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1. ELŐSZÓ

Számtalan nemzetközi vizsgálat igazolta, hogy az intézetekből örökbefogadott gye-

rekek még évekkel családba kerülésük után is sok szocio-emocionális problémával 

küzdenek. A disszertációban azt a kérdést vizsgálom, hogy hogyan hat a korai társas 

depriváció az érzelemregulációs és a kognitív reprezentációs képességek alakulására 

kisgyermekkorban. 

A dolgozat szakirodalmi bevezetővel kezdődik, amelyben több különálló, jelen dolgozat 

témája folytán azonban összekapcsolódó területet tekintek át. Bemutatom azokat a fontos 

elméleti és gyakorlati kérdéseket, melyek a korai deprivációt átélt, és ezen belül is az 

intézetből örökbefogadott gyerekek fejlődésének vizsgálatát inspirálták, majd magukat 

a jelentősebb kutatási eredményeket is, elsősorban a kognitív képességek, valamint az 

érzelmi és viselkedéses problémák területén.

Az érzelemreguláció szerteágazó területének áttekintésekor az érzelemreguláció 

funkcionalista megközelítését előtérbe állítva azokat a neurofoziológiai folyamatokat és 

a társas hatásokat emelem ki, melyek meghatározzák az érzelemregulációs képesség fej-

lődését és az egyéni különbségeket, külön hangsúlyozva az anyának (vagy elsődleges 

gondozónak) a szerepét az érzelmek szabályozásában csecsemőkortól kezdve. Az érze-

lemreguláció zavarainak vizsgálata során külön figyelmet érdemel a szeparáció hatásai-

nak áttekintése, majd azon kisszámú kutatási eredmények bemutatása, melyek az intézeti 

múlt az érzelmi fejlődésre gyakorolt hatásával foglalkoznak.

A disszertáció másik központi kérdése, hogy az örökbefogadás után is fennmaradó 

szocio-emocionális deficitekhez mennyiben járul hozzá valamifajta elmaradás a kognitív 

reprezentációs-, illetve specifikusan a szociális kognitív készségekben. E kérdés kapcsán 

igyekszem áttekinteni, hogyan hatnak a korai tapasztalatok a társas kognitív képességek 

alakulására. Az elméleti megállapításokat olyan kutatási eredmények leírásával támasz-

tom alá, melyek a korai depriváció, valamint az elhanyagoló/bántalmazó gondozói kör-
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nyezet és a kognitív fejlődés összefüggéseit mutatták ki, különös tekintettel az intézetből 

örökbefogadott gyerekek tudatelméleti képességének alakulására.

A mintha-játékról szóló fejezet kiindulópontja, hogy a mintha-játék fejlődése szorosan 

kapcsolódik a gyerekek érzelmi és kognitív kompetenciájának fejlődéséhez, és ezáltal lehe-

tőséget teremt mindkét terület vizsgálatára. Ezen összefüggések ismertetése után külön fi-

gyelmet kapnak a gyermeki játék-narratívák, majd bemutatom azt a (sajnálatosan kis számú) 

kutatást, melyek intézeti deprivációt megélt gyerekeknél vizsgálták a mintha-játékot. 

A célkitűzések részben kifejtem, milyen megjegyzések, kritikák merültek fel a korábbi kuta-

tásokkal kapcsolatban, majd bemutatom vizsgálatom kérdésfeltevéseit és hipotéziseit.

A kutatás módszereinek ismertetése a vizsgálatban részt vevő személyek és a vizsgá-

lati csoportok bemutatásával kezdődik, majd részletesen ismertetem a vizsgálat során 

használt teszteket és kérdőíveket, különös tekintettel azokra, melyek tudomásom szerint 

kevéssé ismertek Magyarországon. A vizsgálati eljárás leírása után a statisztikai módsze-

rekkel foglalkozom röviden.

Az eredmények részben a hipotézisek sorrendjében elemzem a kutatás eredményeit, majd 

a faktoranalízis és a kapott főkomponensek bemutatása következik. 

A megvitatásban először összefoglalom, értelmezem és összevetem a kapott eredménye-

ket a szakirodalommal, majd az általános következtetések, a kutatás korlátai és tanulsá-

gai, valamint gyakorlati lehetőségek tárgyalása zárják a dolgozatot.
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2. SZAKIRODALMI BEVEZETŐ

2.1. AZ INTÉZETBŐL ÖRÖKBEFOGADOTT
GYEREKEKKEL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK

2.1.1. Elméleti kérdések

A különféle depriváló környezetekben felnövekvő gyerekek pszichológiai vizsgálata 

több évtizedes múltra tekint vissza. A deprivációhoz kapcsolódó szerteágazó elméleti 

és gyakorlati kérdések közül a legtöbb kutatót a korai depriváció hosszú távú káros 

hatásai érdekelték elsősorban. Erre vonatkozó kérdés például, hogy vajon a deprivációt 

követően bizonyos készségek (pl. kötődés, bizonyos nyelvi, ill. finom-motoros képessé-

gek) ki tudnak-e egyáltalán fejlődni, s ha igen, akkor okozhat-e a depriváció késedelmes 

fejlődést, vagy esetleg eltérő fejlődési pályát. Hasonlóképpen ide tartozik a szenzitív 

időszakok vizsgálatának kérdése (Ames és Chisholm, 2001; Bornstein, 1987), amiként 

meghatározott patológiák eredetének vizsgálata is (más klinikai mintákkal történő össze-

hasonlításnak az alapján) (MacLean, 2003). E kérdések kísérleti vizsgálata nyilvánvaló 

és felülírhatatlan etikai korlátokba ütközik, hiszen csecsemők és kisgyermekek (vagy 

akár felnőttek) hosszú távú deprivációjának mesterséges létrehozása volna szükséges 

e hatások kiváltásához, megfigyeléséhez és elemzéséhez. Éppen ezért tarthat számot 

megkülönböztetett tudományos érdeklődésre az intézetben, illetve depriváló családi kör-

nyezetben élő gyerekek vizsgálata, hiszen ezek az esetek egyfajta „természetes kísérlet-

ként” tették lehetővé az amúgy erkölcsi megfontolásokból empirikusan nem vizsgálható 

kérdések körüljárását. 

Ugyanakkor a különféle depriváló környezetben élő gyermekek vizsgálata esetében 

alapvető problémát jelent, hogy nagyon nehéz elkülöníteni egymástól a korai, illetve a 

későbbi tapasztalatok hatásait; annál is inkább, mivel ezek általában szorosan összefüg-

genek egymással (Rutter, 1981): a korai deprivációt tipikusan további negatív életesemé-

nyek követik (például az elhanyagolt gyermekkor után sokszor kallódó kamaszkor, majd 

alkoholizmus, egészségügyi és szociális nehézségek sora következhet stb.) 
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Ezt a módszertani nehézséget feloldhatja, ha a depriváció időszaka jól körülhatárolt, 

és azt egy meghatározott időponttól kezdve lényegesen jobb életkörülmények követik. 

Az örökbefogadások esetében szinte kivétel nélkül teljesül ez a vizsgálati kritérium (van 

IJzendoorn és Juffer, 2005).

A korai életkorban hányattatásokat és traumákat átélt gyerekek örökbefogadásának 

vizsgálata lehetőséget adott két ellentétes pszichoszociális fejlődés-elmélet tesztelésére.  

Az 1950–1970-es évek között nagyon végletes állítások születtek a korai káros hatások 

feltételezetten maradandó következményeivel, valamint a fejlődés során előforduló kriti-

kus időszakokkal kapcsolatban: 

Az egyik elképzelés szerint az első életév során megtapasztalt nem kielégítő gondos-

kodásnak, illetve az érzelmileg hátrányos környezetnek olyan hosszú-távú negatív hatása 

van a fejlődésre és személyiségre, amit a későbbiekben szinte lehetetlen, de legalábbis 

nagyon nehéz módosítani (pl. Bateson, 1966; Bowlby, 1951).

 Ezzel ellentétes az a megközelítés, miszerint a környezet az egész életút során befo-

lyásolja az embereket, és a korai káros hatásokat akár teljes mértékben is semlegesíteni 

lehet, amennyiben később a gyerek megfelelő társas környezetbe kerül (pl. Clarke és 

Clarke, 1977, 2000). 1

Ezen ellentétes állítások erős változatait egyik esetben sem igazolták empirikus kuta-

tási eredmények (Rutter és O’Connor, 2004) és egyre inkább az a „köztes álláspont” vált 

elfogadottá, amely szerint a korai életesemények kiemelt jelentőségűek ugyan az alapvető 

személyiségstruktúrák kialakításában, de hatásuk nem tekinthető végérvényesen megváltoz-

tathatatlannak. A korai tapasztalatok tehát megnehezítik, de nem teszik lehetetlenné, hogy a 

későbbi életesemények igenis változtassanak a személyiségen, viselkedésen és a kapcsolati 

mintákon. Az új kapcsolatok hatnak ezekre a korán kialakult pszichés struktúrákra, de a korai 

rossz minőségű gondozás utóhatásai a későbbiekben is érvényesülni fognak. 

A ’90-es évek során a korai depriváció későbbi hatásainak vizsgálata más formában került 

1 A korai traumák okozta károsodások visszafordíthatóságára vonatkozó vélekedés áll annak hátterében, hogy 
egyre bevettebb gyakorlattá vált az idősebb gyerekek örökbefogadását, az ún. késői örökbefogadások. 
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újra előtérbe. E változás egyik oka, hogy a korai agyfejlődésre, és az azt meghatározó korai 

tapasztalatokra vonatkozó idegtudományi kutatások eszközeivel jobban megválaszolhatóak 

lettek a régi kérdések. Az ilyen izgalmas kutatási kérdések közé tartozik többek között a 

szenzitív időszakok és agyfejlődés (Bornstein, 1987; Greenough és Black, 1992), illetve a 

korai gondozás és stresszválasz összefüggéseinek vizsgálata (Carlson és Earls, 1997; Gunnar, 

2000; Gunnar és mtsai, 2001; Heim és mtsai, 1997), valamint a bántalmazás neurobiológiai 

következményeinek feltérképezése (Chugani és mtsai, 2001; Pollak, 2005).

Egyre több bizonyíték gyűlt össze mind humán, mind állat-kutatásokból, melyek arra 

mutatnak, hogy bizonyos esetekben a korai szélsőségesen rossz körülményeknek olyan 

hosszútávú hatásai lehetnek, melyek az agy valamifajta biológiai programozásából, illet-

ve az idegi struktúrák vagy a neuroendokrin rendszer működésének károsodásából fakad-

nak (Greenough és Black, 1992; Gunnar és mtsai, 2001; Hubel és Wiesel, 2005; Rutter, 

2006; Rutter és mtsai, 2004; Wismer Fries és mtsai, 2004).

Ezek az eredmények nem vonják ugyan kétségbe a későbbi tapasztalatok jelentőségét, 

de azt az álláspontot erősítik, hogy ezek csak bizonyos határokon belül tudják módosítani 

a fiziológiai, idegi, és így a pszichés struktúrák és rendszerek működését.

A másik oka annak, hogy a korai (intézeti) depriváció vizsgálata újra az érdeklődés közép-

pontjába került, hogy az utóbbi két évtizedben egyre több gyerek érkezett fejlődő, illetve kelet-

európai országok (elsősorban Románia) intézeteiből és árvaházaiból örökbefogadó családok-

hoz Amerikába, Kanadába és Nyugat-Európába. Ezeknek a gyerekeknek a túlnyomó többsé-

gére az örökbefogadás pillanatában nagyfokú fizikai, értelemi, szociális és érzelmi fejlődésbeli 

elmaradás volt jellemző, ami a súlyos szociális és fizikai elhanyagolás (alultápláltság, alacsony 

színvonalú orvosi ellátás, nem megfelelő szenzoros és motoros ingerlés, stabil és reszponzív 

gondozó hiánya) következményeként alakult ki (Ames és Chisholm, 2001; Gunnar, 2001; 

Gunnar és mtsai, 2007; Johnson, 2000; O’Connor és mtsai, 1999; Rutter és mtsai 1998).

A korai, illetve a későbbi környezeti hatások az intézetekből örökbefogadott gyerekek 

vizsgálatakor ugyan könnyen elkülöníthetőek egymástól; egy más jellegű korlátot jelent azon-

ban a kutatások eredményeinek értékelésekor, hogy az intézeti élet a szociális, perceptuális, 
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fizikai, intellektuális és érzelmi depriváció komplex keverékével jár együtt. Így tehát, amikor 

az intézetből örökbefogadott gyerekek valamelyik mutató mentén eltérnek a nem intézetből 

örökbefogadott gyerekektől (legyen az bármilyen összehasonlítási csoport), általában nem 

lehet meghatározni, hogy a depriváció melyik fajtája okozza a különbséget2. 

Egy másik nehézség az intézetben élő, illetve intézetből örökbefogadott gyerekek 

vizsgálatánál az is, hogy a problémás, sérült, nehezen kezelhető gyerekek eleve nagyobb 

valószínűséggel kerülnek intézetbe. Ráadásul esetükben jóval kisebb az esélye annak, 

hogy vérszerinti szüleik hazaviszik, vagy mások örökbe fogadják őket, így ezek a gye-

rekek maradnak intézetben a leghosszabb ideig3. Ebből következik, hogy nem lehet fel-

tétlen tudni, hogy az intézetben élő, vagy ott jelentős időt eltöltött gyerekeknél tapasztalt 

problémák mennyiben tudhatók be pusztán az intézeti környezetnek.

További nehézség, hogy a romániai intézetekben a gyerekek sokszor olyan komplex 

és extrém mértékű deprivációt és bántalmazást szenvedtek el, hogy az ő vizsgálatukból 

származó eredményeket csak nagyon óvatosan lehet kiterjeszteni a depriváció kevésbé 

súlyos fokozatait megtapasztalt gyerekekre.

2.1.2. A KUTATÁSOK

A 90-es évek közepétől több nemzetközi kutatás4 követi nyomon az – elősorban kelet-

európai – intézetekből örökbefogadott gyerekek fejlődését. 

A következőkben röviden áttekintem és összefoglalom a saját vizsgálatom szempont-

jából is releváns területeket és eredményeket.

2 Ez alól részben kivétel Tizard és Hodges (1978; Hodges és Tizard, 1989a; 1989b) kutatássorozata, akik olyan 
intézetben élő gyerekeket vizsgáltak, akik „csak” szociális-érzelmi deprivációt tapasztaltak meg. Ez a kutatás-
sorozat azt mutatta, hogy megfelelő táplálással és kognitív stimulációval a fejlődési elmaradások egy bizonyos 
része megelőzhető. Mindazonáltal ezek a gyerekek is mutattak olyan viselkedési problémákat és kötődési za-
varokat, ami valószínűleg egy gondozóval való közeli, személyes kapcsolat hiányából fakadt.
3 Ezt a jelenséget nevezik a szakirodalomban „szociális szelekciónak” (social selection)
4 Angliában Rutter, O’Connor és az ’English and Romanian Adoptees  (ERA) Study Team’, Kanadában 
Ames, Chisholm és munkatársaik, Amerikában Gunnar, Johnson és munkatársaik alkotják a legfontosabb 
kutatócsoportokat.  
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2.1.2.1. A kognitív képességekkel kapcsolatos kutatások

Az intézetből örökbefogadott gyerekeknél az egyik leggyakrabban vizsgált terület a kog-

nitív képességek területe. 

Már az 1940-es évektől számtalan vizsgálat foglalkozott az intellektuális fejlődéssel, 

(Goldfarb 1945, 1955; Hodges és Tizard, 1989a; Spitz, 1945, 1946; Tizard és Joseph, 

1970), a romániai gyerekek vizsgálata pedig új lendületet adott ezeknek a kutatásoknak. 

Az eredmények a következőkben foglalhatók össze:

A legerősebb eredmény, hogy az intézeti múlt alacsonyabb DQ-hoz (Developmental 

Quotient), IQ-hoz, és rosszabb iskolai teljesítményhez vezet: minél hosszabb időt tölt egy 

gyerek intézetben, annál valószínűbb, hogy rosszabbul teljesít ezen mutatók mentén. Mi-

után kikerülnek az intézetből, a gyerekek teljesítménye nagymértékben és gyorsan javul 

ugyan, de azok, akik hosszú időt töltöttek intézetben, még évekkel az örökbefogadás után 

is jelentős elmaradást mutathatnak (Beckett és mtsai, 2006; Kreppner és mtsai, 2007; 

Morison és mtsai, 1995; Morison és Ellwood, 2000; Rutter és mtsai, 1998; 2007a).

Egy másik gyakori vizsgálati eredmény, hogy az intézeti körülmények nagymér-

tékben módosíthatják a kognitív deficit mértékét (Hodges és Tizard, 1989a; Tizard és 

Hodges,1978). 

Az angliai vizsgálatsorozat (Kreppner és mtsai, 2007; Rutter és mtsai, 1998; 2004, 

2007a) összesen 144, 43 hónapos kora előtt örökbefogadott gyerek fejlődését követte 

nyomon éveken át. A romániai intézetben eltöltött idő (azaz az örökbefogadáskori életko-

ruk) alapján osztották őket csoportokba. A csoportokat egymással, valamint 52 Angliában 

született, csecsemőkorban örökbefogadott gyerekkel hasonlították össze. 

A vizsgálat több tényezőt, így a gyerekek Angliába érkezésekor felmért testi fejlettségét 

és fejkörfogatát is számításba vett. Eredményeik szerint a román intézetekből örökbefoga-

dott gyerekek fejkörfogatban nem hozták be teljesen a lemaradást, még akkor sem, mikor 

a súly-lemaradásukat már behozták. Ezek a vizsgálatok ugyanakkor azt is megállapították, 

hogy bár az örökbefogadás időpontjában a romániai gyerekek több mint fele súlyos értelmi 
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fogyatékos szinten működött, 6 éves korukra (a teljes mintát tekintve) szinte teljesen behoz-

ták lemaradásukat: a 6 hónapos kor előtt örökbefogadottaknál semmilyen deficit nem volt 

kimutatható 6 éves korban, míg az intézetben legalább 6 hónapot eltöltött gyerekek 15%-nál 

maradt fenn kimutatható, globális kognitív károsodás. A körülmények megváltozását követő 

ilyen nagymértékű felzárkózás egyértelműen bizonyítja, hogy a kezdeti fejlődési lemara-

dást az intézeti gondozás sajátosságai okozták. A deficitek mértéke korrelált az intézetben 

töltött idő hosszával: a 6 hónapnál kevesebbet intézetben töltött csoportban 2,3%, a 6-24 

hónapot intézetben töltött gyerekek 12%, míg a 24 hónapnál többet intézetben töltött gye-

rekek 32,6%-nál voltak kimutatható kognitív károsodások 6 éves korukban. A fennmaradó 

deficitek a vizsgált változók közül kizárólag a fejkörfogattal voltak kapcsolatban (azoknál 

a gyerekeknél fordultak elő nagy valószínűséggel, akik fejkörfogata jelentősen az átlagos 

alatt volt akár az örökbefogadáskor, akár 6 éves korban), és nem voltak összefüggésben sem 

a korábbi alultápláltsággal, sem az örökbefogadó szülők végzettségével, stb. A deficitek és 

korábbi fejkörfogat közti kapcsolat az agy fejlődésének, növekedésének zavarára utal.

Beckett és munkatársai (2006), ugyanezt a mintát továbbkövetve azt találta, hogy még 

11 éves korban is nyilvánvalóak a korai intézeti depriváció hatásai, annak ellenére, hogy 

a gyerekek már legalább 7,5 évet töltöttek az örökbefogadó családban. Némi további 

felzárkózás tapasztalható volt ugyan 6 és 11 éves kor között, de ez csak a leginkább 

lemaradottakra volt jellemző (a kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy valószínűleg ezek a 

gyerekek kapták a legtöbb fejlesztést). 

Azok között, akik 6-nál több (de maximum 42) hónapot töltöttek intézetben, nem volt 

összefüggés a 6 hónapot meghaladó intézeti gondozás hossza és a 11 éves kori IQ között, 

tehát a legalább 6 hónapot intézetben élt gyerekeknél ugrásszerűen megemelkedett mind 

a deficitek száma mind pedig ezek súlyossága, ám további összefüggés az intézeti gondo-

zás hosszával nem volt kimutatható. Ez ellentmond a 6 éves kori eredményeknek, ame-

lyek lineáris összefüggést mutattak az intézetben eltöltött idő hossza, valamint a kognitív 

károsodás valószínűsége között. A 6 hónapot meg nem haladó intézeti gondozásnak nem 

volt mérhető hatása a 11 évesek IQ-jára.
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A kognitív képességek és készségek és a korai depriváció összefüggéseinek vizsgála-

tának komoly hiányossága, hogy a specifikus részképességekről igen keveset mondanak, 

mivel a mérések leggyakrabban csak az általános intelligenciára, illetve a fejlődési kvó-

ciensre terjednek ki.

Ezzel szemben átfogó vizsgálatukban Behen és munkatársai (2008) a globális intellek-

tuális teljesítmény mellett átfogó neuropszichológiai felmérést is végeztek, amelynek so-

rán a kognitív részképességeket is vizsgálták.  A kelet-európai és ázsiai országok intéze-

teiből örökbefogadott gyerekek vizsgálatának eredményei szerint az átlagos intellektusú 

gyerekek 46%-ánál volt kimutatható károsodás a neuropszichológiai működés legalább 

egy területén, míg 20%-nál pedig kettő, vagy több funkcióban. Ezeken belül a végrehajtó 

működés, a nyelvi képességek és a memória területén volt a leggyakoribb a diszfunkció. 

Megállapították továbbá, hogy minél hosszabb időt töltött egy gyerek intézetben, annál 

nagyobb volt az esélye valamifajta neuropszichológiai károsodásnak.

Több vizsgálatnak (Beckett és mtsai, 2006; Kreppner és mtsai, 2007; Rutter és mtsai, 

1998; 2004; 2007a) is fontos eredménye volt, hogy a gyerekek teljesítménye között nagy 

egyéni különbségek vannak (ugyanazon vizsgálati csoporton belül is). Egyenlőre csak 

találgatni lehet, mi áll ezeknek a különbségeknek a hátterében: deprivációtól teljesen füg-

getlen hatások (pl. egyéni képességek), az intézeti gondozás egyes gyerekekre való hatá-

sainak variációi, vagy esetleg egyéni (akár genetikusan meghatározott) különbségek az 

intézeti deprivációra való érzékenységben.

Más kutatások (Hodges és Tizard, 1989a; Roy és mtsai, 2000) ugyanakkor arra hívják 

fel a figyelmet, hogy önmagában az intézeti gondozásból nem következnek szükségszerű-

en a kognitív károsodások. A káros hatások inkább az intézeti gondozás és a humán inter-

akciók, játék, beszélgetés, élmények súlyos korlátozásának kombinációjából fakadnak. 

Az ilyen fokú átfogó depriváció kívül esik a normális fejlődéshez szükséges „elvárható 

környezet” tartományán.

Az eredmények értelmezésekor és a következtetések megfogalmazásakor ugyanakkor 

számításba kell venni egyéb tényezőket is: a gyerekek nagy része olyan szülői probléma 
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miatt kerül intézetbe, aminek egészségi kockázata, genetikai vagy viselkedéses következ-

ménye lehet a gyerekre nézve (pl. alkohol-, drog-függőség, értelmi fogyatékosság, pszi-

chiátriai zavarok); illetve a család olyan szocio-ökonómiai körülményei, melyek együtt 

járnak azzal, hogy a gyerek rossz minőségű pre-, és perinatális ellátásban részesül. Ez 

magyarázhatja meg azt is, hogy a csecsemőként örökbefogadott gyerekek is rosszabbul 

teljesítenek bizonyos mutatókon, mint a vérszerinti családjukban nevelkedő gyerekek 

(Morison és Ellwood, 2000; MacLean, 2003).

2.1.2.2. A viselkedéses problémákkal kapcsolatos kutatások

Ellentétben a kognitív képességek nyilvánvaló és gyors fejlődésével, az intézetekből örök-

befogadott gyerekeknél gyakori pszichoszociális problémák még családba kerülésük után 

is fennmaradhatnak, sőt, akár tovább is romolhatnak (Ames és Chisholm, 2001; Gunnar 

és mtsai, 2007; Hoksbergen és mtsai, 2004; Rutter, 1998; Verhulst és mtsai, 1990a, 1990b, 

1992). A figyelmi és gátlás-kontroll problémák mellett leggyakoribbak az érzelemregu-

lációs problémák, azon belül is a düh és agresszió szabályozásának nehézsége (Fisher és 

mtsai, 1997; Verhulst és mtsai, 1990a, 1990b, 1992)

A korai kutatások konzisztens eredménye volt, hogy az intézetből örökbefogadott gye-

rekeknek több viselkedéses problémájuk van, mint a nem-intézetből örökbefogadottak-

nak. Ez az eredmény még azokra a gyerekekre is vonatkozott (Tizard, 1977), akik nagyon 

jó intézeti körülmények között éltek.

A román gyerekek vizsgálata lehetőséget teremtett a problémák pontosabb azonosítá-

sára és a változások követésére. 

A szülők és tanárok által kitöltendő kérdőíveket, valamint a szülői mélyinterjúkat 

használó vizsgálatok évekkel az örökbefogadás után is egyértelműen jelezték, hogy az 

intézetből örökbefogadott gyerekek több és súlyosabb viselkedészavarral küzdenek, mint 

a kontrollcsoportok.
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Az intézeti gondozás hossza pozitívan korrelál a későbbi viselkedészavarok előfordu-

lásának gyakoriságával (Ames és Chisholm, 2001; Beckett és mtsai, 2002; Fisher és mtsai, 

1997; Verhulst és mtsai, 1990). Az első életévek során történő intézeti gondozás nem csak 

általában a viselkedészavarok számának növekedéséhez vezet, hanem bizonyos típusú 

viselkedészavarok konkrét előfordulásának valószínűségét növeli. A kanadai szülőkkel 

végzett mélyinterjúk során (Fisher és mtsai, 1997) a szülők az étkezési problémákat, a 

sztereotíp viselkedéseket és kortárs-kapcsolati nehézségeket emelték ki ezek közül. 

Az Angliába örökbefogadott gyerekek vizsgálata (Beckett és mtsai 2002; Rutter és 

mtsai, 1999) az intézeti környezetben jellemzően előforduló, atipikus viselkedések (ön-

ingerlés, ön-sértések, jaktálás, szokatlan szenzoros érdeklődés, valamint rágási és nyelési 

problémák) előfordulását követte nyomon a gyerekek 6 éves koráig. A legtöbb esetben 

a problémák súlyossága jelentősen csökkent az örökbefogadás utáni hónapokban, ám a 

gyerekek egy kisebb hányadánál a problémák fennálltak évekkel az örökbefogadás után, 

a jó családi körülmények ellenére is. A vizsgált atipikus viselkedések szinte kizárólag 

olyan gyerekeknél fordultak elő, akik már elmúltak 6 hónaposak az örökbefogadás idő-

pontjában, ami arra utal, hogy a hosszú ideig tartó szenzoros és szociális depriváció olyan 

fennmaradó viselkedésmintázatot eredményezhet, ami jóval azután is jelen van, hogy a 

gyerek kikerült a depriváló környezetből.

Ezeknél a gyerekeknél a fenti atipikus, autisztikus viselkedések mellett 6 éves koruk-

ban három további területen (kötődési problémák, figyelemzavar/hiperaktivitás, kogni-

tív károsodás) jelentkeztek gyakori problémák (Rutter és mtsai, 2001). Minden területen 

szignifikáns volt az összefüggés az örökbefogadási korral, azaz minél tovább volt egy 

gyerek intézetben, annál valószínűbb volt egy adott probléma előfordulása. 

Bár nem volt egy olyan általánosan jellemző problémakör, ami minden, korábban inté-

zetben nevelkedő gyerekre jellemző lenne, 3 jellegzetes mintázat mégis kiemelhető:

– Kötődési zavarok (O’Connor, 2005; O’Connor és Rutter, 2000; O’Connor és mtsai, 

1999). A gyerekek egy jelentős csoportjára leginkább a kevéssé diszkrimináló társas 

megközelítő viselkedés, a szociális határok figyelembevételének hiánya volt jellemző, 
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valamint az, hogy kevéssé tudták figyelembe venni a társas jelzéseket arra vonatkozó-

an, hogy mi elfogadható vagy megengedhető. Ezt a mintázatot a kanadai vizsgálat is 

alátámasztja (Chisholm, 1998; Chisholm és mtsai, 1995).

– Figyelemzavar / hiperaktivitás. A gyerekek egy másik nagy csoportjánál a figye-

lemzavar és hiperaktivitás tünetei domináltak. Széleskörű szakmai konszenzus sze-

rint ezeknek a pszichiátriai zavaroknak nagyon erős a genetikai meghatározottsága, 

így a pszichoszociális hatások csak mellékes szerepet játszanak az etiológiájukban 

(Biedermann és mtsai, 1992; Hechtmann, 2002; Swanson és mtsai, 2000, Taylor, 

1999). Éppen ezért érdekes, hogy ez a mintázat az, ami talán legerősebben köthető a 

hosszantartó intézeti gondozáshoz.

– Bizonyos gyerekekre az autisztikus vonások voltak jellemzőek (Rutter és mtsai, 1999, 

2001). Hangsúlyozandó, hogy náluk a klinikai kép más, mint a valódi autizmusnál. Itt 

is figyelemre méltó a pszichoszociális hatások szerepe az etiológiában.

Ugyanezt a mintát továbbkövetve a gyerekek 11 éves korában a pszichés funkciók 7 te-

rületén (autisztikus viselkedés, kötődési problémák, figyelemzavar/hiperaktivitás, kogni-

tív károsodás, valamint viselkedészavarok, érzelmi zavarok, kortárs kapcsolati zavarok) 

vizsgálták a „normális” illetve „károsodott” működést (Kreppner és mtsai, 2007).  

Az eredmények szerint a kimenetelt bejósló egyetlen tényező az volt, hogy meghaladta-e  

az intézeti gondozás a 6 hónapot. Ha kevesebb, mint 6 hónapig tartott, nem volt nagyobb a 

többszörös károsodás (multiple impairment) aránya, mint azoknál az örökbefogadott gyere-

keknél, akik soha nem voltak intézetben. A 6 hónapos ugráson túl azonban nem nőtt tovább 

a többszörös károsodások száma az intézetben töltött idő hosszával arányosan. Ez az ered-

mény ellentmond a gyerekek 6 éves korában találtaknak (Rutter és mtsai, 2001). 

A koncentráció- és figyelem-zavarok, valamint hiperaktivitás területe egy olyan prob-

lémakör, ami az intézetben élő, és onnan kikerült gyerekeket kiemelkedően gyakran érin-

ti (Ames és Chisholm, 2001; Chugani és mtsai, 2001; Goldfarb, 1945; Hoksbergen és 

mtsai, 2003; Kreppner és mtsai, 2007; Marcovitch és mtsai, 1997), és ami jól szemlélteti, 
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hogyan kapcsolódnak össze a kognitív működések jellegzetességei a megfigyelhető vi-

selkedéssel.

A Romániából 6 hónapos koruk után örökbefogadott gyerekek még sok évvel az örökbefo-

gadás után is több figyelmi problémával küzdöttek és impulzívabbak is voltak, mint a korán (6 

hónapos kor előtt) örökbefogadott gyerekek. Általános eredmény volt a kutatásokban, hogy a 

figyelemzavar és hiperaktivitás súlyossága az intézeti gondozás hosszával pozitívan korrelált.

Ezek az eredmények könnyen összeegyeztethetőek annak a kutatásnak a tanulságai-

val, amely intézetből örökbefogadott gyerekek specifikus kognitív működéseit vizsgálta 

(Behen és mtsai, 2008). E kutatás eredményei is azt bizonyítják, hogy a végrehajtó mű-

ködés aspektusait érintik a problémák. 

A végrehajtó működés zavarai azoknál a gyerekeknél is jelentkeznek, akik jó feltételekkel 

bíró intézetben nevelkedtek, és nem volt problémájuk sem az általános intellektuális, sem a 

szenzori-motoros fejlődéssel (Hodges és Tizard, 1989a; Tizard és Hodges, 1978).

Mindez arra utal, hogy a végrehajtó működés – ami feltehetően a frontális lebeny 

fejlődéséhez köthető (Smith és mtsai, 1992) – nagyon érzékeny a korai tapasztalatok-

ra5. Ezen belül a korai kapcsolatokhoz kötődő ingerek kiemelt jelentőségűek lehetnek 

(Schore, 1996): a prefrontális kortex érésének időszakában bizonyos gondozóval való 

interakciók hiánya, valamint az elhúzódó, intenzív és regulálatlan stressz akadályozhatja 

ennek a rendszernek a fejlődését. 

A frontális lebeny működésének fejlődése tehát olyan mértékben függ a korai ta-

pasztalatoktól, hogy bizonyos lemaradásai már nem tudnak teljesen korrigálódni, ha a 

depriváció az első életévnél tovább tart (Gunnar, 2001).

Összefoglalásként elmondható, hogy mind a korai nemzetközi, mind az utóbbi idők 

romániai örökbefogadott gyerekeken végzett vizsgálatai azt igazolták, hogy az intézetben 

5 A non-humán kutatások eredményei is azt mutatják, hogy a korai szociális depriváció a neurotranszmitter 
működésben olyan hosszútávú változásokhoz vezet, ami kihatással lehet a végrehajtó működésre. (Hall és 
mtsai, 1998). A depriváció emellett a hippocampust és az ehhez kapcsolódó kognitív folyamatokat is érinti 
(Heim és mtsai, 1997; Higley és mtsai, 1992; Suomi, 1997) Emellett arra is van bizonyíték, hogy a korai 
depriváció embereknél is a hippocampust károsítja (Gunnar, 2000).
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nevelt gyerekeknek több viselkedéses problémájuk van, mint akár a vérszerinti család-

jukban nevelkedő, akár a csecsemőkorban örökbefogadott gyerekeknek. Ezen problémák 

száma és súlyossága általában köthető az intézetben töltött idő hosszához, és némelyike 

még 8 évvel az örökbefogadás után is fennáll. 

Fisher és munkatársai (1997) állítása szerint ezek a jellegzetes problémák, amennyi-

ben vér szerinti családjukban nevelkedő gyerekeknél jelentkeznének, agykárosodásra, 

vagy súlyos érzelmi zavarra utalnának. Az intézetben élő, illetve korábban ott nevelke-

dett gyerekeknél azonban számos ilyen jellegzetes viselkedést inkább az intézeti élethez 

történő viselkedéses adaptációként lehet értelmezni. 

Az eredmények bemutatása és összefoglalása nem lehet teljes a reziliencia jelenségé-

nek említése nélkül. Az angliai vizsgálat szerint még azon gyerekek közül is, akik hosz-

szantartó és súlyos intézeti deprivációt éltek át, 20–25% mutatott normális működést a 

vizsgált pszichés működések minden területén (Kreppner és mtsai, 2007)! Noha egyen-

lőre nem tudjuk, mi okozza  ezeket a nagy egyéni különbségeket, ezek az eredmények 

azonban mindenképpen arra mutatnak, hogy bármi is álljon a problémák és lemaradások 

hátterében, az semmiképp nem univerzális és kikerülhetetlen. 

2.1.3. A MAGYARORSZÁGI GYERMEKOTThONOK 

Kutatásunk a magyarországi gyermekotthonokból 2000 és 2004 között örökbefogadott 

gyerekeket érzelemregulációs és kognitív fejlődését hasonlítja össze a csecsemőkorban 

örökbefogadott, illetve vérszerinti családjukban nevelt gyerekekével. Az ezredforduló ma-

gyarországi csecsemőotthonaiban természetesen összehasonlíthatatlanul jobb körülmé-

nyek között nevelkedtek (és nevelkednek) az ott élő gyerekek, mint a korábbi nemzetközi 

kutatásokban vizsgált romániai, vagy volt-szovjet intézetek neveltjei. Ennek megfelelően 

ezen a mintán nem érvényesülhetnek a súlyos, sokszor extrém korai deprivációt feltétele-

ző kutatási eredmények. Fontos továbbá, hogy a magas színvonalú fizikai, egészségügyi 
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ellátás biztosítása miatt a magyar csecsemőotthonokból kikerülő gyerekek vizsgálatakor 

sokkal pontosabban elkülöníthetőek a korai kapcsolati vagy kötődési hiányosságok ké-

sőbbi hatásai is. 

Vizsgálatom szempontjából rendkívül lényeges lenne minél pontosabb képet kap-

nunk arról, hogy a magyarországi intézetekben nevelkedő gyerekek milyen ellátást 

kapnak. Ennek a kérdésnek a feltárása természetesen nem lehet e disszertáció tárgya, 

így itt a szakmai protokoll bemutatására kell szorítkoznom, egyúttal feltételezve, hogy 

e szakmai protokoll nagyjában-egészében a legtöbb ún. speciális gyermekotthon (ko-

rábban: csecsemőotthon6) ellátási gyakorlatában egységesen érvényesül. E feltétele-

zés indokoltságát alátámasztja, hogy a magyarországi csecsemő- és gyermekotthonok 

történetileg is fontos működési elve a környezeti/gondozói állandóság biztosítása, a 

standard szakmai protokollok érvényesítése. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy 

dolgozatomnak nem tárgya a gondozási irányelvek szakmai megítélése, így erre nem is 

teszek kísérletet.

Az alábbiakban tehát a magyarországi speciális gyermekotthonokban való gondozás 

irányelveit foglalom össze a Csecsemőotthonok Országos Szövetsége által kiadott Cse-

csemők és kisgyermekek gondozása és nevelése intézetben (Falk, és mtsai, 1996) című 

kiadvány alapján.

A gyermekotthonokban dolgozók iránti leglényegesebb elvárás az állandóság, stabili-

tás biztosítása és fenntartása. A folyamatosság szükségessége a gyerek életének minden 

területére kiterjed: a tárgyi és a szociális környezetre is, valamint a mindennapi esemé-

nyek kiszámíthatóságára. A szakmai irányelvek alapvető feltételezése ugyanis az, hogy a 

kisgyermek biztonságérzetét ez az állandóság alapozza meg.

A hazai gyakorlat szerint minden csoport otthonos gyerekszobában él: tagjai ott al-

szanak, játszanak, étkeznek. Ehhez a lakóegységhez saját fürdőszoba és terasz tartozik. 

A csoportok (lehetőség szerint) állandó összetételűek. Egy csoport 8 főből áll (ha sérült 

6 A csecsemőotthon elnevezést az 1997-es Gyermekvédelmi Törvény szüntette meg és vezette be helyette a 
speciális gyermekotthon elnevezést.
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gyerek is van a csoportban, akkor kevesebből). A csoportbeosztás alapja rendszerint a 

gyerekek kora. Egy csoportot egymást váltva mindig ugyanaz a 4 gondozónő lát el (egy 

időben mindig egy gondozónő van a 8 gyerekkel). Ha szükséges, ők helyettesítik egymást 

alkalmanként a csoportban. 

A gondozónő-gyerek kapcsolatban is nagy szerepet kap az állandóság igénye, így min-

den gondozónő folyamatosan ugyanabban a gyerekcsoportban dolgozik. 

Minden gyereknek van ún. „saját gondozónője”, ami azt jelenti, hogy minden gondo-

zónő fokozottan felelős a csoport egy részéért, azaz miközben a csoport minden tagját 

ellátja, kissé több időt és figyelmet szentel a hozzá tartozó 2-3 gyereknek. Ez a megkü-

lönböztetett figyelem abban nyilvánul meg, hogy fokozottan számon tartja szokásaikat, 

problémáikat, ő vezeti az adott gyerekek fejlődését tükröző dokumentációt.

Fontos irányelv, hogy a gondozónő meghitt, személyes kapcsolatot alakítson ki a gye-

rekekkel, ugyanakkor képes legyen bizonyos „distancia” megtartására is. Ne kötődjön túl 

intenzív érzésekkel egyik gyerekhez sem, azaz a meghitt kapcsolatban is képes legyen 

saját érzelmeinek határt szabni, és ne keltsen a gyerekben nem-kielégíthető igényeket. 

A szerzők szerint így kerülhető el az, hogy heves, szenvedélyes érzelmek keletkezzenek 

akár a gyerekben, akár a gondozónőben, és ezáltal a szükségszerűen bekövetkező elsza-

kadás okozta heves fájdalom veszélye is csökkenthető. Az állandóságra és kiszámítható-

ságra épülő, intim, ám mégis távolságtartó kapcsolat teszi tehát lehetővé, hogy valameny-

nyi intézetben nevelkedő csecsemő és kisgyerek hozzájusson az egészséges fejlődéshez 

szükséges, biztonságot adó gondozói figyelemhez, érdeklődéshez, és törődéshez. 

