugál eredményekhez és megfelelnek az elméleti modellnek, bár a „hideg-kontrolláló” 

és a „hideg-megengedő” csoport helyett az adott kategóriák EMBU skálaátlagai in-

kább „átlagos-kontrolláló” szülőket és „hideg-távoli” (de nem túlságosan kontrolláló) 

apákat jeleznek. A klasztereket és az egyes klaszterekbe tartozó szülők arányát az 5. 

táblázat mutatja. 

 
5. táblázat | Az egyes klaszterekbe tartozó szülők aránya 

Apák n % Anyák n % 

Meleg-támogató 103 44,8 Meleg-támogató 118 48,0 

Hideg-megengedő 83 36,1 Hideg-megengedő 58 23,6 

Átlagos-kontrolláló 27 11,7 Átlagos-kontrolláló 37 15,0 

Hideg-távoli 17 7,4 Hideg-kontrolláló 33 13,4 

Összesen 230 100 Összesen 246 100 

 

Az 1b. hipotézisben feltételeztem, hogy a meleg-támogató szülők gyermekei 

fogják a legjobb mentalizációs képességeket mutatni. Azt vártam (2c), hogy mind a 

meleg-támogató, mind a hideg-elutasító szülői stílusok magasabb viselkedéses hipno-

tikus fogékonysággal, de eltérő érzelmekkel és élményekkel járnak. A SZOT és az 

ÉRK pontszámokban nem volt szignifikáns vagy az alacsony hatásméretet meghaladó 

különbség a szülői klaszterek között. Az apák stílusa közötti különbség csekély mér-

tékben hatott a gyermekeik mentalizációs képességére és hipnotikus válaszaira. A 

hideg-távoli apát felidéző vsz-ekre a pragmatikus gondolkodás alacsonyabb szintje, de 

magasabb (külső megfigyelő által mért) hipnábilitás volt jellemző, mint a többi stílusú 
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apa gyermekeire. Az átlagos-kontrolláló apát felidéző férfiak negatívabban éreztek a 

hipnotizőr iránt, és jobban féltek a hipnotizőr rosszallásától, mint a hasonló stílusú 

apára visszaemlékező nők. Az átlagos-kontrolláló anyák gyermekei – nemüktől füg-

getlenül – voltak azok, akik a TAS-20 érzelmek azonosítása alskálán a legmagasabb 

pontszámot érték el, és nekik volt a legtöbb negatív hipnózisbeli élményük. Általános-

ságban mutatkozott bizonyos különbség a szülői klaszterek között. A szigorú és átla-

gos vagy hideg érzelmeket mutató szülők emléke nehezített mentalizációs készségek-

kel, és a hipnózisba való magasabb bevonódással járt együtt. A hatásméretek azonban 

arra utalnak, hogy ezek az összefüggések nem túl nagy erejűek. 

 

4.3. Mediáció-elemzés 

Bár azt vártam, hogy a szülői stílusok klaszterei nagyobb bejósló erejűek lesznek, 

mint a szülői viselkedés egyes elemei, az eredmények szerint ez utóbbiak voltak a 

jobb előrejelzők. A regressziós egyenletek azt mutatták, hogy bizonyos mértékig 

mindhárom konstruktum összefüggött egymással. A standardizált béta-együtthatók 

|0,20| körüli vagy annál magasabb értékei a nemmel, az életkorral és a foglalkozással 

összjátékban azt sugallták, hogy a büntető-túlvédő szülői viselkedés, az érzelmek 

azonosításának nehézsége és általában az alexitímiás érzelemfeldolgozás, az archaikus 

bevonódás negatív vonatkozásai és a hipnózisbeli negatív élmények (és a befelé irá-

nyuló figyelem) között kapcsolat van. Annak ellenőrzésére, hogy a mentalizációs 

képességek mediálnak-e a szülői viselkedés és a hipnotikus válasz között – ahogy a 6. 

hipotézisben vártam ‒, a fent említett oksági kapcsolatok bevonásával, Baron és 

Kenny (1986) módszerével mediációs elemzést végeztem. 

Hat robusztus mediációs hatást találtam. Mind az apa, mind az anya büntető vi-

selkedése befolyásolta a hipnotizőr iránti negatív érzelmeket, a hipnotizőr elégedetlen-

ségétől való félelmet és a hipnotikus tudatállapottal kapcsolatos negatív élményeket. E 

hatások mindegyikét mediálta a vsz. affektív kapacitása, azaz az érzelmek azonosítá-

sára való képessége. Az érzelmekhez való hozzáférés és az érzelemfelismerés nehéz-

sége teljesen mediálta a büntetés → negatív archaikus bevonódás kapcsolatot, mind az 

apák (2. ábra), mind az anyák (5. ábra) esetében. Azok a vsz-ek, akiket gyakran bün-

tettek gyerekkorukban, valamivel több negatív áttételt éreztek a hipnotizőr iránt. Ám 

ha az alexitímiás érzelemfeldolgozást figyelembe vettük, kiderült: a hatást az közvetí-

tette, hogy a gyakori büntetést felidéző személyek általában jobban össze voltak zava-

rodva, mit éreznek éppen. 

A gyakori büntetésről beszámoló vsz-ek jobban féltek, hogy a hipnotizőr ked-

vezőtlenül ítéli meg teljesítményüket. A TAS-20 érzelmek azonosításának nehézsége 

pontszámokat bevonva az elemzésbe kiderült, hogy az alexitímiás érzelemfeldolgozás 

részben ezt a kapcsolatot is mediálja (apák: 3. ábra, anyák: 6. ábra).  

A szülői büntetés a hipnózisbeli negatív élményekkel is összefüggött. A kap-

csolatot az alexitímiás érzelemfeldolgozás teljesen mediálta az apákra vonatkozóan (4. 

