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KEDVES CSALÁDOK!  

 
Ismét eltelt egy újabb év a laborunk életében, 
amely során közreműködéseteknek hála ismét sok 
mindent megtudhattunk a babák gondolkodásának 
fejlődéséről. J Köszönjük, hogy ilyen sokan 
kitartó lelkesedéssel látogattok bennünket! 

 
Fogadjátok szeretettel az idén futó vizsgálatainkból 

készült összefoglalóinkat. 
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AZ ELMÚLT ÉVBEN   

 
 
A Közép-európai Egyetem Widening participation (“A részvétel szélesítése”) 
projektjének keretein belül budapesti diákok (7. és 8. osztályosok) látogatták meg 
laborunkat. Az együttműködés célja elsősorban az egyetemi élet és kutatómunka 
bemutatása volt, de részét képezte a tudatos pályaválasztás segítése és a gyerekek 

monitorozása is. A projekt során kollégáink workshopokat 
tartottak az iskolásoknak, illetve a gyerekek személyesen is 
bejárhatták egyetemünket, a Babakutatóban pedig 
megismerkedhettek a babakutatás 
módszereivel (ld. balra). Reményeink 
szerint jövőre folytatódik az együttműködés 
különböző budapesti, illetve az ország más 
területein található intézményekkel is. 
 2018 februárjában került első 
alkalommal megrendezésre a Kis Tudósok 

Délutánja nevű rendezvény, amely a Budapesten működő 
babalaborok közös szervezésében valósult meg (ld. jobbra és balra). 
Idén a Közép-európai Egyetem biztosította a helyszínt a programnak, amely során az 

érdeklődők megismerkedhettek a laborokban folyó 
kutatásokkal, illetve ki is próbálhattak különböző, 
babakutatásban használatos eszközöket.   
 
 Kollégáink egy része idén is részt vett a Budapesten 
megrendezett Agykutatás hete című 
rendezvényen (ld. jobbra). Az érdeklődők 
kipróbálhattak egy szemmozgás-követő 
eszközt, illetve leírásokat olvashattak 

különböző kutatási módszerekről. 
A Babalaborban idén összesen 2079 vizsgálat futott  2017 

őszétől 2018 szeptemberéig, 36 kutatás keretein belül. A legfiatalabb 
résztvevőink 3 hónaposak, míg a legidősebbek 4  évesek voltak. 
Tavaly minden eddiginél több, összesen 796 baba regisztrált 
hozzánk. 

Állatkerti laborunkban az elmúlt évben összesen 11 kutatás 
futott, amelyekben 3-8 éves kisgyerekek vettek részt. Több mint 580 kisgyerek 
működött így közre az itt folyó vizsgálatainkban.  

Köszönjük segítségüket és a családjaik együttműködését! 
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ÉLETKÉPEK 
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„Hopp, ez egy m„Hopp, ez egy másik!” – „FBi2” • KAMPIS Dorka 

KUTATÁSI EREDMÉNYEINK 
 

„Hopp, ez egy másik!” – „FBi2” • KAMPIS Dorka 
	
	
Jelen	vizsgálatunk	egy	kutatássorozat	részét	képezi,	amelyről	korábbi	hírleveleinkben	is	
olvashattatok	 (’Sípok	 a	 dobozban’).	 Ebben	 a	 kutatássorozatban	 azt	 vizsgáljuk,	 hogy	
követik-e	a	babák	azt,	hogy	valaki	más	mit	tud	arról,	hogy	mi	van	elrejtve	egy	dobozban,	
illetve	 hogy	 saját	 maguk	 milyen	 következtetéseket	 vonnak	 le	
azzal	 kapcsolatban,	 hogy	 maradt-e	 még	 ott	 bent	 valami,	 amit	
érdemes	keresni.	Az	előző	hírlevélben	már	röviden	bemutattuk	a	
legújabb	változatot,	aminek	a	friss	híreit	alább	olvashatjátok.	
	

Ebben	 a	 kutatásban	 először	 beteszünk	 egy	 tárgyat	 egy	
dobozba,	amibe	nem	lehet	belelátni.	Ezután	kiveszünk	a	dobozból	
egy	ugyanúgy	kinéző	tárgyat,	és	eltesszük.	Mire	gondolhat	ekkor	
a	megfigyelő?	Reményeink	szerint	arra,	hogy	most	üres	a	doboz.	
A	következő	jelenetben	megint	beteszünk	egy	tárgyat	a	dobozba,	
majd	ezt	is	kivesszük.	Ekkor	azonban	megmutatjuk,	hogy	hoppá!	
ez	nem	 is	 ugyanaz,	mint,	 amit	 betettünk:	 ennek	más	 a	 tartalma.	
Így	a	megfigyelő	azt	gondolhatja,	hogy	az	első	tárgy	még	mindig	a	
dobozban	van.	Ez	utóbbi	esetben	érdemes	kitartóbban	kutatni	a	
dobozban	egy	esetlegesen	ott	lévő	tárgy	után.	

	
A	mi	kérdésünk	az	volt,	hogy	14	hónapos	babák	is	így	gondolkodnak-e,	illetve	hogy	

egy	 ilyen	 helyzetben	 másoknak	 is	 hasonló	 következtetéseket	 tulajdonítanak-e.	 Az	
eredményeink	azt	mutatják,	hogy	van	egy	erős	sorrendhatás:	a	babák	általában	hosszabb	
ideig	 keresnek	 az	 első	 alkalommal,	mint	 később.	Emellett	 úgy	 tűnik,	 követik	 azt	 is,	 hogy	
egy	 szintén	 jelen	 lévő	másik	 személy	mit	 gondol	 a	 doboz	 tartalmáról.	 Ezt	 onnan	 tudjuk,	
hogy	máshogyan	keresnek	a	babák	abban	az	 esetben,	 ha	 a	másik	 személy	 (tévesen)	úgy	
gondolhatja,	hogy	nincs	már	semmi	a	dobozban,	mint	ha	azt	gondolhatja	(helyesen),	hogy	
maradt	még	bent	egy	tárgy.		

	
Ez	 arra	 utal,	 hogy	 már	 ennyi	 idősen	

tudják,	 hogy	 mások	 is	 levonnak		
következtetéseket	 (ebben	 az	 esetben:	 ha	
másik	 tárgyat	 vettek	 ki,	 az	 előző	 még	
biztosan	bent	maradt).		

Ez	 egybeesik	 korábbi	
eredményeinkkel	ebben	a	kutatássorozatban,	
mely	szerint	14	hónaposan	már	 figyelnek	és	
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emlékeznek	 arra,	 hogy	 egy	 másik	 személy	 mit	 tud	 (helyesen	 vagy	 tévesen)	 ilyen	
helyzetekben	az	éppen	elrejtett	tárgyakról.	

	
	
Merre	keresi	a	maci	a	jó	pálcáját? –	„false	physics”	•	FISCHER	Paula	

 
	
Egy	 sor	 korábbi	 kutatás	 alapján	 tudjuk,	 hogy	 a	 gyermekek	 már	 igen	 korán	 érzékenyek	
mások	vélekedéseire	és	megértik,	ha	valakinek	egy	adott	helyzetről	való	vélekedése	eltér	a	
valóságtól	 (például,	 mert	 egy	 helyzetben	 az	 ő	 tudta	 nélkül	 állt	 be	 változás,	 ami	 téves	
vélekedéshez	 vezet)	.	 Kutatásunk	 ennek	 a	 képességnek	 a	 fejlődését	 vizsgálja.	 Azt	
szeretnénk	 megállapítani,	 hogy	 melyik	 az	 a	 pont	 a	 feladatok	 összetettségének	
növekedésében,	 amikor	 a	 gyerekek	 már	 nem	 tudják	 követni	 mások	 vélekedéseinek	
változását.			
	