A csecsemőotthonokban nagy hangsúlyt fektetnek a gondozás minőségére, a testi szük-

ségletek kielégítésére, hiszen a gyerek elsősorban a „gondozási műveletek” folyamán van 

kettesben gondozójával.

A gondozási technikának egyfelől szakszerűnek és helyesnek, másfelől egységesnek 

is kell lennie: mivel a csecsemőotthonokban fontosnak tartják a környezet állandóságát, 

így a különböző gondozónőknek is egységes technikával kell végezniük a gondozást. 

„Nemcsak az alapelveknek kell azonosaknak lenniük, hanem még a legfinomabb rész-
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letkérdésekben is egyformán kell megvalósulniuk” (idézett mű, 42. oldal). „Hiszen az 

anya, ha ügyes, akkor mindig ügyes, ha ügyetlen, akkor mindig ügyetlen, a szokásai is 

ugyanazok, tulajdonságai is általában mindig ugyanúgy nyilvánulnak meg a gondozás 

során.” ( 42. oldal).

A megfelelően kialakított napirend elengedhetetlen, hiszen az állandóság, az ismét-

lődő rutin az, ami ilyen sajátos körülmények között biztonságérzetet adhat a gyere-

keknek. 

A magyar csecsemőotthonokban a „folyamatos gondozás” gyakorlata érvényesül, ami 

a gondozási műveletek folyamatos egymásutánját jelenti. A gondozónő minden gyere-

ket lehetőleg csak annyiszor vesz fel, ahányszor az ellátása szempontjából szükséges. 

Amikor felveszi, elvégez vele minden szükséges részműveletet (pl. megeteti, tisztába 

teszi, ha szükséges, átöltözteti, majd leteszi aludni), így a napirendben nincs egységes 

„étkezési”, vagy „alvási idő”. Egy komplex műveleti sor az egész csoportban hosszú 

ideig eltart: több óra is eltelhet az első és utolsó gyerek étkezése között. A gyerekek sorra 

kerülése meghatározott rend szerint történik, így aki először evett reggel, az elsőnek eszik 

délben is. Ezt a sorrendet a csecsemők is hamar megtanulják.  A folyamatos gondozás te-

szi lehetővé, hogy a gondozónő hosszabb időt töltsön zavartalanul egyfolytában egy-egy 

gyerekkel. Ennek az állandó és előre meghatározott sorrendnek további előnye az, hogy 

a gondozónő sem kerül folyamatos döntési helyzetekbe arra vonatkozóan, hogy épp kit 

vegyen fel, kit etessen, ki sír a leghangosabban stb.

A szakmai protokollon és azt megalapozó elméleti prioritásokon túl nagyon tanulságos 

az Európai Bizottság Daphne programjának keretében elvégzett nemzetközi vizsgálat is. 

Az Európai Bizottság Daphne programja (2005) 

A Daphne-program 33 európai ország és három hercegség bevonásával igyekezett olyan 

komplex felmérést adni a három év alatti, három hónapnál hosszabb ideig elsődleges 

gondviselő nélkül intézeti gondozásban nevelt gyerekpopulációról, amely kiterjedt a 

gyerekek számára, jellemzőire és a gondozásba vétel okaira, valamint az olyan közös-



22

ségi/szakmai támogatásokra, melyek az örökbefogadásokra, a nevelőszülői hálózatra és 

a gyerek családjához történő visszahelyezésének segítésére irányultak7. 

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy nagy különbségek voltak a különböző or-

szágok között a három év alatti, intézeti gondozásban lévő gyerekek arányát illetően. Ma-

gyarország az európai országok azon csoportjába tartozik, ahol a legmagasabb a három 

év alatti, intézetben élő gyerekek százaléka a teljes népességhez viszonyítva. Ebben a 

csoportban ez az arány 44 /10 000, ami az európai átlagnak (11,19 / 10 000) közel négy-

szerese. 

Nagy különbségek voltak az egyes országok között az egy gyermekre jutó személy-

zet arányát illetően is. Már a kis szociális gondozó intézetekben is nagyon alacsony 

személyzet-gyermek arányt figyeltek meg Magyarországon (0,26:1), ami a görögor-

szági (0,18:1) és szlovákiai (0,2:1) adatok után a legalacsonyabb, de a nagy szociális 

gondozó intézetet illetően egyértelműen Magyarországon találták a legalacsonyabb 

személyzet-gyerek arány (0,11:1) . Magyarország a fogyatékkal élő gyerekeket ellátó 

intézetek összahasonlításakor is a legalacsonyabb személyzet-gyerek aránnyal (0,13:1) 

szerepelt.

Összefoglalásul elmondhatjuk tehát, hogy a kutatásunkban résztvevő, gyermekott-

honból örökbefogadott gyerekeknek minden bizonnyal születésüktől fogva jó fizikai és 

egészségügyi ellátásban volt részük, és nagyon erős állandóságot tapasztalhattak meg 

gondozói környezetüket illetően is. Ugyanakkor, amint ez a szakmai protokollból és az 

alacsony gondozó-csecsemő arányból egyaránt kiolvasható, a gyerekek nem igazán élhet-

ték át az oksági ágencia érzését: hogy saját viselkedésükkel megbízhatóan befolyásolhat-

ták volna a gondozóik viselkedését. Mint azt a későbbiekben részletesebben is kifejtem 

7 Az adatgyűjtés két módszerét alkalmazták. Az adott országok egészségügyi szervezetei (vagy egyenértékű 
minisztériumok) hivatalos adatokat bocsátottak a kutatók rendelkezésére, valamint a fenti témák vizsgá-
latára kidolgozott kérdőíveket töltöttek ki  az adott országok Egészségügyi Minisztériumában működő 
World Health Organisation (WHO) kapcsolattartókk, illetve a kutatás munkatársai meglátogattak néhány 
intézetet a kilenc „partner” országban (Dánia, Franciaország, Görögország, Magyarország, Lengyelország, 
Románia, Szlovák Köztársaság, Törökország és az Egyesült Királyság), hogy az intézeti gondoskodást és 
gyerekekre gyakorolt hatását alaposabban átlássák.
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(2.2.2.2. alfejezet), a csecsemőre viselkedésével megfelelő mértékben kontingens gon-

dozói viselkedés, a flexibilis reaktivitás csecsemő társas, érzelmi, és kognitív fejlődését 

alapvetően befolyásolja (Bigelow, 1999, Bigelow és De Coste, 2003; Gergely és Watson, 

1999, Watson, 1979, 2001).

A gyermekotthonokban tehát a gyerekek ellátása inkább mechanikus jellegű állandó-

ságon alapulhatott, melyben nem igazán kaphatott szerepet az egyszemélyes gondozás 

során kialakuló és kontingens válaszokon nyugvó gyerek-gondozó kapcsolat. Az ilyen 

kapcsolat hiányának hosszú-távú következményei lehetnek mind az érzelemregulációs 

képességek, mind pedig a kognitív reprezentációs képességek alakulása szempontjából.

2.2. AZ ÉRZELEMREGULÁCIÓ 

2.2.1. AZ ÉRZELEMREGULÁCIÓ MEGhATÁROZÁSA

Az érzelemreguláció fogalma annak kapcsán került a pszichológiai kutatások homlokte-

rébe, hogy az érzelmekről való tudományos gondolkodás a 20. század utolsó harmadára 

döntően megváltozott. Míg korábban az érzelmeket inkább statikus állapotokként képzel-

ték el, az utóbbi évtizedekben a kutatók inkább az érzelmek folyamat-jellegét emelik ki 

(Campos és mtsai, 1989; Frijda, 1986; Kagan, 1994). 

A napjainkban érvényben levő elméletek (Barrett és Campos, 1987; Frijda, 1986; 

Lazarus, 1991) az érzelmeknek a biológiailag adaptív és pszichológiai szempontból 

konstruktív jellegzetességeit hangsúlyozzák, szemben a korábbi elképzelésekkel, melyek 

inkább az érzelmek dezorganizáló, irracionális és stresszkeltő vonásait emelték ki. Az ér-

zelmek funkcionalista megközelítése (Campos és mtsai, 1989) szerint az érzelmek olyan 

evolúciósan adaptált, gyors válaszmintázatok, melyek az adott célok elérése érdekében 

a viselkedést nemcsak motiváják, hanem szervezik is. Az érzelmi arousal természetesen 

képes mind elősegíteni, mind gátolni a hatékony működést. Ahhoz tehát, hogy a szerve-

zett, konstruktív és adaptív működést segítsék elő, az érzelmi válaszoknak rugalmasok-
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nak, kontextus-függőknek, a teljesítményt támogatóknak kell lenniük. Itt kapnak szerepet 

az érzelemregulációs folyamatok, melyeknek fontos feladata az, hogy az érzelmeket az 

adaptív, szervezett viselkedéses stratégiák szolgálatába állítsák (Campos és mtsai, 2004; 

Cole és mtsai, 2004; Grolnick és mtsai, 2003; Gross és Thompson, 2007; Thompson, 

1994). Az érzelemreguláció funkcionalista megközelítése szerint az érzelemreguláció 

szerepe tehát az, hogy olyan arousal szintet tartson fenn, amely egyidejűleg elviselhető és 

rugalmas is ahhoz, hogy az adaptív viselkedést szolgálja (Cicchetti és mtsai, 1991).  

Az érzelemreguláció fogalmának definiálása több szempontból is nehézségekbe ütközik.

Először is el kell különíteni az érzelemreguláció konstruktumát az érzelemétől, ami épp 

az érzelmek dinamikus, folyamat-jellegű felfogása miatt nem egyszerű, különösen akkor, ha 

arra gondolunk, maguk az érzelmek is milyen sok fiziológiai, kognitív, stb. jelenséget befo-

lyásolnak8. Ez a nehézség elvezet az érzelemreguláció definiálásakor adódó következő prob-

lémához, miszerint maga az érzelemreguláció kifejezés szemantikai terminusként sem egy-

értelmű, több jelentése is lehet. Az érzelemreguláció (emotion regulation) egyszerre jelenti 

azt, hogy az érzelmek szabályoznak más folyamatokat, és vonatkozik maguknak az érzelmi 

folyamatoknak a szabályozódására is. További kérdés, hogy az érzelemreguláció kifejezés 

vajon csak az optimális működést foglalja-e magába, vagy vonatkozik-e a maladaptív mű-

ködésre is (Cicchetti és mtsai, 1991; Cole és mtsai, 1994). Magát az ún. optimális érzelem-

regulációt is lehet folyamatként vagy eredményként definiálni. Ha eredményként tekintünk 

rá, akkor azt értjük rajta, hogy az egyén képes érzelmeit megfelelő kontroll alatt tartani, ami 

lehetővé teszi számára a sikeres interperszonális, kognitív, stb. működést. Ha folyamatként 

értelmezzük, akkor olyan stratégiákra gondolunk, melyek nemcsak a szerveződés rugalmas-

ságát és a helyzetek gyors értelmezését biztosítják, hanem az érzelmek széles skálájához való 

hozzáférés lehetőségét is, valamint a célra irányultságot (Thompson 1994).

Míg a felnőttek érzelemregulációjával foglalkozó kutatók főként belső folyamatokat érte-

8 Az érzelmek és az érzelemreguláció külön-külön definiálása olyannyira összetett feladat, hogy egyes 
kutatók szerint jelen tudásunk mellett a két fogalom egymástól elkülöníthetetlen (pl Stansbury és Gunnar, 
1994; Kagan, 1994). 
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nek érzelemreguláción (egy személy a saját érzelmeit szabályozza), addig a fejlődéslélektani 

irodalomban legtöbbször inkább a külső folyamatokat sorolják ide (a gondozó szabályozza a 

csecsemő vagy kisgyermek érzelmi állapotait) (Cole és mtsai, 2004).

Az érzelemreguláció kutatása tehát egy viszonylag új, ám roppant szerteágazó terület. 

Jelen dolgozatnak nem lehet célja, hogy az ebből fakadó megközelítésbeli különbsége-

ket feloldja. A következőkben az érzelemreguláció funkcionalista megközelítéséből kö-

vetkező definíciók alapján tekintjük át a főbb, kérdésfeltevésem szempontjából releváns 

nemzetközi kutatási eredményeket, majd ezeket szűkítjük tovább az intézetben nevelkedő 

illetve örökbefogadott gyerekek vizsgálatának megfelelően. 

Az eddigiekkel összhangban Cicchetti és munkatársai (1991) megfogalmazása alapján 

a dolgozatban érzelemreguláción azokat az intra- és extra-organizmikus tényezőket ér-

tem, melyek az érzelmi arousalt egyrészt irányítják és kontrollálják, másrészt modulálják 

és módosítják, mégpedig azért, hogy az egyén számára biztosítsák a hatékony működést 

az érzelmi feszültséget keltő helyzetekben. 

Thompson (1994) definíciója szintén azt hangsúlyozza, hogy az érzelemreguláció nem 

egyfajta viselkedés, hanem többféle képesség, készség együttese. „Az érzelemreguláció azon 

külső és belső folyamatok összessége, melyek felelősek az érzelmi reakciók figyelemmel 

kíséréséért, kiértékeléséért és módosításáért… céljaink elérése érdekében” (27. oldal) .

Mindebből az is következik, hogy a diszfunkcionális szabályozó készségek merevek, 

sztereotipizáltak, illetve hogy az arousal szintet vagy túl alacsony, vagy éppen túl magas 

szinten tartják.

2.2.2. AZ ÉRZELEMREGULÁCIÓS KÉPESSÉG FEjLŐDÉSE ÉS
AZ EGYÉNI KüLÖNBSÉGEK 

Az érzelemreguláció fejlődésének áttekintésekor fontos megkülönböztetni egymástól az 

idegrendszer érésével együtt járó neurofoziológiai folyamatokat és a környezeti, tapasztalati 

hatásokat, illetve meg kell vizsgálni ezek összefüggéseit. Mindemellett számításba kell venni 
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más fontos intraorganizmikus tényezőket, mint például a gyerek fejlődő kognitív és repre-

zentációs képességeit, melyek szintén alakítják az érzelemreguláció fejlődését.

Az érzelemregulációs képességek fejlődését nagyon sok tényező befolyásolja, így ez 

a folyamat a biológiai, szocio-emocionális és kognitív tapasztalatok folyamatos integrá-

ciójaként írható le (Calkins, 1994; Cicchetti és mtsai, 1991; Gross és Munoz, 1995). Az 

alábbiakban ezeket vesszük sorra. 

2.2.2.1. Neurofiziológiai komponens 

Az idegrendszer fontos feladata az arousal (többek között érzelmi arousal) regulálása a 

különféle izgalmi és gátló mechanizmusokon keresztül. E szabályozó rendszerek jó része 

születéskor még funkcionálisan éretlen; folyamatos érésük és konszolidációjuk nemcsak 

az egyre hatékonyabb viselkedéses és érzelmi önkontrollt segíti elő, hanem a gyereket 

egyre fogékonyabbá teszik a külső szabályozói hatásokra is. Ezeknek a rendszerek reak-

tivitását a gyermekek veleszületett, biológiai különbségei, valamint az eltérő környezeti 

hatások nagymértékben meghatározzák, illetve befolyásolják. 

Ezen neurofiziológiai rendszerek komplex működésének megértése még kezdeti stá-

diumban van, de mai tudásunk szerint a korai fejlődésnek az érzelemreguláció terén ta-

pasztalható eredményei az első életév során bekövetkező két alapvető neurofiziolóiai vál-

tozáshoz köthetők (Thompson, 1994).

Az egyik ilyen nagy változás, hogy az organizmikus arousal hátterében rejlő diffúz iz-

galmi folyamatok labilitása csökken az első életév során. Ez a változás egyrészt a stresszre 

adott választ szabályozó hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg rendszer működésében 

bekövetkező változásoknak (Stansbury és Gunnar, 1994), másrészt a vágusztónus által 

jelzett paraszimpatikus reguláció érésének tudható be (Porges és mtsai, 1994; Santucci és 

mtsai, 2008).

A másik változás az, hogy a csecsemőkor során fokozatosan kialakulnak az arousalt 
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szabályozó kortikális gátló-mechanizmusok, bár ezek közül több csak jóval később válik 

teljesen működőképessé (Fox, 1994; Thompson, 1994).

Az idegrendszer érésével párhuzamosan a csecsemők egyre inkább képesek lesznek 

saját érzelmi állapotaik szabályozására. A szabályozás egyik legegyszerűbb mechaniz-

musa például az érzelmileg felkavaró információ befogadásának korlátozása. Az ingerek 

közötti akaratlagos figyelemváltást, ami 3 és 6 hónapos kor között már megfigyelhető, 

a vizuális kontroll neurofiziológiai mechanizmusainak érése teszi lehetővé (Rothbart és 

mtsai, 1992).

9-10 hónapos korra a frontális lebeny érése (Dawson, 1994; Fox, 1994) már olyan 

szintű, hogy képes elősegíteni az arousal hatékony modulálását. A frontális lebeny éré-

sével párhuzamosan egyre nagyobb szerepet kap a végrehajtó működés fejlődése (lásd 

2.1.2.2. alfejezetet) a sikeres érzelemreguláció szempontjából (Fox, 1994).

Az eddig elmondottakból következik, hogy a pre- és perinatális károsodások és ártal-

mak, az idegrendszer fejlődésének bármely zavara súlyos következményekkel bírhat az 

érzelemregulációs képesség fejlődésére, illetve meghatározhatja az.  

2.2.2.2. Szocializáció és társas interakciók

Kérdésfeltevésem és vizsgálatom szempontjából nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 

az érzelemregulációs készségek elsajátításának és fejlődésének legfontosabb kontextusa 

a társas interakciók területe (Cole és mtsai, 1994; Denham és mtsai, 1994; Grolnick és 

mtsai, 2003; Thompson, 1994; Thompson és Meyer, 2007).

Az érzelemreguláció fejlődését a társas kontextus és a korai tapasztalatok több módon 

is befolyásolják. Ezek közül talán a legnyilvánvalóbb és egyben a legnagyobb jelentőség-

gel bíró a közeli hozzátartozóknak, ezen belül is az anyának (vagy elsődleges gondozó-

nak) a szerepe az érzelmek szabályozásában csecsemőkortól kezdve.

Élete első időszakában az újszülött szinte kizárólag gondozóitól függ saját (érzelmi) 

állapotainak regulálásában, hiszen a csecsemő csak nagyon korlátozott mértékben képes 
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saját arousal szintjét szabályozni bizonyos mechanizmusok révén, így pl. a taktilis inger-

lés vagy a tekintet irányítása (Rothbart és mtsai, 1992; Grolnick és mtsai, 2003), illetve 

bizonyos motoros reflexek által (Cicchetti és mtsai, 1991). 

Ezekben az első hónapokban a gondozó legfontosabb feladata a csecsemő fiziológi-

ai homeosztázisának fenntartása (Cicchetti és mtsai, 1991; Thompson, 1994), amelynek 

jelentős részét képezi a csecsemő arousal-szintjének szabályozása. A közelmúltban non-

humán kísérletekkel is sikerült igazolni a korai kapcsolatok hatékony szabályozói szere-

pét a fiziológiai arousal tekintetében (Hofer, 1994): patkányokkal végzett kísérletekkel 

jól illusztrálható, hogy az arousal szabályozása hogyan valósul meg meghatározott szen-

zori-motoros interakciókon keresztül, fizikai kontaktus, illetve közelség során az anya és 

a kölykök között.

Emberi csecsemő és gondozója között a viszony komplexebb, és a szabályozásnak is 

több szintje létezik. Az anya-csecsemő interakcióknak vannak bizonyos, csak emberre 

jellemző sajátosságai.

A csecsemő korai képességei az érzelmeinek kifejezése és mások érzelemkifejezéseire 

való reagálás terén már újszülött kortól lehetségessé teszik a csecsemő és anyja közti ér-

zelmi kommunikációs rendszer kialakulását és működését (Murray és Trevarthen, 1985; 

Trevarthen, 1977, 1989; Tronick, 1989; Tronick és mtsai, 1978, 1980, 1989). A csecsemő 

érzelmi állapotainak szabályozása ezen az úgynevezett anya-csecsemő affektív kommuni-

kációs rendszeren belül valósul meg: anya és csecsemője interakciói során tehát a visel-

kedéses és fiziológiai egymásra-hangolódáson túl egyben egymás érzelmeinek és azon túl 

magának az interakciónak kölcsönös, kétirányú regulálása és koordinálása játszódik le.

A csecsemők kifejezett érzékenységet mutatnak az ún. osztenzív-kommunikációs je-

gyek9 iránt (Csibra és Gergely, 2006). Ilyen pl. a szemkontaktus (Batki és mtsai, 2000; 

Farroni és mtsai) és a dajkabeszéd (Fernald, 1985, 1992). 

Témánk szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a csecsemők érzékenyek a viselke-

9 Az osztenzív inger egy olyan jel, ami egy bizonyos cselekvést kommunikációként jelöl meg, és egyben azt 
is meghatározza, ki a kommunikáció címzettje.
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désükre nagymértékben kontingens válaszviselkedésre és előnyben részesítik azt, szem-

ben akár a kevéssé, akár a tökéletesen kontingens viselkedéssel (Watson, 1994, 1995, 

2001). Ez a reakciómód egy, a csecsemőre kellőképp ráhangolódott gondozó interakciós 

módjának felel meg (Bahrick és Watson, 1985; Bigelow, 1999; Bigelow és De Coste , 

2003; Bigelow és Rochat, 2006). A kontingens gondozói válaszviselkedés egyik alesete 

az empatikus érzelem-tükrözés, melynek során a gondozó jellemzően eltúlzott változa-

tukban tükrözi a csecsemő adott érzelemkifejezéseit, ezáltal mintegy „jelöli” a vonatkozó 

érzelmeket (Gergely és Watson, 1996, 1999). A jelölt érzelemkifejezéseket is tipikusan 

osztenzív-kommunikációs jegyek is kísérik.

A gondozó rendszeres kontingens, érzelem-tükröző kifejezéseinek ugyan elsődleges és 

közvetlen feladata a csecsemő érzelmi állapotainak szabályozása, ám további funkciója is 

van: ezen interakciók eredményeképp alakul ki fokozatosan az érzelmi állapotok tudatos 

megélésének képessége, mégpedig oly módon, hogy a csecsemő és gondozója közti inter-

akciók során az érzelmekről való tanítás is zajlik. Ennek a folyamatnak eredményeképp 

a csecsemőben kialakulnak elsődleges, procedurális emocionális állapotainak másodla-

gos reprezentációi, melyek immár hozzáférhetőek, megoszthatóak és szabályozhatóak 

[bővebben ld. a „szociális biofeedback” elméletet (Gergely és Watson, 1996, 1999) és 

„pedagógia” elméletet10 (Gergely 2007, Gergely és Csibra, 2005, 2006)]. 

A gondozók szerepe az érzelemreguláció szocializációjában az idő múltával egyre 

több szinten érvényesül: a gyerek a szülővel/gondozóval történő interakciók során sajá-

títja el, hogy milyen jellegű/típusú érzéseket fejezhet ki, milyen lehet az érzelemkifejezé-

sek terjedelme, változatossága, intenzitása, tartama, és hogy mindez milyen kontextusban 

válik elfogadhatóvá, vagy éppen elfogadhatatlanná (Cicchetti és mtsai, 1991; Grolnick és 

mtsai, 2003; Izard és Malatesta 1987; Thompson és Meyer, 2007). 

A különböző elméleti megközelítések a gondozói viselkedés és a környezet más és 

más aspektusait emelik ki az érzelemreguláció fejlődését meghatározó tényezőként.

10 A „pedagógia” fogalma ebben az elméleti keretben (amely jelentősen eltér a szó szokásos magyar használatá-
tól) a társas tanulás egy speciális fajtáját jelöli, amelyet egy speciális típusú kommunikáció valósít meg. 
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Cassidy (1994) a korai kötődési kapcsolat jellegét tartja kiemelt jelentőségűnek az ér-

zelemreguláció fejlődésének kérdésében. Témánk szempontjából ez a megközelítés azért 

is jelentős, mert ennek alapján jól illusztrálható/értelmezhető, hogy a gyerekek hogyan 

alkalmazkodnak bizonyos nem-optimális gondozói környezetekhez.

Ezen elmélet szerint a csecsemő érzelemregulációja egy olyan átfogó adaptív straté-

gia része, amely, egy meghatározott gondozói előtörténetre való válaszként a kötődési 

személlyel való kapcsolat fenntartását szolgálja. Egy adott stratégia természetesen csak 

akkor lehet adaptív, ha elég rugalmas ahhoz, hogy az eltérő környezeti ingerekre nagy-

részt megfelelő válaszokat adjon, így jelentős egyéni különbségek alakulhatnak ki az 

érzelemreguláció tekintetében, melyek fontosak lehetnek az érzelemszabályozás megis-

merésében és magyarázatában is. 

Ez a megközelítés összhangban van Thompson (1994) elméletével is, miszerint az 

érzelemreguláció az egyén fontos eszköze az adott kontextuson belüli céljainak eléré-

se érdekében. A kötődési elmélet szerint (Bowlby, 1969) a gyerek központi jelentősé-

gű, biológiailag megalapozott célja a kötődési figurához való közelség fenntartása, így 

Thompson gondolatmenete alapján az következik, hogy a gyerekek saját érzelmeiket úgy 

szabályozzák, hogy ezt a célt elérjék.

Main szerint (Main, 1990; Main és mtsai, 1985), hasonlóan más biológiai rendsze-

rekhez, melyek az evolúció során úgy alakultak ki, hogy lehetővé tegyék az adaptációt 

és a különféle környezeti feltételekre adott rugalmas választ, a csecsemők is a gondozói 

környezet különböző variációira tudnak válaszolni. Így a csecsemő egy adott gondozói 

környezettel való találkozása során tanul tapasztalataiból, és viselkedését képes ezeknek 

megfelelően alakítani. A gyerekek tehát a kapott gondozásra való válaszként alakítják ki 

stratégiáikat: a stratégia kivitelezésének érdekében a csecsemő regulálhatja viselkedését, 

érzéseit, kognícióját, percepcióját, memóriáját és figyelmét is (Main és mtsai, 1985). A 

viselkedés ezen komponenseinek a tapasztalatok által befolyásolt szerveződése a Main 

(1990) által emlegetett stratégia, mely feltételezése szerint automatikusan működik, és 

nem kell feltétlenül tudatosnak lennie.
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A kötődési kapcsolat tehát a gyerek érzelemregulációját a gondozók viselkedésével 

kapcsolatos elvárásain („munkamodellek) keresztül befolyásolja. Bowlby szerint (1969, 

1973) ezek a munkamodellek az első életév során, a szülőkkel (ill. gondozókkal) való 

napi tapasztalatok alapján alakulnak ki. 

A biztonságosan kötődő gyereknek a gondozójáról alkotott reprezentációja szerint az 

illető személy érzelmileg hozzáférhető és érzékeny a gyerek szükségleteire. A gyerek ki-

fejezheti negatív érzelmeit is, és elvárása szerint gondozója ezeket csillapítani fogja. Mi-

után gyakran tapasztalja meg érzelmi állapotainak modulálását, a szabályozás ismerőssé 

és anticipálttá válik számára. Az ilyen gondozói mintázat internalizálásával ezen a módon 

sajátítja el magát az érzelemregulációt is. 

A biztonságosan kötődő gyereknek az az elvárása alakul ki, hogy érzelmi jelzéseire 

válaszolnak. Nem ez a helyzet a bizonytalanul kötődő gyerekekkel.

A bizonytalan/elkerülő gyerekek, akiknek negatív érzelmeik (düh, szomorúság, féle-

lem) kifejezése során korábban rendszeres elutasításban volt részük gondozójuk részéről, 

ezen érzelmek minimalizálásának stratégiáját választják. Ez teszi ugyanis lehetővé, hogy 

a lehetőségekhez képest minél közelebb maradjanak gondozójukhoz (Ainsworth és mtsai, 

1978; Spangler és Grossmann, 1993).

Bár a negatív érzelmek minimalizálásának stratégiája adaptív lehet az elkerülő gye-

rekek számára a kötődési figurával való kapcsolat kontextusában, más kontextusokban 

ez azonban inkább maladaptív. A különböző társas helyzetekben az érzelemkifejezések 

hiánya zavarónak, inadekvátnak tűnhet.  

Ezzel szemben a harmadik kötődési típust képviselő bizonytalan/ambivalens gyerekek-

re éppen az jellemző, hogy igen erős negatív érzelemkifejezésekkel igyekeznek felhívni 

magukra gondozójuk figyelmét. Stratégiájuk abban áll, hogy hangsúlyozzák a kapcsolat 

fontosságát, és nagyon erős függőséget mutatnak a kötődési személy irányában. Az am-

bivalens gyerekek negatív emocionalitása eltúlzott és krónikus, mivel kénytelenek korán 

felismerni azt, hogy esetleges megnyugvásukkal a rendszertelenül elérhető gondozóval 

való kapcsolat megszakadását kockáztatnák.
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Ez a stratégia az adott gondozóval való kapcsolat során lehet ugyan adaptív, ám, mint 

arra Bowlby (1973) felhívja a figyelmet, diszfunkcionális is lehet, amennyiben a negatív 

emocionalitás annyira átható, hogy az már a kapcsolat létét veszélyezteti. Emellett per-

sze abból a szempontból is diszfunkcionális, hogy akadályozza egyéb fejlődési feladatok 

végrehajtását, pl. az explorációt.

1 éves kor körülre tehát már az előző időszakok során kialakult interakciós és elvárás-

mintázatok integrálódása határozza meg a gyerek érzelmi kapcsolatát gondozójával. A 

kapcsolatok minőségi és mintázatbeli különbségei azokat a különböző érzelemregulációs 

stílusokat tükrözik, melyek a korábbi interakciók során alakultak ki és rögzültek (Cassidy, 

1994; Kobak és Sceery, 1988).

18 hónapos kortól a gyerek fejlődését egyre inkább a szenzorimotoros képességekről 

a reprezentációs képességekre való váltás jellemzi (Sroufe, 1990, Stern, 1985). Ebben az 

időszakban nagymértékű kognitív és nyelvi fejlődés zajlik, és ez a folyamat befolyásolja 

az érzelemregulációs képesség alakulását is. 3 éves korra a gyerekek képességei már le-

hetővé teszik az érzelmekről való gondolkodást és beszédet (Bretherton és mtsai, 1986), 

amely képesség megléte elősegíti a hatékonyabb arousal modulációt. Ekkorra a gyerme-

kek már képessé válnak arra is, hogy megnyugtassák magukat a gondozóktól való sze-

parációk során, a róluk alkotott reprezentációkra hagyatkozva (Cicchetti és mtsai, 1991). 

Az érzelmekről való tudást a gondozók nagymértékben elősegíthetik; az anya-gyerek 

interakciók során zajló kommunikáció az érzelmi állapotokról serkenti a gyerek társas 

kognitív (Dunn és mtsai, 1987), és ön-regulációs képességeinek fejlődését (Cicchetti és 

mtsai, 1991).

Mindebből szükségszerűen következik, hogy jelentős egyéni különbségek alakulnak ki 

a csecsemők és kisgyermekek között az érzelemregulációs készségeik és kompetenciájuk 

terén. Az eltérő szülői/gondozói kontingencia és tükrözés, a különböző korai tapaszta-

latok és gondozói környezet egyaránt hozzájárulnak az érzelemregulációs képességek 

közötti különbségek kialakulásához. 

Az érzelemreguláció fejlődésének tárgyalásakor hangsúlyozni kell, hogy a fentebb be-
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mutatott két terület (a neurofiziológiai változások, valamint a társas interakciók és kon-

textus) nem választható el egymástól: az idegrendszeri érést és fejlődést nagymértékben 

befolyásolhatják a csecsemő élményei és tapasztalatai a gondozójával történő diádikus 

regulációk során. A fiziológiai homeosztázis fenntartásával a gondozók befolyásolják a 

neurológiai rendszerek fejlődését és szerveződését (Greenough és mtsai, 1987; Schore, 

1999). Ugyanakkor természetesen a csecsemő illetve a kisgyerek idegrendszeri érettsége, 

válaszkészsége, illetve megnyugtathatósága alapvetően határozza meg gondozójával tör-

ténő interakcióinak nemcsak gyakoriságát, hanem minőségét is, és így erőteljesen alakítja 

magát a kapcsolatot is.

 2.2.3. AZ ÉRZELEMREGULÁCIÓ ZAVARAI

A fenti összefüggések szerint a hatékony és sikeres érzelemreguláció fontos előfeltétele 

a megfelelő és érzelmileg kiegyensúlyozott, ráhangolódó gondozói és társas környezet. 

Mindebből az is következik, hogy ahol ezek a feltételek nem állnak rendelkezésre, ott az 

érzelemreguláció fejlődése is zavart szenvedhet.

Jelenleg nagyon keveset tudunk arról, hogy az elsődleges gondozó (anya) hiánya mi-

ként befolyásolja az érzelemregulációs képességek fejlődését: az intézetben nevelt gyerekek 

korábbi vizsgálatai szinte teljesen elhanyagolták ezt a területet11, valamint az extrém korai 

depriváció akár torzíthatná is az ilyetén eredmények érvényét. Éppen ezért az intézeti múlt 

feltételezhető hatásait megelőzően hasznos lehet áttekinteni az érzelemregulációs képesség 

fejlődését olyan populációknál, melyek az intézeti múlttól különböző okokból szenvedtek el 

korai társas deprivációt. Hasonlóképpen tanulságos lehet az anya-gyerek (kölyök) szepará-

ció hatásait vizsgáló, non-humán kutatási eredmény megismerése is.

A szeparáció hatásainak kutatása mind embereknél, mind főemlősöknél bebizonyítot-

ta, hogy az anyától való szeparáció a következő területeken idéz elő kedvezőtlen válto-

11 „Unfortunately, I am unaware of any good studies of emotion regulation in children raised in institutional 
care early in life.” Ross Thompson, 2006, személyes e-mail
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zásokat: a csecsemő (vagy kölyök) érzelmi állapotai, játék-viselkedése, aktivitási szintje, 

szívritmusa, alvási és evési mintázata, általános egészségi állapota és immunrendszere 

működésének megváltozása (Champoux és mtsai, 1992; Coe és mtsai, 1989; Kalin és 

Carnes, 1984; Gunnar, 2000; Shannon és mtsai, 2005; Suomi, 1997). Non-humán főem-

lősökön végzett anya-kölyök szeparációs kutatások során többen megfigyelték a kortizol 

szint változását (Gunnar, 2000; Higley és mtsai, 1992; Suomi, 1997). Mind embereknél, 

mind más főemlősöknél szintén leírták a szeparációra adott kétfázisú választ, mikor egy 

izgatott időszakot tipikusan egy depressziós időszak követ.

A társas interakciók szintjeit vizsgálva pedig kiindulhatunk abból, hogy az anyának 

kiemelten fontos feladata, hogy olvassa és értelmezze a csecsemő jelzéseit, és azoknak 

megfelelően optimális stimulációt biztosítson (beleértve a stimuláció modalitását, formá-

ját, intenzitását, kontingenciáját stb.). Ez az arousal szabályozás teszi lehetővé, hogy a 

csecsemő viselkedésesen és fiziológiailag szervezett/szabályozott maradjon.

Érzelmi diszreguláció akkor fordulhat elő, amikor az anya nem elérhető akár fizika-

ilag, mint pl. korai szeparációk során, akár – ami talán még kedvezőtlebb – érzelmileg, 

például ha az anya depressziós, mivel ilyen esetekben nem tud megfelelő stimulátorként, 

illetve arousal szabályozóként működni.

Az anya fizikai illetve érzelmi elérhetetlensége esetén az anya és a csecsemő viselkedé-

ses és fiziológiai ritmusa aszinkron lesz (9 hónapos kor körül már jól megfigyelhető). Ez 

megnyilvánulhat érzelmi zavarokban, vagy pedig a csecsemő motoros, fiziológiai vagy 

biokémiai aktivitás szintjeinek megváltozásában (Field 1994; Field és mtsai, 1985).

Sok csecsemő esetében a gondozók részéről megnyilvánuló nem megfelelő érzelmi 

válaszkészségnek komoly, a pszichés és testi egészséget veszélyeztető következményei 

lehetnek, ilyen pl. a funkcionális depresszió (Cole és Kaslow, 1988; Emde és mtsai, 1965), 

a gyarapodás lelassulása (Mayes, 1992) stb.

Az anya fizikai elérhetetlenségének (rövid kórházi tartózkodás vagy konferencia-út), 

illetve érzelmi elérhetetlenségének (depresszió) következményeit összehasonlító kutatá-

sok eredményei szerint ez utóbbi károsabb a csecsemő fejlődésére vonatkozóan. Míg a 
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fizikai távollét hatásai rövid ideig tartanak, az anyai depresszió már a csecsemő három 

hónapos korában a csecsemő depresszív állapotával jár együtt, és amennyiben az anya 

még a csecsemő 6 hónapos korában is depressziós, az 1 éves korra kimutatható növeke-

dési és fejlődési lemaradásokhoz vezethet (Field és mtsai, 1985). 

Az érzelemreguláció fejlődése tekintetében is kiemelt kockázatot jelent természete-

sen az elhanyagoló gondozói magatartás és a fizikai bántalmazás. Az elhanyagolt cse-

csemő, akiknek ritkák és rendszertelenek az interakcióik szüleikkel, már a fiziológiai 

homeosztázis fenntartásához is csak kevés segítséget kapnak. A fizikailag bántalmazott 

gyerekek ezen túlmenően dühvel, félelemmel és szomorúsággal reagálnak a szülői/gon-

dozói interakciókra (Cicchetti és mtsai, 1991; Rogosch és mtsai, 1995b), és az így kiala-

kuló affektív-kommunikációs rendszer egyre inkább ördögi körhöz lesz hasonlatos. 

2.2.3.1. Intézeti múlt, depriváció és érzelemreguláció

A jelen vizsgálat egyik lényeges ambíciója, hogy hozzájáruljon azoknak a folyamatoknak a 

megértéséhez, melyek megnehezítik az intézetben nevelt, majd onnan örökbefogadott gye-

rekek szocio-emocionális fejlődési lemaradásainak gyors felzárkózását, illetve a zavarok 

megszűnését az örökbefogadást követően. Számos kutatási adat támasztja alá, hogy ezen a 

területen sok évvel az örökbefogadást követően is jelentős problémákkal küzdenek ezek a 

gyerekek, illetve hogy e problémák száma és súlyossága pozitív együttjárást mutat az intézeti 

gondozás hosszával (Ames és Chisholm, 2001; Beckett és mtsai, 2002; Fisher és mtsai,1997; 

Rutter és mtsai, 1999; 2001; 2007a; Verhulst és mtsai, 1990a, 1990b; 1992). 

Ugyanakkor nagyon keveset tudunk arról, hogy a korai élmények miként vezetnek e 

fejlődési és viselkedési nehézségekhez.

E hiányos tudományos feldolgozottság egyik fő oka a kisszámú kutatás és persze a 

korlátozott kutatási lehetőség. A másik lényeges ok pedig, hogy az eddigi kutatások vi-

szonylag elnagyolt mérőmódszereket alkalmaztak, mint pl. szülői beszámolók, interjúk, 

globális tesztek, melyek ugyan gazdag leíró anyagot szolgáltattak, de nem alkalmasak 



36

arra, hogy hipotéziseket fogalmazzunk meg a társas viselkedést meghatározó specifikus 

folyamatok alakulásáról.

E fejezet lezárásaként összefoglalom azt a néhány kutatási eredményt, ami az intézet-

ből örökbefogadott gyerekek érzelmi fejlődésével kapcsolatban mégis fellelhető.

Először is: a szeparáció fent ismertetett neurofiziológiai hatásaival összhangban állnak 

azok a kutatási eredmények, melyek a hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg rendszer 

működésének megváltozását találták romániai intézetben élő, illetve onnan örökbefogadott 

gyerekeknél. A 2-3 éves, még intézetben élő gyerekeknél a kortizol szint természetes napi 

(cirkadián) ingadozásának elmaradását állapították meg (Carlson és mtsai,1995; Carlson 

és Earls, 1997), míg az intézetből örökbefogadott gyerekeknél  még 6-7 évvel az örökbe-

fogadás után is magasabb baseline kortizol szintet találtak, mint akár a csecsemőkorban 

örökbefogadott, akár vérszerinti családjukban élő gyerekeknél (Gunnar 2000; 2001).