ábra), és részben az anyák esetében (7. ábra).  
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2. ábra  | A TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége pontszám teljesen mediálja az Apai büntetés 

→ ABS negatív pontszámok közötti kapcsolatot. Sobel-z = 2,632; p = 0,008; standardizált indirekt 
hatás = 0,059; a mediáció mértéke 61,6%. Megjegyzés. *p < 0,05. **p < 0,005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ábra | A TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége részben mediálja az Apai büntetés → ABS 
félelem a negatív megítéléstől kapcsolatot. Sobel-z = 2,049; p = 0,04, standardizált indirekt hatás = 

0,034; a mediáció mértéke 16.9%. Megjegyzés. *p < 0,05. **p < 0,005.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ábra | A TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége pontszám teljesen mediálja az Apai büntetés 

→ PCI-5 negatív érzelmek kapcsolatot. Sobel-z = 2,613; p = 0,009; standardizált indirekt hatás = 0,058; 
a mediáció mértéke 37.6%.  Megjegyzés. *p < 0,05. **p < 0,005.  
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5. ábra | A TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége pontszám teljesen mediálja az Anyai büntetés 

→ ABS negatív pontszám közötti kapcsolatot. Sobel-z = 2,679; p = 0,008; standardizált indirekt hatás 
= 0,058; a mediáció mértéke 42,9%.  Megjegyzés. **p < 0,005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ábra | A TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége pontszám részben mediálja az Anyai büntetés 

→ ABS Félelem a negatív megítéléstől kapcsolatot. Sobel-z = 2,071; p = 0,038; standardizált indirekt 
hatás = 0,033; a mediáció mértéke 16,9%. Megjegyzés. *p < 0,05. **p < 0,005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. ábra | A TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége pontszám részben mediálja  az Anyai bünte-

tés → PCI-5 Negatív érzelmek kapcsolatot. Sobel-z = 2,659; p = 0,008; standardizált indirekt hatás = 
0,057; a mediáció mértéke 37,1%. Megjegyzés. *p < 0,05. **p < 0,005.  
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MEGBESZÉLÉS 

 

 

IPOTÉZISEIMET AZ EREDMÉNYEK részben igazolták, habár az ered-

mények ritkán haladták meg a közepes hatásméretet. Az 1a. hipotézisben azt 

feltételeztem, hogy a mentalizációs képességek bizonyos csoportja összefügg 

egyes szülői viselkedésformákkal. Nevezetesen, a mentalizáció és a szülői melegség 

között pozitív, a mentalizáció és az elutasító-kontrolláló szülői viselkedés között pedig 

negatív korrelációt vártam, függetlenül a vsz és a szülő nemétől. Az 1b. hipotézisben 

azt vártam, hogy azok a gyermekek lesznek a legjobban mentalizáló felnőttek, akik 

meleg-támogató (autoritatív vagy megengedő stílusú) szülőket idéznek fel. Azok az 

vsz-ek viszont, akik hideg, nem támogató vagy erősen kontrolláló szülőkről számol-

nak be, rosszabb teljesítményt mutatnak a mentalizációt mérő teszteken. 

Az eredmények bizonyos mértékben alátámasztották ezeket a feltevéseket, de 

úgy tűnik, inkább a kapcsolat „problematikus” vetülete (Peter, Hagl, Bazijan és 

Piesbergen, 2011) függ össze a mentalizációval. Sem a SZOT-, sem az ÉRK-pont-

számok nem voltak kapcsolatban a szülői neveléssel (bár egyes szülői viselkedésfor-

mák kis mértékben bejósolták az érzelmi ragályt). Az alexitímiás érzelemfeldolgozás 

és a szülői viselkedés között azonban robusztusabb kapcsolat mutatkozott. Az elemzé-

sek igazolták, hogy mindkét szülő túlvédő és büntető viselkedése ‒ egymástól függet-

lenül is ‒ összefüggött a TAS-20 Érzelmek azonosításának nehézsége pontszámokkal. 

Ezek a szülői viselkedésformák, a vsz életkorával összjátékban, az alexitímia változa-

tosságának mintegy 10%-át magyarázták. Az alexitímia-összpontszámok varianciáját 

pedig 10–14%-ban megmagyarázta a szülők büntető és/vagy túlvédő viselkedése, 

valamint a vsz életkora és szakmája (hogy az illető pszichológus volt-e vagy sem). A 

szülői stílusok klaszterei között ugyancsak volt különbség. A hideg-távoli apák gyer-

mekei (különösen fiai) felnőttként kevesebb pragmatikus, külső ingerekhez kötődő 

gondolkodást mutattak.  Az átlagos-kontrolláló anyát felidéző személyeknek pedig 

nagyobb nehézséget jelentett érzelmeik felismerése, mint azoknak, akik más stílusú 

anyáról számoltak be. Úgy tűnik, a hideg-kontrolláló és a hideg-elutasító szülők 

gyermekei (különösen fiai) azt „tanulják meg”, hogy elnyomják érzelmeiket. Ez hoz-

zájárulhat ahhoz, hogy felnőttként a társas helyzetekben zavarodottságot élnek át, és 

az ilyen helyzeteket fenyegetőnek észlelik (Mallinckrodt és Wei, 2005). 

Feltételeztem (2a. hipotézis), hogy mind a meleg-szeretetteljes, mind a hideg-

kontrolláló szülői stílusban felnevelt gyerekek magas hipnábilitású felnőtté válnak. Az 

EMBU alskálái és a HCsS-pontszámok között a Holm-Bonferroni korrekciót követően 

nem volt szignifikáns kapcsolat, kivéve a következőket. A női vsz-ek HCsS-

pontszáma negatívan korrelált az Apai melegséggel, és körülbelül hasonló erősséggel, 

de pozitívan az Apai elutasítással és büntetéssel. A klaszteranalízis ugyancsak alátá-

masztotta ezt az összefüggést. Ez az eredmény részben megegyezik a J. R. Hilgard 

(1970) által feltárt mintázattal, és alátámasztja Peter és mtsai (2011) megállapítását, 

hogy a hipnábilitás a kötődés „problematikus” aspektusával függ össze.  