Óvodás	 korú	 gyerekek	 már	 jól	
érzékelik	 bizonyos	 eszközök	 egymáshoz	
viszonyított	 hatékonyságát,	 ám	 keveset	
tudunk	 arról,	 vajon	 másoknak	 is	 tudnak-e	
hatékonysággal	 kapcsolatos	 vélekedéseket	
tulajdonítani.	 Jelen	kísérletünkben	3-4	 éves	
gyerekek	 figyelnek	 meg	 egy	 bábot,	 aki	 egy	
hosszú	 csőbe	 esett	 színes	 labdákat	 próbál	
kiszedni	 különböző	 hosszúságú,	 kampós	
végű	pálcák	segítségével	(ld.	az	ábrán).	Nem	
minden	 pálca	 egyformán	 jó	 erre	 a	 célra:	 a	 maci	 a	 leghosszabb	 pálca	 használatával	 jár	
leggyakrabban	 sikerrel.	 Miután	 labdáinak	 egy	 részét	 kiemelte	 a	 csőből,	 a	 maci	 a	
leghatékonyabb	 pálcáját	 egy	 dobozkába	 rejti,	 ezt	 követően	 vagy	 elbújik	 egy	 helyre,	
ahonnan	már	nem	 látja,	 pontosan	mi	 történik	 az	 asztalnál	 (téves	vélekedés	helyzet),	 vagy	
megpihen,	és	 továbbra	 is	 figyeli	az	eseményeket	(valós	vélekedés	helyzet).	Ezt	követően	a	
kísérletvezető	a	hosszú	pálcát	kicseni	a	dobozból,	és	egy	rövid,	nem	hatékony	pálcát	rak	a	
helyére.	 Miután	 a	maci	 visszatér,	 megkérdezzük	 a	 gyerekeket,	 hogy	 szerintük	mit	 fog	 a	
maci	 csinálni.	 Feltételezéseink	 szerint	 a	 gyerekek	 a	 téves	 vélekedés	 helyzetben	 úgy	
válaszolnak,	hogy	a	maci	majd	a	doboz	 felé	 indul,	 hiszen	úgy	véli,	 a	hatékony	pálca	még	
továbbra	is	ott	van.	Ezzel	ellentétben	amikor	a	báb	az	asztalon	ülve	tudja	követni,	hogy	mit	
csinál	a	kísérletvezető,	a	gyerekek	majd	úgy	folytatják	a	történetet,	hogy	a	maci	a	második	
leghatékonyabb	 pálcát	 fogja	 választani,	 hiszen	 tudja,	 hogy	 a	 leghatékonyabb	már	 el	 lett	
rakva	a	dobozból	és	a	rövid,	nem	hatékony	pálca	van	a	helyén.			

	
A	 kísérletsorozat	 első	 verzióinak	 eredményei	 azt	 mutatták,	 hogy	 a	 3-4	 éves	

gyermekek	 a	 valós	 vélekedés	 helyzetben	 könnyen	 előrejelezték	 a	 maci	 viselkedését,	 a	
téves	 vélekedés	 helyzetben	 azonban	 csupán	 a	 résztvevők	 60%-a	 jósolta	meg	 helyesen	 a	
maci	viselkedését.	Mivel	egy	viszonylag	összetett	játékhelyzetről	van	szó,	lehetséges,	hogy	
a	gyermekek	teljesítményét	a	feladat	egyéb	elemei	is	befolyásolják.	A	rövid	pálca	például	a	
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teszthelyzetben	egy	dobozban	van	elrejtve,	szemben	a	második	leghatékonyabb	pálcával,	
amely	látható.	Előfordulhat	tehát,	hogy	a	gyermekek	egy	része	egyszerűen	a	látható	pálcát	
részesíti	 előnyben	 a	 dobozba	 rejtettel	 szemben.	 Jelenleg	 a	 kísérlet	 egy	 olyan	 verzióját	
futtatjuk,	amelynek	célja	annak	megállapítása,	van-e	ilyen	preferencia	a	látható	pálca	iránt.	
Ebben	a	változatban	a	gyermekeknek	csupán	azt	kell	megállapítaniuk,	hogy	a	maci	vajon	a	
dobozban	 levő	 hosszú	 pálcát	 fogja-e	 választani	 a	 látható,	 de	 kevésbé	 hatékony	 pálcával	
szemben.	Meglepetésünkre	a	gyermekek	 fele	akkor	 is	a	 látható	pálcát	választja,	ha	 tudja,	
hogy	a	hatékony	pálca	van	a	dobozban.	Ez	az	eredmény	azt	sugallja,	hogy	a	feladat	olyan	
nehézséget	 rejt	magában,	 ami	 befolyásolja	 a	 gyermekek	 viselkedését	 akkor	 is,	 amikor	 a	
maci	 vélekedését	 illetően	 kell	 válaszolniuk.	 Jelenleg	 dolgozunk	 egy	 újabb	 feladaton,	
amelyben	igyekszünk	kiküszöbölni	ezt	a	láthatósággal	kapcsolatos	preferenciát.		

 

Miben sántikál a béka? – „candy” • FISCHER Paula 

	
	
A	Merre	keresi	a	maci	a	jó	pálcáját?	kísérletünkhöz	hasonlóan	ez	a	kutatás	is	arra	keresi	a	
választ,	hogy	a	gyermekek	milyen	típusú	helyzetekben	tudják	követni	mások	vélekedését,	
és	 ezáltal	 kikövetkeztetni	 egy	 adott	 személy	 cselekedeit.	 Vajon	 ha	 a	 gyermekek	 saját	
maguk	 megértik	 egy	 adott	 szerkezet	 oksági	 működését	 –	 például,	 hogy	 egy	 akadály	
jelenlététől	 függően	 a	 benne	 lévő	 tárgyak	merre	 tudnak	 gurulni	 -,	 képesek-e	 valós	 vagy	
téves	vélekedést	tulajdonítani	másoknak	is	az	adott	szerkezetről?	

 
Ebben	 a	 vizsgálatban	 3-4	 éves	

gyermekek	 egy	 érintőképernyős	 játékban	
vesznek	 részt.	 A	 játék	 során	 a	 gyerekek	
először	 rövid	bevezető	 jeleneteket	 látnak	egy	
lányról,	 aki	megnyom	 egy	 gombot	 a	 játékgép	
tetején.	 Ennek	 hatására	 színes	 labdák	
gurulnak	 ki	 a	 gép	 két	 oldalán	 található	
vályúkba.	 A	 jelenetek	 során	 a	 gép	 jobb	 vagy	
bal	 oldalán	 azonban	 mindig	 egy-egy	 akadály	
található,	 amely	 megakadályozza,	 hogy	 a	
labdák	 az	 adott	 oldal	 irányába	 kiguruljanak.	
Így	mindig	csak	az	átellenes	oldalon	található	
vályúba	 tudnak	 érkezni.	 A	 játék	 során	 a	
gyerekeknek	 az	 a	 feladatuk,	 hogy	mindig	 azt	
az	oldalt	kell	megérinteniük	a	képernyőn,	ahol	
szerintük	 a	 lány	 keresni	 fogja	 a	 labdákat.	 A	
játék	 kritikus	 pontján	 a	 főszereplő	 tudtával	
vagy	 tudta	 nélkül	 egy	 másik	 karakter	 (egy	
béka)	az	akadályt	áthelyezi	az	egyik	oldalról	a	
másikra.	 Így	 abban	 az	 esetben,	 amikor	 ez	
titokban	 történik,	 a	 főszereplőnek	 téves	 tudása	 alakul	 ki	 a	 szerkezet	működéséről.	 Arra	
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vagyunk	 kíváncsiak,	 hogy	 ebben	 a	 helyzetben	 a	 gyerekek	 figyelembe	 veszik-e	 a	 lány	
(téves)	 vélekedését	 az	 akadály	 helyéről.	 Az	 a	 feltételezésünk,	 hogy	 a	 téves	 vélekedés	
helyzetben	a	gyerekek	arra	számítanak,	hogy	a	főszereplő	-	mivel	nem	tudja,	hogy	a	béka	
áthelyezte	az	akadályt	-	a	 labdákat	a	rossz	oldalon	fogja	keresni,	annak	ellenére,	hogy	ők	
maguk	ki	tudják	következtetni	a	labdák	valós	útvonalát.		