Kiemelt jelentőségű továbbá Wismer Fries és Pollak (2004) kutatása, amely két alapve-

tő, a komplexebb társas viselkedéseket meghatározó érzelmi folyamatot vizsgált: az alap-

érzelmek kifejezésének azonosítását, valamint az érzelemkifejezések társas kontextushoz 

történő társítását. A vizsgálat során abból indultak ki, hogy a korai tapasztalatok és kap-

csolatok feltételezhetően befolyásolják a gyerekeknek azt a képességét, hogy az érzelmi 

kulcsingereket (”cue”) dekódolják és feldolgozzák, hiszen a szenzitív, reszponzív és kon-

tingens gondoskodás (Denham és mtsai, 1994), illetve az anyai érzelmi kifejezőkészség 

(Camras és mtsai, 1990) korrelál az érzelmi megértés fejlődésével. Ezt támasztja alá az a 

vizsgálat is, ami intézetben  élő 6-7 éves gyerekeknél nagyfokú lemaradást mutatott ki egy 

érzelem-azonosítási feladatban családban élő gyerekekhez képest (Sloutsky, 1997).

Hipotézisük szerint az intézetben nevelkedett gyerekek interperszonális problémái a 

szociális kulcsingerek dekódolásának, megértésének és az ezekre való válaszadásnak a 

nehézségeit tükrözik. Az intézeti környezet olyan szegényes érzelmi tanulási környezetet 

jelent, ahol hiányoznak azok a szocio-emocionális kontingenciák, melyek szükségesek 

lennének a megfelelő érzelem-feldolgozási készségek elsajátításához. Ez pedig azért is 

jelentős, hosszú távú probléma, mert az érzelmi kommunikáció ezen alapvető aspektu-
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sai jelentik azt az alapot, melyre a komplexebb interperszonális készségek épülhetnek. 

Eredményeik szerint az intézetből örökbefogadott gyerekek mindkét feladaton (érzelem-

kifejezések azonosítása, valamint azok társas kontextushoz történő társítása) gyengébben 

teljesítettek, mint a kontroll (vérszerinti családjukban élő gyerekek). A lemaradás mérté-

ke összefüggött azzal, hogy a gyerek mennyi ideig volt születését követően intézetben. 

Fontos kérdés, hogy fejlődési késésről, vagy pedig deficitről van-e szó, az ennek eldönté-

séhez szükséges empirikus adatok azonban egyelőre nem állnak rendelkezésre. 

A fentiek tehát a korábbi kutatások korlátozott száma és gyengébb módszerei miatt csak 

előzetes eredményeknek tekinthetők az intézeti múlt és az érzelemreguláció összefüggésé-

nek megértését illetően. Jelen vizsgálattól azt reméljük, hogy a jobban körülírható korai kap-

csolati hatások és a pontosabb vizsgálati módszereknek köszönhetően közelebb visznek az 

érzelemreguláció főbb összetevőinek, előfeltételeinek és fejlődésének megismeréséhez. 

2.3. A KOGNITÍV REPREZENTÁCIÓS KÉPESSÉGEK

Mint láttuk, az intézetből örökbefogadott gyerekeknél még évekkel a családba kerülés után 

is jelen vannak (sőt, olykor egyre hangsúlyosabbá válnak) különféle szocio-emocionális 

problémák (Ames és Chisholm, 2001; Beckett és mtsai, 2002; Fisher és mtsai,1997; Rutter, 

1998; Verhulst és mtsai, 1990a; 1990b; 1992). Ezek közül is legjelentősebbek a kötődési 

zavarok (Johnson és mtsai, 2006; O’Connor, 2005; O’Connor és  Rutter, 2000; Rutter és  

mtsai, 2007b; Zeanah és  Smyke, 2008; Zeanah és mtsai, 2002, 2005), a kortárs-kapcsolati 

problémák (Ames és Chisholm, 2001; Fisher és mtsai, 1997), valamint az interperszonális 

határokkal és a szociális jelzésekkel kapcsolatos problémák (Gunnar, 2000). 

Mind a tipikusan fejlődő, mind a bántalmazott gyerekek körében végzett számtalan kuta-

tás (Capage és  Watson, 2001; Cicchetti és mtsai, 2003;  Cutting és  Dunn, 1999;  Denham és 

mtsai, 1990; Dunn, 1995;  Dunn és  Cutting, 1999; Dunn és  Hughes, 1998;  Gunnar, 2000; 

Pears és  Fisher, 2005; Rogosch és mtsai, 1995a) egyaránt azt igazolja, hogy a kognitív rep-

rezentációs képességek szoros összefüggést mutatnak a szociális kompetenciával és a kortárs 
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kapcsolatok minőségével, míg az ezekben való elmaradás (pl. perspektíva átvétel, érzelmi 

megértés) megnehezítheti a társas interakciókat és interperszonális kapcsolatokat (Astington, 

2003; Astington és  Pelletier, 2005; Crick és  Dodge, 1996; Dodge és  Price, 1994; Eisenberg 

és  Harris, 1984; Liddle és Nettle, 2006; McHale és mtsai, 2003; Mize és Pettit, 2008). Ennek 

alapján felmerül a kérdés, hogy az intézetből örökbefogadott gyerekeknél megfigyelt szocio-

emocionális deficitekhez mennyiben járul hozzá valamifajta elmaradás a kognitív reprezen-

tációs-, illetve specifikusan a szociális kognitív készségekben.

Mindennek fényében meglepő, hogy mennyire nem vizsgálták a kognitív reprezentá-

ciós képességeket intézetből örökbefogadott gyerekeknél. Vizsgálatom kezdetén (2005) 

egyetlen publikált kutatás sem foglalkozott ezzel a kérdéssel.

A következőkben áttekintem a társas kognitív képességek vizsgálatának azokat az el-

méleti és gyakorlati eredményeit, melyek megalapozhatják jelen kutatásunk főbb felte-

véseit. Ebből a szempontból különös jelentősége lesz annak, hogy a korai tapasztalatok 

hogyan hatnak a társas kognitív képességek alakulására. Ennek megfelelően igyekszem 

bemutatni azokat a témánk szempontjából releváns kutatási eredményeket is, melyek a 

korai depriváció, valamint az elhanyagoló/bántalmazó gondozói környezet és a kognitív 

fejlődés összefüggéseit mutatták ki. Fontos továbbá felhívni a figyelmet arra, hogy a tár-

sas kognitív képességeket a környezeti hatások mellett természetesen alapvető biológiai, 

veleszületett tényezők (pl. nemi különbségek [Connellan és mtsai, 2000], egyes fejlődési 

zavarok [Shaked és Yirmiya, 2008; Tur-Kaspa, 2002]) is meghatározzák.

2.3.1. A tudAtelméleti képesség

A társas kognitív képességek közül a legtöbbet vizsgált a tudatelméleti képesség fejlődése 

illetve tágabb kérdésköre. Az utóbbi évtizedekben rendkívül nagy tudásanyag gyűlt össze 

a tudatelmélet tipikus és atipikus fejlődéséről (Baron-Cohen, 1997; Baron-Cohen és mtsai, 

1985; Cicchetti és mtsai, 2003; Fodor, 1992; Kiss, 2005; Wellmann, 2002; Wellmann és 

mtsai, 2001).
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E terület egyik izgalmas és sokat vitatott kérdése a normál fejlődés során is tapasz-

talható egyéni különbségek eredete, nevezetesen, hogy melyek azok a korai társas ta-

pasztalatok, melyek meghatározzák ezeket az egyéni különbségeket. A kutatások több 

olyan tényezőre hívták fel a figyelmet, melyek befolyásolhatják a tudatelméleti képesség 

fejlődését. Ilyenek (a teljesség igénye nélkül): a testvérek száma (Jenkins és  Astington, 

1996; Ruffman és mtsai, 1998) a családi interakciók jellege (Arranz és mtsai, 2002), 

„mind-mindedness” (a kifejező szójáték magyar fordítása talán „tudat-tudatosság”, vagy 

„tudatra hangoltság”) (Meins és mtsai, 2002), nyelvi fejlettség (Cutting és  Dunn, 1999; 

Jenkins és Astington, 1996) stb.

A tudatelméleti képesség fejlődésében késések voltak kimutathatóak több olyan popu-

lációban is, melyekre a korai szociális depriváció valamilyen fajtája jellemző, így bán-

talmazott gyerekeknél (Cicchetti és mtsai, 2003; Pears és  Fisher, 2005), és érzékszervi 

sérülteknél, pl. siket (Courtin és  Melot, 1998; Lundy, 2002; Peterson és  Siegal, 2000) és 

vak (Peterson és mtsai, 2000) gyerekeknél.

Az érzékszervi sérülések azért késleltethetik a tudatelméleti képesség fejlődését, 

mert leszűkítik a csecsemő számára rendelkezésre álló lehetőségeket a társas interakci-

ók koordinálására (Peterson és mtsai, 2000), ill. a kommunikációra (Courtin és Melot, 

1998).

Az elhanyagolt és bántalmazott gyerekek szüleire a ritka, rendszertelen, illetve intrúzív, 

bántalmazó interakciók jellemzőek. Az ilyen szülői magatartásra jellemző a „büntető ne-

velés” (power assertive parenting) azért nem kedvez a tudatelméleti képesség fejlődésé-

nek, mert a gyerek nem kap informatív visszajelzést viselkedésének hatásairól, következ-

ményeiről (Hughes és mtsai, 1999; Ruffman és mtsai, 1999; Pears és  Fisher, 2005).

A bántalmazott gyerekekre bizonyos attribúciós hibák jellemzőek, leginkább az el-

lenséges szándék tulajdonítása kétértelmű helyzetekben (Dodge és mtsai, 1995; Weiss 

és mtsai, 1992). Ez a sajátosság is arra utal, hogy az ilyen környezet nem kedvez annak, 

hogy a gyerek megtanuljon helyesen és pontosan tulajdonítani mentális állapotokat az őt 

körülvevő személyeknek. 
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A bántalmazott gyerekek és anyjuk interakciói során ráadásul az ugyanarra a tárgyra 

irányított közös figyelem (shared attention) is ritkább (Rogosch és mtsai, 1995a), holott 

a csecsemőkori közös figyelem – az a képesség, hogy valamilyen partnerrel megossza a 

figyelmi fókuszt – feltehetőleg a tudatelméleti képesség egyik előfutára (Baron-Cohen, 

1997; Charman és mtsai 1995). 

A tudatelmélet kialakulásának további nehézsége, hogy a büntető-nevelést folytató 

szülői viselkedés inkonzisztens, esetleges, így nem bejósolható (Cicchetti és mtsai, 2003; 

Rogosch és mtsai, 1995b), továbbá, hogy a szülők maguk is instabilak érzelmileg, emiatt 

érzelemkifejezéseik kétértelműek és zavarosak (Cicchetti és mtsai, 2003).

Egy, a fentiekkel összhangban álló másik megközelítés szerint (Fonagy és mtsai, 

2002) a bántalmazó szülői környezet azért hátráltatja a tudatelmélet fejlődését, mert a 

szülő mentális állapotának felismerése veszélyezteti a gyerek szelf-fejlődését, hiszen an-

nak tükrében magát értéktelennek, rossznak kell tartania. Másrészről, a szülők kijelenté-

sei, felszínen hangoztatott érzései, attitűdjei és vélekedései zömmel inkongruensek, vagy 

épp ellentétesek viselkedésükkel, ami szintén kedvezőtlenül befolyásolja a tudatelméleti 

képesség alakulását.

Felmerül tehát annak a lehetősége, hogy a bántalmazottság és a társas kognitív képességek 

közötti szoros összefüggést maga a kötődés kapcsolat is közvetítheti, mégpedig oly módon, 

hogy ennek minősége nagymértékben meghatározza a tudatelméleti képesség fejlődését. Ezt 

a feltételezést támasztja alá az a tapasztalat is, hogy az 1 éves korukban biztonságosan kötő-

dő gyerekek hamarabb mennek át a hamis vélekedés teszten, mint a bizonytalanul kötődők 

(Fonagy és mtsai, 1997; Meins és mtsai, 1998; 2002). Mivel a bántalmazott gyerekek és szü-

leik kötődési kapcsolata valószínűleg nem biztonságos, ez is szerepet játszhat abban, hogy 

nem fejlődik optimálisan az a képességük, hogy mások mentális állapotait prediktálják. 

A korai kötődés és a tudatelmélet fejlődésének fenti összefüggése korántsem egyér-

telmű. Mint láttuk, az egyik álláspont szerint (Fonagy és  Target, 1997; Meins és mtsai, 

1998; 2002; Ontai és Thompson, 2008) alapvető oki és funkcionális kapcsolat van a korai 

kötődés, illetve a szülő-gyerek interakciók minősége és a tudatelméleti képesség fejlődé-
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se között. Ennek alapján azt várhatjuk, hogy a jó minőségű korai kötődési kapcsolat köz-

vetlenül is elősegíti a tudatelmélet kialakulását és fejlődését, míg a bizonytalan kötődés 

szükségszerűen fejlődési nehézségekhez vezet a tudatelmélet terén is.

Ezzel szemben Gergely és Unoka (2008) amellett érvelnek, hogy a kötődés és a tu-

datelméleti képesség két, egymástól jórészt független adaptáció: evolúciós funkciójuk és 

kialakulási/megjelenési mechanizmusuk jól elkülöníthetőek.

Úgy vélik, hogy a tudatelméleti képesség egy olyan veleszületett szociális-kognitív 

evolúciós adaptáció melyet – függetlenül az adott gondozói környezettől és kötődési kap-

csolat jellegétől – egy specializált és elő-huzalozott mechanizmus valósít meg, amely 

már 12 hónapos korban működőképes (Onishi és Baillargeon, 2005; Tomasello és Haberl, 

2003; Tomasello és mtsai, 2005), illetve amelynek előfeltételeit alkotó folyamatok már az 

első életév során funkconálnak (Baron-Cohen, 2007; Batki és mtsai, 2000; Charman és 

mtsai, 1995; Wellmann, 2002). 

Ez persze nem zárja ki azt, hogy a gyermek-gondozó kapcsolatra jellemző korai inter-

akciós mintázatoknak ne lehetne hatása a tudatelméleti képesség későbbi megjelenésére és 

működésére. Bizonyos súlyosan diszfunkcionális kötődési kapcsolatok (mint például az 

elhanyagolás, a bántalmazó, intrúzív, vagy kiszámíthatatlan gondozás) jelentősen, hosszú-

távon is károsítólag hatnak az egyén azon képességére, hogy hatékonyan használja tudat-

elméleti képességét környezetével folytatott interakciói során (Gergely és Unoka, 2008).

Ennek oka azonban nem a biztonságos kötődési kapcsolatból fakadó fejlődési támo-

gatás hiánya, sokkal inkább az, hogy a súlyosan maladaptív környezet akadályozza a 

tudatelmélet evolúciósan „programozott” kialakulását. Eszerint a megközelítés szerint 

tehát nem a tudatelméleti, hanem inkább az a képesség nem fejlődik megfelelően, ami a 

tudatelmélet hatékony alkalmazását biztosítja az interperszonális kapcsolatokban.

Ez a vita a későbbiekben is szerepet kap majd, és a jelen vizsgálat is megkísérel szem-

pontokat adni e fontos elméleti kérdések pontosabb megismeréséhez (3.2.1. alfejezet). 

Ezt megelőzően azonban áttekintést adok az intézetben nevelkedett, majd onnan örökbe-

fogadott gyerekek tudatelméleti képességének korábbi vizsgálati eredményeiről.
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2.3.1.1. Az intézetből örökbefogadott gyerekek 
tudatelméleti képességének fejlődése

A súlyos intézeti deprivációt követően örökbefogadott gyerekek korai szociális élmé-

nyei sok szempontból hasonlóak a bántalmazott ill. elhanyagolt gyerekekéhez: kevés 

egyéni figyelemben van részük, nincs stabil, reszponzív elsődleges gondozójuk egy-

részt azért, mert a gyerek-gondozó arány magas és a gondozók váltott műszakokban 

dolgoznak, másrészt pedig azért, mert a gondozó-váltás és fluktáció igen gyakori ezek-

ben az intézményekben (Johnson és mtsai, 2006; Lee, 2000; Zeanah és mtsai, 2002; 

2005).

Ezen sajátos intézeti feltételek következtében a gyerekeknek kevesebb alkalmuk van 

a saját és mások perspektívájának közti diszkrepanciák megtapasztalására, emiatt késhet 

annak felismerése, hogy maguk és mások nem mindig ugyanúgy látják és értik a világot. 

A kevesebb szemtől-szembeni interakció és az egyszemélyes gondozás hiánya eredmé-

nyeképp kevés a lehetőség a közös figyelem, az intencionális kommunikáció gyakorlá-

sára, pedig feltehetőleg erre épül a mások mentális állapotainak megértése (Colvert és 

mtsai, 2008).

Mindezidáig nagyon kevés (tudomásom szerint összesen kettő: egy amerikai és egy 

angliai) vizsgálat foglalkozott intézetből örökbefogadott gyerekek tudatelméleti képes-

ségével. Mindkét vizsgálat romániai intézetekből örökbefogadott gyerekeket vizsgált, az 

amerikai vizsgálat (Tarullo és mtsai, 2007) a gyerekek 6-7 éves, az angliai (Colvert és 

mtsai, 2008) a gyerekek 11 éves korában zajlott.

A két vizsgálat eredménye hasonló volt: az intézetből örökbefogadott gyerekek rosz-

szabbul teljesítettek a hamis vélekedés feladaton, mint a vérszerinti családjukban élő gye-

rekek. Az amerikai vizsgálatban nevelőszülőktől örökbefogadott gyerekek is részt vettek, 

az ő eredményeik a két másik (intézetből örökbefogadott, ill. vérszerinti családjukban 

élő) csoport közé estek, egyiktől se különböztek szignifikánsan. A szignifikáns különbség 

az intézetből örökbefogadott és a kontroll-csoport között azután is fennmaradt, hogy el-

lenőrizték, nem a verbális képességek deficitjének tudható-e be az eltérés.
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Az angliai vizsgálatban az intézetből örökbefogadott gyerekek tudatelméleti képes-

ségét csecsemőkorban örökbefogadott gyerekekével hasonlították össze. Eredményeik 

szerint az intézetből örökbefogadottak szignifikánsan rosszabbul teljesítettek a tudat-

elméleti feladaton, mint a csecsemőkorban örökbefogadottak, és az is kiderült, hogy 

ez az eredmény nem az IQ-beli különbségekre vezethető vissza (Colvert és mtsai, 

2008). 

Ezen eredmények összhangban vannak azokkal a korábbi eredményekkel, melyek 

megkésett tudatelméleti fejlődést találtak szociális deprivációt szenvedett – és a jelenleg 

is deprivációban élő - gyerekeknél. Az intézetből örökbefogadott gyerekek vizsgálatai-

nak eredményei még ki is terjesztik a korábbi tanulságok érvényét, hiszen ezek a gye-

rekek még az után is elmaradást mutattak a hamis vélekedés teszteken, hogy kikerültek 

a depriváló környezetből és meleg otthonuk, stabil, reszponzív gondozójuk lett. Mindez 

alátámasztja, hogy a korai szociális depriváció interferálhat a kognitív reprezentációs ké-

pességek alapjainak fejlődésével.

A csoportok között talált különbségeket természetesen nem csak a tudatelméle-

ti képességekben való elmaradás magyarázhatja. A hamis vélekedés tesztek sikeres 

megoldásához további olyan kognitív képességek is szükségesek, mint például a vég-

rehajtó működés, gátlás kontroll (Bloom és German, 2000; Carlson és  Moses, 2001; 

Carlson és mtsai, 1998; 2002; Muller és mtsai, 2005; Zelazo és  Muller, 2002), melyek 

zavarai intézetben élő, illetve onnan örökbefogadott gyerekeknél gyakran fordulnak 

elő (Behen és mtsai, 2008; Hodges és Tizard, 1989a; Roy és mtsai, 2000; Tizard és 

Hodges, 1978).

2.3.2. A REPREZENTÁCIÓS FEjLŐDÉS 

A tudatelméleti képesség mellett 4-5 éves korban több további kognitív reprezentációs 

készség fejlődésében és alkalmazásában is ugrásszerű változás következik be.

Ebben az időszakban lesznek a gyerekek fokozatosan képesek a másik ember perspek-
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tívájának átvételére (Flavell és mtsai, 1981), a látszat és valóság megkülönböztetésére 

(Flavell, 1986; Flavell és mtsai, 1986), szimbolikus (mentális) reprezentációk reflektív 

koordinációjára (Dick és mtsai, 2005), valamint a másik megtévesztésére (Sodian és 

Frith, 1992; Sodian és mtsai, 1991) is.

Ezen újfajta, többféle kognitív reprezentációs képesség közel egyidőben való 

megjelenése, amelyet 4 éves kori váltásként (4-year shift) is emlegetnek (Perner és 

Lang, 2000), felveti annak a lehetőségét, hogy ezeknek a képességeknek a hátterében 

közös mechanizmus húzódik meg (Frye, 1999; Perner, 1991; Perner és mtsai, 1999). 

A tudatelméleti irodalom szerint a standard hamis-vélekedés feladatok sikeres meg-

oldása annak tudható be, hogy a gyerek képes az egymásnak ellentmondó mentális 

reprezentációk koordinálására (a gyerek reprezentációja a valóságról, szemben a má-

sik személy lehetséges reprezentációjával a valóságról) (Flavell, 1986; Wimmer és 

Perner, 1983).

Hasonló módon, a fent említett többi reprezentációs képesség egyik alapvető kompo-

nense és egyben feltétele is az, hogy a gyereknek fel kell ismernie, hogy a külső ingerek-

ről létrejött belső mentális reprezentációk megkülönböztetendők maguktól az ingerektől, 

és nem is felelnek meg egy-az-egyben ezeknek (Chandler és Sokol, 1999; Flavell, 1986; 

Flavell és mtsai, 1986; Taylor, 1988). Valamely reprezentáció utalhat több ingerre, ugyan-

akkor egy ingertárgynak több, akár ellentétes mentális reprezentációja létezhet. Ez a fajta 

„metareprezentációs” képesség (Baron-Cohen és mtsai, 1985; Wimmer és Perner, 1983) 

tehát azt is jelenti, hogy ugyanarról az ingerről vagy helyzetről kettő (vagy akár több) 

különböző reprezentációt kell külön kezelni és koordinálni.

Noha a tudatelmélet kialakulása és fejlődése tekintetében van előzménye az inté-

zetben nevelt gyerekek vizsgálatának, e populáció ezidáig egyáltalán nem jelent meg 

az egyéb (meta-) reprezentációs képességek kutatásában. Ebben a vonatkozásban tehát 

vizsgálatunk hiánypótlónak tekinthető, hiszen a kognitív fejlődés egyik sarokpontjáról 

tudhatunk meg többet a korai kapcsolati/kötődési deficit hatásainak összehasonlító 

elemzésével.
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2.4. A MINThA-jÁTÉK, MINT AZ ÉRZELEMREGULÁCIÓS
ÉS A REPREZENTÁCIÓS KÉPESSÉGEK
VIZSGÁLATÁNAK ESZKÖZE

Az intézetből örökbefogadott gyerekek érzelmi és viselkedésbeli problémáinak hátterében 

álló folyamatokról keveset tudunk. Ezek közül hipotézisem szerint (többek között) az érze-

lemregulációs és a kognitív reprezentációs képességek fejlődésének elmaradása lehet meg-

határozó jelentőségű. Ezek vizsgálhatósága komoly kihívást jelent, különösen kisgyerekek 

esetében. Egyik lehetőség a mintha-játék (pretend play) 12, melynek fejlődése szorosan kap-

csolódik a gyerekek érzelmi és kognitív kompetenciájának fejlődéséhez (Bretherton, 1984; 

Harris és mtsai, 1991; Piaget, 1962), és ezáltal lehetőséget teremt mindkettő vizsgálatára. 

A mintha-játéknak ez a „kettős természete” abban is megnyilvánul, hogy az említett 

érzelmi-, illetve kognitív komponenst hagyományosan külön-külön, egymással párhuza-

mosan vizsgálták; a fókuszt hol az érzelmek kifejezésére és szabályozására, hol pedig a 

kognitív aspektusokra helyezve. 

A pszichoanalitikus játékterápia úttörői, (Erikson 1950, 1977; Anna Freud, 1946; 

Waelder, 1933; Winnicott, 1958, 1971b) mind abból indultak ki, hogy a kisgyermekek 

játéka sokat elárul érzelmi világukról, pszichés konfliktusaikról és azon erőfeszítéseikről, 

hogy úrrá legyenek ezeken.

A pszichoanalitikus elmélet szerint a játék teszi lehetővé a gyerekek számára, hogy az 

őket foglalkoztató érzelmeket szimbolikus témákká alakítsák, amelyek így hozzáférhető-

vé válnak a racionális gondolkodás számára is. A gyermeki játék terápiás hatása is részben 

ebben gyökerezik; mai terminológiával az érzelmi élmények és tapasztalatok feldolgozá-

sa a játék során segíti az érzelemregulációt, és jobb alkalmazkodáshoz vezet (Gardner, 

1993; Sandler és mtsai, 1980). A gyermek-klinikai gyakorlatban a játék mind a diagnózis 

felállításának, azaz a tünetek és problémák megértésének, mind pedig a terápiának, azaz 

a változtatásnak is a fő eszköze. 

12 Egy feltételezett helyzet rávetítése egy valós helyzetre (Lillard, 1993).
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A mintha-játék klinikai „felhasználásával” párhuzamosan az utóbbi évtizedekben a 

kognitív fejlődéslélektan területén belül sok empirikus kutatás foglalkozott a mintha-já-

tékot játszó gyerek kognitív, társas, és nyelvi képességeivel, és jelentős tudásanyag gyűlt 

össze e területekről. Ezek a kutatások elhanyagolták azonban a mintha-játék érzelmi as-

pektusait, annak ellenére, hogy többen is (Ariel és mtsai, 1985; Piaget, 1962) az érzelem-

kifejezést vagy érzelemregulációt tartják a mintha-játék egyik központi funkciójának.

Az imént említett két megközelítéshez képest egy viszonylag új irányzat az óvodás-

korú gyerekek játék-narratíváinak szisztematikus kutatása. Ez a megközelítés (melyet a 

későbbiekben részletesen is ismertetek) egy olyan, a játék-terápia hagyományaira épí-

tő módszer, mely ugyanakkor standardizáltsága és strukturáltsága révén pszichometriai 

szempontból is értékes/értékelhető adatokat szolgáltat, és ezáltal lehetőséget teremt a bel-

ső reprezentációk, a kötődés, és a fejlődési pszichopatológia kutatására (Emde és mtsai, 

2003; Holmberg és mtsai, 2007). 

2.4.1. A MINThA-jÁTÉK ÉS KOGNITÍV REPREZENTÁCIÓS
FEjLŐDÉS

Leslie (1987) volt az első szerző, aki a mintha-játék problémáját összekapcsolta a kognitív 

reprezentációs képességek, s ezeken belül is a tudatelmélet kialakulásának elméleti kérdései-

vel. Markáns véleménye szerint a mintha-játék 18-24 hónapos kor körüli megjelenése már a 

tudatelmélet, vagyis a metareprezentációs kapacitás első jeleként értelmezendő.

Ezt az elképzelést sokan vitatják ugyan (Harris és Kavanaugh, 1993; Lillard, 1993; 1996; 

Perner, 1991), mára azonban a mintha-játék valamint a fejlődő tudatelmélet és reprezentációs 

képességek kapcsolatának vizsgálata mindenképpen központi tudományos problémává vált.

Számos vizsgálat igazolta, hogy a mintha-képesség több más fontos kognitív képes-

séggel is szorosan összefügg, ilyen többek között a szociális referencia (Lillard, 2002), 

az intenciók tulajdonítása (Harris és Kavanaugh, 1993), valamint a valóság és látszat 

elkülönítése (Flavell és mtsai, 1986).
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A mintha-játék mai kutatói között (Harris és Kavanaugh, 1993; Kavanaugh és Harris, 

2003; Leslie, 1987; Lillard, 2002; Perner, 1991) általános konszenzus, hogy a játszó gyer-

mek kettős orientációt tart fenn a világgal.  A játéknak megfelelően „átalakítja” ugyan a 

valós világ bizonyos elemeit, aspektusait, ugyanakkor ezek a képzeletbeli átalakítások 

nem befolyásolják a gyermek kapcsolatát a valóságos világgal. 

A valóság és a valóságtól eltérő mentális reprezentáció (mintha-világ) elkülönítésének 

és együttes kezelésének a képességét nevezik karanténnak (quarantine) (Lillard, 1993; 

2002). A mintha és valóság elkülönítésének kérdése más elméletalkotókat is foglalkozta-

tott, így például Bateson (1956) hívta fel először a figyelmet arra, hogy a minthának sa-

játos keretet szolgáltat az a metakommunikatív üzenet, hogy „ez játék”. Leslie (1987) az 

elkülönítést lehetővé tevő mechanizmust levezi „lekapcsolás”-nak (decoupling)13, Harris 

és Kavanaugh (1993) pedig „címkézésnek” (flagging)14. Leslie (1987) kifejti továbbá, 

hogy a szülők gyerekeik számára azáltal segítik elő a „lekapcsolást”, azaz a mintha-, 

illetve a valóságos kontextusból származó információk elkülönítését a mintha-játék so-

rán, hogy „megjelölik” cselekedeteiket. Ilyen „jelölő” lehet egyszerűen a szülő mosolya, 

vagy pedig eltúlzott gesztusai, speciális intonációja. Mindez tehát arra figyelmezteti a 

gyereket, hogy a megfigyelt szülői viselkedést ne elsődleges szinten interpretálja (lásd a 

jelölés, mint osztenzív jegy, 2.2.2.2. alfejezet)

2 éves kor körül még elég diffúz a határ valóság és játék között, különösen magas érzelmi 

töltöttségű, ijesztő témák esetén (Bretherton, 1989; Lillard, 2003). Később a gyerekek egyre 

ügyesebbek lesznek a valóság-mintha határ fenntartásában, ám mindig ott marad az össze-

mosás lehetősége, (akár felnőttkorban is): erős negatív érzelmek hatására a gyerekek gyak-

ran feladják a narrátor szerepét, és maguk is belépnek a történetbe (Scarlett és Wolf, 1979).

13 Leslie (1987) szerint az ún. „reprezentációs visszaélés” úgy kerülhető el, hogy a gyerek mintha-játék fi-
gyelése vagy játszása során nem elsődleges reprezentációs rendszerét „használja”, mivel azt fenntartja a va-
lós világgal folytatott interakcióra. Ehelyett az elsődleges reprezentációról készített, és az arról „lekapcsolt” 
másolatot új referenciális tulajdonságokkal látja el, és azon végzi el a különféle mentális műveleteket.
14 Ezalatt azt értik, hogy a gyermek a mintha-játék során mentális címkét illeszt a különböző kellékekhez, 
ami egyrészt a kellék valós identitásáról (pl. „ez egy pálcika”), másrészt mintha-identitásáról (pl. „ez egy 
mintha-fogkefe”) tartalmaz információt. Ezt a cimkét az adott mintha-epizód mentális reprezentációjához 
illesztik (pl. “ebben az epizódban a pálcika a fogkefe”).



4�

Ahogy a gyerekek egyre ügyesednek abban, hogy magas érzelmi töltöttségű esemé-

nyeket kezeljenek a mintha-játék világában, úgy egyre tapasztaltabbak lesznek abban is, 

hogy szándékosan tegyék átjárhatóvá a játék-valóság megkülönböztetést, hogy aztán a 

valóságból vett témákkal foglalkozhassanak a játék keretein belül.

2.4.2. MINThA-jÁTÉK ÉS ÉRZELEMREGULÁCIÓ 

A mintha-játék egyik különlegessége, hogy olyan veleszületett, univerzális képesség, 

(Eibl-Eibesfeldt, 1989) amelynek, eltérően a többi veleszületett, filogenetikus adaptáci-

ótól (pl. gügyögés, kötődés stb.) nincs nyilvánvaló túlélési funkciója (Lillard, 2003.) A 

veleszületett készségekhez hasonlóan a mintha-játék is egyetemes, a világon mindenütt 

megfigyelhető, az adott helyi szokásoktól független jelenség, előre meghatározott meg-

jelenési ütemezéssel (18-24 hónapos korban) alakul ki. Ugyanakkor nincs általánosan 

elfogadott elmélet amely megmagyarázná a mintha-játék adaptív szerepének „rejtélyét”. 

A rejtély abban áll, hogy a gyermekek feladata az őket körülvevő világhoz való mind ha-

tékonyabb alkalmazkodás – ugyanakkor a mintha-játék során éppenhogy az elszakadást 

gyakorolják a külvilág konkrét körülményeitől, adottságaitól.

Épp ezért olyan izgalmas tudományos probléma a mintha-játék funkciójának a kér-

dése. Az ezt a kérdést feltevők leggyakrabban arra a következtetésre jutnak, hogy a 

mintha-játék fő funkciója az érzelemreguláció, illetve az erre való szocializáció biz-

tosítása.

Piaget (1962) úgy véli, hogy a mintha-játék teszi lehetővé a gyerek számára, hogy a 

valóság egy módosított verzióját akár örömszerzés céljából reprodukálja, akár abból a 

célból is, hogy így „javítson ki” egy kellemetlen élményt.

Erikson (1977) elgondolásai hasonlóak Piaget megközelítéséhez. Szerinte a gyermek 

a játék során válik képessé arra, hogy kezelje és uralja a valóságot, elsősorban annak az 

intrapszichés és interperszonális érzelmi konfliktusait. 

Napjainkban Ariel (2005; Ariel és mtsai, 1985) – ő már az érzelemreguláció kifejezést 
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is alkalmazva a jelenségre – az érzelmi állapotok szabályozását és modulációját tekinti a 

mintha-játék elsődleges funkciójának.

A mintha-játék a társas-érzelmi fejlődés terepe, többek között azáltal, hogy lehetősé-

get teremt a legkülönfélébb érzelmi tapasztalatokra és érzelemkifejezésekre (Bretherton, 

1989). A fejlődéslélektani kutatások szerint szoros kapcsolat áll fenn a mintha-játék és 

az általános érzelmi fejlődés között (Bornstein és  Tamis-Le Monda, 1995; Bretherton, 

1989; De Lorimier és mtsai, 1995; Fein, 1989).

Fein (1989) hangsúlyozza, hogy a mintha-játék az érzelemreguláció tanulásának fontos 

szocializációs kontextusa lehet. A szó szerinti értelmezés meghaladásával a mintha-játék 

olyan kontextus, melyben a gyerekeknek lehetőségük van a magas érzelmi arousallal járó 

élmények megjelenítésére, feldolgozására, és akár módosítására. Bretherton és Beeghly 

(1989) amellett érvel, hogy a mintha-játék egy olyan egyedi közeg, mely kiválóan alkal-

mas arra, hogy a gyerekek egy biztonságos környezetben tanuljanak érzelmeikről, hiszen 

a játék tulajdonképpen végtelen számú személyiség és érzelmi tevékenység megtapaszta-

lására teremt lehetőséget.

2.4.3. AZ ÉRZELEMREGULÁCIÓS KÉPESSÉG VIZSGÁLATA
A MINThA-jÁTÉK KONTExTUSÁBAN

Ugyan elfogadott az a nézet, hogy a mintha-játék az érzelemreguláció fontos eszköze 

és gyakorlóterepe, nem egyértelmű, hogy hogyan lehet vizsgálni a játékon keresztül az 

érzelemregulációs képességet.

Két, egymástól eltérő elképzelés fogalmazható meg arra vonatkozólag, hogy miként 

nyilvánul meg az érzelemreguláció a mintha-játék kontextusában (Bretherton, 1989). 

Az egyik hipotézis szerint a mintha-játék az érzelmileg felkavaró történések kimenetele 

köré szerveződik (Warren, 2003a). Ennek alapján gyakori módszer a negatív események 

játékon belüli meg-, illetve feloldását vizsgálni, mint az érzelemregulációs képességek 

mutatóját. Erre példa Rosenberg (1985) vizsgálata (idézi Bretherton, 1989), aki gyerekek 
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szociodramatikus játékának minőségét és tartalmát vizsgálta és vetette össze a szociális 

működés különböző, korábbi és egyidejű mutatóival és a korábbi kötődési biztonsággal. 

Eredményei szerint a biztonságosan kötődő gyerekek abban különböznek a bizonytalanul 

kötődőktől, hogy pozitív feloldást tudnak találni negatív témák esetén is, ahelyett, hogy 

kényszeresen olyan negatív témákkal foglalkoznának, melyekhez nem tudnak kitalálni 

vagy elfogadni pozitív megoldást. 

Ezzel az elméleti megközelítéssel és eredménnyel ellentétes az a megfigyelés, hogy 

a természetesen előforduló mintha-játék kontextusában az érzelmileg felkavaró negatív 

helyzetek csak ritkán oldódnak meg (Bretherton, 1989; Fein, 1989). Bretherton (1989) 

ebből arra következtet, hogy a konfliktus érzelmi feloldása nem szükségszerű kimene-

tele a mintha-játéknak minden gyerek számára. Bizonyos gyerekek játékuk során ismé-

telten eljátszanak negatív eseményeket azok látszólag sikeres feloldása nélkül is. Fein 

(1989) is amellett érvel, hogy a mintha-játék nem az érzelmileg felkavaró helyzetek 

kimenetele köré szerveződik, hanem elsősorban az érzelmileg jelentős eseményekhez 

kapcsolódó arousal szabályozásával, az események megközelítésével és értékelésével 

lehet kapcsolatos. Eszerint egy adott konfliktus megoldásánál jobban tükrözi a gyere-

kek érzelemregulációs képességeit az, hogy mennyiben tudják fenntartani a mintha-já-

tékot még a stressz-keltő helyzetek és tartalmak előfordulása, azaz az érzelmi feszült-

ség növekedése után is.

Golomb és Galasso (1995) valamint Fein (1989) szerint azok a gyerekek tudnak to-

vább játszani valamely negatív történést is tartalmazó játékot, akiknek fejlettebbek az 

érzelemregulációs képességei.

Galyer kutatási eredményei (Galyer és Evans, 2001) szerint is az különböztette meg 

egymástól a fejlett, illetve fejletlen érzelemregulációs képességekkel rendelkező gyere-

keket (azokat, akik a mindennapi élet során is jobban tudták szabályozni érzelmeiket, 

szüleik és a pedagógusok szerint), hogy folytatták-e vagy inkább abbahagyták a játékot 

valamely negatív téma előkerülése után. A negatív esemény feloldásának gyakorisága 

ugyanakkor nem volt alkalmas a két csoport megkülönböztetésre. A korábbi megfigyelé-
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sekkel összhangban a vizsgálati helyzetben a gyerekek kevesebb, mint fele válaszolt oly 

módon, hogy az feloldotta a negatív eseményt.

Fein (1989) a következőképp magyarázza azt a kérdést, hogy vajon miért a játék foly-

tatása, és nem a probléma-megoldás áll kapcsolatban a mindennapi érzelemregulációs 

képességekkel: szerinte az érzelmi arousal megtapasztalásának folyamata, és az a képes-

ségünk, hogy ezt a társas interakciók során szabályozni tudjuk, jobban általánosíthatók a 

valódi élethelyzetekre, mint a probléma-megoldás gyakorlata.

Ennek megfelelően Ariel (2005, Ariel és mtsai, 1985) egyfajta érzelemreguláció-

nak tekinti azt is, amikor a gyerek játék közben ide-oda mozog a különböző érzelmi 

intenzitású helyzetek között, hogy egy érzelmileg tolerálható szinten fenn tudja tartani 

a játékot. Ha sokáig marad érzelmileg túl intenzív szinten, az rombolólag hat a játékra, 

ha viszont csak alacsony érzelmi intenzitású élményeket tud mozgósítani, a játék rövid 

és sivár lesz. 

2.4.3.1. A játék-narratívák kutatása

A mintha-játék keretein belül megvalósuló érzelemreguláció kutatásának másik módja 

a gyermeki narratívák kutatása. Több kidolgozott módszer is létezik, a leggyakrabban 

és legszélesebb körben használt azonban a 90-es években kidolgozott MacArthur Story 

Stem Battery (MSSB) (Emde és mtsai, 2003).  

Az MSSB olyan nyitott-végű történet-kezdeményekből áll, melyek lehetőséget te-

remtenek többféle koherens megoldásra, és így segítenek megismerni és megérteni a 

gyerekek társas-érzelmi világukról alkotott reprezentációit. Ezek, a játékbabák haszná-

latával dramatikusabbá és konkréttá váló élénk, eleven történet-kezdemények „indítják 

be” a gyerek narratív válaszát. Minden egyes történet-kezdet egy olyan kapcsolati, ér-

zelmi, vagy morális konfliktust mutat be, amelyik egy kritikus ponton kulminálódik. A 

gyerekek feladata, hogy ettől a ponttól folytassák és fejezzék be a történetet. Az, hogy 

a történetet babákkal játsszák el, lehetővé teszi, hogy a gyerek távolságot tudjon tartani 
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olyan eseményektől, amelyek túlságosan traumatikusak vagy érzelmileg megterhelőek 

lennének.