Elméleti megállapítások és klinikai megfigyelések alapján feltételeztem (2b), 

hogy a meleg és törődő szülőket felidéző vsz-ek inkább, míg a hideg-elutasító szülők-

H 
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re emlékező személyek kevésbé fognak pozitív áttételi érzelmeket mutatni a hipnoti-

zőr iránt. Az összmintában mind az apai, mind az anyai büntetés összefüggött a vsz 

félelmével, hogy a hipnotizőr elégedetlen lesz vele. A szülők túlvédő viselkedése 

hasonló hatással járt. 

Azt vártam (2c. hipotézis), hogy ezek a különbségek az archaikus bevonódás 

mellett a hipnotikus élményekben is megjelennek, és az első csoport számára pozití-

vabb, míg a másodiknak inkább negatívabb élmény lesz a hipnotikus állapot. Mind az 

apai, mind az anyai büntetés összefüggött (r = 0,20) a negatív élményekkel. Az anyai 

büntetés, a vsz foglalkozása és életkora 9,5%-ban bejósolta a PCI-5 negatív dimenzió-

ján elért pontszámot. A belső folyamatokra irányuló figyelem 6%-át magyarázta a vsz 

életkora és az anyai túlvédés. A különböző stílusú apák gyerekeinek hipnotikus élmé-

nyei között nem volt különbség. Az anyai stílusoknak azonban volt némi hatása: az 

átlagos-kontrolláló anyák gyerekeinek volt a legtöbb negatív élménye. 

A 3., 4. és 5. hipotézis arra vonatkozott, hogy a mentalizálási képességek és a 

hipnotikus válasz három – viselkedéses, érzelmi és fenomenológiai – dimenziója kö-

zött milyen összefüggés várható. A szemekből való érzelemfelismerés képessége nem 

függött össze a hipnotikus válasszal. Az érzelmi ragályra való hajlam és a viselkedéses 

hipnábilitás között valamivel alacsonyabb korrelációkat mértem, mint amilyeneket 

Cardeña és mtsai (2009) találtak, talán azért, mert a jelen kutatásban az összefüggése-

ket kontrolláltam a lehetséges kontextushatásra. Az affektív kifejezések utánzására 

hajlamosabb személyek érzelmileg is jobban bevonódtak a hipnózisba: pozitívabb 

áttételt éltek át a hipnotizőr iránt. A negatív érzelmek átvételére való fogékonyság 

összefüggött a hipnózisbeli disszociáció, negatív élmények és befelé irányuló figye-

lem mértékével. Az alexitímiás érzelemfeldolgozás, különösen az érzelmek azonosítá-

sának nehézsége alacsony-közepes mértékben korrelált a hipnotikus válasszal. Férfi-

aknál a TAS-20 pontszám negatívan függött össze a HCsS-pontszámmal: magasabb 

alexitímia, bizonyos mértékben, alacsonyabb hipnábilitással járt. Ez kapcsolatban 

lehet azzal, hogy (hasonló mértékig) a férfiak alexitímia-pontszámai negatívan korre-

láltak hipnózisbeli pozitív élményeikkel. A nők alexitímia-pontszámának emelkedése 

a hipnotizőr iránti több negatív érzelemmel, és a hipnotikus állapotra jellemző több 

negatív tapasztalattal járt.  

A 6. hipotézisben azt fogalmaztam meg, hogy a mentalizációs képességek 

mediálhatnak a szülői nevelés és a hipnotikus válasz között. A feltételezett mediáló 

hatások közül a szülői büntetés, az érzelmek azonosításának nehézsége és a hipnózis 

negatív vetületeinek összefüggése emelkedett ki. Mindkét szülő büntető viselkedése 

kis-közepes mértékben bejósolta a hipnotizőr iránti negatív archaikus bevonódást, a 

hipnotizőr rosszallásától való félelmet és a hipnotikus tudatállapotra jellemző negatív 

élményeket. Amikor ezeket az összefüggéseket a TAS-20 érzelmek azonosításának 

nehézsége pontszámok kontrollálása mellett vizsgáltam, a kapcsolat szignifikánsan 

gyengült vagy teljesen megszűnt, ami azt mutatja, hogy az alexitímia részlegesen vagy 

teljesen mediálja a büntetés és a negatív hipnotikus válasz közötti oksági kapcsolatot. 

 

Más szavakkal, a gyakrabban büntetett gyerekek felnőttként negatívabb áttételi érzel-

meket mutatnak, jobban félnek attól, hogy a hipnotizőr megharagszik rájuk, és általá-
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ban a hipnózis kellemetlenebb élmény számukra. Ezt a hatást azonban részben vagy 

teljes mértékben az közvetíti, hogy a gyakrabban büntetett gyermek felnőttként nehe-

zebben tudja azonosítani, hogy éppen milyen érzelmet él át. Erre az összefüggésre 

logikus magyarázat lehet az, hogy a gyakori szülői büntetést felidéző személy 1) job-

ban fél a hipnotizőrtől, 2) fél azoktól a helyzetektől, amelyekben valamilyen teljesít-

ményt kell nyújtania (és jegyezzük meg: a HCsS valóban teljesítményteszt!). Ez a 

hatás azonban tulajdonítható annak, hogy 3) a gyakran megbüntetett gyerek megtanul-

hatta, hogy a hideg és szigorú szülővel szembeni negatív érzelmek elfogadhatatlanok, 

amelyeket el kell nyomni, ami 4) még stressztelibbé teheti számukra a hipnózis-

helyzetet, a hipnotizőrt pedig még inkább „fenyegetőként” észlelhetik. Talán hasonló 

mechanizmus miatt hat az alexitímia a szülői túlvédés és a felnőttkori személyiségza-

var közötti kapcsolat (De Panfilis és mtsai, 2008), vagy az elkerülő viselkedés és a 

problémás alkoholhasználat közötti összefüggés (Coriale és mtsai, 2012) moderátora-

ként. 