	
Elvárásainkkal	ellentétben	a	gyerekek	nagy	részének	nehézséget	okozott	bejósolni	

a	 főszereplő	 viselkedését	 téves	 vélekedéses	 helyzetben.	 Ugyanakkor	 az	 előző,	 a	 Merre	
keresi	 a	 maci	 a	 jó	 pálcáját?	 kísérlethez	 hasonlóan	 ebben	 a	 helyzetben	 is	 igen	 összetett	
probléma	 elé	 állítottuk	 a	 gyerekeket.	 Annak	 érdekében,	 hogy	 kiderítsük,	 a	 gyerekeknek	
esetleg	 a	 feladat	 felépítése	 volt-e	 túl	 bonyolult	 (és	 nem	 maga	 a	 téves	 vélekedés),	 a	
vizsgálatot	 módosítottuk	 egy	 olyan	 helyzetre,	 ami	 ebben	 az	 életkorban	 már	 nem	 okoz	
nehézséget	a	gyermekek	számára	(más	kutatások	beszámolói	alapján).	Ebben	a	könnyített	
verzióban	a	gyerekeknek	csupán	azt	kellett	követniük,	hogy	a	főszereplő	tudja-e,	hogy	egy	
tárgyat	 áthelyeztek.	 Feltételezésünkkel	 ellentétben	 a	 gyerekek	 továbbra	 sem	válaszoltak	
helyesen,	 ami	 arra	 utal,	 hogy	 magával	 a	 feladat	 felépítésével	 volt	 nehézségük.	 A	
közeljövőben	ezt	a	vizsgálatot	megpróbáljuk	annyira	 leegyszerűsíteni,	hogy	pontosabban	
mérhessük	vele	a	3-4	éves	korú	gyerekek	képességeit.	
 

 

Melyiket szeretné a lány? – „spec_ref”  • Otávio MATTOS 

	
	
Emberként	 már	 fejlődésünk	 korai	 szakaszában	 képesek	 vagyunk	 a	 dolgokat	 bizonyos	
kategóriák	 tagjaiként	 felfogni	 –	 például	 tudjuk,	 hogy	 ha	 két	 dolognak	 ugyanaz	 a	 neve	
(mondjuk	 mindkettőt	 autónak	 nevezzük),	 akkor	 sok	 közös	 van	 bennük.	 Ez	 a	 képesség	
lehetővé	 teszi	 számunkra,	 hogy	 következtessünk	 ezen	 dolgok	 jellemzőire,	 például	 a	
viselkedésükre,	 vagy	 funkciójukra	 vagy	
ehetőségükre.	Ugyanakkor	 a	 tárgy	néha	 több	
egy	 kategória	 képviselőjénél,	 van,	 hogy	 nem	
felcserélhető	 a	 kategória	 más	 tagjaival	 –	
vagyis	 valamiért	 különleges	 a	 számunkra.	
Például	 a	 macskám,	 Erzsi	 számos	
tulajdonságában	osztozik	más	macskákkal,	de	
egyedülálló	 személyisége,	 viselkedése	 és	
természetesen	története	van,	ami	egyénivé	és	
más	macskáktól	jelentősen	különbözővé	teszi	
őt	számomra.	
	

Feltételezésünk	szerint	ezt	a	“különlegességet”	kifejezetten	nehéz	lehet	megérteni	
csecsemőkorban,	 és	 az	 erre	 való	 képesség	 csak	 később	 jelenik	 meg	 a	 fejlődés	 során.	
Pontosabban	 azt	 feltételeztük,	 hogy	 a	 babák	 a	 felnőttek	 közléseit	 /	 feléjük	 irányuló	
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kommunikációját	elsősorban	úgy	értelmezik,	hogy	ezek	a	kategóriákra	és	azok	egymással	
egyenértékű	tagjaira	vonatkoznak,	nem	pedig	specifikus,	különleges	tárgyakra.	
	

E	 feltételezés	 ellenőrzésére	 13	 hónapos	 babák	 számára	 terveztünk	 egy	 játékos	
helyzetet.	 A	 résztvevők	 két	 kísérletvezetővel	 játszanak.	Minden	 baba	 először	 egyikükkel	
játszik	 közösen	 egy	 bizonyos	 tárggyal	 (például	 egy	 macival),	 míg	 másikuk	 ezalatt	
passzívan	 figyel.	Egy	ponton	az	első	kísérletvezető	elhagyja	a	 szobát,	 a	közösen	használt	
játék	 egy	 tálcára	 kerül,	 és	 a	második	 kísérletvezető	mutat	 egy	másik	 tárgyat	 a	 babának,	
hogy	 azzal	 játsszanak.	 Ez	 a	 második	 tárgy	 lehet	 egy,	 a	 korábbitól	 eltérő	 kategóriába	
tartozó,	más	tárgy	(például	egy	gumikacsa)	vagy	egy,	az	elsővel	egyező	kategóriába	tartozó	
és	azonos	nevű	tárgy	(egy	más	küllemű	maci).	Kis	idő	után	ez	a	tárgy	is	rákerül	a	tálcára.	
Amikor	az	első	kísérletvezető	visszatér	a	szobába,	a	tárgyakra	nézve	nagy	meglepetést	és	
izgatottságot	mutat,	 és	 kéri	 a	 babát,	 hogy	 adja	 oda	 “azt”.	 Ebben	 a	helyzetben	 azt	 várjuk,	
hogy	 ha	 a	 két	 játék	 két	 külön	 kategóriába	 tartozik,	 a	 baba	 azt	 gondolja,	 hogy	 a	
kísérletvezető	 távollétében	 előkerülő	 tárgy	 érdekes	 újdonság	 a	 számára,	 így	 a	 második	
játékot	 adja	 oda	 neki.	 Ezzel	 szemben	 amikor	 a	 két	 tárgynak	 ugyanaz	 a	 neve,	 a	 baba	 a	
helyzetet	úgy	értelmezi,	hogy	a	második	játék	már	nem	jelent	nagy	újdonságot	az	elsőhöz	
képest,	így	véletlenszerűen	választ	vagy	mindkét	játékot	odaadja	neki.	

	
A	 kutatás	 eddigi	 eredményei	 szerint	 eltérő	 kategóriák	 esetén	 a	 babák	 valóban	

gyakrabban	 adják	 az	 új	 játékot,	 mint	 a	 régit.	 Hogy	 van-e	 ilyen	 különbség	 az	 azonos	
kategóriába	tartozó	játékok	esetén	is,	arra	a	jelenleg	folyamatban	lévő	kísérleteink	adnak	
majd	választ.	
 

Hagyjuk itt a bityét!	– „mutex”  • MARNO Hanna 

 
	
A	mindennapokban	a	kisbabák	 folyamatosan	körül	vannak	véve	számukra	új,	 ismeretlen	
tárgyakkal,	melyeknek	neveit	fokozatosan	sajátítják	el	nyelvfejlődésük	során.	Vajon	milyen	
stratégiákat	 használnak,	 amikor	 egy	 ismeretlen	 tárgyat	 összekapcsolnak	 egy	 új	 névvel?	
Erre	a	kérdésre	kerestük	a	választ	 egy	két	 éves	kisgyermekek	 számára	 tervezett	 játékos	
helyzeten	keresztül.		