Az MSSB-re adott válaszokat több szempont alapján lehet kódolni és értelmezni. Fon-

tos egyrészt a válaszok tartalma, tematikája, ám emellett kiemelt jelentőségű a válaszok 

(narratív) struktúrája15, hiszen az, hogy valaki milyen módon közöl valamit konfliktusairól 

és kapcsolatairól, az legalább olyan fontos, mint maga az, amit közöl (Main, 1991; Main 

és mtsai, 1985; McCrone és mtsai, 1994; Oppenheim és Waters, 1995; vanIJzendoorn, 

1995; Waters és mtsai, 1998).

Míg a narratívák tartalma elsősorban arra világít rá, hogy az illető milyennek észleli 

a világot, milyen a kapcsolatainak affektív tónusa, milyen elvárásai vagy tapasztalatai 

vannak a kapcsolatokkal, interakciókkal kapcsolatban (Crittenden, 1990; Oppenheim 

és mtsai, 1997; Waldinger és mtsai, 2001), addig a narratív struktúra inkább azt mutatja 

meg, hogy az egyének hogyan dolgozzák fel és szervezik a közeli kapcsolatokra vonat-

kozó, érzelmileg telített információkat (Main, 1991; Main és mtsai, 1985; McCrone és 

mtsai, 1994; Sher-Censor és Oppenheim, 2004). A negatív, érzelmileg felkavaró hely-

zetekről való beszámolók, történetek koherenciája különösen fontos, mert arra világít 

rá, mennyire dolgozta fel az egyén az adott érzelmi konfliktust (Fivush és mtsai, 2003; 

Solomon és mtsai, 1995).   

Ennek jelentőségét a klinikum is felismeri: sok gyerek számára a terápia nem más, 

mint erőfeszítés arra, hogy a terapeutával közösen érzelmileg koherens narratívákat hoz-

zanak létre konfliktusos és kaotikus élményeikből (Slade, 1994).

A gyermeki játék-narratívák vizsgálatait összefoglalva elmondható, hogy a nehéz, túl-

15 A gyermeki narratívák tanulmányozásakor a kutatók sokat merítettek a Felnőtt Kötődési Interjú (AAI, Main 
és mtsai, 1985) használatával kapcsolatos eredményekből és megállapításokból. Az MSSB és az AAI között 
nagyon sok hasonlóság van: mindkettő interjú-technika, ahol azt kell megfontolni, mit csinálna/csinált az 
illető olyan érzelmileg felkavaró, ám mégis mindennapi gyerekkori helyzetekben. Végső soron mindkét mód-
szer a válaszadó azon képességét vizsgálja, hogy működnek érzelemregulációs képességei a helyzetnek való 
megfelelés során, azaz hogy mennyiben képes egy érzelmileg kiegyensúlyozott és koherens történetet elő-
adni, majd lezárni oly módon, ami valamiféle megoldását/feloldását jelenti egy, a családi életben előforduló 
dilemmának. Mind az AAI, mind az MSSB használatakor megfigyelhetők olyan válaszadási jellegzetességek, 
melyekre érzelmek túlzott regulálása (szorongó-elkerülő), vagy éppen nem-hatékony szabályozása jellemző 
(elárasztott-belemerülő), és előfordul továbbá az ún. dezorganizált szabályozás. 
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ságosan megterhelő tapasztalatokra (bántalmazás, hosszú szeparáció stb.) tipikusan két-

féleképpen reagálnak a gyerekek (Solomon és George, 1999). 

Vannak gyerekek, akiket elárasztanak a kellemetlen érzelmek és emlékek (Blatt, 

1995; Futh és mtsai, 2008). Ezeknek a gyerekeknek a sérülékeny és kevéssé integ-

rált reprezentációi, intenzív belső konfliktusaikkal együtt azt eredményezik, hogy nem 

tudnak koherens narratívákat produkálni. Ez a védekezési stílus konfliktusos és kao-

tikus narratívákat eredményez, tehát a történetvezetésbe traumatikus események (sze-

parációs témák, halál stb.) alig asszimilált aspekusai türemkednek be szüntelen. Az 

ilyen válaszokat adó gyerekek nem, vagy csak alig tudják kontrollálni az eseményeket 

a történetek során. 

Mások inkább megpróbálják kizárni a fájdalmas információkat a tudatukból, és el-

nyomni az intenzív érzelmi élményeket (Bowlby, 1980; Bretherton, 1990; Cassidy, 

1994), aminek eredményeképp közeli kapcsolataikról csak szegényes narratívák állnak 

rendelkezésre (McCrone és mtsai, 1994; Solomon és George, 1999), így játékuk gá-

tolt és sivár. Ezeknek a gyerekeknek ez a mélyen gyökerező és rugalmatlan stratégia 

az egyetlen eszközük, amivel megakadályozhatják, hogy a számukra elfogadhatatlan, 

rémisztő tartalmak elárasszák a tudatukat. Mikor azt mondják, hogy „nem tudnak gon-

dolkodni”, „nem tudnak semmit kitalálni”, az lehet pusztán viselkedéses ellenállás, de 

jó eséllyel valóban azt közlik, amit átélnek.

Ez a fajta stratégia megkönnyíti ugyan az érzelmi distressz elviselését, ám nem kedvez 

a szociális működésnek, mert akadályozza mind az információfeldolgozást, mind az ér-

zelmi arousal adaptív szabályozását.

Szépen illusztrálja a fiziológiai és érzelmi reguláció, valamint a játék-narratívák jel-

legzetességeinek összefüggését az a kutatás, melynek keretében az MSSB teszt felvétele 

alatt rögzítettek bizonyos pszichofiziológiai válaszokat is (Bar-Haim, és mtsai, 2004).  

Azoknak a gyerekek, akik dinamikus vágusztónus szupressziót mutattak az érzelmileg 

telített történetek során, a történetei koherensebb voltak, és kevesebb negatív érzelemre 

utaló tartalom fordult elő bennük.
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A narratíva struktúrájának és tartalmának együttes elemzése és értelmezése is értékes 

adatokat szolgáltathat a fentieket illetően.

Jó példa erre von Klitzing és munkatársainak (2000) vizsgálata, akik az agresszív tar-

talmak és az inkoherens történetvezetés együttes előfordulását követték figyelemmel. A 

szerzők abból indultak ki, hogy az agresszív témák előfordulása egy narratívában nem 

feltétlen „aggasztó” jel, hiszen agresszió és más negatív érzelmek gyakran szükségesek 

egy konfliktusos helyzet megoldásának ábrázolásakor. Klinikai gyakorlatukra is hivat-

kozva ugyanakkor hangsúlyozzák, az agresszió és az inkoherencia együttes előfordulása 

fokozottan intő jel: érzelemregulációs zavarra, illetve olyan feldolgozatlan belső konflik-

tusokra utal, amik viselkedészavarokhoz vezethetnek. Von Klitzing és munkatársainak 

(2000) vizsgálata alátámasztotta ezt a feltételezést. 

Az MSSB módszerrel a fejlődési pszichopatológia széles területét lehet vizsgálni. 

A legtöbbet a bántalmazott gyerekek pszichés jellegzetességeit, problémáit vizsgálták 

(Buchsbaum és mtsai, 1992; Mackfie és mtsai, 1999, 2001; Toth és mtsai, 1997, 2000; 

Waldinger és mtsai, 2001), de rendkívül sok vizsgálat történt a különféle viselkedészava-

rok (Warren és mtsai, 1996; Zahn-Waxler és mtsai, 1994), és kötődési zavarok (Bretherton 

és mtsai, 1990; Oppenheim és Waters, 1995; Sher-Censor és Oppenheim, 2004) területén 

is. Emellett az MSSB jól a használható mind a klinikai munkában (Warren, 2003a), mind 

pedig intervenciók hatékonyságának vizsgálatakor (Robinson és mtsai, 2000).

Témám szempontjából kiemelkedően fontosak azok a vizsgálati eredmények, melyek a 

viselkedészavarok és az MSSB kódok között találtak összefüggést, s ezzel a módszer kül-

ső validitását erősítik. Ezek alapján kijelenthető például, hogy szignifikáns korreláció áll 

fenn a destruktív tartalmak és a szülők, illetve tanárok által kitöltött Gyermekviselkedési 

Kérdőív problémaskálái között (Warren és mtsai, 1996), illetve a szorongásos tartalmak, 

valamint szülők és tanárok beszámoló szerint jelenlevő szorongásos és internalizáló tüne-

tek között (Warren és mtsai, 2000). A proszociális témák előfordulása, valamint a narratív 

koherencia negatívan korrelál az externalizáló viselkedészavarok számával (Oppenheim 

és mtsai, 1997).
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2.4.4. A MINThA-jÁTÉK VIZSGÁLATA INTÉZETI
DEPRIVÁCIÓT MEGÉLT GYEREKEKNÉL

Bár a mintha-játékra való képesség, és annak fejlődése mind a kognitív fejlődéslélek-

tannal, mind a korai társas kapcsolatokkal és érzelmi fejlődéssel foglalkozó kutatók ér-

deklődésének középpontjában áll, furcsa módon nagyon kevéssé tanulmányozták ezt a 

fejlődési tényezőt olyan gyerekeknél, akik korai deprivációt szenvedtek el.  

Tudomásom szerint mindezidáig összesen két vizsgálat foglalkozott ezzel a témával.

Kreppner és munkatársai (1999) Romániából 6 hónapos koruk előtt illetve azután 

örökbefogadott gyerekek mintha-játék viselkedését hasonlították össze angol (szintén 6 

hónapos kor előtt) örökbefogadott gyerekekével. 

A 10 perces mintha-játék vizsgálatban azt rögzítették, hogy a gyerek mennyire kezde-

ményezett mintha-játékot vagy volt bevonható abba (szemben más típusú játékkal), és a 

továbbiakban a magányos és társas szerepjátékot kódolták abból a szempontból, hogy a 

gyerek láthatóan mennyire élvezte a játékban való részvételt. 

Eredményeik szerint az angol és román gyerekek viselkedése között szignifikáns kü-

lönbség volt megállapítható: előzőek gyakrabban vettek részt mintha-játékban, gyak-

rabban játszottak interaktív szerep-játékot, többet utaltak mások mentális állapotaira és 

mindemellett jobban is élvezték a játékot. Ezek a különbségek nem voltak kapcsolatba 

hozhatók a kognitív, illetve a verbális fejlettséggel. A kutatók ugyanakkor nem tudták 

bizonyítani hipotézisüket, miszerint a játék során a viselkedésben megnyilvánuló egyéni 

különbségek kapcsolatba hozhatók lennének a depriváció hosszával vagy egyáltalán a ko-

rai intézeti gondozással. Bár nem volt szignifikáns a különbség, azért kimutatható volt az 

a tendencia, hogy a későn örökbefogadott gyerekek kevesebb mintha-játékot játszottak. 

Kreppner és munkatársai azzal magyarázzák a hipotézisnek ellentmondó eredményeket, 

hogy a mintha-játék vizsgált típusa erősen kötődhet a szocio-emocionális fejlődés egyéb 

aspektusaihoz, amit itt nem kontrolláltak. Véleményük szerint a másik lehetőség az, hogy 

a használt mérőeszköz nem elég érzékeny ahhoz, hogy különbséget mutasson ki a külön-

böző fokú deprivációt megélt gyerekek játéka között.
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Steele és munkatársai (Steele és mtsai, 2003; 2007; 2008) vizsgálatsorozatukban örök-

befogadó anyák kötődési reprezentációját vizsgálták Felnőtt Kötődési Interjúval közvet-

lenül azt megelőzően, hogy örökbefogadtak volna korábban bántalmazott idősebb (4-8 

éves) gyermeket. A gyerekek játék narratíváit 3 hónappal az örökbefogadás után vizs-

gálták16 először, majd a következő évek során újabb vizsgálatokkal követték nyomon a 

változásokat.  Eredmények szerint szignifikáns hatása van az anyák kötődési reprezentá-

ciójának örökbefogadott gyermekük játék-narratíváira: 

Három hónappal az örökbefogadás után az „elkerülő”17 (dismissive) anyák által örök-

befogadott gyerekek narratíváiban több agresszív tartalom fordult elő, mint az autonóm-

biztonságos anyák gyermekeinél, míg az „elárasztott” (unresolved) anyák gyerekeinél 

több olyan tartalom fordult elő, ahol a szülő gyerekként viselkedik, gyakoribb volt a fel-

nőtt szereplő agressziója, az eldobásos vagy kidobásos tartalom, valamint kevesebbszer 

fordult elő a gyerekszereplő részéről a hatékony konfliktusmegoldás.

Két évvel az örökbefogadás után újra vizsgálták a gyerekek narratíváit, és a kódolás 

során bizonyos tartalmakból két, egymástól jól elkülöníthető és konzisztens skálát alakí-

tottak ki: a „dezorganizáció” és a „bizonytalanság” skáláit. Eredményeik szerint azoknál 

a gyerekeknél, akiknek legalább az egyik örökbefogadó szülő autonóm-biztonságos volt 

a  Felnőtt Kötődési Interjúban, kevesebb bizonytalanságra, szorongásra utaló téma fordult 

elő. Másik eredményük az erősen szignifikáns negatív korreláció volt a szülői bizonyta-

lanság és a gyermeki narratívákban megjelenő dezorganizáció mértéke között.

16 Bizonyos történetek az MSSB-ből származtak, mások az ahhoz nagyon hasonló Hodges (Hodges és 
mtsai, 2003) által kidolgozott Story Stems Assessment Profile-ból.
17 Az elkerülő személyek narratíváira a tagadás és elfojtás jellemző.
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3. CÉLKITŰZÉSEK

3.1. MEGjEGYZÉSEK, KRITIKÁK A KORÁBBI
KUTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN

A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek érzelmi és szociális problémáinak hátteré-

ben többféle tényező és folyamat áll. Jelen vizsgálat célja ezek közül az érzelemreguláci-

ós képességek, és az ezekkel összefüggő kognitív reprezentációs képességek vizsgálata, 

mivel ezen képességek alapvető feltételei a pszichés egészségnek, a hatékony társas mű-

ködésnek. 

Az érzelemregulációs és reprezentációs képességek fontos kapcsolódási területe a 

gyermeki mintha-játék, melynek fejlődése szorosan kapcsolódik mind a gyerekek szoci-

ális-érzelmi, mind pedig kognitív kompetenciájának fejlődéséhez. A mintha-játék ezáltal 

lehetőséget teremt mind a kognitív reprezentációs, mind az érzelemregulációs fejlődés 

vizsgálatára. Bár a mintha-játék fejlődése a kognitív fejlődéslélektannal és a korai társas 

kapcsolatokkal foglalkozó kutatók érdeklődésének középpontjában áll, mindezidáig alig 

tanulmányozták olyan gyerekeknél, akik korai deprivációt szenvedtek el.

Bár nagyon sok nemzetközi vizsgálat foglalkozott az intézetben élő, illetve onnan 

örökbefogadott gyerekek fejlődésével, ezek a vizsgálatok sajnálatos módon szinte telje-

sen elhanyagolták érzelemregulációs és reprezentációs fejlődés területét. Az a kisszámú 

vizsgálat is, ami ezen területeken folyt, szinte kizárólag olyan viszonylag elnagyolt és 

nem feltétlen objektív (kérdőíves) mérőmódszereket használt, melyek megítélésem sze-

rint kevéssé visznek csak közelebb a problémák valódi felismeréséhez és megértéséhez.

Magyarországon, bár évente mintegy 600-1500 3 év alatti gyermek él gyermekott-

honban (forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Statisztikai Évkönyv, 1998–2006), 

illetve mintegy 320-450 országon belüli, nem-házastársi örökbefogadás történik évente a 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyilvántartása szerint, még egyetlen olyan kutatás 

sem zajlott, ami akár a gyermekotthonokban élő, akár az örökbefogadott gyerekek pszi-

chológia felmérését, vizsgálatát tűzte volna ki céljául.
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Fontos továbbá kiemelni, hogy a nemzetközi kutatásokban szinte kizárólag olyan gye-

rekeket vizsgáltak, akik egyes kelet-európai, vagy volt szovjet tagköztársaságok, illetve 

bizonyos fejlődő országok szélsőségesen elhanyagoló intézeteiben élnek, illetve ezek-

ből kerültek nyugat-európai vagy észak-amerikai örökbefogadó családokhoz. A súlyos és 

komplex deprivációt átélt gyerekek vizsgálatakor pedig komoly problémát jelent mind az 

eredmények értelmezése, mind pedig általánosíthatósága.

Vizsgálatom ebből a szempontból is újszerű: a magyar gyermekotthonokban élő gye-

rekek „csak” társas-érzelmi deprivációt tapasztaltak meg, így az esetleg kapott eredmé-

nyek könnyebben kiterjeszthetők a gyermekbántalmazás, a kötődési zavarok, fejlődési 

zavarok, a gyermekpszichiátria stb. más területeire.

3.2. KÉRDÉSFELTEVÉSEK ÉS hIPOTÉZISEK
 

3.2.1. A REPREZENTÁCIÓS FEjLŐDÉSRE VONATKOZÓ
KÉRDÉSFELTEVÉSEK ÉS hIPOTÉZISEK

A specifikus hipotézisek a tudatelméleti és a szimbolikus reprezentációs (akció pantomim) tesz-

tek eredményeire vonatkoznak, melyek ismertetését lásd a 4.2.1.1. és 4.2.1.2. alfejezetekben.

1.  A tudatelméleti képesség fejlődésére vonatkozóan két markáns álláspont ismeretes: 

az egyik álláspont szerint a korai kapcsolatok és gondozás minősége, valamint a kö-

tődés meghatározza, ill. jelentősen befolyásolja a tudatelmélet fejlődését és kibom-

lását. A másik elképzelés szerint a tudatelméleti képesség egy olyan veleszületett, 

szociális-kognitív adaptáció, melynek fejlődése meghatározott, életkorhoz kötött 

utat követ18 (lásd 2.3.1. alfejezet). jelen vizsgálat fontos célkitűzése annak meg-

18 A későbbiekben még jelentős lesz, hogy noha e második megközelítés szerint a tudatelméleti képesség 
és a korai tapasztalatok között nincs szükségszerű összefüggés, mégis, az ún. „forró”, érzelmi feszültséggel 
járó helyzetekben a tudatelmélet hatékony és funkcionális használatát jelentősen hátráltathatják bizonyos 
diszfunkcionális gondozói környezetek.
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állapítása, hogy e két álláspont közül melyik igazolható a gyermekotthonból 

családba kerülő gyermekek tudatelméleti képességeinek összehasonlító felmé-

résével. 

2.  A kognitív reprezentációs fejlődés egy másik mutatója, hogy a gyerek mennyire 

képes szimbolikus reprezentációk koordinációjára (lásd 2.3.2. alfejezet). Kér-

dés, hogy a szimbolikus reprezentációk koordinációjának fejlődése pusztán 

életkori éréshez kötődő folyamat-e, vagy befolyásolják a korai tapasztala-

tok is?

3.  Míg a fenti két kérdés a kognitív reprezentációs képességek alkalmazásának ún. 

„hideg”, érzelmektől mentes helyzeteire vonatkozik, addig a mindennapi életben 

ezeket a képességeket leginkább érzelmileg telített társas interakciókban kell hasz-

nálni. Mivel érzelmileg feszült (ún. „forró”) helyzetben nehezebb fenntartani a vi-

lágról alkotott kettős reprezentációs rendszert (lásd 2.4.1. alfejezet), és hatékonyan 

alkalmazni a tudatelméleti képességet (lásd 2.3.1.) hipotézisem szerint az életük 

első hónapjaiban intézetben nevelt gyerekeknél egyrészt kevesebb mentális 

állapotra való utalás fordul elő a mintha-játék során, másrészt gyakoribb a 

mintha-valóság határvonal összemosása: mintha-játék epizódok során több-

ször „zökkennek ki” a mintha-kontextusból, illetve gyakrabban „törnek be” 

valóságos elemek a játékukba.  

3.2.2. ÉRZELEMREGULÁCIÓRA VONATKOZÓ
KÉRDÉSFELTEVÉSEK ÉS hIPOTÉZISEK

Általános hipotézisem szerint azok a gyerekek, aki életük első (minimum) 6 hónapját cse-

csemőotthonban töltötték, fejletlenebb érzelemregulációs képességgel rendelkeznek, és nem 

tudják a mintha-játék adta lehetőségeket hatékonyan használni érzelemregulációs célokra.

Mivel az érzelemreguláció többféle készség együttese, többféle specifikus hipotézis 

fogalmazható meg ezekre vonatkozóan.
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Specifikus hipotézisek 

(a MacArthur Story Stem tesztre vonatkoznak, melynek részletes ismertetését lásd a 

4.2.1.3. alfejezetben)

A narratívák tartalmi elemzése betekintést enged a gyerekek saját magukról, fontos másokról 

és a kapcsolatokról alkotott belső reprezentációiba, az interakciókról való tapasztalaiba és 

elvárásaiba, a struktúra (koherencia) elemzése pedig az érzelemreguáció módjára, hatékony-

ságára, az információ szervezésének jellegére világít rá (lásd 2.4.3. alfejezet).

Feltételezésem szerint a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeknek több érzelmi 

problémájuk van: gyakrabban élnek át intenzív negatív érzelmeket és ezeket nem tudják a 

helyzetek elvárásainak megfelelően hatékonyan szabályozni. Ez a nehézség a MSSB több 

mutatója mentén jelentkezhet:

A kevésbé hatékony és adaptív érzelemregulációs képességek mind alul-, mind túlsza-

bályozásban is megmutatkozhatnak, így

4.  A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek játék-narratívái kevésbé ko-

herensek, mivel érzelmi feszültségeiket nem tudják hatékonyan szabályozni.           

A megterhelő, fel nem dolgozott élmények, indulatok és az intenzív belső konfliktu-

sok eredményezik a kaotikus, inkoherens narratívákat.

5.  A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeknél gyakrabban fordulnak elő 

érzelmileg szegényes, sivár narratívák.   

A fájdalmas élményekkel szembeni másik védekezési mód azok kizárása a tudatból, 

aminek eredményeképp a gyerekek szegényes, sivár, gátolt narratívákat tudnak csak 

produkálni.

6.  Mivel a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek érzelmi feszültségeiket 

nem tudják hatékonyan kezelni, narratíváikban több hárítás fordul elő. 

7.  A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek történeteiben több a feldolgo-

zatlan agresszióra, indulatra utaló tartalom.
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8.  A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek történeteiben gyakoribb az ag-

resszió alacsony narratív koherencia kontextusában. 

 Mint az von Klitzing és munkatársai (2000) mind klinikai gyakorlatukra, mind gyer-

meki narratíva-vizsgálatukra is hivatkozva hangsúlyozzák, az agresszív tartalmak in-

koherens történetek kontextusában fokozottan utalnak feldolgozatlan belső konfliktu-

sokra, érzelemregulációs zavarra, és ebből következő viselkedészavarokra. 

Ha pusztán a narratívákban előforduló tartalmakra koncentrál a vizsgálat, nem lehet 

elkülöníteni egymástól a koherens narratíva részét képező, megfelelő helyen és időben 

alkalmazott, az adott helyzet megoldását elősegítő, akár proszociális agresszív meg-

nyilvánulásokat a megmunkálatlan, adott esetben a történetvezetést akadályozó, nem-

uralt, feldolgozatlan indulatokra utaló tartalmaktól.

Ezt a nehézséget oldja meg, ha az elemzés és az értelmezés során a narratíva struktú-

ráját is figyelembe vesszük. 

9.  A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek történeteiben több szorongásra 

utaló tartalom fordul elő. 

3.2.3. VISELKEDÉSZAVARRA VONATKOZÓ hIPOTÉZISEK 
(A Gyermekviselkedési kérdőívre (CBCL) vonatkoznak.)

10.  hipotézisem szerint a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeknél több ér-

zelmi- és viselkedészavar fordul elő.   

A nemzetközi kutatások mind azt találják, hogy az életük kezdeti időszakában in-

tézetben nevelt gyerekeknek több viselkedésproblémájuk van, mint a vér szerinti 

családjukban, illetve a csecsemőkorban örökbefogadott gyerekeknek (lásd 2.1.2.2. 

alfejezet). Mivel Magyarországon még nem történt hasonló felmérés, fontosnak 

tartottam megtudni, igaz-e ez itthon is.
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4. MÓDSZER

4.1. VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK

A vizsgálatban 90, 4 és 6 év közötti gyerek vett részt19. A vizsgálatban részt vevő gyere-

kek életkori átlaga 58,32±6,65 hónap volt.

Minden gyerek a 3 vizsgálati csoport egyikébe tartozott, minden csoportban egyenlő 

számú, 30-30 gyerek volt. 

1.  Az első csoportba olyan örökbefogadott gyerekek tartoztak, akik születésükkor20 

speciális gyermekotthonba kerültek, és ott éltek legalább 6 hónapos korukig. Csak 

olyan gyerekek szerepeltek a végleges mintában, akik már legalább 2 éve az örök-

befogadó családjukban éltek. 

2.  A második csoportba csecsemőkorban (6 hetes koruk előtt) örökbefogadott gyere-

kek tartoztak.

3.  A harmadik (kontroll) csoportba vér szerinti családjukban élő gyerekek tartoztak.21 

Az 1. és 2. csoport egymás kontrolljai is működnek, mivel a két csoportba tartozó gyere-

kek között „csak” az a különbség, hogy életük első hónapjait intézetben vagy családban 

töltötték-e. A két csoport genetikai háttere22, az esetlegesen felmerülő pre- és perinatális 

károsodások nagyságrendje és súlyossága a vérszerinti örökbeadó anyák helyzetéből adó-

dóan minden valószínűség szerint hasonlóak.

Sajnos a gyerekek túlnyomó részénél nem áll rendelkezésre semmilyen adat sem a 

vérszerinti szülőkről, sem a terhesség és a szülés lefolyásáról. Mindössze annyit tudunk, 

19 A 90 gyerek közül egy kislány már 6 éves és 2 hónapos volt a vizsgálat időpontjában, az ő esetében csa-
ládi okok miatt nem tudtunk előbb időpontot egyeztetni.
20 A gyerekek a szülészeti- illetve a csecsemőosztályról közvetlenül kerültek a gyermekotthonba. 
21 Eredetileg terveztem egy 4. csoport vizsgálatát is, meg is szereztem a szükséges engedélyeket, ám nagyon 
kevés gyerek volt, aki megfelelt a kritériumoknak. Ez a 4. a születésük óta gyermekotthonban élő gyerekek 
csoportja lett volna.
22 A szakirodalom (Howe, 1998) szerint a vér szerinti, örökbeadó szülőkre általában az átlagosnál alacso-
nyabb IQ jellemző és gyakoribbak náluk egyes pszichiátriai betegségek, személyiségzavarok.
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hogy mindannyian nem kívánt, jelentős hányaduk gondozatlan, esetleg titkolt, terhesség-

ből születtek.

Az örökbefogadás magyarországi szabályozása és törvényi háttere miatt sok esetben 

a véletlen (védőnői segítség, valamilyen alapítvány közreműködése, az adott településen 

elérhető inkubátor-program) határozza meg, hogy egy újszülött születése után közvetle-

nül örökbefogadó családba kerül, vagy pedig speciális gyermekotthonba. A továbbiakban 

a csecsemő vagy kisgyerek jogi besorolásán, a hivatali ügyintézésen múlik, mikor válik 

örökbeadhatóvá. Mindebből az következik, hogy az én mintámban, ellentétben sok kül-

földi vizsgálat mintájával, nem a már említett (lásd 2.1.1. alfejezet) szociális szelekció  

határozza meg, hogy melyik gyerek került, illetve maradt sokáig intézetben.  

A csoportok között az otthoni vizsgálat időpontjában az életkort tekintve nem volt 

szignifikáns különbség. Mivel a laborban történő vizsgálatok (IQ és szókincs-teszt) kiér-

tékelésekor a gyerekek életkorát is számításba vettük, nem kellett se arra törekedni, hogy 

a gyerekek közel egyidősek legyenek a vizsgálat időpontjában, se arra, hogy a csoportok 

életkori eloszlása megegyezzen.

A csoportok életkori eloszlását a két vizsgálati időpontban lásd az 1. és 2. táblázatban.

1. táblázat: Életkor szerinti eloszlás (hónapban kifejezve)
az első/otthoni vizsgálat időpontjában

N minimum maximum átlag szórás
gyermekotthonból örökbefogadott 30 49 74 57,77 6,97
újszülöttként örökbefogadott 30 49 70 58,07 6,52
vér szerinti családban 30 49 72 59,13 6,59
Összesen 90 49 74 58,32 6,65
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2. táblázat: Életkor szerinti eloszlás a második/labor vizsgálat időpontjában23

N minimum maximum átlag szórás
gyermekotthonból örökbefogadott 26 37 80 58,23 10,43
újszülöttként örökbefogadott 28 43 75 61,21 8,99
vér szerinti családban 29 48 83 62,10 7,53
Összesen 83 37 83 60,59 9,05

A nemek szerinti eloszlás a három csoporton belül nagyon hasonló volt (lásd 3. táblázat).

3. táblázat: Nemek szerinti eloszlás

Fiúk Lányok Összesen
Gyermekotthonból örökbefogadott 16 14 30
Újszülöttként örökbefogadott 19 11 30
Vér szerinti 15 15 30
Összesen 50 40 90

A külföldi szakirodalommal (Howe, 1998) egybehangzó (és nem meglepő) eredmény, 

hogy az örökbefogadó anyák idősebbek a vér szerinti anyáknál (átlagosan 4,1 évvel; 

t(82)=3,62; p=0,001). Az apák életkorában nem volt szignifikáns különbség a csoportok 

között. A 4. táblázatban bemutatom a szülők átlagos életkorát a vizsgálati csoportok sze-

rint, illetve a két örökbefogadott csoportot összevonva. Mindhárom csoportban voltak 

olyan gyerekek, akiket anyjuk egyedül nevelt, vagy egyedülállóként fogadott örökbe – az 

ő esetükben hiányzik az apa életkora. (5 további esetben pedig a szülők nem juttatták 

vissza nekem a kiküldött kérdőíveket, így az anya életkoráról sincs információm.)

23 7 gyerek esetében nem került sor a második (labor) vizsgálatra. Lásd 4.3. alfejezet.
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4. táblázat: Szülők életkora

gyermekotthonból 
örökbefogadott

újszülöttként 
örökbefogadott

örökbefogadott
(összesítve)

vér szerinti 
családban

anya életkora 41,67 ± 6,63
N=30

41,14 ± 6,65
N=28

41,51 ± 6,61
N=58

37,37 ± 3,81
N=27

apa életkora 43,00 ± 7,84
N=27

43,27 ± 8,05
N=26

43,21 ± 7,92
N=53

40,68 ± 6,15
N=25

4.2. VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK

4.2.1. TESzTEK 

4.2.1.1. Tudatelméleti tesztek

Két standard hamis-vélekedés tesztet (Wimmer és Perner,1983; Perner és mtsai, 1989) 

vettem fel a gyerekekkel, az eredeti teszthelyzetek kis módosításával. Ezek a tesztek arra 

alkalmasak, hogy érzelmileg semleges, ún. „hideg” helyzetekben vizsgálják a gyerek tu-

datelméleti képességét. 

A vizsgálat kezdetén a gyerekek megismerkednek Kisvakonddal, majd miután a 

Kisvakond egy időre elmegy (hogy hozzon játékokat), a vizsgálatvezető megmutat egy 

krétásdobozt a gyereknek, és megkérdezi, hogy szerinte mi van benne. Miután a gyere-

kek azt mondják, hogy kréta, a vizsgálatvezető megmutatja, hogy egy kis csoki van a 

dobozban. A csokit visszateszi a dobozba, és felteszi a kérdést: „Szerinted ha visszajön 

a Kisvakond, és megmutatjuk neki a dobozt így becsukva, ő mit fog gondolni, hogy mi 

van benne?” 

Miután a Kisvakond visszajön és megörül a csokinak, közli, hogy ő most ezt nem 

akarja megenni, inkább elteszi egy dobozba, alszik egy kicsit, és utána majd megeszi. Az 

asztalon egymás mellett van két hasonló műanyag doboz (egymástól jól megkülönböz-

tethetőek, eltérő a színük). A Kisvakond beleteszi az egyikbe a csokit (a dobozok elhe-

lyezését, és hogy melyikbe teszi a csokit, azt mindig változtattam), majd elmegy aludni. 

A vizsgálatvezető ezután szól a gyereknek, hogy az a remek ötlete támadt, hogy tegyék 
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át a csokit a másik dobozba. A gyerekek ebben örömmel segítenek. Ezután teszi fel a 

vizsgálatvezető a hamis-vélekedés kérdést, hogy „Szerinted amikor Kisvakond visszjön, 

melyik dobozban fogja először keresni a csokiját?”, majd következik a memória- (Me-

lyik dobozba tette a Kisvakond a csokit?) és a valóság-kérdése (Melyik dobozban van 

most a csoki?). 

A gyerek akkor megy át a hamis vélekedés teszten, ha mindhárom kérdésre helyesen 

válaszol. Abban a (nagyon kevés) esetben, ha memória- vagy valóság-kérdésre nem tu-

dott jól válaszolni, vagy bármi más okból nem volt egyértelmű, hogy értette a feladatot, 

(pl. nem tudta, hogy mi van a krétásdobozban) az adott feladatot nem kódoltuk le. Az ada-

tok feldolgozásánál egy összevont tudatelmélet mutatót használtam, melybe a két feladat 

átlaga került, a hiányzó, nem kódolható adatok miatt.

4.2.1.2. Szimbolikus reprezentációk tesztje

A szimbolikus reprezentációk tesztje (Dick és mtsai, 2005) azt vizsgálja, milyen mérték-

ben képes a gyerek szimbolikus reprezentációk reflektív koordinációjára. A pantomim 

feladat végrehajtása egy dinamikus cselekvés és egy szimbolikus tárgy koordinációját 

kívánja meg, ami a szimbolikus reprezentációk reflektív szintjét megelőzően nehézséget 

okoz a gyerekeknek.

Az elő-teszt során 8 műanyag tárgyat (telefon, kalapács, lapát, ceruza, pohár, kefe, 

fűrész és fogkefe) mutat be a vizsgálatvezető, és megkéri a gyerekeket, hogy azonosítsák 

a tárgyakat rámutatással. A cél az, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a gyerek ismeri 

az adott tárgyakat.

Miután a vizsgálatvezető eltette a tárgyakat, következhet a pantomim feladat. A gyerek 

feladata, hogy eljátsszák az előtesztben szereplő 8 tárgy használatát. A Kisvakond bábut 

ebben a feladatban is használtam, hogy a gyerekek neki játsszák el a tárgyak használatát, 

mivel a feladat kidolgozói is úgy találták, hogy ez a helyzet játékosabb, és jobban moti-

válja a gyerekeket.
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A gyerekek ugyanazt az instrukciót kapták minden egyes tárgyra vonatkozóan. Így pl. a 

lapátnál a következő: „Csinálj úgy, mintha lapátolnál egy lapáttal, hogy a Kisvakond ki tudja 

találni, hogy mit játszol el.” A 8 tárgy használatát véletlenszerű sorrendben kellett eljátszani. 

A kódolás során az eredeti kutatásokból átvett két alap válaszkategóriát használtam:

• Testrész-helyettesítés: a gyerek egy testrészével (leginkább ujjával) helyettesíti az 

aktuális tárgyat, vagy hozzáér az asztalhoz (pl. kalapácsolásnál), vagy saját magához 

(pl. fésülködés).

• Képzelt tárgy: a gyerek szimbolikusan reprezentálja a tárgyat, bizonyítékot szolgál-

tatva arra, hogy odaképzeli a hiányzó tárgyat.

– helyet hagy a kezében a tárgy számára

– nem érinti meg sem magát, sem az asztalt

A teszt és a kódolási rendszer kidolgozóinak instrukcióinak alapján abban az esetben, 

ha a válasz során „átmegy” egyik típusból a másikba, azt kell kódolni, ahogy befejezi a 

pantomimot. 

4.2.1.3. MacArthur Story Stem Battery (MSSB)

A mintha-játék fejezetben (2.4.3.1 alfejezet) már röviden ismertetett MSSB tesztet (Emde 

és mtsai, 2003) vettem fel a gyerekekkel. Az MSSB tesztnek nincs standardizált magyar 

változata. A teszt kidolgozói által elküldött történeteket, valamint a teszt felvételére és 

kódolására vonatkozó instrukciókat a szerzőkkel egyeztetve lefordítottam és a leírtaknak 

megfelelően használtam.

A teszt felvételére vonatkozóan részletes és pontos utasítások találhatóak a MacArthur 

Story Stem Battery Manual-ban (Holmerg és Robinson, 2001), melyeket az alábbiakban 

összefoglalok. 

A teszt felvételéhez meghatározott kellékek szükségesek: playmobil figurák (apa, 

anya, nagymama, lány-, illetve fiúgyerekek, kutya) és játékbútorok. Mind a figuráknak, 
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mind a bútoroknak annyira realisztikusak kell lenniük, hogy világos legyen identitásuk. 

Fontos, hogy a főszereplő figura mindig azonos nemű legyen a vizsgálatban éppen részt 

vevő gyerekkel. A többi kellék legyen könnyen kezelhető, de ne túl kidolgozott (hogy ne 

vonja el feleslegesen a figyelmet). A teszt felvétele során a gyerek és a vizsgálatvezető 

egymással szemben ülnek egy alacsony asztalnál, lehetőleg kettesben egy külön hely-

ségben. 

A vizsgálatvezető szerepe kiemelkedően fontos az MSSB felvétele során, így lénye-

ges, hogy még a teszt felvétele előtt jó kapcsolatot alakítson ki a gyerekkel.

A vizsgálatvezető a következő instrukcióval kezdi a tesztet: „Most történeteket fo-

gunk kitalálni és elmesélni. Mindig én fogom elkezdeni a történetet, és te találod majd 

ki, hogy hogyan folytatódjon és mi legyen a vége”. A vizsgálatvezető ezek után bemutat-

ja a „baba családot”, majd elkezdi mesélni a „Születésnap” című bemelegítő történetet, 

melyet a későbbiekben nem kódolunk. Azért születésnap a bemelegítő téma, mert ez egy 

olyan esemény története, melyet a legtöbb gyerek jól ismer. A bemelegítő történetnek 

több funkciója van. Először is, a vizsgálatban részt vevő gyerek ezen a történeten ke-

resztül értheti meg, mit is várunk tőle a következők során. A vizsgálatvezető ekkor még 

maga is segíthet a történet vezetésében, bemutatja, hogyan lehet „szerepeltetni”, „beszél-

tetni” a babákat, valamint kijelöli a határokat, melyek az egész feladat során érvényesek 

(a későbbiekben ez már nem fordulhat elő). Így pl. a gyerek számára világosnak kell 

lennie, hogy csak a vizsgálatvezető által elővezetett szereplők és kellékek szerepelnek a 

történetben (a vizsgálatvezető minden történetnél az abban a történetben szereplő babá-

kat teszi ki az asztalra, az adott történethez szükséges kellékekkel, pl. bababútorokkal, 

edényekkel ,stb. együtt). Emellett a vizsgálatvezető azt is jelzi, hogy milyen hosszú és 

mennyire kidolgozott, részletgazdag történet fér bele az idői keretekbe. 

Amennyiben a gyereknek sikerült befejeznie a történetet, vagy legalábbis aktívan 

közreműködött a befejezésben, következhetnek a további történetek. Minden történet 

elején a vizsgálatvezető elrendezi az épp szükséges kellékeket az MSSB instukciós füzet 

alapján, majd elmeséli és eljátssza a történet kezdetét a forgatókönyvnek megfelelően, 
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amit minden alkalommal azzal fejez be, hogy „Mutasd meg és meséld el, hogy mi tör-

ténik ezután.”

Az MSSB-t különböző kutatások során időnként laborban, egyetemi helységben, 

kórházi szobában vették fel, máskor meg a gyerekek otthonában. Mindkét helyszín-

választásnak megvannak a maga előnyei. Míg a labor egységes, standard környezetet 

teremt, ahol kevés a figyelmet elterelő tényező, addig az ismerős, otthoni környezet 

nagyobb biztonságot ad a gyereknek, mely segít abban, hogy egy addig ismeretlen 

felnőttel felszabadultabban tudjon játszani. Saját kutatásom tervezése során ez utóbbi 

szempontot tartottam lényegesebbnek, így a gyerekekkel saját otthonukban vettem fel 

az MSSB tesztet.