Vizsgálatom 7. hipotézise az volt, hogy az EMBU, a SZOT, az ÉRK és a TAS-

20 online felvétele a hagyományos papír-ceruza tesztelés érvényes és megbízható 

alternatívája lehet. Az adatok összhangban voltak más nagy elemszámú papír-ceruza 

és online módszerrel végzett vizsgálatok eredményeivel. Ez alátámasztja, hogy bizo-

nyos esetekben az online tesztelés kiválthatja a hagyományos kérdőívezést (Reips, 

2002).  

Végül feltételeztem (8. hipotézis), hogy a hipnotizőr személyfőhatása befolyá-

solja a vsz-ek hipnotikus válaszait. A hipnotizőrök egyike valóban magasabb viselke-

déses és érzelmi fogékonyságot váltott ki, mint kollégái. Az illető azonban egy idő-

sebb egyetemi oktató volt, aki számos pszichológushallgatót hipnotizált. Feltéte-

lezhető, hogy ez a két hatás egymást erősítve „érzelmi torzítást” okozott, hiszen a 

tanár-diák kapcsolatban is megjelenik az archaikus bevonódás (Bányai, Varga és 

Gősi-Greguss, 2001). A vsz-ek hivatása, neme és életkora is szerepet játszott az össze-

függésekben. Ez azonban véleményem szerint nem jelenti, hogy a pszichológus-

hallgatókat ki kellene zárni a további kutatásokból; csak kontrollálni kell az elemzést a 

vsz-ek foglalkozására. 

A fent ismertetett eredményeknek szerepe lehet a hipnoterápiában. Arra követ-

keztethetünk, hogy az alexitímiás személyek ‒ különösen a férfiak – a terápiás hely-

zetben fenyegetettséget élhetnek át. Úgy tűnik, a gyakran büntetett személyek nega-

tívnak érzik a hipnózist, és félnek attól, hogy a hipnotizőr elégedetlen lesz a 

teljesítményükkel, de nem azért, mert a hipnotizőr a félelmetes szülőt testesíti meg, 

hanem azért, mert zavarodottságot élnek át a társas helyzetekben. Ezért fontos, hogy 

hipnoterápiás intervenció alkalmazása előtt vizsgáljuk a kliens alexitímiáját és szülők-

kel kapcsolatos emlékeit. A terapeuta megerősítő, támogató viselkedése és annak 

hangsúlyozása, hogy a klienstől nem várunk „teljesítményt”, elősegítheti a kliens 

megnyugvását és bizalmát. Ez pedig megalapozza a hipnoterápia jótékony hatását a 

mentalizációs problémák kezelésében. 

  



21 

HIVATKOZÁSOK 

 
Arrindell, W. A., Sanavio, E., Aguilar, G., Sica, C., Hatzichristou, C., Eisemann, M., . . . van der 

Ende, J. (1999). The development of a short form of the EMBU: Its appraisal with 

students in Greece, Guatemala, Hungary and Italy. Personality and Individual 

Differences, 27(4), 613–628. DOI: 10.1016/S0191-8869(98)00192-5 

Bagby, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia 

Scale—I. Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of 

Psychosomatic Research, 38(1), 23–32. DOI: 10.1016/0022-3999(94)90005-1 

Bányai, É. I. (1998). The interactive nature of hypnosis: research evidence for a social-

psychobiological model. Contemporary Hypnosis, 15(1), 52–63. DOI: 10.1002/ch.116 

Bányai, É. I. (2006). A hipnózis a kognitív és affektív idegtudomány fényében [Hypnosis in the 

light of cognitive and affective neuroscience]. In G. Vértes (Ed.), Hipnózis – 

hipnoterápia [Hypnosis – Hypnotherapy] (pp. 31–62). Budapest, Hungary: Medicina 

Könyvkiadó. 

Bányai, É. I. (2008). A hipnózis szociál-pszichobiológiai modellje [The social-psychobiological 

model of hypnosis]. In É. I. Bányai & L. Benczúr (Eds.), A hipnózis és a hipnoterápia 

alapjai [The foundations of hypnosis and hypnotherapy] (pp. 379–445). Budapest, 

Hungary: ELTE Eötvös Kiadó. 

Bányai, É. I., Varga, K., & Gősi-Greguss, A. C. (2001). Szuggesztív egyéniségek: archaikus 

bevonódás tanárok és hipnotizőrök hatására [Suggestive individualities: Archaic 

involvement to teachers and hypnotists]. In C. Pléh, J. László & A. Oláh (Eds.), 

Tanulás, kezdeményezés, alkotás: Barkóczi Ilona 75. születésnapjára [Learning, 

Initiative, Creation: To the 75th Birtday of Ilona Barkóczi] (pp. 313–336). Budapest, 

Hungary: ELTE Eötvös Kiadó. 

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J. C., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). The “Reading the 

Mind in the Eyes” test revised version: A study with normal adults, and adults with 

Asperger syndrome or high-functioning autism. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 42(2), 241–251. DOI: 10.1111/1469-7610.00715 

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social 

psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal 

of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182. DOI: 10.1037/0022-

3514.51.6.1173 

Baumrind, D. (1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. 

Genetic Psychology Monographs, 75(1), 43–88.  

Bermond, B., Vorst, H. C. M., & Moormann, P. P. (2006). Cognitive neuropsychology of 

alexithymia: Implications for personality typology. Cognitive Neuropsychiatry, 11(3), 

332–360. DOI: 10.1080/13546800500368607 

Bonshtein, U. (2012). Relational hypnosis. International Journal of Clinical and Experimental 

Hypnosis, 60(4), 397–415. DOI: 10.1080/00207144.2012.700613 

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss (Vol. I: Attachment). New York, USA: Basic Books. 

Bowlby, J. (1979/2005). The Making and Breaking of Affectional Bonds. New York, USA: 

Routledge. 

Cardeña, E., Terhune, D. B., Lööf, A., & Buratti, S. (2009). Hypnotic experience is related to 

emotional contagion. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 

57(1), 33–46. DOI: 10.1080/00207140802463500 

Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York, USA: 

Academic Press. 



22 

Coriale, G., Bilotta, E., Leone, L., Cosimi, F., Porrari, R., De Rosa, F., & Ceccanti, M. (2012). 