Kísérletvezetőnk	 először	 egy	
rövid	 játékos	 epizódba	 vonta	 be	 a	
gyermeket,	 azzal	 a	 céllal,	 hogy	 a	
résztvevő	megszokja	 az	 új	 környezetet.	
Ezután	 egy,	 a	 gyermek	 számára	
ismeretlen	 tárgyat	hozott	be	 a	 szobába,	
és	 a	 gyermek	 aktív	 bevonásával	 közös	
játékot	 kezdeményezett,	melynek	 során	
mindketten	 közelebbről	
megismerkedhettek	 az	 új	 tárggyal.	 Pár	
perces	játékot	követően	a	kísérletvezető	
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elhagyta	a	szobát,	és	egy	másik	személy	jött	be,	aki	három	új	tárgyat	helyezett	a	gyermek	
elé,	 majd	 ő	 is	 kiment.	 Ekkor	 pár	 percig	 hagytuk,	 hogy	 a	 gyermek	 önállóan	 ismerkedjen	
ezekkel	az	új	 tárgyakkal.	Mikor	már	az	összes	 tárgyat	megvizsgálta,	a	kísérletvezető	újra	
belépett	a	szobába,	és	megkérte	a	gyermeket,	hogy	segítsen	neki	elpakolni	a	játékokat	egy	
tálcára.	 Miután	 az	 összes	 játék	 rákerült	 a	 tálcára,	 a	 kísérletvezető	 egy	 ismeretlen	 szót	
használva	megkérte	a	gyermeket,	hogy	az	egyik	tárgyat	vegye	le	a	tálcáról	és	tegye	vissza	
az	 asztalra	 („Kérlek,	hagyd	 itt	a	bityét!”).	 A	 feltételezésünk	 az	 volt,	 hogy	 habár	 az	 összes	
tárgy	 ismeretlen	 volt	 a	 résztvevők	 számára,	 ezek	 közül	 csak	 egy	 tárggyal	 játszottak	
közösen	a	kísérletvezetővel.	Ez	alapján	a	gyerekek	valószínűleg	azt	a	következtetést	fogják	
levonni	 ebből	 a	 helyzetből,	 hogy	 az	 ismeretlen	 szó	 arra	 a	 tárgyra	 utalhat,	 amivel	
kapcsolatban	volt	‘közös	élményük’	a	kísérletvezetővel.		

	
Eredményeink	szerint	a	gyermekek	pontosan	így	viselkedtek,	azaz	legtöbbször	azt	

a	tárgyat	választották,	amellyel	korábban	közösen	játszottak	a	kísérletvezetővel.	Úgy	tűnik	
tehát,	hogy	ebben	a	korban	képesek	figyelembe	venni	a	körülöttük	lévő,	beszélő	emberek	
szándékát,	és	sokszor	erre	az	információra	hagyatkozva	értelmezik	az	új	szavakat.		

Annak	 érdekében,	 hogy	 kizárjunk	 más	 lehetőségeket,	 amikkel	 a	 kapott	
eredmények	 magyarázhatóak	 lennének,	 elvégeztünk	 két	 kontrollvizsgálatot.	 Az	 első	
vizsgálatban	a	kísérletvezető	a	 játék	végén	megnevezés	nélkül	kérte	a	gyermekeket	arra,	
hogy	‘az	egyik	játékot’	tegyék	vissza	az	asztalra.	Ezzel	a	verzióval	azt	a	lehetőséget	akartuk	
kizárni,	hogy	a	gyermekek	esetleg	–	a	megnevezés	figyelembe	vétele	nélkül	–	csupán	azért	
választották	azt	a	tárgyat,	amellyel	korábban	együtt	játszottak	a	kísérletvezetővel,	mert	így	
ez	a	tárgy	lett	a	 legvonzóbb	vagy	legérdekesebb	számukra.	Az	eredmények	azonban	nem	
ezt	igazolták:	ebben	az	új	helyzetben	a	legtöbb	gyermek	véletlenszerűen	választott	a	négy	
játék	közül.		

	
Egy	újabb	kontrollvizsgálatot	abból	a	célból	végeztük	el,	hogy	lássuk,	a	gyermekek	

valóban	 ahhoz	 a	 személyhez	 kapcsolják	 a	 megnevezést,	 akivel	 korábban	 az	 új	 játékkal	
együtt	 játszottak.	 Ebben	 az	 új	 helyzetben	 a	 vizsgálat	 végén	 egy	 új	 személy	 ment	 be	 a	
szobába,	és	ő	kérte,	hogy	válasszák	ki	a	 ’bityét’.	A	gyermekek	többsége	ebben	az	esetben	
véletlenszerűen	 válaszott	 a	 négy	 játék	 közül.	 Így	 tehát	 levonhattuk	 azt	 a	 végső	
következtetést,	hogy	ebben	a	korban	az	új	szavak	értelmezésekor	a	gyermekek	elsősorban	
azt	veszik	figyelembe,	hogy	az	ismeretlen	szót	kitől	hallották,	és,	hogy	az	illetőnek	milyen	
szándéka	lehetett	a	szó	használatakor.	
	

Szószeletelés	– „nyelvi”  • LADÁNYI Enikő 

	

Az	 anyanyelv-elsajátítás	 egy	 fontos	 lépéseként	 a	 csecsemőknek	 a	 folyamatos	 beszédből	
kell	 kivonniuk	 a	 lehetséges	 szóalakokat.	 Ez	 a	 feladat	 egyszerűbbnek	 tűnik	 olyan	
nyelvekben,	 amelyekben	 a	 szavak	 többnyire	 változatlan	 formában	 jelennek	 meg,	 mint	
például	 az	 angolban.	 A	 magyarban	 azonban	 a	 szavakhoz	 gyakran	 járulnak	 különféle	
toldalékok,	 amelyek	megváltoztatják	 azok	 alakját.	 Például	 a	 kutya	 szó	 kutyák,	 kutyában,	
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kutyának,	 kutyáké,	 kutyáinknak	 stb.	 alakokban	 is	
előfordulhat.	Kutatásunkban	arra	keressük	a	választ,	
hogy	 ezeket	 a	 komplex	 alakokat	 mikor	 és	 milyen	
információk	 felhasználásával	 kezdik	 el	 a	 babák	
szótőre	és	toldalékra	bontani.	 	

Ehhez	egy,	a	csecsemőkutatásokban	gyakran	
használt	 módszert	 alkalmaztunk,	 amely	 során	 a	
képernyőn	 rövid	 videók	 jelentek	 meg	 a	 baba	 előtt	
különféle	mondatokkal	 vagy	 szavakkal	 párosítva.	 A	
feladat	 első	 részében	 egy	 kétperces,	 egyszerű	
magyar	 mondatokból	 álló	 szöveget	 hallottak	 a	
babák,	 miközben	 figyelmük	 fenntartására	 a	
képernyőn	 színes	 körök	 jelentek	 meg.	 Minden	
mondatban	 elhangzott	 ugyanaz	 a	 kitalált	 szó	
toldalékolt	 formában:	 a	babák	egy	 része	egy	magas	
magánhangzós	 szót	 hallott	 (pl.:	 birhez),	 másik	
részük	egy	mély	magánhangzós	 szót	 (barhoz)	 a	mondatokban.	Ezután	a	 feladat	második	
részében	vagy	a	szövegben	megjelent	szótő,	azaz	a	bir/bar,	vagy	egy	új,	 ismeretlen	szótő	
volt	 hallható	 a	 korábban	 látott	 színes	 körök	 kíséretében.	 Ha	 a	 babák	 már	 képesek	
leválasztani	 a	 toldalékokat	a	 szótőről	 ebben	a	korban,	 akkor	a	második	 részben	 ismerős	
lesz	nekik	a	szótő	toldalékolatlan	formában	is,	ezért	több	ideig	fognak	odafigyelni	rá,	mint	
az	ismeretlen	szóra	(pl.:	kib/kub).	

Legújabb	 eredményeink	 szerint	 a	 15-16	 hónapos	 babák	 nem	 figyeltek	 tovább	 a	
korábban	toldalékolt	formában	hallott	szóra.	Ez	arra	utal,	hogy	ebben	a	korban	még	nem	
választják	 le	 a	 toldalékot	 a	 szótőről.	 A	 kutatás	 következő	 lépésében	 idősebb	 babák	
bevonásával	 vizsgáljuk	 tovább,	 hogy	 mikor	 kezdődik	 meg	 a	 toldalékolt	 alakok	 részekre	
bontása.	