A vizsgálatvezető a történetek során mindvégig nagyon figyel, sosem ítélkezik a 

tartalommal kapcsolatban. Fontos, hogy a vizsgálatvezető lehetőleg ne avatkozzon bele 

a történetmesélésbe, tisztázó kérdésekre azonban időnként szükség van (így pl. amikor 

nem derül ki világosan, melyik szereplő mond vagy csinál valamit). Az MSSB instruk-

ciós füzet világos utasításokat tartalmaz a különféle, a tesztfelvétel során előforduló 

helyzetekre vonatkozóan (pl. amikor a gyerek további kellékeket kér egy történethez, a 

vizsgálatvezető azt mondja, hogy csak „csináljon úgy, mintha ott lenne”).

Minden történethez tartozik egy segítő kérdés, amit akkor tesz fel a vizsgálatvezető, 

ha a gyerek nem foglalkozik az adott történet központi témájával. A kódolás és értel-

mezés szempontjából fontos ugyanis, mit kezd a gyerek a történetek központi konflik-

tusával, melynek elkerülése, hárítása többféle formában is megjelenhet, a „nem tudom, 

mi történik” ismételgetésétől a kellékekkel való mechanikus játékon át a központi konf-

liktustól független narratíva meséléséig. A vizsgálatvezető a segítő kérdéssel kísérletet 

tehet arra, hogy felhívja a gyerek figyelmét a központi konfliktusra, így megbizonyo-

sodhatunk arról, milyen mértékű a gyerek hárítása. 

Ha a gyerek nem teszi egyértelművé, hogy befejezte a történetet, a vizsgálatvezető-

nek kell megítélnie, mikor tekintse azt befejezettnek (vannak a lezárást segítő kérdések, 

átvezető szövegek stb.).
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A vizsgálat lezárásaként egy levezető történetet ajánl fel a vizsgálatvezető, melynek 

témája lehetőleg egy olyan örömteli közös tevékenység, amiben a teljes család részt 

vesz, vagy amit a gyerek akar játszani. A gyerek ekkor bármelyik szereplővel vagy 

kellékkel játszhat. A levezető történet funciója, hogy a vizsgálat a gyerek számára kel-

lemes, nyugodt légkörben fejeződjön be.

Az MSSB kialakítása során nem a standardizálás volt a fő cél, hanem a teszt szel-

lemiségének vagy a történet-mesélés elősegítésének való megfelelés. Mindazonáltal 

léteznek standard instrukciók, melyeket követni kell a teszt felvétele során. 

A történetek száma, sorrendje sem feltétlen meghatározott: a különböző kutatások-

hoz elég lehet csak bizonyos történetek felhasználása, vagy épp ki kell egészíteni a 

tesztet további történetekkel. Ezt a teszt-sorozatot mindig az adott kutatás igényeihez, a 

kérdésfeltevéshez,  valamint a vizsgált populációhoz lehet igazítani. A teszt kidolgozói 

szerint (Bretherton és mtsai, 2003) az ilyen jellegű feladatok validitása azon múlik, 

hogy 1) mennyire jól vannak megírva a forgatókönyvek, 2) mennyire jól veszik fel, 3) 

milyen elemzést használnak, és 4) milyen külső korrelációkra derül fény.

Ennek az elvnek a szellemében vizsgálatom során az eredeti 14 történetből 10-et 

használtam, és ezek mellé kiválasztottam kettő további, enyhén félelem- és szorongás-

keltő történetet („Ijesztő kutya” és „Szörny a sötétben”). Ezeket a történeteket szerzőik 

(Warren és mtsai, 1993) kifejezetten az érzelemreguláció és a szorongás vizsgálatára 

dolgozták ki.
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Az alábbiakban bemutatom az általam használt történeteket, valamint központi témájukat 

(azaz „felszólító jellegüket”): 

5. táblázat: A vizsgálatban használt történetek

A történet címe A történet központi témája, „felszólító jellege”

Bemelegítés: Zoli/Kati születésnapja bemutatkozás, a babacsaláddal való történet-
mesélés begyakorlása

1. A kiömlött narancslé szülői válasz a véletlen „balesetre”

2. Az elveszett kutya / Újratalálkozás 
az elveszett kutyával veszteség és újratalálkozás

3. Ajándék anyának vagy apának büszkeség, siker / valamelyik szülő preferenciája 

4. A forró leves engedetlenség, szülői empátia vs. autoritás

5. Az elveszett kulcsok szülői konfliktus

6. A kizárás kizárás a szülői kapcsolatból 

7. Alvásidő félelem a szeparációtól, kontroll, határok 

8. Elutazás és újratalálkozás szeparáció a szülőktől és kötődés

9. A fürdőszobaszekrény anyának való engedelmesség vs. testvéri empátia

10. Séta a parkban ügyesség, siker / szülők válasza egy esetleges 
sérülésre

11. Ijesztő kutya ijesztő helyzet megoldása, biztonságkeresés

12. Szörny a sötétben biztonságkeresés, szülői megnyugtatás

(A narratívák részletes ismertetését lásd az 1. számú mellékletben.)

Kódolás

Az MSSB-t nagyon sokféle módon, sokféle szempontot figyelembe véve lehet kódolni. A 

kódolási megközelítés függ a kutatás kérdésfeltevésétől, a vizsgált minta sajátosságaitól 

stb. A kidolgozott kódoló-rendszerek a válaszok két nagy területére koncentrálnak: 1. a 
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válaszok tartalma vagy témája, és 2. a válaszadás módja, jellegzetességei. Az általam 

használt kódrendszer kialakításakor (az általános gyakorlatnak megfelelően) a hipotézi-

seim, kérdésfeltevéseim szempontjából relevánsakat választottam ki a már kidolgozott 

kódrendszerek kódjaiból. A tartalmak közül fontosnak tartottam a személyközi kapcso-

latokkal, az agresszió szabályozásával, a szülői reprezentációkkal, a szorongással és az 

érzelmi konfliktus hárításával kapcsolatos tartalmakat. A válaszadás módjával kapcsolat-

ban legfontosabbnak a narratív koherenciát (lásd 2.4.3.1. alfejezetet) tartottam, valamint 

azt, hogy milyen gyakran utal a szereplők mentális állapotaira. Ezek mellett lényeges volt 

még az, hogy a gyerek mennyire kidolgozottan, részletekben gazdagon mondja el a tör-

ténetet, hogy mennyire jelent neki nehézséget a történetmesélés, hogy hányszor lép ki a 

mintha-kontextusból, és hogy milyen a viszonya a vizsgálathoz és a vizsgálatvezetőhöz.

Az elsőként kidolgozott és mindmáig legelterjedtebb kódrendszer, a MacArthur 

Narrative Coding System (MNCS; Robinson és mtsai, 1996) a narratívák során előforduló 

témákra és tartalmakra koncentrál. Minden egyes téma előfordulását történetenként csak 

egyszer kódoljuk, majd témánként összeadjuk (így ez a jelen kutatásban maximum 12 

lehet). Az egyes témák nagyobb témakörökbe tartoznak és témakörönként összevonhatók 

(pl. konfliktus témakörbe tartozik a kompetíció, rivalizálás, féltékenység; más kizárása; 

segítség visszautasítása; verbális konfliktus; trianguláció, család felbomlása). Hasonló-

képp kódolódnak az előforduló pozitív, negatív és fegyelmező szülői reprezentációk.

A Narrative Emotion Coding System (NEC, Warren és mtsai, 1993) jól egészíti ki a 

MNCS-t, mivel több olyan, elsősorban az érzelemregulációval és a szorongással kapcso-

latos területet is vizsgál, amit az nem foglal magába. Ebből a kódrendszerből átvettem új 

tartalmi kódokat (veszély, destrukció), a hirtelen, inkongruens érzelmi váltásokat leíró 

érzelmi inkoherencia kódot, illetve a gyermek saját magáról alkotott reprezentációit leíró 

gyerek-hatalom kódokat. 

A narratív koherencia kódolására a von Klitzing és munkatársai (2003), által kidol-

gozott kritériumokat és skálát használtam. Minden történetet egy 1-4-ig terjedő skálán 

értékel a kódoló, ahol az 1-est kapnak a teljesen inkoherens, egymáshoz nem kapcsolódó 
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részletekből álló történetek, 4-est pedig a koherens, világos történetvezetéssel bíró törté-

netek. Az egyes történetek narratív koherencia értékeinek átlagából született az „összesí-

tett narratív koherencia” érték, mellyel a későbbiekben számoltam. 

A fenti kódok mellett használtam olyan ún. „globális” skálákat (Hill és mtsai, 2002), 

melyek segítségével a kódoló a teszt végén értékeli a gyerek viselkedését, a vizsgálat-

vezetővel való viszonyát az egész vizsgálat alatt. 1-4-ig terjedő skálán értékeli, hogy a 

gyerek mennyire volt kontolláló, opponáló, mennyire figyelmetlen, hiperaktív, mennyire 

tűnt szorongónak, illetve barátságosnak.

A fentebb ismertetett kódrendszerek a jelenségek rendkívül széles skáláját fedik le. 

Ennek azonban az a hátránya, hogy nagyon sok, kódot kiérdemlő tartalom vagy jellegze-

tes viselkedés, viszonyulás, reakció csak nagyon ritkán (inkább kivételes esetben) fordul 

elő, illetve csak egyes történetekre jellemzően. Saját kódrendszerem kialakításakor igye-

keztem kihagyni a nagyon ritka tartalmakat. A szakirodalmat áttekintve az is világossá 

vált, hogy több kód használatakor is problémák merültek fel: egyesek viszonylag nehezen 

meghatározhatóak, vagy alig különíthetőek el egymástól. Az ilyen kódok használatát is 

igyekeztem elkerülni.

Tekintettel arra, hogy a tudatelméleti képességre vonatkozó MSSB kód („Mentalizációs 

skála”, Hill és mtsai, 2002) nem bizonyult eléggé körülírtnak és egyértelműnek, így a je-

len vizsgálatra kialakított végleges kódrendszerbe nem került be.

Az alábbi táblázatban bemutatom az általam használt kódokat, ahol szükséges, rövid ma-

gyarázattal. A kódok részletes ismertetését, a kódolási segítséget, példákat és a kódolólapot 

lásd a 2. számú mellékletben.
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6. táblázat: A vizsgálatban használt kódok

TARTALMI KÓDOK

kompetíció, rivalizálás, féltékenység

más kizárása az egyik szereplő kizárja a másikat vm. tevékeny-
ségből vagy elküldi

empátia, segítség visszautasítása egy szereplő segítséget kér, és ezt megtagadják 
tőle

verbális konfliktus vita, veszekedés

trianguláció, hasító triádikus kap-
csolat

egyik szülő +, másik -, az egyikkel szövetséges 
a gyerek

család felbomlása a család egyik tagja végleg elmegy, vagy elkül-
dik.

szeretet-megnyilvánulás ölelés, puszi, dicséret, törődés

empátia, segítés, megnyugtatás

osztozás, közös tevékenység 2 vagy több szereplő vmin osztozik, vagy együtt 
csinál valamit.

agresszió

1 – verbális agresszió
2 – fizikai agresszió 
3 – nem-provokált regulálatlan agresszió 
4 – gyerek verbálisan vagy fizikailag bántalmaz 
egy felnőttet
5 – ölés 

sebesülés az egyik szereplő nyilvánvaló fizikai fájdalma 
vagy sebesülése

atipikus negatív válasz
bármilyen nem-tipikus, dezorganizált vagy zava-
ró válasz, amiről a kódoló úgy érzi, hogy negatív 
felhangja van

szexuális tartalom

destrukció tárgyak destrukciója a történeten belül.

acting-out destrukció a destrukció „rombolásban” jelenik meg, nem a 
történetbe ágyazva

biztonságkeresés gyerek elbújik, elmenekül, hogy biztonságban 
legyen

veszély 
veszély-téma folytatása; új veszély, ill. súlyos 
veszély-fokozódás; gyerek nem tud kiszabadulni 
egy veszélyes helyzetből

gyerek-hatalom a gyerek szülőként, felnőttesen oldja meg a hely-
zetet, inadekvát emberfeletti hatalma van
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szülői reprezentációk hogy jellemzi a történetekben szereplő szülőket

protektív, gondoskodó megvédi a gyereket vm bajtól, vagy gondoskodik 
róla 

szeretetteli, meleg, támogató bármilyen pozitív, megerősítő viselkedés, tulaj-
donság

segítő szülő konkrét segítséget ad a gyereknek, kérésre 
vagy anélkül

 büntető, kemény agresszív vagy eltúlzottan fegyelmező 

elutasító szülő ellöki, elutasítja a gyereket

nem-hatékony a szülő nem akar vagy nem tud segíteni a gye-
reknek

fegyelmező/kontrolláló a szülő fegyelmező, kontrolláló autoritás-figura

A VÁLASZADÁS MÓDjA, jELLEGZETESSÉGEI

tagadás tagadja a konfliktust, azáltal, hogy figyelmen kí-
vül hagyja,

témán kívüli játék a figurákkal vagy a kellékekkel mechanikusan 
manipulál

ismétlés megismétli ugyanazt v. egy előző történetet, témát

határ-elmosódás a gyerek összemossa a határt saját maga és a szerep-
lő babák között, maga is belép a történetbe.

érzelmi inkoherencia magyarázat nélküli hirtelen érzelmi váltás

narratív koherencia gyerek válasza mennyire áll események logikus 
sorozatából

probléma kezelése, kidolgozottság a narratíva mennyiben és milyen kidolgozottan 
foglalkozik a konfliktussal, problémával.

nehézség a történetek elmondásával mennyiben jelent nehézséget a történetmesélés.

GLOBÁLIS SKÁLÁK

kontroll / oppozíciós skála mennyire próbál ellenállni a feladatnak, vagy 
kontrollálni azt. hajlandó-e együttműködni, 

figyelmetlenség / hiperaktivitás milyen mértékben zavarja meg a túlaktivitás és 
elterelhetőség a feladatmegoldást?

szorongás mennyire szorong a gyerek a v.vezetőtől, illetve 
a helyzettől. 

melegség, barátságosság mennyire barátságos, kapcsolatkész a gyerek.
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Mivel az MSSB-ben nagyon sok téma és tartalom fordulhat elő, általános gyakorlattá 

vált az adat-redukciós eljárások használata. Így például az egyes tartalmak előfordu-

lását az összes történetben átlagolni lehet, ami növeli a kódok megbízhatóságát. Egy 

másik lehetőség a hasonló tartalmak összevonása, ami robosztusabb és megbízhatóbb 

konstruktumokat eredményez (Bretherton és mtsai, 2003; Robinson és Mantz-Simmons, 

2003; Warren, 2003b).

Mivel a vizsgálatomban több változó is csak nagyon ritkán fordul elő, szükséges volt a fen-

ti stratégiákat alkalmazni. (Ilyen például a szeretet-megnyilvánulás, az osztozás, a segítés, az 

empátia, és a közös tevékenység tartalmak összevonása „proszociális kapcsolat” címszó alá).

A fenti mutatókból az alábbi összevont mutatókat alakítottam ki:

7. táblázat: A vizsgálatban használt összevont mutatók

összevont mutató neve mely tartalmakból és mutatókból alakítottam ki

összes konfliktus 

kompetíció, rivalizálás, féltékenység; más kizárása; 
empátia, segítség visszautasítása; verbális konfliktus; 
trianguláció, hasító triádikus kapcsolat, család fel-
bomlása tartalmak összege

összes proszociális kapcsolat 
szeretet-megnyilvánulás; empátia, segítség, meg-
nyugtatás; osztozás, közös tevékenység tartalmak 
összege 

összes nem-regulált agresszió 

verbális agresszió, fizikai agresszió, nem-provokált 
regulálatlan agresszió, gyerek verbálisan vagy fizika-
ilag bántalmaz egy felnőttet, ölés; sebesülés; atipikus 
negatív válasz; szexuális tartalom; destrukció; acting-
out destrukció tartalmak összege

összes tagadás 
két típusú tagadás ( központi konfliktus figyelmen ha-
gyása rákérdezésig, ill. egész narratív során) mutató 
súlyozott összege 

elkerülő stratégiák 
tagadás; témán kívüli játék (kellékekkel vagy figurák-
kal való mechanikus játék); ismétlés (korábbi történet 
vagy cselekvéssor megismétlése) mutatók átlaga

összes veszély 
három típusú veszély  (veszélytéma folytatása; foko-
zódása; gyerek nem tud kiszabadulni egy veszélyes 
helyzetből) tartalom súlyozott összege
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atipikus agresszió 

összes agresszió, atipikus negatív válasz (nem-tipi-
kus, dezorganizált negatív válasz) sebesülés tartal-
mak átlaga (Warren és mtsai, 1996; von Klitzing és 
mtsai, 2000 alapján)

szorongás
veszély, sebesülés, szülő nem-hatékony (nem akar 
vagy nem tud segíteni a gyereknek, mikor az kéri)
tartalmak átlaga (Steele és mtsai, 2008 alapján)

anya pozitív reprezentáció anya gondoskodó, szeretetteli, segítő  tartalmak összege

anya negatív reprezentáció anya büntető, elutasító, nem-hatékony tartalmak összege

apa pozitív reprezentáció apa gondoskodó; szeretetteli,, segítő tartalmak összege

apa negatív reprezentáció apa büntető, elutasító, nem-hatékony tartalmak összege

szülők pozitív reprezentáció anya és apa pozitív reprezentációk összege

szülők negatív reprezentáció anya és apa negatív reprezentációk összege

A tartalmi kódok közül az elemzések során csak az összevont mutatókat használtam. Kivé-

telt képezett a „gyerek bántalmaz felnőttet”, az „atipikus negatív válasz”, a „segítség vissza-

utasítása”, valamint a „a gyerek nem tud kiszabadulni egy veszélyes helyzetből” kód, mivel 

az előzetes elemzések során ezekben szignifikáns különbség volt a csoportok között.

4.2.1.4. Snijders-Oomen Nonverbális Intelligencia Teszt 

A Snijders-Oomen Nonverbális Intelligencia Teszt (Nagy és Nagyné, 1991; Nagyné, 

1989) egy olyan 5 altesztből álló nem-verbális intelligencia tesztkészlet, mely már 2,5 

éves kortól alkalmazható. Jól használható minden esetben, amikor a verbális kommu-

nikáció gátolt – így olyan gyerekeknél is, akiknél felmerül a nyelvi képességekben való 

lemaradás. Másik előnye, hogy a vizsgálatot végző felnőtt az instrukciók szerint segíthet 

a gyereknek, így az sokkal kevésbé bizonytalanodik el a vizsgálat során, és válik az eset-

leges kudarc miatt kevésbé együttműködővé.

Az altesztek a formaészlelési képességet, a közvetlen emlékezetet, a grafomotoros tel-
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jesítményt, a kombinatív készség és absztakciós készséget, valamint az analogikus gon-

dolkodást mérik fel.

A teljesítmény értékelése az IQ kiszámításával történik, standard pontok alapján. Kü-

lön standard áll rendelkezésre a siket és a halló gyerekek számára. A standard pontok 

alapján megadható a vizsgálati személyek intelligencia profilja is.

4.2.1.5. Peabody Képi Szókincs Teszt 

A vizsgálat kezdetén magyarul még nem állt rendelkezésre standardizált, általános képet 

adó nyelvi fejlettségi teszt. A sok specifikus, a nyelvi fejlettség különböző aspektusait fel-

mérő teszt közül a Peabody Képi Szókincs Tesztet (PPVT, Dunn, 1959, magyar standard: 

Csányi Yvonne, 1976) vettük fel a gyerekekkel.

A PPVT a verbális intelligencia egyik mutatójának, a passzív/receptív szókincs fel-

mérésének legáltalánosabban ismert és használt tesztje, amely 2,5 éves kortól használ-

ható. A teszt 150 képcsoportból áll, amelyek közül egyet mindig párosítani kell egy hívó 

szóval. A teszt nyerspontokat ad, melyekből a válaszadó gyerek életkorának figyelembe-

vételével lehet megadni, hogy szókincse az életkori átlaghoz képest magasabb, átlagos, 

vagy alacsonyabb.

4.2.2. KÉRDŐÍVEK

4.2.2.1. Gyermekviselkedési Kérdőív 

A Gyermekviselkedési Kérdőív (Child Behavior Checklist (CBCL), Achenbach, 1991, 

magyar standard: Gádoros és mtsai, 1997) a gyermekpszichiátriában használt egyik leg-

népszerűbb kérdőív: a gyermek és serdülőkorúak emocionális és viselkedészavarainak 

feltárására és mérésére kifejlesztett többdimenziós mérőeszköz. A tesztnek több változata 

is van: szülői, tanári, és önjellemző változatok.
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A 120 tételes probléma- ill. tünetlista a gyerekeket esetlegesen jellemző tüneteket tar-

talmazza, melyek érvényességét egy háromfokú skálán lehet megítélni.

A teszt előnye, hogy az állítások nem csak önállóan alkalmasak a gyermek jellemzésé-

re, hanem az együttjáró és tünetcsoportot alkotó problémák is vizsgálhatók. 

Faktoranalitikus elemzések alapján a kérdőív megalkotói az alábbi problémaskálá-

kat különítették el: visszahúzódás, szomatikus panaszok, szorongás/depresszió, társas 

problémák, gondolkodási zavarok, figyelemzavarok, deviancia, agresszió. A meghatáro-

zott problémaskálák összegeit tovább összevonva kiszámolhatók az internalizáció és az 

externalizáció skálák.

A kérdőív használatakor általánosan elfogadott a különböző informátoroktól (szülők-

től és tanároktól vagy óvónőktől) származó jellemzések egybevetése egy átfogóbb kép 

érdekében. Erre nekem több okból kifolyólag sem volt lehetőségem: egyrészt a vizsgá-

latban részt vevő gyerekek közül többen még nem jártak óvodába, vagy csak nemrég 

kezdtek járni, valamint a magyarországi magas óvodai létszám és a pedagógusok túl-

terheltsége miatt nem volt reális, hogy kitöltik, hogy az óvónők kitöltsék a kérdőíveket. 

Továbbá több szülő is jelezte, hogy nem akarja, hogy gyermeke óvodájában megtudják, 

hogy részt vesznek ebben a vizsgálatban, mivel az óvodában nem tudják gyermekükről, 

hogy örökbefogadott.

Én a problémaskálák kiszámításánál nem a tünetlistán szereplő állítások pontszámai-

nak összegét, hanem átlagait használtam, hogy hiányzó tételek ne okozzanak problémát 

a számításnál. Így ugyan nem lehet a pontszámokat standardhoz viszonyítani (erre az 

életkorra a kérdőív nincs is standardizálva Magyarországon), de a csoportok összehason-

lítására így is alkalmas.

A Gyermekviselkedési kérdőívet lásd a 3. számú mellékletben.
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4.2.2.2. Általam szerkesztett, az örökbefogadás hátterére rákérdező sze-
mélyes kérdőív

Ez a nyitott végű kérdőív az örökbefogadás okaira, előzményeire és hátterére kérdez rá. 

Szerkesztésekor az a szempont vezérelt, hogy minél többet megtudjak az örökbefogadás-

sal kapcsolatos motivációkról, az érzelmi háttérről, a szülők örökbefogadást megelőző 

nehézségeiről, traumáiról, a gyerek előtörténetéről, a kapcsolat korai alakulásáról, vala-

mint jelenlegi, az örökbefogadáshoz kapcsolódó problémákról. Mindemellett az is érde-

kelt, hogy tudja-e a gyerek, hogy örökbefogadták.

A nyitott végű kérdőívet lásd a 4. számú mellékletben.

4.2.2.3. Általam szerkesztett, a családok szocio-ökonómiai státuszát fel-
mérő kérdőív

A kérdőívet - mely elsősorban a szülők életkorára, végzettségére, és a lakáskörülmények-

re kérdez rá - lásd az 5. számú mellékletben. 
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4.3. ELjÁRÁS

A vizsgálatban résztvevő gyermekek szülei önként jelentkeztek a vizsgálatra elsősorban 

újsághirdetésekre és internetes fórumokra válaszolva, illetve az örökbefogadással foglal-

kozó társadalmi szervezetek, alapítványok közreműködésével. A vizsgálatban való rész-

vételre való felhívást lásd a 6.a. és 6.b. mellékletekben. 

A kontroll csoportba tartozó gyerekek, illetve bizonyos esetekben testvéreik már évek-

kel ezelőtt jelentkeztek az MTA Pszichológiai Intézet újságokban közzétett felhívására a 

csecsemőkori kognitív fejlődés vizsgálatára vonatkozóan, és akkor jelezték, hogy a to-

vábbiakban is szívesen vennének részt fejlődéslélektani vizsgálatokban gyermekükkel. 

Ezeket a családokat telefonon kerestem meg, és egyeztettem velük, hogy szívesen venné-

nek-e részt az aktuális vizsgálatban.

A vizsgálatvezető, illetve asszisztensei 2 alkalommal találkoztak a vizsgálatban részt vevő 

gyerekekkel. Első alkalommal a vizsgálatvezető a gyerekeket otthonukban kereste fel, ekkor 

került sor a mintha-játék és a reprezentációs képességek vizsgálatára. A vizsgálatot videóra 

rögzítettük. A tesztek sorrendje minden esetben ugyanaz volt: a gyerekkel való ismerkedés 

és szabad játék után először a tudatelméleti teszteket, majd a szimbolikus reprezentációk 

tesztjét vettem fel a gyerekekkel, mivel ezek rövid, a gyerekek számára szórakoztató és sok 

sikerélménnyel járó vizsgálatok. A hosszabb MSSB teszt ezek után következett, mikorra a 

gyerekek már megszokták a teszthelyzetet és még jobban megbarátkoztak velem. 

A második alkalommal a szülők hozták el a gyerekeket a vizsgálati laborba, ahol sor 

került az intelligencia- és szókincs-vizsgálatra. Az asszisztensek a Gyógypedagógiai Fő-

iskola végzős hallgatói voltak, akik megfelelő gyakorlattal rendelkeztek mind a kérdéses 

korcsoportba tartozó gyerekekkel való munkában, mind a használt tesztek felvételében és 

kiértékelésében. Az asszisztensek nem tudták, melyik gyerek melyik csoportba tartozik. 

A két vizsgálati időpont között eltelt idő egyénenként változott, függött a gyerek élet-

korától, a család lakóhelyétől, időbeosztásától, stb. Volt olyan gyerek, akinél pár héten 

belül került sor a két vizsgálatra, és olyan is, ahol 1 év telt el a két vizsgálat között. Egyes 



�2

gyerekeknél (akik a jelentkezés időpontjában még nem töltötték be a 4 évet) előbb került 

sor az intelligencia- és szókincs-vizsgálatra, és csak később (4. születésnapjuk után) az 

otthoni mintha-játék vizsgálatra. Volt olyan család, akik nem tudták megoldani, hogy a 

gyereküket elhozzák a laborba az intelligencia- és szókincs-vizsgálatra. Ilyen esetben a 

gyerek csak akkor kerülhetett be a végleges mintába, ha már készült vele intelligencia-

vizsgálat (Nevelési Tanácsadóban, szakszolgálatnál, fejlesztő központban, stb.) Erre azért 

volt szükség, hogy biztosak lehessünk abban, hogy nem kerül a végleges mintába olyan 

gyerek, akinek értelmi, megértésbeli problémái befolyásolják a feladatok megoldását.

Mindemellett a gyermekek szülei kitöltöttek olyan kérdőíveket is, melyek a gyerek 

viselkedés-problémáira vonatkoznak, rákérdeztünk a család szocio-ökonómiai státusára, 

valamint az örökbefogadás hátterére. Mivel 5 esetben a szülők nem juttatták vissza a ki-

töltött kérdőíveket, az ő adataikat ki kellett hagyni a kérdőívek elemzéséből.

A vizsgálatban részt vevő gyermekek szülei szóban és írásban történő megfelelő tájé-

koztatás után mindkét alkalommal írásos beleegyező nyilatkozatot tettek. (A tájékoztató-

kat lásd a 7.a (örökbefogadók), és 7.b (vér-szerinti szülők) mellékletekben.)

4.3.1. KIÉRTÉKELÉS, KÓDOLÁS

A videofelvételeket a vizsgálat pontos hipotéziseire és a gyerekek csoportba-tartozására 

vak kódoló értékelte. (A videófelvételeken csak a gyerek kódszáma látható, és semmi 

nem utal arra, hogy melyik vizsgálati csoportba tartozik az adott gyerek). A kódolást kép-

zett klinikai szakpszichológus, gyermekpszichoterapeuta végezte. 

A kódok és a kódolás megbízhatóságának ellenőrzésének érdekében a kódrendszert 

kidolgozó és a kódolót betanító vizsgálatvezető is lekódolta 20 véletlenszerűen kivá-

lasztott gyerek felvételét. Az elemzésekben szereplő kódok megbízhatósága (intraclass 

correlation) r=0,69 és r=0,96 között volt, átlaguk 0,77 ±0,08.

Az intelligencia- és szókincs-teszteket a vizsgálatot végző gyógypedagógus hallgató a 

tesztek felvétele után értékelte ki a kitöltött értékelő-lapok alapján.
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4.3.2. AZ ADATOK TÁROLÁSA

Az adatok tárolása és feldolgozása során a vizsgálati személyek személyiségi jogait mind-

végig tiszteletben tartottuk.

A vizsgálati személyek a vizsgálat és az adatok feldolgozása folyamán mindvégig csak 

kóddal szerepeltek, a vizsgálati személyeket csak a vizsgálatvezető tudta azonosítani.

Az adatok tárolása jelszóval ellátott számítógépben történt.

4.3.3. AZ ELEMZÉSEK LOGIKÁjA, hASZNÁLT
STATISZTIKAI MÓDSZEREK

A statisztikai elemzéseket SPSS programmal végeztem. 

Az alábbi táblázatban összefoglalom adataim leíró paramétereit. 

8. táblázat: A változók leíró paraméterei

A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
VÁLTOZÓK N Min. Max. Átlag Szórás Ferdeség S.E. Csúcsosság S.E.
IQ 81 72  132 108,75 13,407 -,670 ,267 ,276 ,529
PPVT nyerspont 82 45 110 72,57 15,596 ,287 ,266 -,492 ,526
tudatelmélet össz. 89 0 2 1,39 ,685 -,691 ,255 -,634 ,506
szimbólum
reprezentáció 90 6 16 10,54 2,904 ,584 ,254 -,975 ,503

segítség
visszautasítás 90 0 2 0,20 ,479 2,413 ,254 5,253 ,503

össz. konfliktus 90 0 6 1,26 1,496 1,260 ,254 1,169 ,503
össz. proszociális 
kapcsolat 90 0 13 4,23 2,380 ,846 ,254 1,367 ,503

gyerek bántalmaz 
felnőttet 90 0 4 ,69 1,205 1,610 ,254 1,381 ,503

destrukció 90 0 4 ,67 ,912 1,445 ,254 1,776 ,503
acting-out destrukció 90 0 4 ,20 ,690 3,908 ,254 15,655 ,503
össz. nem-regulált 
agresszió 90 0 25 6,76 6,514 1,008 ,254 -,019 ,503

összes tagadás 90 ,00 8,00 1,7667 1,74208 1,411 ,254 2,221 ,503
témán kívüli játék 90 0 11 2,11 2,479 1,432 ,254 1,828 ,503
ismétlés1 90 0 4 1,11 1,116 ,669 ,254 -,349 ,503
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A VÁLTOZÓK PARAMÉTEREI
ismétlés2 90 0 6 1,36 1,553 1,335 ,254 1,301 ,503
elkerülés 90 ,00 6,25 1,5861 1,20751 1,398 ,254 2,463 ,503
határ-elmosódás 90 0 11 1,49 1,979 2,077 ,254 5,886 ,503
összes veszély 90 ,00 10,00 2,6333 2,72504 ,911 ,254 -,089 ,503
nem tud 
kiszabadulni… 90 0 3 0,34 ,621 1,912 ,254 3,716 ,503

narratív koherencia 
össz. 90 1,58 4,00 3,5145 ,50610 -1,288 ,254 1,507 ,503

össz. nehézség 90 ,00 21,00 2,3556 4,31697 2,441 ,254 5,926 ,503
kontrolláló 88 1 4 1,56 ,800 1,118 ,257 -,033 ,508
figyelmetlen 88 1 4 1,78 ,952 ,858 ,257 -,484 ,508
 szorongó 88 1 4 1,18 ,492 3,347 ,257 13,452 ,508
barátságos 87 1 3 2,77 ,450 -1,692 ,258 1,868 ,511
atipikus agresszió 90 ,00 3,29 ,7778 ,79816 1,192 ,254 ,612 ,503
szorongás 90 ,00 2,20 ,6322 ,56026 ,958 ,254 ,409 ,503
anya pozitív repr 90 ,00 10,00 2,4222 1,97158 ,883 ,254 1,136 ,503
anya negatív repr 90 ,00 4,00 ,7778 1,04696 1,182 ,254 ,355 ,503
apa pozitív repr 90 ,00 7,00 1,6556 1,67037 1,142 ,254 1,027 ,503
apa negatív repr 90 ,00 4,00 ,7111 ,97433 1,583 ,254 2,235 ,503
szülők pozitív repr 90 ,00 14,00 4,0778 3,09849 ,748 ,254 ,322 ,503
szülők negatív repr 90 ,00 7,00 1,4889 1,82519 1,294 ,254 1,082 ,503
atipikus negatív
válasz 90 0 10 2,24 2,362 ,940 ,254 ,158 ,503

Mint a fenti táblázatból is látszik, a változók többnyire nem voltak normál-, vagy nor-

málhoz közelítő eloszlásúak, így a statisztikai elemzések során nem-parametrikus teszte-

ket használtam. A három vizsgálati csoport átlagai közötti különbségeket egyszempontos 

ANOVA-t helyettesítve Kruskal-Wallis teszttel vizsgáltam, majd a páronkénti összeha-

sonlítást kétmintás T-próba helyett Mann-Whitney teszttel ellenőriztem. A sok azonos 

tematikájú statisztikai elemzésből adódó véletlen hibaforrás kiküszöbölése érdekében 

Bonferroni-korrekciót24 alkalmaztam. A táblázatokban feltűntetett szignifikáns eredmé-

nyek a korrekció után is megmaradt, biztos összefüggéseket tükrözik. 

24 Mivel sok azonos statisztikai próbát végeztünk, felmerül annak a lehetősége, hogy hamis eredmények 
az ún. I. típusú hiba megnövekedése miatt jelentkeznek. Az ennek kiküszöbölésére alkalmazott, szigrú 
Bonferroni korrekció után, esetünkben akkor mondhatunk egy eredményt biztosan szignifikánsnak, ha a p 
értéke nem haladja meg a 0,025-öt, illetve a 0,05-öt.
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5. EREDMÉNYEK

A vizsgálat konkrét hipotéziseinek tesztelése előtt fontosnak tartottam megvizsgálni, van-

e különbség a csoportok között az intelligencia-, illetve a szókincs-teszt eredményeiben, 

hiszen ezek befolyásolhatják a többi mutató mentén mért teljesítményt.

Kruskal-Wallis és Mann-Whitney teszteket alkalmazva a csoportok között nem talál-

tam szignifikáns különbséget az IQ-ban (χ²(2)=3,96 p=0,14), ám a Peabody teszt ered-

ménye szerint a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek szókincse szignifikánsan 

alacsonyabb a kontroll csoporthoz képest (lásd 9. táblázat és 1. ábra).

9. táblázat: Csoportok közti különbségek a PPVT teszt nyerspontszámaiban

változók

Csoportok átlagai ± szórás Kruskal-Wallis 
teszt Mann-Whitney teszt

gy.otthon újszülött Kontroll χ² stat df p
Gy.otthon-

kontroll 
(Z stat.,p)

Gy.otthon-
újszülött 
(Z stat.,p)

Újszülött-
kontroll
(Z stat,p)

PPVT nyp 65,36± 
13,28

71,89± 
14,94

79,45± 
15,53 9,55 2 0,008 <-3,013, 

0,003

5%-os szinten szignifikáns, p<0,05
1%-os szinten szignifikáns, p<0,01

1. ábra: Csoportok közti különbségek a PPVT teszt nyerspontszámaiban
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5.1. A REPREZENTÁCIÓS FEjLŐDÉSRE VONATKOZÓ
EREDMÉNYEK

1. A tudatelméleti képesség fejlődésére vonatkozó kérdésfeltevésem értelmében 

Kruskal-Wallis teszttel vizsgáltam meg, hogy van-e különbség a 3 vizsgálati csoport 

között a tudatelméleti tesztek pontszámaiban. Az eredmények szerint nem volt a há-

rom csoport között statisztikailag szignifikáns különbség, akkor sem, ha csak az 5 

évnél fiatalabb gyerekeket vizsgáltam. 

2. A szimbolikus reprezentációk koordinációját vizsgáló „akció pantomim” teszt ered-

ményét Kruskal-Wallis teszttel vizsgálva nem volt szignifikáns különbség a három 

csoport között. 

3. Mivel hipotézisem szerint az életük első hónapjaiban intézetben nevelt gyerekeknél 

gyakoribb a mintha-valóság határvonal összemosása, Kruskal-Wallis teszttel hasonlí-

tottam össze a három csoport „határ-elmosódás” pontszámait. Mivel a teszt szignifi-

káns különbséget mutatott, Mann-Whitney teszttel páronként összehasonlítást végez-

tem. (Az eredményeket lásd a 10. táblázatban és az 2. ábrán.)

10. táblázat: Csoportok közti különbségek a „határ-elmosódás” pontszámokban

változók

Csoportok átlagai 
± szórás 

Kruskal-Wallis 
teszt

Mann-Whitney teszt

gy.
otthon

újszü-
lött

Kont-
roll χ² stat df p

Gy.otthon-
kontroll 

(Z stat.,p)

Gy.otthon-
újszülött 
(Z stat.,p)

Újszülött-
kontroll

 (Z stat,p)

határ-
elmosódás

2,03± 
2,53

1,67±  
1,88

0,77± 
1,10 6,37 2 0,041

> -2,415 
0,016
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2. ábra: Csoportok közti különbségek a „határ-elmosódás” pontszámokban

Az eredmények szerint a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeknél szignifikáns 

több határ-elmosódás fordult elő, mint a kontroll csoportban (p=0,016).

5.2. ÉRZELEMREGULÁCIÓRA VONATKOZÓ
EREDMÉNYEK

4. Mivel hipotézisem szerint a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek játék-

narratívái kevésbé koherensek, Kruskal-Wallis teszttel hasonlítottam össze a három 

csoport „narratív koherencia” összpontszámait. Mivel a teszt szignifikáns különbséget 

mutatott, Mann-Whitney teszttel páronként összehasonlítást végeztem (11. táblázat és 

3. ábra).

11. táblázat: Csoportok közti különbségek a „narratív koherencia” összpontszámban

változók

Csoportok átlagai ± 
szórás 

Kruskal-Wallis 
teszt Mann-Whitney teszt

gy.
otthon

új-
szülött

kont-
roll

χ² 
stat df p

Gy.otthon-
kontroll 

(Z stat.,p)

Gy.otthon-
újszülött 
(Z stat.,p)

Újszülött-
kontroll

 (Z stat,p)

narratív
koherencia

3,35± 
0,57

3,45± 
0,48

3,74± 
0,38 12,68 2 0,002 < -3,321, 

0,001
< -2,764, 

0,006
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3. ábra: Csoportok közti különbségek a „narratív koherencia” összpontszámban

Az eredmények szerint mindkét örökbefogadott csoport narratív koherencia átlag-értéke 

szignifikánsan különbözik a kontroll csoportétól (p=0,001 és p=0,006)

5. A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeknél gyakrabban fordulnak elő érzel-

mileg szegényes, sivár narratívák. 

Azt vizsgáltam meg, hogy a koherens történetek között milyen arányban fordulnak elő 

kidolgozott, részlet- és érzelem-gazdag, illetve sivár, szegényes történetek.

Az eredmények szerint a kontrollcsoportban (amellett, hogy szám szerint jóval több a 

koherens narratíva) magasabb arányban fordulnak elő kidolgozott, fordulatos történetek, 

mint az örökbefogadott gyerekek csoportjaiban (p=0,024).

4. ábra: A kidolgozott és a sivár narratívák aránya

 χ²(2)=7,49, p=0,024
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6. Hipotézisem szerint az életük első hónapjaiban gyermekotthonban nevelt gyerekek 

narratíváiban több hárítás fordul elő, ezért Kruskal-Wallis teszttel hasonlítottam össze 

a három csoport „tagadás”, „témán kívüli játék”, „ismétlés”, valamint az ezekből a 

mutatókból képzett „elkerülő stratégiák” összevont mutató pontszámait. Mivel a teszt 

szignifikáns különbséget mutatott a „tagadás”, az „ismétlés”, valamint az „elkerülő 

stratégiák” mutatók mentén, ezeknél Mann-Whitney teszttel páronként összehasonlí-

tást végeztem (12. táblázat és 5-7 ábrák).