Avoidance coping strategies, alexithymia and alcohol abuse: A mediation analysis. 

Addictive Behaviors, 37(11), 1224–1229. DOI: 10.1016/j.addbeh.2012.05.018 

Cserjési, R., Luminet, O., & Lénárd, L. (2007). A Torontói Alexitímia Skála (TAS-20) magyar 

változata: megbízhatósága és faktorvaliditása egyetemista mintán [The Hungarian 

version of the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20): Its reliability and factorial 

validity in a sample of university students]. Magyar Pszichológiai Szemle, 62(3), 355–

368. DOI: 10.1556/MPSzle.62.2007.3.4 

De Panfilis, C., Salvatore, P., Marchesi, C., Cazzolla, R., Tonna, M., & Maggini, C. (2008). 

Parental bonding and personality disorder: The mediating role of alexithymia. Journal 

of Personality Disorders, 22(5), 496–508. DOI: 10.1521/pedi.2008.22.5.496 

Doherty, R. W. (1997). The Emotional Contagion Scale: A measure of individual differences. 

Journal of Nonverbal Behavior, 21(2), 131–154. DOI: 10.1023/A:1024956003661 

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical 

power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior 

Research Methods, 39(2), 175–191. DOI: 10.3758/bf03193146 

Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and 

the development of the self. New York, USA: Other Press. 

Fonagy, P., & Target, M. (2003). Psychoanalytic theories: Perspectives from developmental 

psychopathology. Philadelphia, USA: Whurr Publishers. 

Frith, C. D., & Frith, U. (2006). The neural basis of mentalizing. Neuron, 50(4), 531–534. DOI: 

10.1016/j.neuron.2006.05.001 

Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L., & Rizzolatti, G. (1996). Action recognition in the premotor 

cortex. Brain, 119(2), 593–609. DOI: 10.1093/brain/119.2.593 

Greguss, A. C., Bányai, É. I., Mészáros, I., Csókay, L., & Gerber, A. (1975). A hipnózis iránti 

érzékenység standard vizsgálata magyar nyelven [Standard investigation of 

susceptibility to hypnosis in Hungarian]. Paper presented at the A Magyar 

Pszichológiai Társaság IV. Tudományos Jubileumi Nagygyűlése [IV Scientific 

Anniversary Convention of the Hungarian Psychological Association], Budapest. 

Hatfield, E., Cacioppo, J. T., & Rapson, R. L. (1994). Emotional contagion. Cambridge, USA: 

Cambridge University Press. 

Heller, C. (2011). A gyermekkori büntetés kései hatása: Fantáziatevékenység és időészlelés 

hipnózisban [The later effect of punishment in childhood: Fantasy activity and time 

perception in hypnosis]. Unpublished Masterʼs thesis, Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest.    

Hilgard, J. R. (1970). Personality and hypnosis; a study of imaginative involvement. Chicago, 

USA: University of Chicago Press. 

Hoeft, F., Gabrieli, J. D. E., Whitfield-Gabrieli, S., Haas, B. W., Bammer, R., Menon, V., & 

Spiegel, D. (2012). Functional brain basis of hypnotizability. Archives of General 

Psychiatry, 69(10), 1064–1072. DOI: 10.1001/archgenpsychiatry.2011.2190 

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal 

of Statistics, 6(2), 65–70. DOI: 10.2307/4615733 

Horváth, R. J., Bányai, É. I., Varga, K., Gősi-Greguss, A. C., & Vágó, P. (1988). Interactional 

approach to the understanding of hypnosis: Relational dimensions. Paper presented at 

the 11th International Congress of Hypnosis and Psychosomatic Medicine, Leiden, 

The Netherlands. 

Ivády, R. E., Takács, B., & Pléh, C. (2007). Tudatelmélet és idegen nyelvelsajátítás – valódi 

kapcsolat vagy városi legenda? [Theory of Mind and Acqusition of Foreign 

Languages: Real Connection or Urban Legend?]. In K. Mund & G. Kampis (Eds.), 



23 

Tudat és elme. A XIV. Magyar Kognitív Tudományi Konferencia előadásai 

[Consciousness and Mind. Papers of the XIV Conference of Hungarian Cognitive 

Science] (pp. 57–72). Budapest, Hungary: Typotex. 

Keren, M., Feldman, R., Namdari-Weinbaum, I., Spitzer, S., & Tyano, S. (2005). Relations 

between parents’ interactive style in dyadic and triadic play and toddlers’ symbolic 

capacity. American Journal of Orthopsychiatry, 75(4), 599–607. DOI: 10.1037/0002-

9432.75.4.599 

Kihlstrom, J. F. (2008). The domain of hypnosis, revisited. In M. R. Nash & A. J. Barnier 

(Eds.), The Oxford handbook of hypnosis: Theory, research and practice (pp. 21–52). 

Oxford; New York: Oxford University Press. 

Költő, A. (2008). A hipnotikus fogékonyság dimenziói és a szülői nevelési stílus [Dimensions of 

hypnotic susceptibility and parental rearing style]. Unpublished Master's thesis, 

Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary.    

Költő, A., & Bányai, É. I. (2015). Az alexitímia és a hipnotikus fogékonyság összefüggése – 

Szakirodalmi áttekintés [The association between alexithymia and hypnotic 

susceptibility: A review of the literature]. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 1–33. 

DOI: 10.1556/Mental.15.2014.004 

Költő, A., Gősi-Greguss, A. C., Varga, K., & Bányai, É. I. (2014). The influence of time and 

gender on Hungarian hypnotizability scores. International Journal of Clinical and 

Experimental Hypnosis, 61(1), 84–110. DOI: 10.1080/00207144.2013.841487 

Költő, A., Gősi-Greguss, A. C., Varga, K., & Bányai, É. I. (2015). Hungarian norms for the 

Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility, Form A. International Journal of 

Clinical and Experimental Hypnosis, 63(3), 309–334. DOI: 

10.1080/00207144.2015.1031549 

Kumar, V. K., Pekala, R. J., & Cummings, J. (1996). Trait factors, state effects, and 

hypnotizability. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 44(3), 

232–249. DOI: 10.1080/00207149608416085 

Lackner, C., Sabbagh, M. A., Hallinan, E., Liu, X., & Holden, J. J. A. (2012). Dopamine 

receptor D4 gene variation predicts preschoolers’ developing theory of mind. 