  

Mozog vagy nem mozog? - „pacman”  • Mikołaj HERNIK 
	

	
A	 látszólagos	 mozgás	 egy	 csodálatosan	
egyszerű	 észlelési	 illúzió,	 ami	 megmutatja,	
hogy	 az	 emberi	 agy	 képes	 könnyedén	
kiegészíteni	 a	 külvilágból	 érkező	 hiányos	
információt.	 Ha	 csak	 két	 képet	 látunk	 gyors	
egymásutánban	 két	 egyforma	 pontról	 két	
különböző	 helyen,	 akaratunkon	 kívül	 is	 úgy	
észleljük,	 mintha	 a	 pont	 egyenes	 vonalban	
mozogna	 a	 két	 hely	 között.	 Ha	 egy	 pont	
helyett	 egy	 összetettebb	 alakzatot,	 például	 egy	 Pacmant	 látunk,	 ami	 nemcsak	 két	
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Együttműködő babák	– „coopNIRS”  • Katarina BEGUS, Arianna CURIONI 

különböző	 helyen	 van	 az	 egymás	 utáni	
képeken,	 de	 más	 szögben	 is,	 akkor	 egy	 ív	
mentén	látjuk	mozogni	az	alakzatot.	
Meglepő	 módon	 arról	 még	 keveset	 tudunk,	
hogy	a	csecsemők	is	megtapasztalják-e	ezeket	
az	észlelési	illúziókat.	Kutatásunk	talán	az	első	
volt,	 ami	 a	 látszólagos	 íves	 mozgást	
tanulmányozta	 babáknál.	 Ennek	 során	 5	

hónapos	babáknak	mutattunk	képsorozatokat	egy	Pacman	alakzatról,	ami	“ugrált”	az	egyik	
helyről	a	másikra.	Egy	szemmozgáskövető	segítségével	 figyeltük	a	babák	tekintetét,	hogy	
lássuk,	vajon	azt	az	íves	mozgáspályát	járja-e	be	a	szemük,	amit	egy	felnőtt	észlel	hasonló	
helyzetben.	 Bár	 a	 babákat	 látszólag	 nagyon	 érdekelték	 az	 általunk	 bemutatott	 egyszerű	
események	 és	 követték	 a	 Pacman	 mozgását,	 ezt	 a	 mintázatot	 nem	 mutattuk	 ki	 náluk.	
Ennek	valószínűleg	az	az	oka,	hogy	a	résztvevők	nagyon	ritkán	néztek	bárhová	máshová,	
mint	 magára	 a	 Pacmanre.	 Így	 további	 kutatások	 szükségesek,	 hogy	 megfejtsük	 a	
látszólagos	íves	mozgás	rejtélyét	a	babák	észlelésében.	
	

	

Együttműködő babák	– „coopNIRS”  • Katarina BEGUS, Arianna CURIONI 

	
	
Ahhoz,	 hogy	 a	 csecsemők	 más	 személyektől	 tanulni	 tudjanak,	 elengedhetetlen,	

hogy	 képesek	 legyenek	 megjósolni	 az	 illető	 személy	 cselekedeteit.	 Ezt	 úgy	 tudják	
megtenni,	 hogy	 megfigyelik	 a	
személyt,	majd	 előzetes	 tevékenysége	
alapján	 elvárásokat	 alakítanak	 ki	
viselkedésének	 céljára	 vonatkozóan.	
Számos	 alkalommal	 bebizonyosodott,	
hogy	 a	 babák	 képesek	 erre	 a	 fajta	
céltulajdonításra.	 Meglepődnek	
például,	 ha	 ugyanaz	 a	 személy,	 aki	
korábban	 két	 egymást	 követő	
alkalommal	 ‘A’	 tárgy	 után	 nyúlt,	
hirtelen	megváltoztatja	a	viselkedését,	
és	 B-t	 választja.	 Az	 a	 képesség,	 hogy	
mások	 viselkedésének	 célokat	
tulajdonítsunk,	 alapvető	 a	 társas	
tanulás	 szempontjából,	 és	 különösen	
fontos	 lehet	 a	 csecsemőknek,	 akik	
maguk	 még	 sokszor	 csak	 megfigyelni	
tudják	 az	 adott	 viselkedést,	
végrehajtani	nem.	A	babák	már	3	hónapos	kortól	képesek	egyének	viselkedéséhez	célokat	
kapcsolni,	 de	 korábbi	 eredmények	 alapján	 úgy	 tűnik,	 hogy	 több	 ember	
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együttműködésének	 közös	 célját	 csak	 a	 második	 életévükben	 kezdik	 megérteni.	
Figyelembe	véve,	hogy	ez	milyen	jelentős	korlátozást	jelentene	a	babák	társas	tanulásában	
és	gondolkodásában,	azt	feltételeztük,	hogy	mégis	megjelenhet	korábban	ez	a	képesség,	és	
9	 hónaposok	 bevonásával	 vizsgáltuk	 meg,	 hogy	 nagyon	 egyszerű,	 kétszereplős,	 célra	
irányuló	együttműködéseket	értenek-e	már	az	ilyen	korú	babák.	
	

Annak	 érdekében,	 hogy	 követni	 tudjuk,	 hogy	milyen	 elvárásokat	 alakítottak	 ki	 a	
kicsik	 az	 együttműködő	 karakterek	 jövőbeli	 cselekedeteiről,	 közeli	 infravörös	
spektroszkópiával	 (NIRS)	mértük	 a	 résztvevők	 agyi	 aktivitását.	 Ez	 bizonyos	 területeken	
magasabb	 volt,	 ha	 a	 két	 karakter	 egy	 új	 célt	 közelített	 meg	 ahelyett,	 amit	 korábban	
többször	 próbáltak	 együtt	 elérni,	 amiből	 arra	 következtethetünk,	 hogy	 a	 babák	
meglepődtek	 ezen	 a	 kimenetelen.	 Ez	 azt	 jelenti,	 hogy	 célt	 tulajdonítottak	 a	 közös	
cselekvésnek,	 és	 a	 kontrollvizsgálatok	 azt	 is	 tisztázták,	 hogy	 a	 kicsik	 ezt	 a	 célt	 közösnek	
tartották	 és	 nem	 az	 egyes	 karakterekhez	 mint	 egyénekhez	 kapcsolták.	 A	 kutatás	
eredményei	 tehát	 arra	 utalnak,	 hogy	 a	 csecsemők	 már	 korán,	 még	 az	 aktív	
együttműködésre	 való	 képesség	 megjelenése	 előtt	 megértik	 mások	 együttműködését	 és	
annak	 képesek	 célt	 tulajdonítani,	 ami	 lehetővé	 teszi	 számukra,	 hogy	 számos	 fontos	
információt	 kinyerjenek	 és	 hasznosítsanak	 a	 társas	 környezetükben	 zajló	 közös	
cselekvésekből.	

	

Kitől tanuljak?	– „opteach”  • Katarina BEGUS 

	
Számos	kutatás	kimutatta,	 hogy	a	babák	 inkább	olyan	 személyekre	 figyelnek,	 olyanoktól	
fogadnak	el	játékot	és	olyan	személyeket	utánoznak,	akik	ugyanazt	a	nyelvet	beszélik,	mint	
ők	(szemben	az	idegen	nyelvet	beszélőkkel).	Ezt	a	preferenciát	általában	úgy	magyarázták,	
mint	 annak	 a	 tendenciának	 a	 korai	megnyilvánulását,	 hogy	 a	 társas	 világot	 csoportokba	
soroljuk	 és	 mindenki	 a	 saját	 csoportját	 preferálja	 a	 többivel	 szemben.	 Vizsgálat-
sorozatunkban	 mi	 egy	 alternatív	 magyarázatot	 tesztelünk,	 mely	 szerint	 a	 csecsemők	
preferenciája	azon	vágyukon	alapszik,	hogy	 tanuljanak	másoktól.	Ez	vezet	 többek	között	
ahhoz,	 hogy	 jobban	 kedvelik	 azon	 személyeket,	 akik	 jobb	 tanulási	 lehetőségeket	
biztosítanak	számukra,	mert	például	értenek	az	anyanyelvükön.	Ugyanakkor	ha	a	tanulás	
vágya	áll	e	preferencia	hátterében,	akkor	annak	rugalmasnak	is	kell	lennie	és	változnia,	ha	
például	 a	 csecsemők	 egy	 nekik	 tudást	 átadó,	 de	 idegen	 nyelven	 beszélő	 személlyel	
találkoznak.		
	