12. táblázat: Csoportok közti különbségek a „tagadás”, az „ismétlés”,
valamint az „elkerülő stratégiák” mutatók pontszámaiban

változók

Csoportok átlagai 
± szórás 

Kruskal-Wallis 
teszt Mann-Whitney teszt

gy.
otthon

új-
szülött

Kont-
roll χ² stat df p

Gy.otthon-
kontroll 

(Z stat.,p)

Gy.otthon-
újszülött 
(Z stat.,p)

Újszülött-
kontroll
(Z stat,p)

tagadás 2,43± 
2,22

1,67± 
1,24

1,20± 
1,42 6,58 2 0,037 > -2,420, 

0,016

ismétlés 1,43± 
1,16

1,33± 
1,18

0,57± 
0,77 10,76 2 0,005 > -3,007, 

0,003
> -2,686, 

0,007
elkerülő 
stratégiák

2,02± 
1,54

1,60± 
0,88

1,13± 
0,95 7,81 2 0,020 > -2,269 

0,023
> -2,512, 

0,012

5. ábra: Csoportok közti különbségek
a „tagadás” mutató pontszámában

 

6. ábra: Csoportok közti különbségek
az „ismétlés” mutató pontszámában
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7. ábra: Csoportok közti különbségek az „elkerülő stratégiák”
mutató pontszámában

Az eredmények szerint a gyermekotthonból örökbefogadott csoportban szignifikánsan 

többször fordul elő a központi probléma tagadása, mint a kontroll csoportban (p=0,016), 

illetve mindkét örökbefogadott csoportban gyakoribb volt a már elhangzott történet meg-

ismétlése (mint hárítási mód), mint a kontroll csoportban (p=0,003 és p=0,007). Az összes 

elkerülő stratégiát együttesen kezelve pedig elmondható, hogy mindkét örökbefogadott 

csoportban szignifikánsan gyakrabban fordultak ezek elő (p=0,023 és p=0,012).

7. Mivel hipotézisem szerint a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek történetei-

ben több a feldolgozatlan agresszióra, indulatra utaló tartalom, előzetes elemzés során 

Kruskal-Wallis teszttel hasonlítottam össze a három csoportban előforduló agresszi-

óra, konfliktusra utaló tartalmakat, majd ezt követően az összevont tartalmakat: az 

’összes nem-regulált agresszió’, ’összes konfliktus’, ’atipikus agresszió’ pontszámait. 

Ahol a teszt szignifikáns különbséget mutatott, Mann-Whitney teszttel páronként ösz-

szehasonlítást végeztem (13. táblázat és 8-11 ábrák).
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13. táblázat: Csoportok közti különbségek az agresszióra, indulatra utaló
mutatók pontszámaiban

változók

Csoportok átlagai
± szórás 

Kruskal-Wallis 
teszt Mann-Whitney teszt

gy.
otthon újszülött Kont-

roll χ² stat df p
Gy.otthon-

kontroll 
(Z stat.,p)

Gy.otthon-
újszülött 
(Z stat.,p)

Újszülött-
kontroll
(Z stat,p)

atipikus
agresszió

1,10± 
0,98

0,76± 
0,67

0,47± 
0,58 6,78 2 0,034 > -2,406, 

0,016
összes
konfliktus

1,67± 
1,34

1,03± 
1,56

1,07± 
1,53 6,26 2 0,044 > -2,059 

0,040
> -2,218 

0,025
nem-regulált
agresszió

9,27± 
7,70

6,67± 
5,54

4,33± 
5,25 8,18 2 0,017 > -2,661, 

0,008
> -2,008, 

0,045
atipikus 
neg. válasz

3,13± 
2,70

2,23± 
2,10

1,37± 
1,96 7,95 2 0,019 > -2,666, 

0,008
segítség
visszautasít

0,40±
0,62

0,10± 
0,31

0,10±
0,40 8,93 2 0,012 >-2,485, 

0,013
>-2,229, 

0,026
gyerek bánt
felnőttet

1,27± 
1,46

0,47± 
1,01

0,33± 
0,88 10,21 2 0,006 > -2,861, 

0,004
> -2,334 

0,020
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8. ábra: Csoportok közti különbségek 
az „atipikus agresszió”
mutató pontszámában

9. ábra: Csoportok közti különbségek 
az „összes konfliktus”
mutató pontszámában

10. ábra: Csoportok közti különbségek 
a „nem-regulált agresszió”

mutató pontszámában

11. ábra: Csoportok közti különbségek 
az „atipikus negatív válasz”

mutató pontszámában

Az eredmények szerint a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeknél szignifikán-

san több atipikus agresszív tartalom fordul elő, mint a kontroll csoportba tartozó gyere-

keknél (p=0,016), a gyermekotthonból örökbefogadott csoportban szignifikánsan több 

konfliktuózus tartalom fordul elő, mint akár az újszülöttként örökbefogadott, akár a kont-

roll csoportban (p=0,040 és p=0,025). Ha a nem-regulált agresszív témákat nézzük, akkor 

azt látjuk, hogy mindkét örökbefogadott csoportban több fordul elő – bár eltérő mérték-

ben –, mint a kontroll csoportba tartozó gyerekeknél (p=0,008 és p=0,045). Az atipikus 
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negatív tartalmú válaszok a gyermekotthonból örökbefogadott csoportban szignifikánsan 

gyakoribbak, mint a kontroll csoportban (p=0,008).

Mind a „gyerek bánt felnőttet”, mind a „segítség visszautasítása” tartalom szig-

nifikánsan gyakoribb a gyermekotthonból örökbefogadott csoportban, mint akár az 

újszülöttként örökbefogadott, akár a kontroll csoportban (p=0,004, p=0,020, valamint 

p=0,013, p=0,026)

Mivel ez a két tartalom ritkán fordul elő, e változók esetében az eredmények el-

lenőrzéseként kereszt-tábla elemzést is végeztem. Az elemzéseknél azt vettem figye-

lembe, hogy ezek a tartalmak hány gyereknél fordulnak elő az egyes csoportokban. 

A kapott eredmények megerősítették a Kruskal-Wallis teszt szignifikáns eredményét 

(p=0,012, p=0,010) (12. és 13. ábra).

12. ábra: Csoportonként hány
gyereknél fordul elő

a „gyerek bánt felnőttet” tartalom

χ²(2)=8,889, p=0,012, Phi=0,314

13. ábra: Csoportonként hány
gyereknél fordul elő

a „segítség visszautasítása” tartalom

 χ²(2)=9,120, p=0,010, Phi=0,318.

8. Az alacsony narratív koherencia kontextusában előforduló agresszív tartalmak vizs-

gálatához a narratív koherencia és az agresszió együttes elemzésére volt szükség.

Hogy ezt megtehessem, K-mean klaszteranalízissel próbáltam szignifikánsan elkülö-

nülő csoportokat azonosítani. A csoportokba soroláskor a narratív koherencia átlag-
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értékét, illetve a nem-regulált agresszió, és az atipikus agresszió összevont mutatókat 

használtam fel. A módszer 3 csoportot különített el sikeresen. A változók által megha-

tározott centroidok a következők lettek (14. táblázat).

14. táblázat: A klaszteranalízis által elkülönített centroidok

Klaszteranalízis 
(centroidok)

Egy-szempontos variancia-analízisek 
eredményei

KL1 KL2 KL3 F df Szignifikancia
Narratív koherencia 3,70 3,34 3,06 14,03 2,87 0,000
Nem-regulált agr. 2 10 19 377,89 2,87 0,000
Atipikus agresszió 0,25 1,15 2,22 289,32 2,87 0,000

A csoportok mindhárom szempont szerint szignifikánsan különböztek egymástól.

•  az első csoportba (n=55) azok a gyerekek tartoztak, akikre magas narratív koheren-

cia és  alacsony agresszió jellemző;

•  a második csoportba (n=20) azok a gyerekek, akikre közepes szintű narratív kohe-

rencia és közepes agresszió jellemző; 

•  a harmadik csoportba (n=15) pedig azok, akikre alacsony narratív koherencia és 

magas agresszió jellemző.

Kereszttábla elemzéssel ezután azt vizsgáltam, hogy a harmadik, „veszélyeztetett” cso-

portba tartozó gyerekek ugyanolyan arányban vannak-e mindhárom vizsgálati csoportban 

(14. ábra).
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14. ábra: hogyan oszlanak el a csoportok között azok a gyerekek,
akikre alacsony narratív koherencia és magas agresszió jellemző.

Az eredmények szerint a gyermekotthonból örökbefogadott csoportban az elvártnál több 

olyan gyerek van, akire az alacsony narratív koherencia és magas agresszió kombinációja 

jellemző (χ²(4)=14,56, p=0,006, Phi=0,40).

9. Hipotézisem az volt, hogy a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek történetei-

ben több szorongásra utaló tartalom fordul elő. Hogy ezt megvizsgálhassam, egy elő-

zetes elemzés során Kruskal-Wallis teszttel hasonlítottam össze a három csoportban 

előforduló szorongásra utaló tartalmakat, majd ezt követően a „szorongás” összevont 

mutatót. Amelyik tartalom, illetve mutató esetében a teszt szignifikáns különbséget 

mutatott, Mann-Whitney teszttel páronként összehasonlítást végeztem. (Az eredmé-

nyeket lásd a 15. táblázatban és 15. ábrán.)

Mivel a „nem tud kiszabadulni egy veszélyes helyzetből” tartalom nagyon ritkán for-

dul elő, e változó esetében az eredmények ellenőrzéseként kereszt-tábla elemzést is 

végeztem, mikor azt vettem figyelembe, hogy ez a tartalom hány gyereknél fordul egy-

általán elő az egyes csoportokban. A kapott eredmény megerősítette a Kruskal-Wallis 

teszt szignifikáns eredményét (16 ábra).
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15. táblázat: Csoportok közti különbségek a szorongásra utaló tartalmakban

változók

Csoportok átlagai 
± szórás 

Kruskal-Wallis
teszt Mann-Whitney teszt

gy.
otthon

új-
szülött

Kont-
roll χ² stat df p

Gy.otthon-
kontroll 

(Z stat.,p)

Gy.otthon-
újszülött 
(Z stat.,p)

Újszülött-
kontroll

 (Z stat,p)
nem tud
kiszabadulni...

0,60± 
0,77

0,33± 
0,61

0,10± 
0,30 10,23 2 0,006 > -3,184, 

0,001

szorongás 0,87± 
0,69

0,58± 
0,41

0,45± 
0,46 6,23 2 0,044 > -2,332, 

0,020

Az eredmények azt mutatják, hogy a gyermekotthonból örökbefogadott csoport törté-

neteiben szignifikánsan több bizonytalanságra, szorongásra utaló tartalom fordul elő, 

mint a kontroll csoportban (p=0,020). A ’nem tud kiszabadulni egy veszélyes helyzet-

ből’ tartalom is a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeknél gyakoribb szignifi-

kánsan, mint a kontroll csoportban (p=0,001). Ha azonban azt vizsgáljuk, hogy hány 

gyereknél fordul elő ez a tartalom akár egyszer is az egyes csoportokon belül, azt lát-

juk, hogy a gyermekotthonból örökbefogadott csoportban szignifikánsan több gyerek-

nél fordul elő, mint a másik két csoportban, ám az újszülöttként örökbefogadott cso-

portban is szignifikánsan több gyereknél, mint a kontroll csoportban. (χ²(2)=10,080, 

p=0,006, Phi=0,335) 

15. ábra: Szorongás 16. ábra: Nem tud kiszabadulni
egy veszélyes helyzetből 
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10. Hipotézisem szerint a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeknél több érzel-

mi- és viselkedészavar fordul elő. Ezt a hipotézist a szülők által kitöltött Gyermek-

viselkedési Kérdőív alskála-értékeinek összehasonlításával vizsgáltam. A Kruskal-

Wallis teszt eredménye szerint nem volt különbség a három vizsgálati csoport között 

egyik probléma-skála mentén sem.

Amikor azonban azokat a skálákat hasonlítottam össze, melyek mentén a kódoló a 

gyerekek viselkedését, a vizsgálati helyzethez való viszonyulását értékelte, a ’Figyel-

metlenség/hiperaktivitás’ skálán a Kruskal-Wallis teszt, majd a Mann-Whitney teszt is 

szignifikáns különbséget mutatott a csoportok között. 

16. táblázat: Csoportok közti különbségek a vizsgálat során
mutatott figyelmetlenségben

változók

Csoportok átlagai 
± szórás 

Kruskal-Wallis 
teszt Mann-Whitney teszt

gy.
otthon

új-
szülött

Kont-
roll χ² stat df p

Gy.otthon-
kontroll 

(Z stat.,p)

Gy.otthon-
újszülött 
(Z stat.,p)

Újszülött-
kontroll

 (Z stat,p)

figyelmetlen 2,10± 
1,04

1,76± 
0,91

1,47± 
0,86 7,33 2 0,026 > -2,638, 

0,008

17. ábra: Figyelmetlenség

A kódoló értékelése szerint tehát a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek szignifi-

kánsan figyelmetlenebbek, mint a kontroll csoportba tartozó gyerekek (p=0,008).

1

1,5

2

2,5

3

3,5

gy.otthon újszülött kontroll

p=0,008



��

5.3. FAKTORANALÍZIS 

Mivel a többféle mérőeszköz használatából adódóan nagyon sok változóval dolgoztam, 

faktoranalízissel adatredukciót végeztem, valamint olyan nagyobb látens dimenziókat ke-

restem, amelyek megerősíthetik a fentebb ismertetett eredményeket.

Az eredeti változók száma 17 volt, ami nem sérti a főkomponens-analízis általános kö-

vetelményét, az 1:3 változószám:elemszám arányt. Varimax forgatással 5 jól értelmezhető 

főkomponenst kaptam. Az eredeti változók kommunalitás értékei 0,565 és 0,746 között ala-

kultak, 2 változó kivételével (szimbólum reprezentáció: 0,377 és össz.konfliktus: 0,490).

Az 5 főkomponens együttesen az eredeti változók varianciájának 64,67%-át magyarázta.

A 17. táblázatban a forgatási faktorszerkezetet mutatom be úgy, hogy kiemeltem a 

főkomponensek legdominánsabb változóit, ugyanakkor jelöltem még a 0,4 feletti faktor-

súllyal szereplő változókat is.

17. táblázat: A változók 5 főkomponense (varimax forgatás után) faktorsúlyokkal

rotált (varimax) komponens mátrix F1 F2 F3 F4 F5
narratív koherencia -,766     
határ-elmosódás ,736     
elkerül ,729     
figyelmetlen ,655   -,284 ,323
tudatelmélet -,644    ,462
szimbolikus reprezentációk -,443 -,297    
anya negatív reprezentációk  ,861    
apa negatív reprezentációk  ,818    
összes konfliktus  ,684    
összes nem-regulált agresszió ,418 ,593  -,265  
összes empatikus kapcsolat   ,817   
apa pozitív reprezentációk   ,762   
anya pozitív reprezentációk   ,684   
nehézség a történetek elmesélésével    ,798  
szorongó   ,276 ,771  
kontrolláló ,354    ,740
barátságos   ,302 -,285 -,702



��

A 18. táblázatban a faktorok elnevezését, sajátértékét és a megmagyarázott variancia-há-

nyadot mutatom be.

18. táblázat: A faktoranalízis főkomponensei

Főkomponensek
elnevezése E

re
de

ti 
sa

já
té

rt
ék Megmagyarázott 

variancia

R
ot

ál
t 

sa
já

té
rt

ék Megmagyarázott 
variancia

Önálló% Kumulatív% Önálló% Kumulatív%

Reprezentációs kontroll 4,694 27,611 27,611 3,147 18,510 18,510
Szülőkről alkotott negatív 
reprezentációk és 
konfliktusok, agresszió

1,981 11,655 39,266 2,489 14,638 33,148

Szülőkről alkotott pozitív 
reprezentációk és pozitív 
kapcsolati minták  

1,781 10,479 49,745 2,062 12,130 45,278

Szorongás 1,314 7,727 57,472 1,659 9,757 55,035
Gyerek viszonyulása 
a vizsgálatvezetőhöz 1,224 7,198 64,670 1,638 9,635 64,670

A fenti két (17. és 18.) táblázat alapján látható, hogy minden főkomponens jól értelmez-

hető konstruktum, amelyek variancia-hányada a forgatás után jól kiegyenlített. Ezek az 

eredmények az adatok megbízhatóságát és koherenciáját is alátámasztják.

A következőkben röviden ismertetem a kapott főkomponenseket:

F1  – Reprezentációs kontroll: Ebben a főkomponensben a narratív koherencia, a tu-

datelméleti képesség és a szimbolikus reprezentációk koordinációjának képes-

sége szerepel negatív súllyal, míg a mintha-kontextus és a valóság közti határ 

elmosódása, a figyelmetlenség, valamint a történet központi konfliktusának el-

kerülése pozitív súllyal. Ez a főkomponens egyértelműen arra utal, hogy az ún. 

„metareprezentációs-” valamint a „mintha-képesség” összefüggenek egymással. 

Elképzelhető, hogy a központi konfliktus elkerülése figyelmi problémákból, vala-

mint a koherens történetszövés nehézségéből adódik.
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F2  – Szülőkről alkotott negatív reprezentációk és negatív kapcsolati minták: Ebben a fő-

komponensben anyáról, illetve az apáról alkotott negatív reprezentációk, valamint a 

személyközi konfliktusokra, regulálatlan agresszióra utaló tartalmak kapnak helyet. 

F3  – Szülőkről alkotott pozitív reprezentációk és pozitív kapcsolati minták: Ez a faktor 

a proszociális személyközi kapcsolati tartalmak mellett az anyáról, illetve apáról 

alkotott pozitív reprezentációkat tartalmazza. Az F2 és az F3 faktor rávilágít, mi-

lyen szoros az összefüggés a szülőkről alkotott belső kép, valamint a személyközi 

kapcsolati minták között.

F4  – Szorongás: Ez a főkomponens azt mutatja meg, hogy milyen nagymértékben 

függ össze a gyermek szorongása azzal, hogy nehézséget jelentett-e neki a törté-

netek elmesélése. Az összefüggés kétirányú lehet: a szorongó gyerekeknek felte-

hetőleg nagyobb nehézséget okozott a kötetlen történetszövés, ugyanakkor az is 

elképzelhető, hogy a kódoló azokat a gyerekeket ítélte szorongóbbnak, akik (eset-

leg más okból) nem tudtak könnyen belehelyezkedni a mintha-világba és szabadon 

irányítani a történetet.

F5  – Gyerek viszonyulása a vizsgálatvezetőhöz: Ebben a faktorban egymással ellenté-

tes előjellel szerepel az, hogy a kódoló mennyire ítéli a gyerek viselkedését, viszo-

nyulását barátságosnak, illetve kontrollálónak.

A csoportok közötti különbségek a faktorok mentén

Mielőtt összehasonlítottam volna a 3 vizsgálati csoportot a kapott faktorok mentén, elvé-

geztem a faktorok leíró statisztikai elemzését (19. táblázat).
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19. táblázat: A faktorok leíró statisztikája

 N

M
in

.

M
ax

.

Á
tla

g

Sz
ó-

rá
s Ferde-

ség S.E. Csúcsos-
ság S.E.

Reprezentációs kontroll 90 -1,93 3,39 0,00 1,00 1,07 0,25 1,58 0,50

Szülőkről alkotott negatív 
reprezentációk és
konfliktusok, agresszió

90 -1,33 2,65 0,00 1,00 0,95 0,25 0,00 0,50

Szülőkről alkotott pozitív 
reprezentációk és pozitív 
kapcsolati minták  

90 -2,17 4,19 0,00 1,00 0,95 0,25 2,41 0,50

Szorongás 90 -1,25 5,48 0,00 1,00 2,47 0,25 9,52 0,50

Gyerek viszonyulása
a vizsgálatvezetőhöz 90 -1,98 2,59 0,00 1,00 0,50 0,25 -0,25 0,50

Mivel a faktorok nem voltak normál- vagy normálhoz közelítő eloszlásúak, a statisztikai 

elemzés során itt is nem-parametrikus teszteket használtam. A három vizsgálati csoport 

átlagai közötti különbségeket Kruskal-Wallis teszttel vizsgáltam, majd a páronkénti ösz-

szehasonlítást Mann-Whitney teszttel ellenőriztem (20. táblázat, 18. ábra).
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20. táblázat: Csoportok közti különbségek a „Reprezentációs kontroll” faktor mentén

változók

Csoportok átlagai 
± szórás

Kruskal-Wallis 
teszt Mann-Whitney teszt

gy.
otthon

új-
szülött

Kont-
roll χ² stat df p

Gy.otthon-
kontroll 

(Z stat, p)

Gy.otthon-
újszülött 
(Z stat,p)

Újszülött-
kontroll 
(Z stat,p)

Reprezentációs 
kontroll

0,35 ± 
1,29

0,10± 
0,79

-0,45
± 0,67 8,398 2 0,015 >-2,425, 

0,015
>-2,572, 

0,010

18. ábra: Reprezentációs kontroll

Az eredmények szerint mindkét örökbefogadott csoport szignifikánsan különbözik a 

kontroll csoporttól a „Reprezentációs kontroll” faktor mentén (p=0,010 és p=0,015).

További eredmények

A nemi különbségek vizsgálatát Mann-Whitney teszttel végeztem. A lányok és fiúk cso-

portja között talált szignifikáns különbségeket az alábbi ábrákon mutatom be, az ábrák 

alatt feltüntetve a Z és p értékeket.
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n lányok   n fiúk

22. ábra: Nem-regulált agresszió

Z=-2,210; p=0,027

19. ábra: Nemi különbségek
az Empátia pontszámban

Z=-2,907; p=0,004

20. ábra: Nemi különbségek
a Destrukció pontszámban

Z=-3,085; p=0,002

21. ábra: Acting-out destrukció

Z=-2,044; p=0,041

23. ábra: Anya pozitív reprezentáció

Z=-3,264; p=0,001

24. ábra: Szülők pozitív reprezentáció

Z=-2,149; p=0,032
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Szignifikáns nemi különbségek mutatkoztak a MacArthur teszt bizonyos tartalmaiban: a 

lányoknál több volt az empátiára, barátságosságra utaló tartalom, és többször fordult elő 

olyan tartalom, ami az anya, illetve a szülők pozitív reprezentációjára utal, míg a fiúknál 

többször fordultak elő nem-regulált agresszív témák, és ezen belül is a destruktív tartal-

mak, valamint az acting-out megnyilvánulások. A kódoló megítélése szerint a lányok 

barátságosabbak voltak a vizsgálati helyzet során, s így a faktoranalízis „Viszonyulás a 

vizsgálathoz és a vizsgálatvezetőhöz” faktorában is szignifikáns különbség volt a lányok 

és a fiúk között.

26. ábra: Viszonyulás a vizsgálathoz
és vizsgálatvezetőhöz

Z=-2,769    p=0,006

25. ábra: Szülők poz. reprezentációja
és poz. kapcsolati minták

Z=-2,330    p=0,020

27. ábra: Barátságosság

Z=-3,797    p=0,000

0,23

-0,18

-1,5
-1

-0,5
0

0,5
1

1,5

-0,37

0,29

-2

-1

0

1

2

2,97
2,61

1

1,5

2

2,5

3

3,5



105

6. MEGVITATÁS

6.1. Az ErEdMényEk öSSzEfoGlAlÁSA
éS érTElMEzéSE 

A következőkben azt vizsgálom meg, hogy az általam megfogalmazott hipotézisek meny-

nyiben nyertek igazolást az empirikus vizsgálat eredményeképpen.

6.1.1. A koGnITíV rEprEzEnTÁcIóS képESSéGEk
fejlődése és alkalmazása 

A tudatelmélet vonatkozásában arra voltunk kíváncsiak, hogy e képesség kialakulásában 

mennyire játszhat szerepet a korai kapcsolat és gondozás minősége, vagy inkább olyan 

veleszületett, szociális-kognitív adaptációnak tekinthető a tudatelmélet, amely meghatáro-

zott, életkorhoz kötött fejlődési utat követ (3.2.1. alfejezet, 1. Hipotézis). Hasonlóképpen 

feltettük ezt a kérést a szimbolikus reprezentációk koordinációjának fejlődését illetően is 

(2. Hipotézis). Végül azt szerettük volna megtudni, hogy e kognitív reprezentációs képes-

ségek társas interakciókban történő alkalmazásának hatékonyságát befolyásolhatják-e a 

korai tapasztalatok (3. Hipotézis).

A vizsgálat eredményeinek értékelésekor azt találtuk, hogy a két tudatelméleti feladat 

összpontszámában nem volt különbség a csoportok között, akkor sem, ha az elemzésbe 

csak az 5 évesnél fiatalabb gyerekeket vettem be. A tudatelmélet feladatban nyújtott telje-

sítmény szignifikánsan korrelált az életkorral. 

Ez az eredmény ellentmondani látszik Tarullo és munkatársai (2007), valamint Colvert 

és munkatársai (2008) eredményeinek, amik azt mutatták, hogy a romániai intézetekből 

örökbefogadott gyerekek rosszabbul teljesítettek a hamis vélekedés feladaton, mint akár 

a vérszerinti családjukban élő, akár a csecsemőkorban örökbefogadott gyerekek.

Ezt a látszólagos ellentmondást az magyarázhatja, hogy a romániai intézetekből örök-

befogadott gyerekek a jelen mintában szereplő gyerekeknél sokkal súlyosabb és komple-

xebb deprivációt szenvedtek el, ami alapvetően károsíthatta vagy hátráltathatta idegrend-
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szerük fejlődését. Az idegrendszeri károsodás pedig befolyásolhatja mind a tudatelméleti 

képességet, mind pedig más kognitív képességeken (pl. végrehajtó működés, lásd 2.3.1.1. 

alfejezetet) keresztül a hamis vélekedés tesztek eredményét. 

Ezek a fenti, egymást tehát jól kiegészítő eredmények azt az elképzelést támasztják 

alá, miszerint a tudatelméleti képesség egy olyan veleszületett adaptív képesség25, mely-

nek meghatározott fejlődési útját és „hideg”, érzelmi feszültségtől mentes helyzetben való 

felhasználását kevéssé befolyásolja a korai gondozás és a korai kapcsolatok minősége, 

ugyanakkor egy bizonyos kritikus mértéket meghaladó korai elhanyagolás és bántalma-

zás már hátráltatja a tudatelméleti képesség kialakulását.

A fentiekkel összhangban állnak a szimbolikus reprezentációk koordinációját vizsgáló 

feladatok eredményei is. 

A szimbolikus reprezentációk (akció pantomim) feladatban nem volt különbség a cso-

portok között, ugyanakkor a feladatban nyújtott teljesítmény szignifikánsan korrelált az 

életkorral, ami szintén azt mutatja, hogy ezen reprezentációs képességben tapasztalható 

különbségeket az életkori érés határozza meg. 

Eszerint ez az alapvető reprezentációs képesség a tudatelmélethez hasonlóan szintén 

a korai tapasztalatoktól függetlenül működik. A jelen vizsgálatban részt vevő gyerekek-

nél súlyosabb deprivációt elszenvedett mintán még nem vizsgálták a szimbolikus repre-

zentációk koorinációjának képességét, így nem tudhatjuk, hogy ezen képesség fejlődését 

mennyiben befolyásolja az extrém mértékű korai elhanyagolás vagy bántalmazás. 

A tudatelmélet és a szimbolikus reprezentációk feladatok eredményei korreláltak egy-

mással, ám az életkor kontrollálását követően a korreláció már nem volt szignifikáns. Ez 

az eredmény összhangban van Dick és munkatársai (2005) eredményeivel, akik szintén 

gyenge, de szignifikáns kapcsolatot találtak a tudatelmélet és az akció-pantomim között, 

mely összefüggés az életkor kiparcializálása után már nem volt szignifikáns.

25 A tudatelméleti képesség veleszületett jellegét támasztják alá azok a vizsgálatok is, melyek e képes-
ség előfeltételeinek meglétét igazolták újszülötteknél, illetve csecsemőknél (Baron-Cohen, 2007; Batki és 
mtsai, 2000; Charman és mtsai, 1995).
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Több lehetséges oka van annak, hogy nincs szignifikáns összefüggés a kétféle kog-

nitív reprezentációs képességet vizsgáló feladat között. Az egyik lehetőség, hogy a 

kétféle feladat nem egyazon mögöttes képességből következő megnyilvánulásokat 

vizsgálja. A másik lehetőség, hogy más-más mechanizmusok teszik lehetővé a két fel-

adat sikeres megoldását: míg a tudatelméleti feladat két mentális állapot párhuzamos 

reprezentációját, addig a pantomim feladat egy tárgy-reprezentáció és egy cselekvés 

koordinációját kívánja meg. Egy további lehetséges magyarázat, hogy míg a tudatel-

méleti feladat sikeres megoldásában nagy szerepe van a prepotens válasz gátlásának, 

addig a pantomim feladatban nincs szükség válaszgátlásra. Ebből pedig az következik, 

hogy míg a végrehajtó működés különbségei befolyásolják a tudatelméleti feladatban 

való sikerességet, addig a szimbolikus reprezentációs feladat eredményére nincsenek 

hatással.

A rendelkezésünkre álló adatok és ismeretek alapján nem adható egyértelmű válasz 

a fenti magyarázatok helytállóságát illetően. A jelen vizsgálat szempontjából azonban 

ennek eldöntése nem tűnik elengedhetetlennek, hiszen (a mögöttes mechanizmusoktól 

függetlenül) eredményeink egyértelműen alátámasztják a tudatelmélet és a szimboli-

kus reprezentációk koorinációjának fejlődésére vonatkozó hipotéziseinket.

A kognitív reprezentációs képességek26 alkalmazásának tekintetében is várakozása-

inknak megfelelő eredményeket kaptunk. A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek-

nél a mintha-játékban több határ-elmosódás fordult elő, azaz többször léptek ki a mint-

ha-kontextusból, illetve gyakrabban keveredtek valós elemek a mintha-kontextusba. Ez 

az eredmény alátámasztja azt a hipotézist, hogy míg az intézeti múlttal bíró gyerekek 

„hideg”, érzelmektől mentes helyzetekben a kontroll csoportba tartozó gyerekekhez ha-

sonlóan jól oldják meg a kettős reprezentációk koordinációját, addig magasabb arousal 

szinttel járó, érzelmileg telített helyzetekben ez nagyobb nehézséget okoz nekik.

26 A mintha-helyzetekben felmerülő határ-átlépések megfigyelése nem adott alkalmat arra, hogy önma-
gában a tudatelméleti képesség alkalmazását vizsgáljuk – inkább a tágabban értelmezhető reprezentációs 
képességek alkalmazását ismerhettük meg jobban, melyeknek a tudatelmélet csak az egyik alesete.
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Mint azt a 2.4.1. alfejezetben kifejtettem, a mintha és a valóság közti határ elmosá-

sának lehetősége egész életünk során fennmarad, de kisgyerekeknél fokozottan érvé-

nyesül: minél intenzívebb érzelmi állapotban van egy gyerek, annál inkább hajlamos 

kiesni a narrátor szerepéből és belépni a történetbe, vagy épp a játék elemeit valóság-

ként értelmezni (Bretherton, 1989; Lillard, 2003; Scarlett és Wolf, 1979).

Lényeges korábbi eredmény, hogy Macfie és munkatársai (1999) MSSB módszerrel végzett 

vizsgálatában bántalmazott gyerekeknél gyakoribb határ-elmosódás találtak, ezek a gyerekek 

többször léptek be szereplőként a történetbe, mint a nem-bántalmazott kontroll-csoport.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a vizsgálat eredményei a tudatelméleti képesség (és ezt 

óvatosan általánosítva a kognitív reprezentációs képességek) azon megközelítését támasztja 

alá, miszerint a tudatelméleti képesség egy olyan veleszületett szociális-kognitív evolúciós 

adaptáció, melyet egy specializált és elő-huzalozott mechanizmus valósít meg – nagyrészt 

függetlenül az adott gondozói környezettől és kötődési kapcsolat jellegétől. Ennek ellenére 

az extrém korai depriváció és elhanyagolás hátráltathatja vagy részben megakadályozhatja a 

tudatelméleti képesség kialakulását. Mindemellett a reprezentációs képességek hatékony al-

kalmazását az (érzelmekkel telített) társas interakciók során akár a kevésbé diszfunkcionális 

korai környezet is károsíthatja hosszú távon (Gergely és Unoka, 2008, lásd 2.3.1 alfejezet). 

6.1.2. nArrATíV kohErEncIA éS AGrESSzíV
TArTAlMAk: Az érzElEMrEGulÁcIó VIzSGÁlATA

Az érzelemreguláció kérdéskörét az MSSB alkalmazásával a narratív koherencia és a 

narratív elemek tartalmainak feldolgozásával vizsgáltuk. Az erre vonatkozó hipotézisek 

szerint (3. fejezet, Hipotézis 4-9) azt vártuk, hogy a csecsemőotthonból örökbefogadott 

gyerekek játék-narratívái kevésbé koherensek, illetve érzelmileg szegényesebbek a kont-

roll csoportba tartozó gyerekekénél. Azt feltételeztük továbbá, hogy több hárítást, feldol-

gozatlan agresszióra és szorongásra utaló tartalmat is találunk a korábban gyermekott-

honban nevelkedő gyerekek narratíváiban.



109

6.1.2.1. narratív koherencia és érzelemreguláció

A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy mindkét örökbefogadott csoportban szignifikánsan 

alacsonyabb volt a történetek koherenciája, mint a kontroll csoportban. (Mint azt a 2.4.3.1. 

alfejezetben részletesen kifejtettem, a narratív koherencia mind gyermeki, mind felnőtt 

narratívák elemzése során az érzelemregulációs képesség egyik legfontosabb mutatója.)

Ez az eredmény ugyan alátámasztja azt a hipotézist, hogy az intézetből örökbefogadott 

gyerekek történetei az érzelmi feszültség okán kevésbé koherensek, mint a kontroll cso-

porté, ám ez az összefüggés nem magyarázható pusztán az intézeti múlt hatásával, hiszen 

az újszülöttként örökbefogadott gyerekek narratívái is kevésbé voltak koherensek. 

Mindkét örökbefogadott csoportról elmondható tehát, hogy az érzelmileg felkavaró 

történetek mesélése során nehézséget okozott az események kontrollálása, narratíváik 

gyakrabban voltak kaotikusak, követhetetlenek, ami egyfajta érzelemregulációs nehéz-

ségre utal (Blatt, 1995; Futh és mtsai, 2008; Solomon és George, 1999).

Ezen eredmények értelmezésekor szem előtt kell tartani, hogy amiként az érzelemre-

gulációs képességek fejlődésében egyaránt szerepet kapnak biológiai és társas tényezők, 

úgy a problémák hátterében is állhat mindkét terület, és természetesen ezek kölcsönhatá-

sa is (lásd 2.2.2. alfejezet).

Feltételezhetjük, hogy mindkét örökbefogadott csoportnál egyaránt jelen lehettek olyan 

pre- és peri-natális hatások, melyek kedvezőtlenül befolyásolhatták az idegrendszer azon 

struktúráinak érését/fejlődését, melyek az érzelemregulációs képességek neurofiziológiai 

hátterét alapozzák meg27, hathatnak a gyerekek temperamentumára, illetve mindezen ke-

resztül a korai kapcsolatokra is. 

27 Mint azt már a 2.1.2.1. alfejezetben említettem, az örökbefogadott gyerekek nagy részéről olyan szülői 
probléma miatt mondanak le vér szerinti szülei, aminek egészségi kockázata, genetikai vagy viselkedéses 
következménye lehet a gyerekre nézve (pl. alkohol-, drog-függőség, értelmi fogyatékosság, pszichiátriai 
zavarok); illetve a család olyan szocio-ökonómiai körülményei miatt, melyek együtt járnak azzal, hogy a 
gyerek rossz minőségű pre-, és perinatális ellátásban részesül.
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6.1.2.2. A gondozói környezet: az örökbefogadási helyzet jellegzetességei

A szocio-emocionális hátteret tekintve azt kell végiggondolnunk, hogy milyen lényeges 

különbségek lehetnek a vérszerinti és az örökbefogadó szülők között, amelyek meghatá-

rozhatják a gyerekek érzelemregulációs képességét?

Mindezekre természetesen csak következtetni tudunk, hiszen nincsenek adataink a szü-

lők azon pszichés jellemzőiről (pl. élettörténetéről, veszteségeikről, kapcsolati reprezen-

tációiról,), melyek befolyásolhatták a gondozás minőségét, gyerekükkel való kapcsolatu-

kat. A vizsgálat tervezésekor épp az ilyen jellegű információ megszerzésének érdekében 

szerkesztettem a szülők által kitöltendő nyitott végű kérdőívet. Ez azonban nem váltotta 

be a hozzá fűzött reményeket: sok szülő nagyon szűkszavúan és kevéssé informatívan 

töltötte ki, vagy éppen félreértett egyes kérdéseket. 

Tanulságként levonható, hogy a kérdőíves forma nem alkalmas arra, hogy segítségével 

ilyen érzékeny információkhoz jussunk és nem helyettesítheti a félig-strukturált interjút.

Az örökbefogadó szülők az örökbefogadási döntésüket megelőzően tipikusan nagyon 

sok traumát, veszteséget éltek át (meddőség, éveken át tartó kezelések, sorozatos vetélé-

sek stb.) emellett sokan az örökbefogadási eljárást is traumatikusnak élik meg (alkalmas-

sági vizsgálatok, hosszú várakozás stb.). Mindemellett azt is számításba kell venni, hogy 

ha egy gyermek örökbefogadással kerül egy családba, érkezését jóval több szorongás 

és bizonytalanság kíséri, mint egy „hagyományos” születést (egészséges-e a gyermek, 

milyen genetikai örökséget hozott magával, elfogadja-e őt a szűkebb-tágabb környezet, 

hogyan és mikor beszéljenek neki az örökbefogadottságról, attitűdök a vérszerinti szü-

lőkkel kapcsolatban stb.).

Mindezt számításba véve nagy bizonyossággal feltételezhető, hogy az örökbefogadó szü-

lők számára saját érzelmi nehézségeik miatt nehezebb a „tartó környezet” (Winnicott, 1965, 

1971a, „holding environment”) biztosítása, és a „tartalmazó” működés (Bion, 1962, „container 

function”). Másképp fogalmazva: bizonyos időszakokban és helyzetekben a túlságos érzelmi 

bevonódás, vagy épp a fájdalmas érzelmek hárítására tett kísérlet miatt zavart szenvedhet a 

csecsemő negatív érzelmi állapotainak empatikus, érzelem-regulatív tükrözése.
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A fentieket megerősíti a nagyobb gyerekek narratíváinak számos, a szakirodalomban 

fellelhető egyéb vizsgálata is.

Bretherton (1990) megfigyelése szerint a szülők és gyerekek közötti érzelmileg nyitott 

és érzékeny kommunikáció segíti a gyerek azon képességét, hogy koherens belső repre-

zentációkat, ún. munkamodelleket alakítson ki a kötődési kapcsolatról.

Sok vizsgálat mutatott ki összefüggést a korai anya-gyerek kommunikáció jellege és 

a gyerekek későbbi narratívái között (Fivush, 1991; McCabe és Peterson, 1991; Reese és 

Fivush, 1993). 

Mint azt Koren-Karie és munkatársai (2008) kifejtik, a gyerekek nyelvi és kognitív 

fejlődésének előrehaladtával az anyáknak fontos szerepe van a gyerekek belső munkamo-

delljeinek, reprezentációinak alakításában az érzelmi élményekről, tapasztalatokról való 

közös beszélgetéseken keresztül.

Amennyiben az anyák képesek nyitott, szervezett és érzelmileg szabályozott dialó-

gusokra, azzal segítik a gyereküket, hogy koherens és konzisztens munkamodellek ala-

kítson ki. Ha viszont ignorálják vagy elutasítják bizonyos érzelmi élményeiket, akkor a 

gyereknek nehezebb lesz a szervezett munkamodellek kialakítása.

Azoknak az anyáknak, akik a múltban traumákat vagy veszteségeket szenvedtek el, és 

ezeket nem dolgozták fel, nagyobb nehézséget jelentenek az érzelmi élményekről való 

beszélgetések.

Okkal feltételezhetjük, hogy ezek a megállapítások kiterjeszthetőek az örökbefogadó 

szülőkre is28.