Developmental Science, 15(2), 272–280. DOI: 10.1111/j.1467-7687.2011.01124.x 

Luyten, P., Fonagy, P., Lowyck, B., & Vermote, R. (2012). Assessment of mentalization. In A. 

W. Bateman & P. Fonagy (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice 

(pp. 43–65). Arlington, USA: American Psychiatric Publishing, Inc. 

Maccoby, E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child 

interaction. In E. M. Hetherington (Ed.), Handbook of child psychology (Vol. 4. 

Socialization, personality, and social development, pp. 1–101). New York, USA: 

Wiley. 

MacDonald, K., & MacDonald, T. M. (2010). The peptide that binds: A systematic review of 

oxytocin and its prosocial effects in humans. Harvard Review of Psychiatry, 18(1), 1–

21. DOI: 10.3109/10673220903523615 

Mallinckrodt, B., & Wei, M. (2005). Attachment, social competencies, social support, and 

psychological distress. Journal of Counseling Psychology, 52(3), 358–367. DOI: 

10.1037/0022-0167.52.3.358 

Nash, M. R. (2008). A psychoanalytic theory of hypnosis: A clinically informed approach. In M. 

R. Nash & A. J. Barnier (Eds.), The Oxford handbook of hypnosis: Theory, research 

and practice (pp. 201–224). New York, USA: Oxford University Press. 

Nash, M. R., & Spinler, D. (1989). Hypnosis and transference: A measure of archaic 

involvement. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 37(2), 

129–144. DOI: 10.1080/00207148908410542 



24 

Pekala, R. J. (1991). Quantifying consciousness: An empirical approach. New York, USA: 

Plenum Press. 

Pereira, A. F., Canavarro, C., Cardoso, M. F., & Mendonça, D. (2009). Patterns of parental 

rearing styles and child behaviour problems among Portuguese school-aged children. 

Journal of Child and Family Studies, 18(4), 454–464. DOI: 10.1007/s10826-008-

9249-3 

Peter, B., Hagl, M., Bazijan, A., & Piesbergen, C. (2011). Hypnotic suggestibility and adult 

attachment. Contemporary Hypnosis and Integrative Therapy, 28, 171–186.  

Plomin, R., & Bergeman, C. S. (1991). Nature and nurture. Behavioral and Brain Sciences, 

14(3), 414–427. DOI: 10.1017/S0140525X00070588 

Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2011). Brain states and hypnosis research. Consciousness and 

Cognition, 20(2), 325–327. DOI: 10.1016/j.concog.2009.11.008 

Reips, U.-D. (2002). Standards for Internet-based experimenting. Experimental Psychology, 

49(4), 243–256. DOI: 10.1026/1618-3169.49.4.243 

Rhue, J. W. (2004). Developmental determinants of high hypnotizability. In M. Heap, R. J. 

Brown & D. A. Oakley (Eds.), The Highly Hypnotizable Person: Theoretical, 

Experimental and Clinical Issues. Hove, United Kingdom: Brunner-Routledge. 

Shor, R. E. (1962). Three dimensions of hypnotic depth. International Journal of Clinical and 

Experimental Hypnosis, 10(1), 23–38.  

Shor, R. E., & Orne, E. C. (1962). Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility, Form A. 

Palo Alto, USA: Consulting Psychologists Press. 

Szabó, C. (1993). The phenomenology of the experiences and the depth of hypnosis: 

Comparison of direct and indirect induction techniques. International Journal of 

Clinical and Experimental Hypnosis, 41(3), 225–233. DOI: 

10.1080/00207149308414552 

Szekely, A., Kovacs-Nagy, R., Banyai, E. I., Gosi-Greguss, A. C., Varga, K., Halmai, Z., . . . 

Sasvari-Szekely, M. (2010). Association between hypnotizability and the Catechol-O-

Methyltransferase (COMT) polymorphism. International Journal of Clinical and 

Experimental Hypnosis, 58(3), 301–315. DOI: 10.1080/00207141003760827 

Varga, K., & Kekecs, Z. (2014). Oxytocin and cortisol in the hypnotic interaction. International 

Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 62(1), 111–128. DOI: 

10.1080/00207144.2013.841494 

Wickramasekera, I. E. (2015). Mysteries of hypnosis and the self are revealed by the 

psychology and neuroscience of empathy. American Journal of Clinical Hypnosis, 

57(3), 330–348. DOI: 10.1080/00029157.2014.978495 

Wickramasekera, I. E., & Szlyk, J. P. (2003). Could empathy be a predictor of hypnotic ability? 

International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 51(4), 390–399. DOI: 

10.1076/iceh.51.4.390.16413 

Woody, E. Z., & Szechtman, H. (2007). To see feelingly: emotion, motivation and hypnosis. In 

G. A. Jamieson (Ed.), Hypnosis and conscious states: The cognitive neuroscience 

perspective (pp. 241–256). New York, USA: Oxford University Press. 