	 Jelen	 kutatás	 során	 a	 babák	 anyanyelvét	 és	 idegen	 nyelvet	 beszélő	 személyekről	
készült	 videókat	mutattunk	be	kis	 résztvevőinknek.	Az	elsőben	mindkét	nyelvű	 szereplő	
nem	nyelvi	úton	adott	át	információt	a	babáknak,	a	másodikban	az	anyanyelvi	beszélő	nem	
volt	 informatív,	 csak	 az	 idegen	 nyelvet	 beszélő	 szereplő,	 a	 harmadik	 videóban	 pedig	
mindkét	szereplő	a	baba	számára	ismeretlen	nyelvet	használt,	és	csak	az	egyiküktől	tudott	
tanulni.	 A	 videók	 végén	 az	 egyes	 szereplők	 a	 baba	 felé	 nyújtottak	 egy	 tárgyat	 (minden	
szereplő	ugyanazt).	
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Annak	érdekében,	hogy	ellenőrizzük,	vajon	valóban	változnak-e	a	babák	elvárásai	

arról,	 hogy	 kitől	 tudnak	 tanulni,	 illetve	 mennyire	 hajlandóak	 az	 egyes	 szereplőkkel	
interakcióba	 lépni,	 egy	 EEG-háló	
segítségével	 mértük	 az	 agyi	
aktivitásukat,	 és	 a	 felajánlott	
tárgyra	 adott	 viselkedéses	
reakcióikat	is	vizsgáltuk.	

	
A	 babák	 EEG-aktivitása	

független	 volt	 attól,	 hogy	
anyanyelven	 vagy	 idegen	 nyelven	
beszélő	szereplőt	láttak	éppen,	ami	
arra	utal,	hogy	nyelvtől	függetlenül	
minden	 szereplőt	 ígéretes	
információforrásnak	 tartottak.	 A	
kicsik	 ugyanolyan	 valószínűséggel	
fogadták	 el	 a	 felkínált	 játékot	 az	
anyanyelvű	 és	 az	 idegen	 nyelvű	
szereplőtől,	 de	 az	 utóbbiak	 között	

azokat	 preferálták,	 akik	 át	 is	 adtak	 nekik	 valamilyen	 információt.	 Eredményeink	
alátámasztják	 azt	 a	 feltételezést,	 hogy	 a	 babák	 társas	 preferenciái	 nem	 a	
csoporthovatartozástól	függnek,	hanem	a	tanulásra	való	motivációjuktól.	

	 	
	

Mit tud ez a doboz?- “MultiFunction” • Barbara POMIECHOWSKA 

 

Mi	különbözteti	meg	az	embert	az	állattól?	Az	egyik	 fő	különbség	az,	hogy	az	emberek,	a	
legtöbb	 állattal	 ellentétben,	 kiemelkedően	 jó	 eszközhasználók.	 Az	 ember	 által	 készített	
tárgyak	 sokaságának	 sikeres	 használatához	 a	 babáknak	 a	 beszédképesség	 megjelenése	
előtt	 el	 kell	 kezdeniük	 magukba	 szívni	 az	 eszközök	 használatáról	 és	 funkciójáról	 való	
tudást.	 	 Jelen	 vizsgálatunk	 azt	 próbálta	 kideríteni,	 hogy	 vajon	 a	 babák	 képesek-e	
megérteni,	hogy	egy	eszköz	több	funkciót	is	szolgálhat	(pl.	számítógép).	
	
	 A	vizsgálat	során	15	hónapos	babáknak	egy	videó	megnézése	során	megtanítottuk,	
hogy	egy	eszköznek	két	funkciója	is	 lehet.	 	Az	általunk	készített	doboz	két	fogantyúja	két	
különböző	 funkcióval	 társult,	 használatukkal	 két	 különböző	 eredményt	 érhettünk	 el:	 az	
egyik	megváltoztatta	a	dobozban	 levő	 tárgyat	 (pl.	 egy	kacsát	átváltoztatott	egy	 labdává),	
míg	a	másik	fogantyúja	megváltoztatta	a	dobozban	levő	tárgyak	számát	(pl.	egy	kacsából	
lett	két	kacsa).	
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	 Kezdetben	 a	 két	 funkciót	 különállóan	
mutattuk	 be	 a	 babáknak,	 majd	 a	 két	 fogantyút	
egyidőben	 használtuk.	 Arra	 voltunk	 kíváncsiak,	
hogy	 a	 babák	 ebben	 az	 esetben	 képesek-e	
összeadni	a	két	fogantyú	hatását	és	elvárják-e	azt,	
hogy	az	eredményben	mindkét	fogantyú	funkciója	
megnyilvánuljon	 (pl.	 egy	 kacsából	 két	 labda	
legyen).	
	

Habár	 vizsgálatunk	 még	 mindig	 fut,	 úgy	
tűnik,	 hogy	 a	 babák	 képesek	 megérteni	 a	
többfunkciós	 eszközök	 működését,	 és	 ilyenkor	
mentálisan	összevonják	az	eredményt	a	 funkciók	
hatásának	figyelembevételével.		
	

Felfele vagy átlósan? –“EYETR Paths” • Barbara POMIECHOWSKA 
	

	
Amikor	 azt	 a	 felszólítást	 halljuk,	 hogy	 “Keresd	 meg	 a	 rózsaszín	
almát	a	kosárban!”,	 tudjuk,	hogy	elő	kell	vennünk	a	kosarat	és	a	
benne	levő	szokatlan	színű	almát	kell	megtalálnunk.	Felnőttként,	
a	 kommunikáció	 során	 egészen	 rugalmasan	 tudunk	
összeilleszteni	különféle	 fogalmakat.	A	még	 folyó	kutatásunkban	
arra	vagyunk	kíváncsiak,	hogy	ez	a	rugalmasság	mikor	és	hogyan	
fejlődik	ki.		
	

Vizsgálatainkban	 15	 hónapos	 babáknak	 két	 új	 szót	 tanítunk	 meg,	 úgy,	 hogy	
mindegyik	egy-egy	irányt	jelöl	(pl.	“pád”=	fel,	“lim”=	jobbra).	A	szemmozgáskövető	eszköz	
segítségével	 a	 babák	 a	 szemükkel	 irányítani	 tudják	 a	 sárga	 figura	 mozgását	 és	 irányát,	
annak	függvényében,	hogy	melyik	szót	hallották.	A	tanítási	fázist	követően	a	babák	a	két	új	
szót	 egyszerre	 (összeolvasztva)	 hallják	 (“Pád	 Lim!”).	 A	 szemmozgáskövető	 eszköz	
segítségével	ellenőrizhetjük,	hogy	egy	ilyen	esetben	a	babák	vajon	összeillesztik	a	két	szót	
úgy,	 hogy	 annak	 egy	 új	 jelentést	 tulajdonítanak	 (“Pád	Lim”=átlós	 irány),	 vagy	 a	 két	 szót	
külön-külön	 jelentésük	 szerint	 fogják	 értelmezni	 (“Pád	 Lim”=	 fel,	 majd	 jobbra):	
amennyiben	 mentálisan	 összeillesztik	 a	 két	 szót,	 úgy	 megértik,	 hogy	 “Pád”	 és	 a	 “Lim”	
együttes	hallatán	a	sárga	figurának	az	átlós	irányba	kell	mozdulnia,	amennyiben	ellenben	
külön	értelmezik	a	szavakat,	úgy	a	figurát	először	a	fenti,	majd	a	jobb	oldali	irányba	fogják	
elmozdítani.	Vizsgálatunk	eredményéről	a	következő	hírlevélben	fogunk			beszámolni.	
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 							Hol van kabó alma? – „compositionality” • Barbara POMIECHOWSKA  
	
	
Korábbi	szótanulással	kapcsolatos	vizsgálatok	eredményei	alapján	úgy	tűnik,	hogy	bár	a	6-
9	hónap	közötti	babák	még	nem	képesek	beszélni,	már	számos	szót	megértenek	(például:	
banán,	 alma,	 kanál).	 Jelen	 kutatásban	 arra	 voltunk	 kíváncsiak,	 hogy	 vajon	 a	 babák	
absztraktabb	szavak	 jelentését	 is	meg	 tudják-e	 tanulni.	Ezen	belül	 is	azt	vizsgáltuk,	hogy	
különböző	 mennyiségekre	 vonatkozó	 fogalmakat	 megértenek-e,	 amelyek	 arra	
vonatkoznak,	hogy	valamiből	egy	vagy	két	darab	van.		