28 Gyakran az örökbefogadó szülők számára nehéz és fájdalmas magáról az örökbefogadásról beszélni, 
aminek egyik következménye lehet, hogy ezt érzékelve maguk a gyerekek is elkerülik az örökbefogadá-
sukról való kérdezősködést.
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6.1.2.3. Az agresszió szabályozása

A gyermekotthonból örökbefogadott csoportban több atipikus agresszív tartalom, több atipikus 

negatív válasz fordult elő, mint a kontroll csoportban, valamint több konfliktusra utaló tartalom, 

mint akár az újszülöttként örökbefogadott, akár a kontroll csoportban. A gyermekotthonból 

örökbefogadott csoportban gyakran (a gyerekek felénél), és mindkét másik csoporthoz képest 

szignifikánsan többször fordult elő a „gyerek bánt felnőttet” tartalom. 

A destruktív, agresszív tartalmak megjelenése a gyerekek játékában a gyerekek 

belső világának több aspektusára is utalhat, így konfliktusaikra, problémáikra, vagy 

épp fantáziáikra, félelmeikre. E tartalmak ugyanakkor a korábban látott vagy átélt 

tapasztalataikat is tükrözhetik, és sokat elárulnak saját, konfliktushelyzetek során 

alkalmazott stratégiáikról, vagy épp másoktól elvárt válaszaikról is.

A „gyerek bánt felnőttet” tartalom értelmezésem szerint annak jele, hogy sebezhetőnek  

érzik magukat, és ezt kompenzálják a felnőttek fele irányuló agresszív vagy destruktív 

fantáziákkal.

Általánosabban, az agresszív/destruktív válaszok azt mutatják meg, hogy a gyerekek 

a mindennapi életben hogyan élik meg és kezelik konfliktusaikat és a játék során 

előadódókhoz hasonló helyzeteket. Ezt igazolják az MSSB módszerrel végzett korábbi 

vizsgálatok is (Warren és mtsai, 1996; Zahn-Waxler és mtsai, 1994), melyek szignifikáns 

korrelációt mutattak ki a narratívákban megjelenő agresszív és destruktív tartalmak, 

valamint a szülők, illetve tanárok által jelzett viselkedészavarok száma között.

Jelen vizsgálat módszere és eredményei nem teszik lehetővé, hogy határozott 

állásfoglalást tehessünk a gyermeki játék agresszív tartalmainak gyökereit illetően, amiként 

az sem eldönthető pusztán ezen adatok alapján, hogy a gyermekotthonból örökbefogadott 

gyerekek játéka fokozott agressziójuk miatt mutat több agresszív tartalmat, vagy pedig az 

agresszió mértéke helyett inkább az agresszió szabályozási nehézsége az, ami esetükben 

problémát jelent. Ennek a kérdésnek az eldöntésében azonban az agresszív tartalmak és 

az alacsony narratív koherencia kombinációjának együttes vizsgálata előbbre vihet.

Az eredmények szerint a gyermekotthonból örökbefogadott csoportban az elvártnál 
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több olyan gyerek van, akikre az alacsony narratív koherencia és magas agresszió 

kombinációja jellemző.

Értelmezésem szerint ez az összefüggés jól mutatja, hogy a gyerekek ezen csoportja a 

negatív indulatokat, az agressziót nem tudja megfelelően kifejezni, átdolgozni, kanalizálni, 

így az dezorganizálólag hat a viselkedésükre, jelen esetben arra a képességükre, hogy 

koherens, összefüggő narratívákat produkáljanak. 

Ez az eredmény arra utal tehát, hogy inkább az agresszív indulatok szabályozásának 

nehézségei, mint azok túlsúlya állhat a problémák hátterében. 

6.1.2.4. Az érzelmi bevonódás hárítása

Közvetett módon szintén az érzelemregulációs nehézségekre mutat rá az az eredmény, 

ami szerint mindkét örökbefogadott csoportban (amellett, hogy szám szerint jóval ke-

vesebb a koherens narratíva a kontrollcsoporthoz képest) a koherens narratívák között 

magasabb arányban fordulnak elő a szegényes, érzelmileg sivár történetek.

Ez ugyanis arra utal, hogy ezekre a gyerekekre a kontroll csoportba tartozó gyere-

kekhez képest inkább jellemző az a védekezési mód, hogy a fájdalmas információkat és 

élményeket elfojtják, kizárják a tudatukból, illetve hogy kreatív megoldások lehetősége 

híján igyekeznek minél hamarabb kikerülni az érzelmileg feszült helyzetből. Ez a straté-

gia, ami tehát a szegényes, sivár narratívákat eredményezi, nem tekinthető optimálisnak 

sem az információfeldolgozás, sem pedig az érzelmek adaptív szabályozásának szem-

pontjából.

Hasonlóképpen az érzelmi bevonódás visszautasításának megnyilvánulása az, hogy 

mind a két örökbefogadott csoportban több a narratíva központi konfliktusának pszichés 

hárítására utaló megoldási mód, mind a kontroll csoportban.

Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy bántalmazott gyerekek jellemző érzelemreguláci-

ós stratégiája bizonyos témák elkerülése a narratívákban, amiként a bizonytalanul kötődő 

gyerekek is inkább kerülik el a történet központi konfliktusát, mint biztonságosan kötő-
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dők (Warren, 2003a). Érzelmileg stabil és egészséges gyerekek szívesebben és jobban 

tudnak változatos érzelmi témákat körüljárni (Clyman, 2003). 

Ezen eredmények magyarázatának középpontjában ismét az örökbefogadó szülők 

speciális helyzetéből fakadó, már említett és elemzett jellegzetes nehézségek állhatnak: 

fájdalmas, fel nem dolgozott korábbi élményeik, el nem gyászolt veszteségeik többféle 

mechanizmuson keresztül érinthetik gyermekük érzelemregulációs képességeit és stra-

tégiáit, hiszen az egész szülő-gyerek kapcsolatra kihatnak. E közvetítő mechanizmusok 

közé tartozhat, ha a szülők számára bizonyos érzelmi állapotok átélése túlságosan fájdal-

masnak bizonyul, vagy éppen fokozott szorongásuk miatt nem tudnak egy-egy helyzetben 

kellőképp ráhangolódni gyermekükre, vagy tükrözni viselkedésüket. Ennek következté-

ben esetleg nem kellőképp hatékonyak a gyerekek érzelmi állapotainak szabályozásában, 

illetve fokozatosan a gyerek is megtanulja negatív érzelemkifejezéseit minimalizálni. 

Előzetes feltételezéseinket igazolta az is, hogy a gyermekotthonból örökbefogadott 

csoportban szignifikánsan több szorongásra utaló tartalom fordult elő, mint a kontroll 

csoportban. 

Valószínűsíthető, hogy azoknak a gyerekeknek a játékában jelennek meg félelemre, 

szorongásra utaló tartalmak, akik a mindennapokban is gyakran élnek át nagyfokú szo-

rongást, bizonytalanságot. Ezt támasztja alá az az eredmény, ami egyértelmű kapcsolatot 

talált az MSSB narratívákban megjelenő szorongásos tartalmak, valamint szülők és taná-

rok beszámolói szerint jelenlevő szorongásos és internalizáló tünetek között (Warren és 

mtsai, 2000).

Szinte bizonyosan állítható, hogy a gyermekotthonban élő gyermekek életük első hónap-

jaiban/éveiben gyakran éltek át szorongást, elhagyatottságot, félelmet anélkül, hogy ezeket a 

negatív érzelmi állapotaikat egy érzékeny gondozó szabályozta volna. Így ezeket az állapo-

tokat a családban élő kortársaiknál gyakrabban és hosszabb időkre élték át, illetve gondozói 

intervenció nélkül az érzelmi diszkomfortjuk gyakran inkább fokozódott, mint csillapodott. 

Ahogy jelen mintában a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeknél fordult elő a 

másik csoportokhoz képest jóval gyakrabban a „segítség visszautasítása” tartalom, úgy 



115

más vizsgálatokban pedig a bántalmazott gyerekeknél volt gyakoribb mind a szülőkről, 

mind a többi gyerekekről alkotott reprezentációkban, hogy nem segítettek nekik, nem 

nyugtatták meg őket (Macfie és mtsai, 1999).

6.1.3. érzelmi- és viselkedészavarok előfordulása 

A kutatás érdekes negatív eredménye, hogy nem sikerült megismételni a külföldi szakiro-

dalomban (Fisher, 1997; Gunnar és mtsai, 2007; Hoksbergen és mtsai, 2003; 2004) rend-

kívül gyakori eredményt, miszerint az intézetből örökbefogadott gyerekeknél több érzel-

mi és viselkedéses problémát jelez a szülők által kitöltött Gyermekviselkedési Kérdőív. 

Mivel a vizsgálat fentebb ismertetett többi eredménye nagymértékben valószínűsíti, hogy 

valóban több probléma fordul elő ezeknél a gyerekeknél, feltételezhető, hogy az örök-

befogadó szülők pszichés nehézségeiből következő (nem-tudatos) szülői torzítás játszott 

szerepet ebben a meglepő eredményben. Ráadásul ezek a fentebb részletesen kifejtett, 

mélyebben gyökerező problémák még inkább megnehezítik az örökbefogadott gyerekkel 

jelentkező gondok megfogalmazását, hiszen a szülők úgy érezhetik, hogy mindezzel a 

gyerek valódi elfogadását teszik kétségessé.

Ez a negatív eredmény ugyanakkor felhívja a figyelmet az örökbefogadott gyerekek 

vizsgálatával kapcsolatos szakirodalomban oly elterjedt kérdőíves módszerek korlátaira.

6.1.4. ToVÁbbI ErEdMényEk

6.1.4.1. verbális fejlődés

A Peabody Szókincs teszt szerint a gyermekotthonból örökbefogadott gyerekek szókin-

cse szignifikánsan kisebb, mint a kontrollcsoporté.

A nemzetközi szakirodalomban kevés olyan vizsgálat van (Behen és mtsai, 2008; Croft 

és mtsai, 2007), ami kifejezetten az intézetből örökbefogadott gyerekek nyelvi képessé-

geit vizsgálta volna, mivel ezeket leggyakrabban a globális IQ teszteken belül szokták 
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vizsgálni a kutatások során (Beckett és mtsai, 2006; Kreppner és mtsai, 2007; Morison és 

mtsai, 1995; Rutter és mtsai, 1998; 2007a).

Összefoglalóan elmondható, hogy e korábbi kutatások a 6 hónapnál hosszabb időt in-

tézetben töltött, majd örökbefogadott gyerekeknél lemaradást találtak a verbális fejlődés 

minden vizsgált területén, melyek minden esetben korreláltak a más kognitív vizsgálatok 

eredményeivel. Ezeket az eredményeket azonban csak nagyon óvatosan lehet párhuzamba 

állítani a jelen vizsgálat eredményeivel, hiszen a már említetteken túl (korábbi depriváció 

komplexitása és mértéke) lényeges különbség, hogy a romániai gyerekek egy új nyelvi 

környezetbe kerültek örökbefogadásukkor, és sokan közülük ekkor már 2-4 évesek vol-

tak. Ez a tény nagymértékben befolyásolhatta a vizsgálatok eredményeit.

Jelen kutatásnak nem volt kifejezett célja a nyelvi képességek vizsgálata, így több 

lényeges aspektus vizsgálata is hiányzik a magabiztos értelmezéshez. Azt azonban meg-

állapíthatjuk, hogy a romániaihoz képest enyhének számító deprivációnak is hosszú-távú 

hatása lehet a receptív szókincsre. 

Több tényező állhat a nyelvi fejlődés e specifikus területén tapasztalt lemaradás háttér-

ben, mivel azonban a globális IQ-ban nem volt különbség a csoportok között, azokat kell 

megfontolni, amik kifejezetten a nyelvi fejlődést érintik. 

Mint az Hoff (2006) összefoglaló tanulmányából is kiderül, a társas környezet rendkí-

vül sok módon hat a nyelvi fejlődésre, ezek közül én a megfelelő nyelvi input relatív hiá-

nyát emelném ki: a gyermekotthonban élő gyerekek a családban élő gyerekekhez képest 

kevesebb időt töltenek felnőtt-társaságban, illetve gondozójukkal kettesben. Emellett a 

felnőttekkel töltött idő is máshogy strukturált, mint egy családban: kevesebbet mesélnek, 

nézegetnek képeskönyvet stb., mivel a gondozókat nagyrészt lekötik a gyerekek ellátásá-

val kapcsolatos feladatok.
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6.1.4.2. figyelemzavar és hiperaktivitás

A gyermekotthonból örökbefogadott gyerekeket a vizsgálatokat kódoló pszichoterapeuta fi-

gyelmetlenebbnek, hiperaktívabbank ítélte, mint a kontroll csoportba tartozó gyerekeket.

Ez az eredmény egyáltalán nem meglepő, hiszen összhangban van azzal a szinte ál-

talánosságba menő megállapítással, hogy a koncentráció- és figyelem-zavarok, valamint 

hiperaktivitás problematikája roppant gyakori az intézetben élő, és az onnan kikerült 

gyerekek körében (Ames és Chisholm, 2001; Chugani és mtsai, 2001; Goldfarb, 1945; 

Kreppner és mtsai, 2001; Marcovitch és mtsai, 1997).

E problémakör hátterében elképzelhető a 2.1.2.2. alfejezetben már ismertetett jelenség, 

a frontális lebeny fejlődésének zavara. Mivel a frontális lebeny fejlődése nagymértékben 

függ a korai tapasztalatoktól és a korai kapcsolatok jellegzetességeitől (Gunnar, 2001; 

Schore, 1996), feltételezhető, hogy az első életévekben az intézeti környezettel járó felté-

telek (bizonyos gondozóval való interakciók hiánya, valamint az elhúzódó, intenzív vagy 

regulálatlan stressz) nem segítik elő, vagy akár akadályozhatják is a frontális lebenyhez 

köthető végrehajtó működésnek a megfelelő fejlődését.

6.1.4.3. nemi különbségek

Szignifikáns nemi különbségek mutatkoztak a MacArthur teszt bizonyos tartalmaiban: a 

lányoknál több volt az empátiára, barátságosságra utaló tartalom, és többször fordult elő 

olyan tartalom, ami az anya pozitív reprezentációjára utal, míg a fiúknál több volt a dest-

rukció, és a nem-regulált agresszív tartalom.

Nagyon hasonló eredményekhez vezettek azok az MSSB-vel végzett korábbi kutatások, 

(Clyman, 2003; Oppenheim és mtsai, 1997; von Klitzing és mtsai, Zahn-Waxler és mtsai, 1996) 

melyek lányoknál több proszociális, míg fiúknál több agresszív tartalmi elemet találtak.

A nemi különbségek eredete a lélektan egyik legtöbbet vizsgált és vitatott területe (átte-

kintését lásd Ruble és mtsai, 2006). A megközelítések széles spektrumot ölelnek fel, attól 

függően, hogy a biológiai, a környezeti, vagy a kognitív tényezőket tartják befolyásosabbnak. 
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Az utóbbi években a nemi különbségek eredetének magyarázatában leginkább a biológiai 

gyökerű [ezen belül pedig az evolúciós, (Buss, 1995), a hormonális (Becker és mtsai, 2002), 

illetve az agyi strukturális megközelítés (Good és mtsai, 2001)]; a szocializációs (Bussey és 

Bandura, 1999; Lytton és Romney, 1991); illetve a kognitív, információfeldolgozási különb-

ségeket hangsúlyozó (Connellan és mtsai, 2000) elméletek érvényesülnek.

Noha a jelen vizsgálat során a nemi különbségek vizsgálata nem került az érdeklődésünk 

fókuszába, a későbbiek során lényeges tanulságokat várhatunk e szempont alaposabb 

vizsgálatától. Önmagában is érdekes lehet, hogy az intézetből örökbefogadott gyerekek 

társas-kognitív fejlődési nehézségeinek vizsgálati eredményei befolyásolhatják-e a nemi 

különbségek eredetére vonatkozó egymással versengő elméletek megítélését. Fontos lenne 

továbbá arra is kiterjeszteni a vizsgálatot, hogy vajon a nemi különbségek befolyásolhatják-e 

az intézetben nevelt gyerekek fejlődését azáltal, hogy e speciális gondozói és társas környezet 

eltérő hatást gyakorol és más-más megküzdési módokat vált ki a fiúk vagy lányok esetében.

6.1.4.4. Proszociális kapcsolatok, szülői reprezentációk

A MacArthur teszt összevont mutatói közül a csoportok között nem volt különbség sem 

a proszociális kapcsolatok számában, sem a szülői pozitív, illetve negatív reprezentáci-

ók előfordulási gyakoriságában. Ez összhangban áll Steele és munkatársai (2008) ered-

ményeivel, akik korábban bántalmazott örökbefogadott gyerekek narratíváit 3 hónappal, 

majd 2 évvel az örökbefogadás után is vizsgálták. Eredményeik szerint a bántalmazott 

gyerekek narratíváiban a nem-bántalmazott gyerekekkel összehasonlítva mindkét idő-

pontban több elkerülésre, valamint dezorganizációra utaló negatív tartalom volt, ugyan-

akkor a két vizsgálat között jelentős mértékben nőtt a biztonságos kötődésre utaló pozitív 

tartalmak száma. Értelmezésük szerint ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy bármi-

lyen „intervenciót”, vagy az életkörülményekben bekövetkezett változást követően köny-

nyebb beépíteni a pozitív, mint „kioltani” a negatív reprezentációkat, működésmódokat 

és kapcsolati mintákat, amik „sebezhetőségként” még sokáig fennmaradnak. 
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6.2. köVETkEzTETéSEk
Mivel az érzelemreguláció nem egyfajta viselkedés, hanem többféle képesség, készség 

együttese, a mintha-játék különféle mutatóiból különféle aspektusaira lehet következtetni. A 

három vizsgálati csoport összehasonlításának eredményeit összefoglalva elmondható, hogy 

igazolódott az a hipotézis, miszerint az intézeti gondozás egyik fontos következménye az 

elmaradás mind az érzelemregulációs képességekben, mind pedig a szociális kognitív repre-

zentációs képességek érzelmileg feszült helyzetben való hatékony alkalmazásában.

A fent ismertetett eredmények közül két olyan tanulságot lehet érdemes kiemelni, melyek 

a szűken értelmezett kutatási fókuszon messze túlmutató következményekkel járhatnak.

A nemzetközi szakirodalomban fellelhető kutatásokkal összehasonlítva jelen vizsgálat 

egyik újszerű eredménye annak megmutatása volt, hogy még az enyhének mondható intézeti 

depriváció is hosszantartó, súlyos következményekkel járhat az érzelmi fejlődés terén.

A vizsgálat másik fontos, és előzetesen nem várt eredménye az, hogy felhívta a figyel-

met arra, hogy a korán (újszülöttként) örökbefogadott gyerekek is eltérnek a kontroll-

csoportot alkotó, vérszerinti családjukban nevelkedő gyerekektől az érzelemregulációs 

fejlődés több mutatója mentén is.

Ez az eredmény összefüggésbe hozható egyrészt pre- és peri-natális tényezőkkel, más-

részt pedig az örökbefogadó szülők és család jellegzetességeivel, valamint az örökbefo-

gadottság tényéből következő vulnerabilitással.

 
6.3. A kuTATÁS korlÁTAI, TAnulSÁGAI 

A kutatás, illetve az elemzés korlátai között az egyik legfontosabbnak azt tartom, hogy az 

eredmények teljesebb körű értelmezéséhez több információra lett volna szükségünk mind 

a mintában szereplő örökbefogadott gyerekek vérszerinti szüleiről, mind a gyerekek elő-

történetéről (pre- és peri-natális körülmények, a gyermekotthoni évek alatti történések, 

hatások, kötődési kapcsolatok, súlyosabb betegségek stb.), mind pedig az örökbefogadó 

szülőkről. Könnyen belátható, hogy a vizsgált téma (valamint a magyarországi intézmé-
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nyi környezet) jellegéből adódóan a vérszerinti szüleiről, valamint a gyerekek előtörté-

netéről nem állt módomban több információhoz jutni. A későbbiekben még orvosolható 

hiányosság azonban, hogy fontos dolgokat nem tudunk az örökbefogadó szülőkről. Cél-

szerű lett volna a szülőkkel egy olyan, félig-strukturált interjút készíteni, amiből többet 

is megtudtunk volna az örökbefogadás hátteréről, okairól, az örökbefogadást megelőző 

nehézségekről, veszteségekről, traumákról és természetesen arról, hogy mennyire sike-

rült feldolgozni ezeket a veszteségeket. A vizsgálatban részt vevő minden gyerek, illetve 

család esetében fontos lett volna informálódni a szülő-gyerek kapcsolatról, annak korai 

alakulásáról, a család érzelmi hátteréről stb.

Sajnos egy ilyen interjú felvétele jelen körülmények között kivitelezhetetlen volt, 

hiszen ez azt jelentette volna, hogy minden családdal (többségük nem budapesti) még 

egy (immár harmadik) alkalommal is találkozni kellett volna, ráadásul meg kellett volna 

szervezni a gyerek(ek) felügyeletét is az interjú ideje alatt. 

Szerencsésebb lett volna továbbá szigorúbb kritériumokat alkalmazni a vizsgálati 

csoportok kialakítása során: pl. csak olyan gyerekeket vizsgálni, akik legalább 1, de 

legfeljebb 2 éves korukig voltak gyermekotthonban; kizárni a végleges mintából azokat 

a gyerekeket, akik koraszülöttek voltak, vagy akiknél bármilyen komplikáció merült fel 

a születés körül stb., illetve több változót is kontrollálni az elemzések során (egyedülálló, 

vagy elvált szülők, testvérek száma stb.)

Ezeket az ambíciókat a minta-elemszám korlátozta: a Magyarországon így is 

egyedülálló mintát igénylő kutatás szigorúbb kritériumok mellett nem eredményezhetett 

volna a statisztikailag megbízható elemzéshez szükséges számot. Emiatt nem tudtam 

megoldani azt sem, hogy minden vizsgálati csoportban azonos (50-50%) legyen a lányok 

és a fiúk aránya.

Nem sikerült vizsgálatunk során tesztelni azon hipotézisünket, ami a tudatelméleti 

képesség érzelmileg telített helyzetekben való alkalmazására vonatkozik, mivel az ezt 

vizsgálni hivatott „mentalizációs skáláról” csak a kódolási folyamat során derült ki számunkra, 

hogy nem eléggé körülírt és így nem alkalmazható biztonsággal. Későbbi kutatások során 
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mindenképpen érdemes lenne a skála további finomítása és egyértelműsítése, illetve olyan 

alternatív módszerek használata, melyek lehetővé teszik a tudatelméleti képesség „forró” 

helyzetben, társas interakciók során történő hatékony alkalmazásának vizsgálatát.

A vizsgálat érdekes és nagyon informatív kiegészítése lett volna, ha a tervezettnek 

megfelelően további csoportokkal is össze tudtam volna hasonlítani a vizsgálati csoportokat: 

pl. továbbra is gyermekotthonban élő, ill. nevelőszülőknél élő gyerekek csoportjaival.

A gyermekotthonban élő azonos korú gyerekekkel való összehasonlítás azért nem volt 

lehetséges, mert a mai Magyarországon szerencsére nagyon kevés egészséges 4-6 éves 

korú gyerek él gyermekotthonban. Az ilyen korú gyerekek az esetek túlnyomó részében 

már vagy visszakerülnek vérszerinti családjukba, vagy örökbefogadják őket, vagy pedig 

nevelőszülőkhöz, illetve lakásotthonba kerülnek.

 A nevelőszülőknél élő gyerekek vizsgálatánál pedig az jelent nehézséget, hogy esetükben 

nagyon nehéz egyes változókat kontrollálni, ellenőrizni: születés után gyermekotthonba 

került-e, vagy egy ideig a vérszerinti családban nevelkedett-e, mennyi idős korban került 

a nevelőszülőhöz, több nevelőszülőnél élt-e, tartja-e a kapcsolatot a szüleivel, együtt él-e 

testvéreivel stb.; ugyanakkor nagy különbségek vannak a nevelőszülők és körülményeik 

között is: pl. van olyan nevelőszülő, aki akár 8 gyereket is nevel, és van, aki csak egyet; 

vannak-e vérszerinti gyermekei; hivatásos nevelőszülő-e stb.

6.4. TÁVlATI célok, A kuTATÁS GyAkorlATI hASznA

A kutatás továbbgondolásának, távlati céljainak fontos ambíciója lehet a kivételes értékű 

minta mind pontosabb megismerése. Ennek érdekében érdemes volna további informáci-

ókat beszerezni és feldolgozni a vizsgálatban részt vevő gyermekek, valamint az őket ne-

velő örökbefogadó és vér szerinti szülők korábbi élményeiről, tapasztalatairól (lásd 6.3.). 

Hasonlóképpen fontos távlati célkitűzés lehet az itt közreműködő gyerekek után-követé-

ses vizsgálata, amely megerősíthetné, illetve kiterjeszthetné konklúzióink érvényét.

Mindez annál is lényegesebb, hiszen a kutatás közvetlen és szerteágazó gyakorlati 
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következményekkel is bír, melyek jelentősége és hatása éppen a tanulságok minél maga-

biztosabb alátámasztásán múlik. 

A kutatás gyakorlati következményei közül a leglényegesebbek azok az eredmények 

lehetnek, melyek fontos és hiánypótló információkkal szolgálnak a magyarországi gyer-

mekotthonok nevelési elveinek és alkalmazott módszertanának hatékonyságáról és ezek 

hosszútávú hatásairól. Az eredmények fényében érdemes lehet áttekinteni a jelenlegi in-

tézeti szabályozási környezet és módszertan előnyeit és hátrányait, illetve olyan javas-

latokat tenni, melyek a megfogalmazott általános célok és elvárások mellett immár a 

konkrét fejlődési utak ismeretére is építhetnek („outcome-assessment”).

A kutatás hasonlóan lényeges gyakorlati következménye lehet egy olyan komplex 

mentál-higiénés szolgáltatás kiépítése Magyarországon, mely kifejezetten az örökbefo-

gadó családok igényeire fókuszál. Nemzetközi példák és tapasztalatok is alátámasztják, 

hogy a különféle szakemberek (pszichológus, pszichiáter, szociális munkás, gyógypeda-

gógus) által alkotott, az örökbefogadás tényéből és körülményeiből fakadó sokrétű ne-

hézségekre koncentráló szakmai teamek rendkívül hasznos kiegészítői lehetnének a hazai 

intézményi ellátórendszernek. Kutatásunk is megerősítette például, hogy még a csecse-

mőkorban örökbefogadott gyerekeknél is jelen vannak hosszabb távú érzelemregulációs 

problémák, ha kisebb mértékben is, mint az intézetben nevelkedő gyerekek esetében. 

Éppen ezért az örökbefogadás folyamatának, az örökbefogadó családokra jellemző spe-

cifikus nehézségek orvoslására önmagában az intézeti rendszer mégoly körültekintő fe-

lülvizsgálata sem lehet elégséges. Az interdiszciplináris szakmai segítő munkacsoportok 

összeállítása, valamint az így kialakuló egyedülálló szolgáltatási modell megismertetése 

a jelenlegi és leendő örökbefogadókkal természetesen összetett kihívást jelent. Ennek 

szükségességét ugyanakkor megkérdőjelezhetetlennek tartom, amiként azt a jelen kutatás 

eredményei is alátámasztják. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS
Számtalan nemzetközi vizsgálat igazolta, hogy az intézetekből örökbefogadott gyerekek, bár 

sok területen jelentős fejlődést mutatnak, még évekkel családba kerülésük után is sok szocio-

emocionális problémával küzdenek. Nagyon keveset tudunk azonban azokról a folyamatokról, 

melyeken keresztül a korai élmények ezekhez a fejlődési problémákhoz vezetnek. A disszertá-

cióban  bemutatott vizsgálat célja az érzelemregulációs képességek, és az ezekkel összefüggő 

társas kognitív (reprezentációs) képességek vizsgálata örökbefogadott gyermekeknél, mivel 

ezen képességek alapvető feltételei a pszichés egészségnek, a hatékony társas működésnek. 

A vizsgálat központi hipotézise, hogy azok a gyerekek, aki életük első (minimum) 6 hónap-

ját intézetben töltötték, fejletlenebb érzelemregulációs képességgel rendelkeznek, valamint 

nehézséget jelent számukra kognitív reprezentációs képességeik társas interakciók során tör-

ténő alkalmazása. A vizsgálatban 90, 4 és 6 év közötti gyerek vett részt, akik a 3 vizsgálati 

csoport egyikébe tartoztak: 1. olyan gyerekek, akik születésükkor gyermekotthonba kerültek, 

és ott éltek örökbefogadásukig, de legalább 6 hónapos korukig; 2. csecsemőkorban (6 hetes 

koruk elõtt) örökbefogadott gyerekek; 3. (kontroll) vér szerinti családjukban élő gyerekek. A 

vizsgálat során az érzelemregulációs képességet a játék-narratívák elemzésével (MacArthur 

Story Stem Battery), a reprezentációs képességet pedig hamis-vélekedés teszttel, valamint a 

szimbolikus reprezentációk koordinálásának tesztjével vizsgáltuk, emellett sor került intelli-

gencia (Snijders-Oomen teszt) és receptív szókincs (Peabody) tesztekre is. A gyerekek szülei 

kitöltötték a Gyermekviselkedési Kérdőívet. A három vizsgálati csoport összehasonlításának 

eredményeit összefoglalva elmondható, hogy igazolódott az a hipotézis, miszerint az intézeti 

gondozás egyik fontos következménye az elmaradás mind az érzelemregulációs képességek-

ben mind pedig a szociális kognitív reprezentációs képességek érzelmileg feszült helyzetben 

való hatékony alkalmazásában. Ugyanakkor az eredmények arra is felhívják a figyelmet, hogy 

az újszülöttkorban örökbefogadott gyerekek bizonyos érzelemregulációs képességei is, bár jó-

val kevésbé, de eltérnek a vérszerinti kontrollcsoportétól.  Ez az eredmény összefüggésbe hoz-

ható egyrészt pre- és peri-natális tényezőkkel, másrészt pedig az örökbefogadó szülők és család 

jellegzetességeivel, valamint az örökbefogadottság tényéből következő vulnerabilitással.
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Végül köszönetet szeretnék mondani azért a kivételes szerencséért, hogy a kutatás 

témájának gyakorlati megvalósulását is megismerhettem a londoni Tavistock Klinikán 

Sara Barratt “Adoption, Fostering and Kinship Care Service” munkacsoportjának tag-
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11. mellékletek

1. sz. melléklet

A mAcArthur történetek
A figurák bemutatása:

Vv: Nézd csak, kik vannak itt. (előveszi a családot). Ez a Nagymama (N), ez az anyuka (M), 

ez az apuka (P), ez a nagytestvér Zoli/Kati, ez pedig a kistestvér, Tomi/Zsuzsi, és ez a kutyá-

juk, a neve Buksi (B). ( megnevezéskor megmutatjuk a figurákat a GYEREKNEK)

Bemelegítés: z/k születésnApjA
A történet témája: bemutatkozás, a babacsaláddal történő narráció modellezés

Kellékek: asztal, torta

Szereplők: minden családtag és a kutya

Vv: Tudod mit? Ma van Z/K születésnapja, és az anyukája ezt a csodálatos tortát sütötte 

neki. (elővenni a tortát). Most van a zsúr.

M: „Gyertek nagymama, apa, Z/K, és T/Zs, ünnepeljük meg Z/K születésnapját.”

Vv: Le tudod ültetni a családot az asztalhoz?

Vv: Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni. 

Ötletek a GYEREK bevonására:

– Mutasd meg, hogy fújják el a gyertyákat/hogy eszik a tortát.

– Mit szól Z/K ehhez a gyönyörű tortához?

– Ha a GY énekelni akar, csatlakozni.

1. A kiömlött nArAncslé
Téma: Szülői válasz a véletlen „balesetre”

Kellékek: asztal, kancsó

Szereplők: M, P, Gy1, Gy2
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I.: A család szomjas és szeretnének inni egy kis narancslevet. Ültesd a családot az asztal 

köré, hogy ihassanak. (Megvárni, amíg elhelyezi a figurákat.) Most mindenki iszik. Z/K 

feláll, átnyúl az asztalon, és ajjaj!, kiöntötte a narancslevet a földre. (leverni a babával a 

kancsót a földre, a GYEREK számára láthatóan)

Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni.

Súgás: (Ha semmit sem csinál a narancslével): Mi fog történni, hogy Z/K kiöntötte a 

narancslevet?

További súgás: Történik valami más is?

2. Az elveszett kutyA / ÚjrAtAlálkozás
Az elveszett kutyávAl
Téma: Veszteség és újratalálkozás

Kellék: – 

Szereplők: Gy1, M oldalt áll, kutya a második részben

1. rész: Az elveszett kutya

Vv: Z/K reggel óta alig várja, hogy játsszon Buksi kutyával.

Gy1: Anyu, kimegyek játszani a kertbe Buksival.

M: Rendben, Z/K.

Vv: Z/K kimegy a kertbe.

Gy1: Ó, nem! Buksi eltűnt! (aggódó hang)

Vv: Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni.

(A gyerekek gyakran a kellékesdobozból akarják elővenni Buksit. Ilyenkor: Majd később 

odaadom Buksit, de most azt mutasd meg, mit csinál Z/K a történetben)

2. rész: Újratalálkozás az elveszett kutyával

Vv: (Visszahozza Buksit, az asztal szélére teszi, a GYEREKTŐL távolabb) Nézd csak, ki 

van itt! (izgatott hangon)
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Vv: Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni.

Súgás: Csinálnak most valamit, hogy Buksi visszajött?

3. Ajándék AnyánAk vAgy ApánAk
Téma: Büszkeség / valamelyik szülő preferenciája (ödipális téma)

Kellék: – 

Szereplők: M, P, Gy1

Vv: Z/K ma nagyon ügyes volt az óvodában. Tudod mit csinált? (szünet) Egy gyönyörű 

képet csinált.

Itt jön haza Z/K az óvodából. (Gy1-t M és P fele vinni)

Gy1: (izgatott hangon) Sziasztok, nézzétek milyen képet csináltam ma az óvodában!

Várni a válaszra, ha nem jön, súgás: Mit szól anya és apa?

Vv: Kinek adja Z/K a képet, anyának vagy apának?

 (Ha a képet apának adja)

Vv: Vajon anyának milyen érzés, hogy Z/K a képet apának adja? (és fordítva, ha anyának 

adja)

4. A forró leves
Téma: engedetlenség, szülői empátia vs autoritás

Kellék: lábos, tűzhely

Szereplők: M, P, Gy1, Gy2

Vv: Anya és Z/K a tűzhelynél állnak. Apa és T/Zs az asztalnál ülnek.

M: Nagyon finom ebéd lesz, de még nincs kész. Nem menj közel a tűzhelyhez.

Gy1: Hmmm, nagyon finomnak néz ki. Nem akarok várni, most kérek.

(Z/K leveri a leveses lábast a tűzhelyről.
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Gy1: Jaj, megégettem a kezem! Nagyon fáj!

Vv: Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni.

Súgás: (ha senki nem segít a gyereknek)

Vv: Mit csinálnak Z/K fájós kezével?

5. Az elveszett kulcsok
Téma: szülői konfliktus

Kellék: – 

Szereplők: M, P, Gy1

Vv: Z/K bejön a szobába, és azt látja, hogy anya és apa így néznek egymásra. Nézd meg 

az arcomat (mérges arckifejezés)

M: (mérgesen) Te vesztetted el a kulcsaimat!

P: Nem én voltam!

M: De igen, mindig elveszted őket!

P: De most nem én voltam.

Vv: Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni.

Súgás: Mi fog történni anya és apa vitájával?

6. elutAzás
Téma: szeparáció a szülőktől

Kellék: autó

Szereplők: M, P, N, Gy1, Gy2

Vv: T/Zs és Z/K kimennek játszani.

Vv: Úgy néz ki, hogy anya és apa elutaznak. Az autó a ház előtt parkol. (elővenni az 

autót)
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M: Rendben, fiúk/lányok, apa és én elutazunk. Holnap jövünk haza, addig Nagymama 

vigyáz rátok (elővenni N-t)

Vv: Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni.

Fontos: Amennyiben lehetséges, a GYEREK tegye a szereplőket az autóba és vezesse el. 

Csak akkor avatkozzunk közbe, ha erre nem képes. Ha a gyerekeket is beteszi az autóba: 

„Nem, csak anya és apa utaznak el.” Miután az autó elment , Vv tegye az asztal alá, hogy 

ne látszódjon. Ha a gyerek újra elő akarja venni: „Nem, még nem jönnek vissza”.

Vv: És el is mennek! (Mialatt az autó bekerül az asztal alá!)

Súgás: Mit csinálnak a gyerekek, mialatt a szülők nincsenek otthon?

7. ÚjrAtAlálkozás
Téma: kötődés

Kellék: autó

Szereplők: M, P, N, Gy1, Gy2

Vegyük elő az autót a szülőkkel, de a gyerekektől távol helyezzük el, hogy a GYEREK 

vezethesse haza. A többi figura távol legyen, a GYEREK közelében.

Vv: Másnap van, Nagymama kinéz az ablakon és azt mondja:

N: Nézzétek fiúk/lányok, azt hiszem, anya és apa hazaérkeztek. Azt hiszem, látom az 

autójukat.

Vv: (elővenni az autót) Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni.

Súgás: (ha a GYEREK magától nem veszi ki a figurákat az autóból) Mit csinálnak most, 

hogy anya és apa hazaértek?
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8. sétA A pArkBAn

Téma: ügyesség/büszkeség

Kellék: szikla (egy szivacs, szikla-alakúra vágva), zöld filc anyag

Szereplők: M, P, Gy1, Gy2

Vv: Ma a család elmegy együtt a parkba (közelebb vinni a figurákat a parkhoz)

(Z/K-t közelebb vinni a sziklához)

Gy1: Hú, nézzétek! Látjátok ezt a nagy sziklát? Felmászok a tetejére.

M: (aggódó hangon): Tényleg? Nagyon vigyázz!

Vv: Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni.

9. A kizárás
Téma: kizárás a szülői kapcsolatból (ödipális téma)

Kellék: ülőgarnitúra, játékok

Szereplők: M, P, Gy1, 

Vv: Anya és apa a kanapén ülnek és beszélgetnek.

(lányok esetében az anya, fiúk esetében az apa kéri meg a gyereket)

M/P: Anya/apa és én szeretnénk kicsit kettesben lenni. Menj be a szobádba játszani egy 

kicsit. Légy szíves csukd be az ajtót, hogy csend legyen.

Vv: (Ha a GYEREK nem viszi ki Z/K-t): Mutasd meg, hogy megy Z/K a szobájába.

(Miután a GYEREK kivitte Z/K-t) Anya és apa megcsókolják egymást. Mutasd meg és 

meséld el, hogy mi fog most történni.

Súgás (ha a gyerek odamegy a szülőkhöz, az azonos nemű szülő mondja): Azt kértük, 

hogy egy kicsit kettesben lehessünk, ugye? (enyhén irritált hangon)

Ha a gyerek engedelmeskedik, a történet végén

M/P: Rendben Z/K, köszönjük, hogy egy kicsit kettesben lehettünk.
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10. A fürdőszobAszekrény
Téma: anyának való engedelmesség vagy testvéri empátia dilemmája

Kellék: fürdőszobaszekrény

Szereplők: M, Gy1, Gy2

1. rész: M elmegy

Vv:Játsszuk azt, hogy apa nincs otthon, mert dolga van. (elővenni a fürdőszobaszek-

rényt): Ez a fürdőszobaszekrény, ahol anya a ragtapaszokat tartja.

A lányok/fiúk a szobájukban játszanak, és bejön anya.

M: Lányok/fiúk, át kell mennem a szomszédba visszavinni valamit, de hamarosan jövök. 

Ne nyúljatok semmihez a fürdőszobaszekrényben. (anyát az asztal alá tenni)

Gy1: rendben, anya.

Vv: Z/K és T/Zs tovább játszanak (T/Zs felugrik!)

Gy2: Jaj! Elvágtam az ujjam, kell egy ragtapasz!

Gy1: De anya azt mondta, hogy nem nyúlhatunk semmihez a fürdőszobaszekrényben!

Gy2: De vérzik az ujjam!

Vv: Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni.

Ha GYEREK azt mondja, hogy anya visszajön

Vv: Nem, anya még a szomszédban van.

Ha Gy előveszi a ragtapaszt

Vv: Anya nem azt mondta, hogy nem szabad hozzányúlni semmihez a fürdőszobaszek-

rényben?

Ha Gy nem veszi elő a ragtapaszt

Gy2: De vérzik az ujjam.
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2. rész: M hazajön

Vv: visszateszi M-t, kis távolságra a gyerekektől

M: Sziasztok gyerekek, hazaértem.

Vv: Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni.