Zelinka, V., Cojan, Y., & Desseilles, M. (2013). Hypnosis, attachment, and oxytocin: An 

integrative perspective. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 

62(1), 29–49. DOI: 10.1080/00207144.2013.841473 

 

 

  



25 

AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJÁBAN KÉSZÜLT SAJÁT PUBLIKÁCIÓK 

 

Folyóiratcikkek 
Költő, A., Gősi-Greguss, A. C., Varga, K., & Bányai, É. I. (2014). The influence of time and 

gender on Hungarian hypnotizability scores. International Journal of Clinical and 

Experimental Hypnosis, 61(1), 84–110. DOI: 10.1080/00207144. 2013.841487. (IF: 1.382) 

Költő, A., & Bányai, É. I. (2015). Az alexitímia és a hipnotikus fogékonyság összefüggése – 

Szakirodalmi áttekintés [The association between alexithymia and hypnotic susceptibility: A 

review of the literature]. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 1–33. DOI: 

10.1556/Mental.15.2014.004 

Költő, A., Gősi-Greguss, A. C., Varga, K., & Bányai, É. I. (2015). Hungarian norms for the 

Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility, Form A. International Journal of Clinical 

and Experimental Hypnosis, 63(3), 309–334. DOI: 10.1080/ 00207144.2015.1031549 (IF: 

1.382) 

 

Konferencia-előadások 
Költő, A., & Bányai, É. (2007). Az észlelt szülői nevelési stílus és a hipnotikus szuszceptibilitás 

kapcsolata [Association of recalled parental behavior and hypnotic susceptibility]. Paper 

presented at the XVIII Hungarian Hypnosis Meeting, Csillaghegy, 2007. május 18‒20. 

Költő, A., & Bányai, É. (2008). A hipnotikus fogékonyság három dimenziója és a szülői nevelési 

stílus [Three dimensions of hypnotic susceptibility and parental rearing style]. Paper 

presented at the XIX Hungarian Hypnosis Meeting, Csillaghegy, May 30‒June 1 2008. 

Költő, A., Lakner, E., Gősi-Greguss, A. C., Bányai, É. I., & Varga, K. (2009). Interrogative 

suggestibility: The effects of gender, hypnosis and hypnotizability. Paper presented at the 

18th Congress of the International Society of Hypnosis (ISH), Rome, Italy, 24‒26 

September 2009. 

Költő, A. (2010). Nemi különbségek és korszakhatás a hipnotikus fogékonyságban [Gender 

differences and effect of time in hypnotic susceptibility]. Paper presented at the 1st National 

Psychology PhD Conference on Applied Psychology. Budapest, 26‒28 March 2010.  

Költő, A. (2010). Hypnotizability and bodily attention. Paper presented at “Issues in Tissues”: 

International Congress of Somato-Psychotherapy. 19 June 2010. 

Költő, A., Gősi-Greguss, A. C., Varga, K., & Bányai, É. I. (2010). A korszak és a nem hatása a 

hipnábilitásra – ELTE 1975–2009 [The effect of time and gender on hypnotizability – ELTE 

1975–2009]. Paper presented at the XXI Hungarian Hypnosis Meeting, Dobogókő, 

Hungary, 7‒9 May 2010. 

Költő, A., Rózsa, S., & Bányai, É. (2010). Tünetészlelés és hipnotikus fogékonyság nőknél és 

férfiaknál [Symptom perception and hypnotic susceptibility in women and men]. Paper 

presented at the A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos 

Nagygyűlése [XIX. Scientific Convention of the Hungarian Psychological Association], 

Pécs, Hungary. 

Költő, A., Gősi-Greguss, A. C., Varga, K., & Bányai, É. I. (2011). Gender and age effect in 

hypnotic susceptibility: Analysis of 1973‒2010 data. Paper presented at XII Congress of 

European Society of Hypnosis, 16‒20 August 2011, Istanbul, Turkey. 

Költő, A., Gősiné Greguss, A., Varga, K., & Bányai, É. (2011). A korszak és a nem hatása a 

hipnotikus fogékonyságra: 1973‒2010 közötti hipnábilitási adatok elemzése. [The effect of 

time and gender on hypnotic susceptibility: Analysis of data obtained between 1973‒2010.] 

Paper presented at the XX. Scientific Convention of the Hungarian Psychological 

Association, Budapest, 25‒27 May 2011. 



26 

Költő, A. (2012). A kontextus hatása a hipnotikus fogékonyságra [The effect of context on 

hypnotic susceptibility]. Paper presented at the Illyés Sándor Emléknapok, Budapest, 13 

March 2012. 

Költő, A., Gősi-Greguss, A. C., & Bányai, É. I. (2012). Gender of the hypnotized subject and 

gender of the hypnotist: Are they in interaction? Paper presented at the XIX.Internationaler 

Hypnose Kongress, Bremen, Germany, 17‒21 October 2012. 

Költő, A., Gősi-Greguss, A. C., Varga, K., & Bányai, É. I. (2013). A Harvard Hipnábilitási 

Csoportskála faktorszerkezete [The factor structure of the Harvard Group Scale of Hypnotic 

Susceptibility]. Paper presented at the XXII Scientific Convention of the Hungarian 

Psychological Association, Budapest, 5‒7 May 2013. 

Költő, A., Varga, K., & Bányai, É. I. (2014). Alexithymia and hypnotic susceptibility. Paper 

presented at the Hypnosis and Resilience: From Trauma and Stress to Resources and 

Healing – XIII European Hypnosis Congres, Italy, Sorrento. 

Költő, A. (2015). Agy‒Érzelmek‒Hipnózis: A hipnotikus válasz és az érzelemfeldolgozás 

kapcsolata új pszichológiai és idegtudományi kutatások tükrében 

[Brain‒Emotions‒Hypnosis: The association of hypnotic response and affective processing 

in the light of recent psychological and neuroscientific findings]. Paper presented at the 

XXVI Hungarian Hypnosis Meeting 

Költő, A. (2015). Memories of Parental Rearing Style, Hypnotizability, and Facets of 

Mentalization. Paper presented at the Joint Conference of British Society of Medical and 

Dental Hypnosis (Scotland) and British Society of Clinical and Academic Hypnosis, 

Glasgow, Scotland, 6‒7 June 2015.  

 

Konferencián bemutatott poszterek 
Költő, A. (2007). „...Ki nadrágjába vánkost gyöm be gyáván...”: Szülői nevelési stílus és 

hipnotikus fogékonyság. [“Who covardly stuffs a pillow into his trousers”: Parental 

Rearing Style and Hypnotic Susceptibility]. Poster presented at Illyés Sándor Emléknapok, 

Budapest, 2007. március 19–21. 