	
Egy	 év	 körüli	 babák	 számára	 tervezett	

vizsgálatunkban	 a	 résztvevők	 olyan	 jeleneteket	
láttak,	amelyek	során	először	a	képernyő	bal	és	jobb	
oldalán	 jelentek	 meg	 egy	 adott	 tárgycsoportba	
tartozó	 figurák	 (például	 almák,	 autók	 vagy	 kacsák).	
Ezek	úgy	voltak	elrendezve,	hogy	az	egyik	oldalon	az	
egyik	tárgyból	egy	darab	volt,	a	másik	oldalon	pedig	
kettő.	Ezt	követően	mindig	megjelent	egy	kéz,	amely	
háromszor	rámutatott	először	az	egyedülálló,	majd	a	
két	 tárgyra,	 miközben	 mindkét	 esetben	 egy-egy,	 a	
babák	 számára	 ismeretlen	 álszót	 használt	 az	 egy,	
illetve	 a	kettő	 szavak	 helyett	 (például	 azt,	 hogy	 tegi	
és	 kabó).	 Miután	 a	 babák	 hallották	 mind	 a	 két	
ismeretlen	szót,	négy	polc	jelent	meg	a	képernyőn,	az	
egyiken	egy	 tárgy,	a	másikon	ugyanabból	a	 tárgyból	
két	darab	volt	 látható	(ld.	a	fenti	ábrán),	kettő	pedig	
üres	 volt.	 Ezen	 a	 ponton	 megkérdeztük	 a	 babákat,	
hogy	 hol	 van	 (például)	 kabó	 autó,	 amely	 adott	
esetben	 korábban	 a	 két	 autót	 jelölte.	 Ebből	 a	
jelenetsorból	 a	 babák	 összesen	 6	 verziót	 láttak,	
amely	 során	 változott	 a	 tárgycsoport,	 illetve	 ezek	

pontos	elrendezése	a	képernyőn,	ám	a	két	álszó	mindig	ugyanarra	a	fogalomra	–	tehát	az	
egyre	vagy	a	kettőre	–	utalt.	Annak	érdekében,	hogy	 lássuk,	a	babák	megértették-e,	hogy	
mire	vonatkozott	ez	a	két	új	 szó,	 szemmozgáskövetővel	 rögzítettük,	hogy	pontosan	hova	
néztek	a	 jelenetek	során,	és	azt	elemeztük,	hogy	hova	néztek	hosszabban	egy-egy	kérdés	
elhangzását	követően.	A	6	ismétlést	követően	a	babákat	már	nem	emlékeztettük	tovább	a	
két	 új	 szó	 jelentésére,	 hanem	 korábban	 nem	 szereplő	 tárgycsoportokkal	 (labdával	 vagy	
kutyával)	kombináltuk	ezeket,	és	arra	voltunk	kíváncsiak,	vajon	a	babák	rögtön	megértik-e	
az	 új	 kifejezések	 jelentését	 (például,	 hogy	 a	 kabó	 kutya	 ebben	 az	 esetben	 a	 két	 kutyára	
utal).	

	
Az	 eredmények	 alapján	 úgy	 tűnik,	 hogyha	 például	 a	 babák	 azt	 a	 kérdést	 hallják,	

hogy	merre	van	a	kabó	(két)	kacsa,	hosszabban	nézik	a	két	kacsát,	mint	az	egy	kacsát,	és	
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ugyanez	megjelenik	 fordítva	 is,	 amikor	a	kérdés	a	 tegi	 (egy)	kacsára	vonatkozik.	Ez	arra	
utalhat,	hogy	megtanulták	a	két	új	szó	jelentését.		

	
A	 második	 vizsgálatban	 a	 babák	 a	 “Hol	 van	 egy	 kutya?”	 kérdés	 hallatán	 négy	

különböző	 lehetőség	 közül	 választhattak	 (egy	 labda,	 két	 labda,	 egy	 kutya,	 két	 kutya).	
Amennyiben	a	babák	csak	a	mennyiségre	figyelnek,	úgy	mindig	két	adott	lehetőség	közül	
választanak	 (egy	 labdát	 vagy	 egy	 kutyát).	 A	 helyes	 válasz	 megadásához	 (az	 egy	 kutyát	
tartalmazó	 polc	 megtalálásához)	 nem	 elegendő	megérteni	 a	 mennyiséget,	 hanem	 ehhez	
hozzá	kell	kapcsolniuk	a	kért	fogalmat	is	(kutya).									

	
Az	eredményeink	azt	mutatják,	hogy	a	babák	képesek	a	különböző	újonnan	tanult	

mennyiségekhez	hozzárendelni	a	fogalmakat,	így	megadva	a	helyes	választ.		
	

	

A beszélgetés jelei – „cc_tom”  • TAUZIN Tibor 
 
	
Az	 idén	 befejezett	 és	 a	 Scientific	
Reports	 nevű	 szakfolyóiratban	
publikált	 vizsgálatsorozatunkban	 azt	
találtuk,	hogy	a	13	hónapos	csecsemők	
képesek	 a	 kommunikáció	 tartalmát	
kikövetkeztetni,	 még	 akkor	 is,	 ha	 az	
számukra	 teljesen	 ismeretlen	
szereplők	 (animációs	 figurák)	 közt	
zajlik,	 és	 szokatlan	 jelekből,	 vagyis	
szavak	 helyett	 egyszerű	 dallamokból	
áll	 (ld.	 még	 a	 2013-as,	 2014-es	 és	
2017-es	 hírlevelünket).	 Ennek	
feltétele,	 hogy	 ez	 a	 kommunikáció	 a	
szereplők	által	használt	dallamok		változatossága	miatt	beszédre	hasonlítson.	Emellett	az	
is	 lényeges,	hogy	a	babák	a	kontextus	alapján	kikövetkeztethessék,	hogy	az	általuk	 látott	
kisfilm	egyik	szereplője	olyan	tudás	birtokában	van,	ami	segítheti	a	másik	szereplőt	a	célja	
elérésében.	
 

A	 vizsgálatban	 olyan	 animációs	 videókat	 mutattunk	 a	 babáknak,	 melyekben	 a	
vizsgálat	 első	 fázisában	 két	 beszélgető	 figura	 volt	 látható.	 A	 két	 szereplő	 egyike	minden	
videóban	megkeresett	 egy	 általa	 elrejtett	 labdát,	 ami	 a	 jelenlétében	 ugrált	 át	 egy	másik	
rejtekhelyre.	A	vizsgálat	 tesztfázisában	a	 labdát	kereső	 figura	nem	volt	 végig	 jelen,	 így	a	
labda	rejtekhelye	az	ő	tudta	nélkül	is	megváltozhatott.	Ezt	követően	a	visszatérő	figura,	aki	
a	 labdája	 keresésére	 indult,	 	 kommunikálhatott	 a	 végig	 jelen	 lévő	 társával.	 Azt	
feltételeztük,	hogy	ha	a	kommunikáció	formája	beszédre	emlékeztet,	és	ha	történt	érdemi	
változás	a	labda	helyében,	amit	a	végig	jelenlévő	szereplő	elmondhatott	a	másiknak,	akkor	
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a	 csecsemők	kikövetkeztetik,	hogy	a	két	 szereplő	közt	 csak	a	 labda	helyéről	 szólhatott	 a	
beszélgetés.	Ennek	megfelelően	azt	feltételeztük,	hogy	a	babák	elvárják,	hogy	a	főszereplő	
megtalálja		a	labdáját.	Ezzel	szemben,	amikor	nem	történt	kommunikáció,	vagy	ha	a	labda	
helye	 nem	 változott,	 feltételeztük,	 hogy	 a	 babák	 nem	 fogják	 elvárni	 azt,	 hogy	 a	 labdáját	
kereső	szereplő	kikövetkeztesse	a	labda	helyét.		