Ha a gyerekek nem mesélik el anyának a megvágott ujjat/ragtapaszt.

M: Mi az a kezeden?

Ha a gyerekek még mindig nem mondják el anyának:

M: Hozzányúltatok valamihez a fürdőszobaszekrényben?

11. Alvásidő
Téma: félelem a szeparációtól, kontroll, szülői határ? 

Kellék: TV

Szereplők: M, P, Gy1,

Vv: Ebben a történetben a család TV-t néz, de már későre jár az idő, és holnap óvoda van.

M: Így anya azt mondja apának: Hú, későre jár. Z/K, itt az ideje a lefekvésnek. Menj ké-

szülődni, én is mindjárt jövök.

C1: De én nem akarok lefeküdni, nem vagyok fáradt. Fenn akarok maradni, és megnézem 

a tévéműsort. (mérgesen, duzzogva)

Vv: Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni.

Súgás: (Ha a gyerek nem megy lefeküdni és nézi a TV-t): Mit csinálnak Z/K szülei a le-

fekvéssel kapcsolatban?
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11. csAládi mókA
Ez a befejező történet arra szolgál, hogy jó hangulatú véget érjen a feladat, nem kötelező 

standard módon prezentálni.

Téma: családi móka 

Kellék: felajánlani a GYEREKNEK mindet

Szereplők: M, P, N, Gy1, Gy2, kutya

Vv: Itthon van az egész család.

M: (vidáman az apa felé): Ma nem kell dolgozni menni, csináljunk valamit együtt!

P: Igen, csináljunk valamit, ami az egész családnak jó móka lenne.

(M és P a gyerekek felé)

M/P: Fiúk/lányok, mit szeretnétek ma csinálni?

Vv: Mutasd meg és meséld el, hogy mi fog most történni.
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2. sz. melléklet

kódok
tartalmi kódok

Minden egyes történetben az egyes témák jelenléte ill. hiánya.

• Interperszonális konfliktus

– kompetíció, rivalizálás, féltékenység

– más kizárása

Az egyik szereplő kizárja a másikat vmi tevékenységből, (nem csak annyi, hogy 

sarokba állítják büntetésből, hanem pl. egyik gyerek büntetésből nem mehet velük 

kirándulni) vagy elküldik, vki mondja, hogy egyedül érzi magát, ki van hagyva, 

magányos

– empátia, segítség visszautasítása

Egy szereplő segítséget kér, és ezt megtagadják tőle, pl. gyerek kéri anyát, hogy együtt 

keressék Buksit, de anya nem segít (ezt szülői reprezentációnál is kódolni)

– verbális konfliktus

Vita, veszekedés (vmennyire kölcsönös, ha csak egyik bántja másikat, az agresszió)

– trianguláció, hasító triádikus kapcs.

Egyik szülő +, másik -, az egyikkel szövetséges a gyerek

– család felbomlása

A család egyik tagja elmegy, vagy kitaszítják, és van valami végleges érzés ezzel 

kapcsolatban, pl. becsomagol, bútort is visz, vagy csak szóban utal erre. vki bör-

tönbe megy
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• Empatikus kapcsolat

– szeretetmegnyilv.

Ölelés, puszi, dicséret, törődés. Állat fele is.

– empátia, segítés, megnyugtatás

Egyik szereplő azonosul, vagy megérti másik gondolatát, érzését. Mimika, hanghor-

dozás, mozdulat is lehet

Segítés: egyik szereplő segít egy feladat végrehajtásában, de az NEM, ha egyik baba 

a másiktól függetlenül csinál vmit, pl anya feltörli a kiömlött narancslét, hacsak nem 

mondja „majd én megcsinálom helyetted”

Pl: – egyik szereplő ad egy játékot annak, aki megsérült

– GY azt mondja „én is megvágtam egyszer az ujjamat” válaszként az egyik 

szereplő sérülésére

– anya segít feltörölni a narancslét

– vmelyik szülő azt mondja a gyereknek, hogy ők is elutazhatnak velük, amikor 

a gyerek elkeseredik

– vmelyik szülő elkergeti a mérges kutyát

– osztozás, közös tevékenység

Pozitív kapcs, az interakció során vmin osztoznak (állat v tárgy), az egyik szereplő 

lemond részben vmiről.

– egyik gyerek odaadja a labdát a testvérének, hogy játsszon vele.

2 vagy több szereplő együtt csinál valamit. Nyilvánvaló legyen az összetartozás. Nonverbális 

jelzés is elég. NEM az, ha mindenki lefekszik aludni, vagy mindenki iszik a naracsléből.

– Mindenki elmegy a parkba.

– Mindketten kimennek játszani

– Elutaznak
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• Nem-regulált agresszió

– agresszió

Az agresszió interpersz. megnyilvánulásai. A mérges kutyával szembeni agr-t NEM 

kódolni, se a mérges kutya agresszióját

1 – verbális agr – csúfolás, fenyegetés, sértegetés. (ha kölcsönös, az  verbális konfliktus)

2 – fizikai agresszió – fájdalomokozással járó kontaktus a szereplők között. Csak a 

provokált és valamelyest regulált tartozik ide.

Pl – szülők megütik egymást

– vkit lelőnek

– gyerekek verekszenek

3 – nem-provokált regulálatlan agresszió – nincs nyilvánvaló oka az agr-nak. Nem-

regulált = random, kaotikus

Pl – minden szereplőt leütnek a végén (azaz mindenki a földre kerül vhogy)

– vmelyik szereplőt lelöknek az asztalról

4 – gyerek verbálisan vagy fizikailag bántalmaz egy felnőttet

5 – ölés (de NEM halál)

– sebesülés

Az egyik szereplő nyilvánvaló fizikai fájdalma vagy sebesülése. Okozhatja saját maga, 

lehet egy baleset eredménye, stb. Verekedésnél nem kell kódolni, csak ha a szereplő 

jelzi, hogy fáj neki. Kutya sebesülése NEM.

Pl – gyerek sír, mikor leesik a szikláról

– Gy részletesen leírja a sebesülést

– gyerek feljajdul, amikor a sütőhöz ér (?)

– vki kórházba megy
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– atipikus negatív válasz

Bármilyen nem-tipikus, dezorganizált vagy zavaró válasz, amiről a kódoló úgy érzi, 

hogy negatív felhangja van

Pl: - „kigyullad a ház, és mindenki meghal”

– gyerek bánt egy felnőttet (ez 4-es agr. kódot is kap)

– nagymama azt mondja: „Mindkettőtöket megöllek)

– egyik szereplő elszökik otthonról

– lövöldözés, vagy késsel leszúrnak vkit

– apa leszúrja a mérges kutyát

– szexuális tart.

A GY bármilyen cselekedete vagy kifejezése, aminek szexuális felhangja van. Pl: 

„gyereket csinálnak”. A szex. tart. szeretetmegnyilvánulás után is következhet. Pl a 

szereplők csókolóznak, majd utána egymáson ugrálnak. Lehet szeretetmegnyilv.-t is 

kódolni, ha ez jelenik meg először.

– destrukció

Tárgyak destrukciója. Ha a GY ledobálja a játékokat az asztalról, az nem számít, ha-

csak nem mondja, hogy valami tönkrement vagy eltört.

Pl: eltörik a kancsó

Kutya tönkreteszi a labdát

– acting-out destrukció

A destrukció nem a történet-vezetésben jelenik meg, hanem „rombolásban”. A GY 

ledobálja a babákat, tárgyakat az asztalról, vagy más indulatkitörése van.

• biztonságkeresés

gyerek elbújik, elmenekül, hogy biztonságban legyen
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• Elkerülő stratégiák 

– tagadás – a GY tagadja a konfliktust, vagy a történetet, vagy anak egy részét, azál-

tal, hogy figyelmen kívül hagyja, nem vesz róla tudomást. Nyilvánvalónak kell lenni, 

hogy megértette a történetet, konfliktust

0 – nincs tagadás, 

1 – kezdetben ellenáll a konfliktus kezelésének, de rákérdezés után foglalkozik 

vele, 

2 – a központi konfliktust az egész narratíva során tagadja

Pl (történetenként):

Kiömlött narancslé:

– Gy tagadja, hogy a kis „balesettel” kell vmit kezdeni

– egyik szereplő se vesz tudomást a kiömlött narancsléről, senki sem takarítja fel

Elveszett kulcsok:

– nem foglalkozik a szülői konfliktussal

Forró leves:

– nem tesznek semmit a megégett kézzel

Lefekvés:

– nem veszi figyelembe, hogy itt az ideje a lefekvésnek

– témán kívüli játék:

A Gy a figurákkal vagy a kellékekkel játszik, egy ideig a mechanikus manipuláció 

foglalja le. Vagy:  Eltereli a témát a történetről személyesen releváns, vagy történet-

irreleváns témára.

Pl: – mikor észreveszi, hogy a lábak hajlíthatók, elkezdi hajlítgatni a lábakat. 

Azzal szórakozik, hogy felültetgeti a szereplőket a fotelre – amennyiben ez nem 

a történet szerves része.

– Elkezd más témáról beszélgetni.
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– ismétlés

1 – megismétli ugyanazt a történetet: megismétli az épp prezentált történetet, vagy cse-

lekedeteket. Lehet teljesen ugyanaz, vagy csak ugyanaz a cselekedet másik szereplővel, 

anélkül, hogy hozzáadna vagy elvenne az eredeti történetből. Nem tartozik ide, ha a szülői 

veszekedés folytatódik a Kulcsos történetben, mert az a „természetes” lefolyás.

2 – megismétel egy előző történetet – újra felbukkan egy téma, pl. szülinap az „elve-

szett kutya” történet végén. Ez egy nem-odaillő téma betörése.

2. hAtár-elmosódás

A gyerek összemossa a határt saját maga és a szereplő babák között, maga is belép a tör-

ténetbe.

Pl.: – Gy feláll, hogy hozzon egy ragtapaszt

– „ezt ki csinálta?” kérdésre a válasz: „én”.

– Egy baba leugrik, „hova ugrott?” kérdésre: „leugrott az asztalról a földre”?

3. veszély témA

Minden veszélyt kódolni: a történet-prezentációban szereplőt, vagy annak súlyosbodását is. 

Fenyegetés, szokásos agresszió (verekedés), halál NEM veszély. Ha egy szereplő nyilvánvaló 

veszély miatt hal meg (pl megeszi egy medve), az veszély, valamint a rendhagyó, súlyos ag-

resszió is (pl egy szereplő kalapáccsal veri a másikat, leesik a szikláról, tárgyak támadnak).

0 – nincs veszély, 

1 – veszély-téma folytatása, enyhe fokozódása: Gy folytatja a veszélytémát, vagy 

megismétli,

Pl: mérges kutya – morog a kutya, v. más is megijed tőle

Forró leves – más is megégeti a kezét

Ragtapasz – más is megvágja magát, kisgyerek újra megvágja magát



171

2 – új veszély, ill. súlyos veszély-fokozódás

Pl: mérges kutya – a kutya szörnyeteggé változik, még egy mérges kutya jön elő

Forró leves – több másik szereplő is megégeti a kezét, vagy valaki a fejét égeti 

meg, vagy át kell a sebet kötözni, mert „nagyon nagy seb”

Bármelyik történet – gyerek elveszik, eltéved; bármilyen új veszély-téma meg-

jelenése, pl. autóbaleset

Ragtapasz – gyerek sokszor megvágja magát, vagy annyira vérzi, hogy belehal

3 – Nem tud kiszabadulni egy veszélyes helyzetből

Pl: nem tud kiszabadulni, elveszik és nem találják meg 

4. gyerek-hAtAlom

0 – nincs inadekvát gyerek-hatalom, 

1 – inadekvát szülői szerep – gyerek hatalom: a gyerek szülőként, ill. felnőttesen oldja 

meg a helyzetet. Olyan cselekedetek, melyek egy szülő számára igen, de gyerek szá-

mára nem helyénvalóak. A gyerek megmondja a felnőtteknek, mit csináljanak, mintha 

ők volnának a gyerekek – pszeudo-érettség.

Pl: kulcsok – a gyerek elválasztja a szülőket, vagy leszídja és megbünteti az apát

Forró leves – gyerek elmozdítja a sütőt, asztalt (?), NEM az, hogy hoz egy rag-

tapaszt.

2 – inadekvát grandiózus gyerek-hatalom: gyereknek emberfeletti hatalma van

Pl: gyerek megveri/megöli a szörnyet, gyerek repül vagy átússza az óceánt, NEM 

egyszerű verés
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5. érzelmi inkoherenciA

Magyarázat nélküli hirtelen érzelmi váltás. Csak egyszer kódolni történetenként pozitívat, 

egyszer negatívat.

• Pozitív irányba

Pl: mérges kutya: a gyerek fél a kutyától, majd barátok lesznek

Szörny: gyerek fél a szörnyetegtől, majd magyarázat nélkül jókedvű

Bármelyik: szereplők verekednek, majd egyszercsak jóban vannak

Ha szülők vagy gyerek meghal, majd feléled, az is ide tartozik (ha a kutya, vagy 

vm állat, akkor nem.)

• Negatív irányba

Pl: a család együtt van boldogan, majd hirtelen verekedni kezdenek.

6. szülői reprezentációk

Figyelni, hogy jellemzi a szülőt, annak akár múlt-, jelen- vagy jövőbeli cselekedetéről 

van is szó. Az is számít, ha csak beszél a szülőkről, a cselekedetük említése nélkül. NEM 

kódolni, ha a GY a saját szüleiről beszél. Egy narratíva során több is adható, de ugyanaz 

a kód csak egyszer. Külön apára, anyára.

• pozitív 

– protektív, gondoskodó – megvédi a gyereket vm lehetséges bajtól, vagy gondoskodik róla

Pl. – „vigyázz a meleg tűzhelynél!”

– szülő ragtapaszt tesz egy sebre, megeteti a családot, ágyba viszi a gyereket

– szeretetteli, meleg, támogató – tág kategória, bármilyen pozitív, megerősítő viselke-

dés, tulajdonság

Pl: –„Zoli szeret a szüleivel lenni.”

– anya megpuszilja
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– segítő – szülő konkrét segítséget ad a gyereknek, kérésre vagy anélkül

Pl: segít megkeresni az elveszett kutyát

• negatív

– büntető, kemény – agresszív vagy eltúlzottan fegyelmező (akár véletlenszerű vagy 

kontrollálatlan verés)

Pl: – „mindjárt megrúglak”

– anya hozzávágja a fazekat a gyerekhez

– szexualizált szeretet

– elutasító – szülő ellöki, elutasítja a gyereket

Pl: „ez egy csúnya rajz”

– nem-hatékony – a szülő nem akar vagy nem tud segíteni a gyereknek, mikor az kéri

• fegyelmező/kontrolláló

– fegyelmező – a szülő olyan autoritás-figura, aki fegyelmezi és kontrollálja a gyere-

ket. Belefér a fizikai büntetés is, amíg az regulált és határok közé van szorítva, mint 

pl. egy pofon, fenékre verés, vagy szóbeli fenyegetés. A fegyelmező akciónak gyorsan 

vége, nem folytatódik random módon.

Pl: – „mondtam, hogy nem szabad!”

– „azt nem csináld!”

7. nArrAtív koherenciA 

Gy válasza mennyire áll események logikus sorozatából

1 – teljesen inkoherens (töredékek, nem kapcsolódó részletek, érthetetlen váltások, v. 

ha csak azt hajtogatja, hogy nem tudja, mi történik)

2 – nincs világos történetvezetés, elég inkoherens (némi koherencia, nagy váltásokkal, 

összekötés nélkül; rövid történetek hirtelen ugrással a végükhöz, vagy hosszabb törté-

netek, jelentős törésekkel, váltásokkal)
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3 – történetvezetés némi inkoherenciával – (nincs jelentős törés, némi inkoherencia, 

mi nem zavarja meg a történet menetét

4 – koherens történet (logikus, szakaszos történet és megoldás)

8. proBlémA kezelése, megoldásA, kidolgozottság 

0 – nincs válasz

1 – töredékek, nem az eredeti történet folytatása

2 – a konfliktus el/megkerülése, a történet „kereteinek” megváltoztatása, pl: „a szülei 

megengedik, hogy nem menjen lefeküdni aludni”

3 – a konfliktus kezelése és megoldása kidolgozottság nélkül (rövid, konvencionális 

történet)

4 – a konfliktus kezelése és megoldása kidolgozottan

9. nehézség A történetek elmondásávAl

0 – nem mondja, hogy „nem tudom” a mesélés során

1 – egyszer jelzi, hogy nem tudja, mi történik most

2 – többször mondja, v jelzi, h nem tudja, mi fog történni

3 – nagyon nehezen mondja el a történetet, hosszú szünetek, lefagy.

Hill-féle performancia kódok: globálisak, minden gyerekre csak egyszer, a legvégén 

kell adni őket

10. kontroll / oppozíciós skálA 

Gy mennyire próbál ellenállni a feladatnak, vagy kontrollálni azt. Mennyire hajlandó 

együttműködni, mennyire kell buzdítani, strukturálni, bátorítani. Oka lehet dac, ellenál-

lás, át akarja venni az irányítást.

1 – nincs kontrollálás, ellenállás, a Gy együttműködik
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2 – Gy ellenáll, buzdítani kell, jelzi, h nincs kedve a feladatokhoz, rövid, elkerülő 

válaszokat ad

3 – sokat kell buzdítani, bátorítani. Kontrollálni akarja a feladatot, a történeteket, meg 

akarja azokat változtatni, új tárgyakat bevezetni.

4 – nyíltan ellenséges, provokatív. Kritizálja a feladatot, megtagadja az együttműkö-

dést, és a feladatot nem lehet befejezni.

11. figyelmetlenség / hiperAktivitás

Milyen mértékben zavarja meg a túlaktivitás és elterelhetőség a feladatmegoldást?

1 – nem figyelmetlen, ráhangolódik a feladatra. Végigüli, kicsit mocorog, de ez nem 

zavarja a feladatmegoldást

2 – Kicsit figyelmetlen, túl-aktív, terelgetésre jól reagál, de buzdítás nélkül is be tudná 

fejezni a feladatot

3 – Elég figyelmetlen, túl-aktív, ami már fenyegeti a feladatmegoldást, támogatás/buz-

dítás nélkül nem tudná megoldani a feladatot

4 – súlyosan figyelmetlen/túl-aktív. Vagy nem tud ülve maradni, mocorog, folyton 

belebeszél, vagy figyelmetlen, elterelődik, oly mértékben, hogy nem is tudja befejezni 

a történeteket.

12. szorongás

Mennyire szorong a gyerek a v.vezetőtől, illetve a helyzettől. Vajon a teljesítményét mi-

lyen mértékben határozta meg szorongása – ezt kell figyelembe venni a kódolásnál.

1 – nem szorong, könnyen feloldódik

2 – kicsit szorong, elfogódott, zavarban van, de bele tud helyezkedni a feladathelyzet-

be. Rövid válaszokat ad, de azért tud teljesíteni.

3 – Eléggé szorong, kényelmetlenül érzi magát a v.vezetővel, akár sír is, de megnyug-

tatható, igényelheti a szülő jelenlétét.

4 – annyira szorong, hogy nem megnyugtatható, nem tudja végigcsinálni



176

13. melegség, BArátságosság

Mennyire barátságos, kapcsolatkész a gyerek.

1 – rideg, barátságtalan, „nem szerették egymást”

2 – neutrális viszony, nem igazán jött létre kapcsolat

3 – Meleg, pozitív kapcsolat

szimbolikus reprezentációk – pantomim feladat

• Testrész-helyettesítés: a gyerek egy testrészével (leginkább ujjával) helyettesíti az ak-

tuális tárgyat, vagy hozzáér az asztalhoz (pl kalapácsolásnál) vagy saját magához ér (pl 

fésülködés)

• Képzelt tárgy: a gyerek szimbolikusan reprezentálja a tárgyat, bizonyítékot szolgáltatva 

arra, hogy odaképzeli a hiányzó tárgyat.

- helyet hagy a kezében a tárgy számára

- nem érinti meg sem magát, sem az asztalt

Abban az esetben, ha a válasz során „átmegy” egyik típusból a másikba, azt kell kódolni, 

ahogy befejezi a pantomimot. 
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2. sz. melléklet

kódok

tudatelmélet

Krétás-doboz 0   1   nem értékelh.
Csoki-áthelyezés 0   1   nem értékelh.

szimbolikus reprezentációk

kalapács 0     1     2
lapát 0     1     2
ceruza 0     1     2
Fésű 0     1     2
Fűrész 0     1     2
Telefon 0     1     2
Pohár 0     1     2
fogkefe 0     1     2
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• Interpersz. konfl.

1 kompetíció, rivalizál,
féltékeny

2 más kizárása

3 empátia, segít. visszaut.

4 verbális konfliktus

5 triang., hasít triád. kapcs.

6 család felbomlása

• Empatikus kapcsolat

7 szeretetmegnyilv.

8 empát, segít, megnyugtat

9 osztozás, közös tev.
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11 sebesülés

12 atipikus negatív vál.

13 szexuális tart.
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15 acting-out destrukció

16 • Biztonságkr

• Elkerülő stratégiák 
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• Érzelmi inkoherenc

23 – pozitív irány.

24 – negatív irány.

• Szülői reprezent.
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– anya

25 protektív, gondoskodó

26 szeretetteli, támogató

27 segítő

28 büntető, kemény

29 elutasító

30 nem-hatékony

31 fegyelmező

– apa

32 protektív, gondoskodó

33 szeretetteli, támogató

34 segítő

35 büntető, kemény

36 elutasító

37 nem-hatékony

38 fegyelmező
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oldása, kidolgozottság 

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

41 • nehézség a történetek 
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42 Kontroll / oppozíciós skála
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43 Figyelmetlenség / hiperaktivitás
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44 Szorongás
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45 Melegség, barátságosság
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3
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3. sz. melléklet

kitöltési ÚtmutAtó
Az alábbiakban gyermekekre jellemzô kijelentéseket olvashat. Kérjük, karikázza be a 2-

est, ha nagyon igaz vagy gyakran igaz, 1-est, ha néha vagy valamennyire igaz, és 0-t, 

ha a tétel nem jellemzi a gyermeket. válaszait az elmúlt félévben történtek alapján 

értékelje. Kérjük, minden tételnél jelöljön valamit, még ha az nem is jellemzi a legpon-

tosabban a gyermeket.

0=nem igaz 1=néha vagy valamennyire igaz 2=nagyon igaz vagy gyakran igaz

A gyermek neme: Fiú     Lány   

A gyermek életkora: ............................................
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1. Viselkedése életkorához képest túlságosan gyerekes

2. Allergiás,          

  ha igen, mire: ...............................................................

3. Sokat vitatkozik

4. Asztmás

5. Lány létére fiúsan, fiú létére lányosan viselkedik

6. Előfordul, hogy székletét nem tartja

7. Kérkedik, dicsekszik

8. Nehezére esik koncentrálni, figyelmét semmi nem köti le tartósan

9. Nem tud szabadulni bizonyos gondolatoktól, 

  ha igen, mik ezek: ...............................................................

10. Nem tud nyugton ülni, nyughatatlan, túlmozgékony

11. Csüng a felnőtteken, önállótlan

12. Panaszolja, hogy magányos

13. Kuszán vagy zavarosan viselkedik

14. Gyakran sír

15. Kegyetlen az állatokkal

16. Kegyetlenkedik, piszkálódik 

17. Álmodozó, vagy túlságosan elmerül saját gondolataiban

18. Szándékosan sérülést okoz önmagának, volt már öngyilkossági kísérlete

19. Nagyon kell rá figyelni

20. Rongálja holmiját

21. Rongálja mások holmiját

22. Otthon szófogadatlan

23. Szófogadatlan az iskolában

24. Rossz evő

25. Nem jön ki a többi gyerekkel

26. Úgy tűnik, nem érez bűntudatot, ha rosszat tesz
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27. Hajlamos a féltékenységre

28. Eszik vagy iszik olyasmit is, ami nem táplálék

29. Fél egyes állatoktól, helyzetektől vagy helyektől (az iskolát nem beleértve) 

  ha igen, mik ezek ...............................................................

30. Fél iskolába menni

31. Gyakran fél attól, hogy esetleg valami rosszat tesz vagy gondol

32. Úgy érzi, hogy mindenben tökéletesnek kell lennie

33. Úgy érzi vagy arról panaszkodik, hogy senki sem szereti

34. Úgy érzi, hogy mindenki őt akarja bántani

35. Értéktelennek vagy kisebbrendűnek érzi magát

36. Gyakran megsérül, könnyen éri baleset

37. Gyakran keveredik verekedésekbe

38. A többiek sokszor csúfolják

39. Könnyen keveredik rossz társaságba

40. Előfordul, hogy olyan hangokat, szavakat hall, amelyek nincsenek (hallucinál) 

  ha igen, miket ...............................................................

41. Indulatos, meggondolatlanul cselekszik

42. Szívesebben van egyedül, mint mások társaságában

43. Gyakran füllent, vagy hazudik

44. Rágja a körmét

45. Gyakran ideges, feszült, egzaltált

46. Ideges rángásai, tic-jei vannak, 

  ha igen, milyenek ...............................................................

47. Lidérces álmai vannak

48. A többi gyerek nem nagyon kedveli

49. Hajlamos a székrekedésre

50. Túlságosan félős, szorongó

51. Gyakran olyan, mintha szédülne
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52. Túlzottan bűntudatos

53. Túl sokat eszik

54. Kimerültnek néz ki

55. Túlsúlyos

56. Testi panaszai vannak, ismert egészségügyi ok nélkül is:

  a, testi fájdalmak

  b, fejfájások

  c, hányinger

  d, látási problémák, 

  ha igen melyek ...............................................................

  e, kiütések vagy egyéb problémák

  f, hasfájás vagy hasgörcs

  g, hányás, felböfögés

  h, egyéb ...............................................................

57. Testileg bántalmaz másokat

58. Orrát, bőrét vagy más testrészét piszkálja

60. Túl gyakran játszik a nemi-szervével

61. Iskolai teljesítménye gyenge

62. Mozgása ügyetlen, darabos, összerendezetlen

63. Szívesebben választja idősebb gyermekek társaságát

64. Szívesebben választja fiatalabb gyermekek társaságát

65. Nem hajlandó a társalgásra

66. Bizonyos cselekvéseket újra és újra megismétel, kényszer-cselekvések, 

  ha igen, milyenek ...............................................................

67. Előfordul, hogy elszökik otthonról

68. Gyakran visít, rikoltozik

69. Titkolózó, rejtőzködő

70. Olyan dolgokat lát, amik nincsenek (víziói vannak), 
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  ha igen, miket ...............................................................

71. Önkritikus, könnyen zavarba jön

72. Gyújtogat, túlzottan szeret a tűzzel játszani

73. Szexuális problémái vannak

74. Hivalkodik, bohóckodik

75. Szégyenlős, gátlásos

76. Kevesebbet alszik, mint a többi gyermek

77. Többet alszik, mint a többi gyermek

78. Székletét elmaszatolja vagy szeret vele játszani

79. Beszédproblémái vannak, 

  ha igen, milyenek ...............................................................

80. Bamba, könnyen elbambul

81. Előfordul, hogy lop otthonról

82. Előfordul, hogy otthonán kívül lop

83. Összegyűjt olyan dolgokat, amelyekre valójában nincs szüksége, 

  ha igen miket ...............................................................

84. Furcsa, bizarr, különös a viselkedése, 

  ha igen, milyen ...............................................................

85. Furcsa, különös gondolatai vannak, 

  ha igen, milyenek ...............................................................

86. Makacs, morcos vagy ingerlékeny

87. Hangulata vagy érzései hirtelen változnak

88. Sokat duzzog

89. Gyanakvó

90. Könnyen káromkodik, trágár szavakat használ

91. Beszél arról, hogy megöli magát

92. Álmában beszél vagy járkál

93. Túl sokat beszél
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94. Szereti ugratni a többieket

95. Dührohamai vannak, vagy könnyen indulatossá válik

96. Túlságosan foglalkoztatják a nemi kérdések

97. Szereti ijesztgetni az embereket

98. Szopja az ujját

99. Túlságosan fontos neki a tisztaság és a rend

100. Alvási problémái vannak

101. Csavarog, kerüli az iskolát

102. Keveset vagy lassan mozog, nincs elég energiája

103. Boldogtalan, szomorú, lehangolt

104. Túl harsány, túl hangos

105. Kábítószert, drogot fogyaszt, 

  ha igen, mit, miként ...............................................................

106. Mindent megtesz azért, hogy elnyerje mások tetszését.

107. Nem szereti az iskolát

108. Fél, hogy hibákat követ el

109. Nyafogós, sírós

110. Ápolatlan megjelenésű

111. Visszahúzódó, nem barátkozik a többiekkel

112. Aggodalmaskodó

113. Dohányzik

114. Alkoholt fogyaszt

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2

0   1   2



186

4. sz. melléklet

1. Miként jellemezné a gyermekvállalással kapcsolatos érzelmeit azt megelőzően, hogy 

úgy döntöttek, örökbefogadnak egy gyermeket? 

2. Miért, hogyan döntöttek úgy, hogy örökbefogadnak egy gyermeket?
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3. Mennyi idő telt el a döntés meghozatala és az örökbefogadás között, illetve voltak-e 

nem várt fordulatok ez idő alatt?

4. Milyen érzésekkel vágtak bele az örökbefogadásba?
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5. Nyílt vagy titkos örökbefogadással fogadtak-e örökbe, és miért?

6. Milyen elvárásaik, preferenciáik voltak a gyermekkel kapcsolatban? (pl. kor, nem, 

egészségi állapot stb.)
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7. Kapott-e részletes tájékoztatást gyermeke örökbefogadást megelőző időszakáról/életé-

ről (terhesség, születés körülményei, elhelyezés, betegségek, stb.)?

Ha igen, mit tud minderről?

8. Hogyan alakult az első időszak a gyermekkel? Voltak-e nem várt nehézségek? Ha igen, 

mik voltak ezek?
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9. Az örökbefogadással megváltozott-e kapcsolatuk egyes családtagjaikkal, barátaikkal?

10. Most hogyan jellemezné a kapcsolatát gyermekével?
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11. Jelenleg vannak-e olyan problémáik, melyek megítélése szerint az örökbefogadásból 

fakadnak? 

12. Tudja-e a gyermekük, hogy őt örökbefogadták? 

Ha igen, mikor és hogyan mondták el neki?

Ha nem, miért nem, illetve tervezik-e elmondani neki?
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5. sz. melléklet

kérdőív
Kérjük, jelölje meg vagy írja be a megfelelő választ az alábbi kérdésekre.

1. melyik évben született ön (anya)? ............................................................

2. hány gyereket nevelnek a családban? ............................................................

Melyik évben születtek a gyerekek? ............................................................

3. mi az ön legmagasabb iskolai végzettsége?

1 – általános iskola          2 – szakmunkásképző          3 – középiskola, technikum 

4 – főiskola                      5 – egyetem

4. dolgozik-e ön jelenleg?

1 – nem. Mert

1.1. Gyes-en vagyok                  1.2. nyugdíjas, leszázalékolt vagyok

1.3. munkanélküli vagyok          1.4. háztartásbeli, tanuló, egyéb eltartott vagyok

2 – igen. Mi az Ön foglalkozási csoportja?

2.1. Saját vállalkozásomban dolgozom          2.2. alkalmazott, fizikai dolgozó vagyok

2.3. alkalmazott, szellemi dolgozó vagyok    2.4. alkalmazott, vezető vagyok

5. hányan élnek együtt a lakásban? ............................................................

Hány szobájuk / félszobájuk van? ............................................................

6.  van-e az Önök háztartásában, és ha igen, hány darab:

DVD lejátszó .....          DVD író .....          számítógép .....           személygépkocsi ..... 

mosogatógép .....          riasztóberendezés .....  
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kérdőív
Kérjük, jelölje meg vagy írja be a megfelelő választ az alábbi kérdésekre.

1. melyik évben született ön (apa)? ............................................................

2. mi az ön legmagasabb iskolai végzettsége?

1 – általános iskola          2 – szakmunkásképző          3 – középiskola, technikum 

4 – főiskola                      5 – egyetem

3. dolgozik-e ön jelenleg?

1 – nem. Mert 

1.1. Gyes-en vagyok                  1.2. nyugdíjas, leszázalékolt vagyok

1.3. munkanélküli vagyok          1.4. háztartásbeli, tanuló, egyéb eltartott vagyok

2 – igen. Mi az Ön foglalkozási csoportja?

2.1. Saját vállalkozásomban dolgozom          2.2. alkalmazott, fizikai dolgozó vagyok

2.3. alkalmazott, szellemi dolgozó vagyok    2.4. alkalmazott, vezető vagyok
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6a. sz. melléklet

Kedves Szülők!

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének és a Semmelweis Egyetem 

Klinikai Pszichológia Doktori Iskolájának közreműködésével összehasonlító kutatási 

programot indítunk fejlődéslélektan témában. A kutatási program központi kérdése, hogy 

milyen hatást gyakorol az örökbefogadás a gyermekek szociális és kognitív fejlődésére.

Ehhez a programhoz olyan örökbefogadó családok jelentkezését várjuk, akik gyerme-

ke most 4-6 éves. A vizsgálat a gyerekek számára élvezetes és érdekes, játékos foglalko-

zásból áll, amely körülbelül egy órát vesz igénybe. A vizsgálatot végző pszichológus a 

családokat időpont-egyeztetés után otthonukban keresi fel, mivel tapasztalataink szerint 

a gyerekek könnyebben oldódnak fel és szívesebben játszanak a számukra megszokott 

környezetben. 

Emellett a szülőket arra fogjuk még kérni, hogy töltsenek ki pár rövid kérdőívet a 

gyermek érzelmi fejlődésével és viselkedésével kapcsolatban.

A vizsgálatban részt vevő személyek adatait a kutatók bizalmasan kezelik, és azokat 

kizárólag név nélkül a szülők engedélyével használják fel. 

A vizsgálat lezárultával, az eredmények kiértékelése után a szülők részletes visszajel-

zést kapnak.

Amennyiben további információkat szeretnének megtudni a vizsgálatról, vagy úgy érzik, 

szívesen részt vennének a kutatásban, kérem az alábbi számon jelentkezzenek: 

06 30 439-5834

Üdvözlettel,

     Bátki Anna

     Doktori Iskola 

     Semmelweis Egyetem 
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6b. sz. melléklet

ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐK FIGYELMÉBE

Ismerje meg kisgyermeke érzelmi fejlődését!

Az MTA Pszichológiai Intézetének munkatársai összehasonlító kutatási program kereté-

ben végzett játékos vizsgálathoz keresnek olyan érdeklődő családokat, akik 4–5,5 éves  

örökbefogadott gyermeket nevelnek.

Amennyiben úgy érzik, szívesen részt vennének a vizsgálatban, vagy további informá-

ciókat szeretnének kapni, hívják a 06 30 213-1592-es telefonszámot.
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7a. sz. melléklet

Kedves Szülők!

Köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket, és részt vesznek a Magyar Tudományos Aka-

démia Pszichológiai Intézetének és a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának közös 

kutatásában. 

Vizsgálatunk során arra a kérdésre keresünk választ, hogy milyen hatást gyakorol az örök-

befogadás a gyermekek érzelmi és kognitív fejlődésére, illetve fantázia-tevékenységére. 

Első találkozásunk alkalmával a pszichológus a családokat – időpont-egyeztetés után – ott-

honukban keresi fel, mivel tapasztalataink szerint a gyerekek könnyebben oldódnak fel és 

szívesebben játszanak a számukra megszokott környezetben. A vizsgálat a gyerekek számá-

ra élvezetes és érdekes, játékos foglalkozásból áll, amely körülbelül egy órát vesz igénybe. 

A vizsgálatról videofelvételt készítünk, ez teszi lehetővé számunkra gyermekük játé-

kának és viselkedésének későbbi elemzését. 

A második alkalommal szeretnénk megkérni a családokat, hogy lehetőség szerint keres-

sék fel az MTA Pszichológiai Intézetét Budapesten, ahol a gyermekek gondolkodási képes-

ségeit vizsgáljuk meg, szintén játékos eszközökkel, ezúttal is kb. 1 órás terjedelemben. A két 

találkozás mellett szeretnénk megkérni a szülőket pár rövid kérdőív kitöltésére is.

Fontos, hogy a vizsgálat eredményeinek feldolgozása és elemzése után azokat tudományos 

előadások, tanulmányok, illetve tananyagok formájában fogjuk közreadni. Ezekben csak a 

vizsgálatban résztvevő gyermekek különböző csoportjainak átlagteljesítményét elemezzük, 

nem pedig az egyes gyerekekét. Így az Önök gyermekére vonatkozó adatokat teljes titoktar-

tás mellett, bizalmasan kezeljük. A vizsgálat feldolgozását segítő kutatók a gyermek nevét 

nem tudják meg, személyes adataihoz nem férhetnek hozzá. A konkrét vizsgálat eredmé-

nyeiről kizárólag Önöknek nyújtunk információt, ha erre igényt tartanak.
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Kérjük, aláírásával igazolja, hogy elolvasta ismertetőnket, és tudomásul vette, hogy a 

vizsgálatot tudományos célú felhasználásra videofelvételen rögzítjük.

Együttműködését még egyszer köszönjük.

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

                    Aláírás            Dátum 

Kérjük továbbá, hogy aláírásával jelezze, amennyiben hozzájárul a gyermekéről készült 

videó-felvétel (vagy annak részletei) tudományos konferenciákon történő esetleges be-

mutatásához:

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

                    Aláírás            Dátum 

Kérjük továbbá, hogy aláírásával jelezze, amennyiben hozzájárul a gyermekéről készült 

videó-felvétel (vagy annak részletei) oktatási célú előadásokon, szemináriumokon törté-

nő esetleges bemutatásához:

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

                    Aláírás            Dátum 
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7b. sz. melléklet

Kedves Szülők!

Köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket, és részt vesznek a Magyar Tudományos Akadémia 

Pszichológiai Intézetének és a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának közös kutatásában. 

A kutatás során örökbefogadott, illetve nem-örökbefogadott gyermekek érzelmi és 

kognitív fejlődését, illetve fantázia-tevékenységét vizsgáljuk. 

Első találkozásunk alkalmával a pszichológus a családokat – időpont-egyeztetés után – 

otthonukban keresi fel, mivel tapasztalataink szerint a gyerekek könnyebben oldódnak fel 

és szívesebben játszanak a számukra megszokott környezetben. A vizsgálat a gyerekek 

számára élvezetes és érdekes, játékos foglalkozásból áll, amely körülbelül egy órát vesz 

igénybe. 

A vizsgálatról videofelvételt készítünk, ez teszi lehetővé számunkra gyermekük játé-

kának és viselkedésének későbbi elemzését. 

A második alkalommal szeretnénk megkérni a családokat, hogy lehetőség szerint keres-

sék fel az MTA Pszichológiai Intézetét Budapesten, ahol a gyermekek gondolkodási képes-

ségeit vizsgáljuk meg, szintén játékos eszközökkel, ezúttal is kb. 1 órás terjedelemben. A két 

találkozás mellett szeretnénk megkérni a szülőket pár rövid kérdőív kitöltésére is.

Fontos, hogy a vizsgálat eredményeinek feldolgozása és elemzése után azokat tudományos 

előadások, tanulmányok, illetve tananyagok formájában fogjuk közreadni. Ezekben csak a 

vizsgálatban résztvevő gyermekek különböző csoportjainak átlagteljesítményét elemezzük, 

nem pedig az egyes gyerekekét. Így az Önök gyermekére vonatkozó adatokat teljes titoktar-

tás mellett, bizalmasan kezeljük. A vizsgálat feldolgozását segítő kutatók a gyermek nevét 

nem tudják meg, személyes adataihoz nem férhetnek hozzá. A konkrét vizsgálat eredmé-

nyeiről kizárólag Önöknek nyújtunk információt, ha erre igényt tartanak.
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Kérjük, aláírásával igazolja, hogy elolvasta ismertetőnket, és tudomásul vette, hogy a 

vizsgálatot tudományos célú felhasználásra videofelvételen rögzítjük.

Együttműködését még egyszer köszönjük.

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

                    Aláírás            Dátum 

Kérjük továbbá, hogy aláírásával jelezze, amennyiben hozzájárul a gyermekéről készült videó-

felvétel (vagy annak részletei) tudományos konferenciákon történő esetleges bemutatásához:

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

                    Aláírás            Dátum 

Kérjük továbbá, hogy aláírásával jelezze, amennyiben hozzájárul a gyermekéről készült 

videó-felvétel (vagy annak részletei) oktatási célú előadásokon, szemináriumokon törté-

nő esetleges bemutatásához:

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

                    Aláírás            Dátum 