Költő, A., & Bányai, É. I. (2008). A szülői nevelés érzelmi színezete és a felnőttkori hipnotikus 

fogékonyság [The emotional valence of parental rearing style and adult hypnotic 

susceptibility]. Poster presented at the XVIII Scientific Convention of the Hungarian 

Psychological Association, Nyíregyháza, Hungary. 

Költő, A. (2009). A kihallgatás és a hipnózis kapcsolata: új eszköz a kikérdezési 

szuggesztibilitás vizsgálatára. [Association of Interrogation and Hypnosis: A New Tool to 

Assess Interrogative Suggestibility]. Poster presented at Illyés Sándor Emléknapok, Buda-

pest, 18–20 March 2009. 

Költő, A. (2010). Hipnotikus olló 1973‒2010: Hipnábilitási skálák összegyűjtött adatainak 

elemzése [Hypnotic Scissors 1973‒2010: Analysis of Aggregated Data on Hypnotizability 

Scales]. Poster presented at Illyés Sándor Emléknapok, Budapest, 17‒19 March 2010. 

Költő, A. (2012). Befolyásolja-e a hipnotikus fogékonyságot a hipnotizált személy és a 

hipnotizőr neme? [Does the gender of the subject and the hypnotist influence hypnotic 

susceptibility?]. Poster presented at the The Human Face of Science: The XXI Annual 

Scientific Convention of the Hungarian Psychological Association, Szombathely, Hungary. 

Költő, A., & Bányai, É. I. (2014). Hypnotizability and alexithymia – Preliminary findings. 

Poster presented at the [XXIII Scientific Convention of the Hungarian Psychological 

Association, Târgu Mures, Romania, 15‒17 May 2014. 

 

 



27 

Egyéb közlemények 
Költő, A. (2006). Hipnotikus fogékonyság és a szülői nevelési stílusra vonatkozó emlékek 

[Hynotic susceptibility and memories on parental rearing style]. Paper presented at the 

XXVIII National Conference of Scientific Students’ Associations. 

Költő, A. (2008). A hipnotikus fogékonyság dimenziói és a szülői nevelési stílus [Dimensions of 

hypnotic susceptibility and parental rearing style]. Unpublished Master's thesis, Eötvös 

Loránd University, Budapest, Hungary.    



 

ABSZTRAKT 

 

A hipnotikus interakció csak akkor jöhet létre, ha a hipnotizált személy és a hipnotizőr 

egyaránt képes feldolgozni és megérteni a másik résztvevő mentális állapotát, és annak 

megfelelően cselekedni. Ennek ellenére a mentalizációs készségek és a hipnotikus válasz 

kapcsolatát ezidáig csak ritkán vizsgálták. Számos szakirodalmi eredmény alátámasztja, 

hogy mind a mentalizációt, mind a hipnózis iránti fogékonyságot részben a szülőkhöz 

fűződő érzelmi viszony határozza meg. Doktori értekezésem központi kérdése az volt, hogy 

a szülői nevelési stílus és a hipnotikus válaszkészség viselkedéses, érzelmi és fenomenoló-

giai dimenziói közötti kapcsolatot mediálja-e a mentalizációra való képesség. Hipotéziseim 

szerint a szeretetteljes, támogató szülői stílus összefügg a jobb mentalziációs készséggel és 

a hipnózisba való mélyebb és pozitívabban megélt bevonódással; míg a hideg, elutasító és 

büntető szülői viselkedés rosszabb mentalizálási képességhez és negatívabb hipnózisbeli 

élményekhez vezet. E hipotézisek tesztelésére 565, különböző foglalkozású egészséges 

felnőttet szabványos csoporthipnózis-helyzetben vizsgáltunk. A hipnotizőr iránti érzelmei-

ket és a hipnotikus tudatállapottal kapcsolatos tapasztalataikat papír-ceruza kérdőívekkel 

mértük. A vizsgálati személyek nagy része a hipnózist megelőzően egy online tesztcsomagot 

töltött ki, amely a szülői nevelésre vonatkozó emlékekre kérdezett rá, valamint a szemekből 

való érzelemfelismerést, az érzelmi ragályra való hajlamot és az alexitímia-szintet mérte 

(ez utóbbi három konstruktumot az általános mentalizációs képesség részeiként tartják 

számon). Az alexitímiás érzelemfeldolgozás és a hideg-büntető szülők felidézése alacsony-

közepes hatásmérettel előrejelezte a hipnotizőr iránti negatív érzelmeket és a hipnózissal 

kapcsolatos negatív élményeket. Az érzelmek felismerésének nehézsége mediált a szülők 

büntető viselkedése és a hipnózisbeli negatív tapasztalatok között. Ezek az eredmények 

arra utalnak, hogy a mentalizáció a szülőkkel való problematikus érzelmi kapcsolaton 

keresztül befolyásolja a hipnotikus válaszkészséget. A hipnoterápia biztonságos, megerősí-

tő és korrektív átmeneti környezetet biztosíthat a pácienseknek a mentalizálás gyakorlásá-

hoz. 

 

 

Az értekezés módszertani újításai és kulcsfontosságú eredményei: 

 

 A Harvard Hipnábilitási Csoportskála magyar standardjének kialakítása és az Érzelmi 

Ragály Kérdőív magyarra adaptálása. 

 A szülői nevelési stílusok igazolása klaszteranalízissel. 

 Az alexitímiás érzelemfeldolgozás, az érzelmi ragályra való hajlam és a vizsgálati 

személy hivatása a hipnózisbeli negatív érzelmek 17%-át magyarázza. 

 Az érzelmek azonosításának nehézsége mediál a szülői büntetés és a hipnotizőr iránti 

negatív érzelmek, a hipnotizőr rosszallásától való félelem és a hipnotikus állapottal 

kapcsolatos negatív tapasztalatok között. 

 Az eredmények azt sugallják, hogy a hipnózishelyzet teljesítményszorongást és a társas 

ingerekre való fokozott figyelmet vált ki azokból a személyekből (különösen a férfiak-

ból), akik hideg és büntető szülőket idéznek fel. 

 