	
A	vizsgálatsorozat	igazolta	feltevéseinket,	és	bebizonyította,	hogy	a	babák	már	13	

hónaposan	 sokkal	 többet	megértenek	 a	 beszédből,	mint	 azt	 korábban	 gondoltuk.	 Ehhez	
ráadásul	 olyan	 bonyolult	 következtetéseket	 végeznek,	 melyeket	 korábban	 csak	
óvodáskorú	 gyerekeknél	 és	 felnőtteknél	 mutattak	 ki.	 A	 vizsgálatról	 további	 érdekes	
részletekkel	 szolgálhat	 a	 Qubit.hu	 honlapon	 megjelent,	 „Magyar	 kutatók	 kiderítették,	
hogyan	szeretnek	beszélgetni	a	csecsemők”	című	cikk.		
 

 

Hova néz? – „senju_6_9_12”  • Mikołaj HERNIK 

 
Felnőttként	nagyon	egyszerű	feladatnak	tűnhet	mások	tekintetének	követése,	ám	e	fontos	
társas	 készség	 kialakulása	 több	 hónapos	 folyamatot	 igényel.	 Annak	 kutatásán	 keresztül,	
hogy	a	babák	mely	helyzetekben	követik	mások	tekintetét,	illetve	mely	helyzetekben	nem	
teszik	ezt,	feltárható	e	készség	kialakulásának	pontos	folyamata.	
	
	 Korábbi	kutatások	alapján	úgy	tűnik,	hogy	a	babák	egy	másik	személy	tekintetére	
kommunikatív	 gesztusként	 tekintenek.	 A	 szemmozgáskövető	 technikának	 köszönhetően	
elég	 pontosan	 tudjuk	 rögzíteni	 a	 babák	
tekintetének	 mozgását	 (a	 képeken	 a	 baba	
tekintetét	 a	 piros	 pont	 ábrázolja);	 ezen	 keresztül	
azt	 is	 tudjuk	 vizsgálni,	 vajon	 mások	 tekintetét	
követik-e	 egy	 adott	 helyzetben.	 Ilyen	 technikát	
alkalmazó	vizsgálatok	alapján	úgy	tűnik,	hogy	már	
6	 hónapos	 babák	 is	 tudják	 követni	 mások	
tekintetét;	 vagyis	 ők	 is	 arra	 a	 tárgyra	 néznek,	
amelyre	 egy	 másik	 személy	 irányítja	 a	 tekintetét.	
Az	 ilyen	 fiatal	 babák	 olyan	 helyzetekben	 követik	
egy	 személy	 tekintetét,	 amelyekben	 előtte	 ez	 a	
személy	 egyértelműen	 kifejezi	 feléjük	 kommunikatív	
szándékát:	például	miután	egy	hang	üdvözli	őket	a	babákkal	folytatott	kommunikációban	
gyakran	 használt,	 jellegzetes	 hanghordozással	 (“Szia	 baba!”),	 ugyanarra	 a	 tárgyra	
pillantanak,	mint	az	általuk	látott	felnőtt.	Érdekes	módon	ugyanez	a	hatás	nem	jelenik	meg	
abban	az	esetben,	ha	a	hallott	szövegben	nincs	jelen	ez	a	jellegzetes	intonáció.		
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Saját	 laborunk	 vizsgálati	 eredményei	
alapján	(a	kutatás	2016	nyarán	a	kanadai	dr.	Tanya	
Broesch	 által	 vezetett	 labor	 közreműködésével	
valósult	 meg)	 úgy	 tűnik,	 hogy	 ez	 a	 hatás	
univerzális,	 és	 nagyon	 különböző	 kultúrákban	 is	
megjelenik.	 A	 csendes-óceáni	 Vanuatu	 államban	
élő	 5-7	 hónapos	 babák	 hasonló	 helyzetben	
ugyanúgy	 viselkednek,	 mint	 6	 hónapos	 európai	
társaik.		

	
Saját	 laborunk	 eredményei	 alapján	 az	

látszik	kirajzolódni,	hogy	a	9	és	12	hónapos	magyar	babák	első	életévük	második	felében	
már	 a	 látott	 személy	 kommunikatív	 szándékának	 hiányában,	 spontán	 módon	 is	 tudják	
követni	 a	 felnőttek	 tekintetét.	 	 Adatgyűjtésünk	 jelenleg	 is	 folyamatban	 van:	 jelenleg	 5	
hónap	 körüli	 babák	 vesznek	 részt	 a	 kutatásban,	 és	 esetükben	 még	 nincsenek	 végleges	
eredményeink.	

	
	

Merre néznek a “szemek”? – „flip”  • Mikołaj HERNIK 
 
 
Az	 egyik	 legfontosabb	 információ,	 amit	 felhasználunk	 ahhoz,	 hogy	 megértsük,	 a	 másik	
mire	gondol,	a	másik	tekintete.	Kutatók	úgy	gondolják,	hogy	az	értelmezés	során	az	emberi	
szem	 egy	 bizonyos	 kontrasztmintázatára	 vagyunk	 ráhangolódva,	 amelyben	 a	 szembogár	
mindig	sötétebb,	mint	az	azt	körülvevő	szemfehérje.	Ahhoz,	hogy	megértsük,	hogy	a	másik	
ember	 hová	 néz,	 mindössze	 ennek	 a	 sötétebb	 szembogárnak	 az	 elmozdulását	 kell	
követnünk.	

	
Ebben	 a	 vizsgálatunkban	 -	 amely	 szerepelt	 a	 2014-es	 hírlevelünkben	 is	 -	 hat	

hónapos	 babáknak	 egyszerű	 animációkat	 mutattunk	 be,	 amelyek	 során	 sárga	 pöttyök	
jelentek	 meg	 a	 képernyő	 egyik	 vagy	 másik	 szélén.	 Egy	 szemmozgáskövető	 rendszer	
segítségével	 mértük,	 hogy	 a	 babák	 milyen	 gyorsan	 veszik	 észre	 a	 pöttyöket.	 Mielőtt	 a	
pöttyök	 megjelentek,	 a	 képernyő	 közepét	 egy	 fehér	 és	 egy	 fekete	 négyzet	 foglalta	 el,	
melyek	helyet	cseréltek,	miközben	a	babák	a	következőt	hallották:	"Nézd	csak!"	A	fekete	és	
fehér	 kontrasztváltozása	 egymás	mellett	 alapjaiban	hasonlít	 egy	nagyon	 leegyszerűsített	
szem	bogarára	és	fehérjére,	ahogy	egyik	irányból	a	másikba	tekint.	
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Laborunk	korábbi	eredményei	megerősítették	azt	a	feltételezésünket,	hogy	ebben	

a	helyzetben	már	a	6	hónapos	babák	is	felhasználják	az	absztrakt	"szemnek"	a	mozgását		-	
és	 gyorsabban	 észreveszik	 a	 képernyő	 szélén	 megjelenő	 sárga	 pöttyöt,	 ha	 az	 a	 fekete	
négyszög	 elmozdulásának	 irányában	 jelenik	 meg,	 mint	 ha	 pont	 az	 ellenkező	 oldalon.	
Emellett	 azt	 az	 érdekes	 mintázatot	 találtuk,	 hogy	 a	 babák	 akkor	 tudták	 követni	 az	
absztrakt	 szemet,	 ha	 a	 jelenség	 elején	 figyelemfelhívásként	 egy	 női	 hangot	 hallottak	
(”Nézd	 csak!").	 Azok	 a	 babák,	 akik	 ehelyett	 csak	 gépi	 hangot	 hallottak,	 egyforma	
gyorsasággal	vették	észre	a	pöttyöket,	bármelyik	oldalon	jelentek	meg	a	“szemmozgáshoz”	
képest.		
	 Ezzel	ellentétben	egy	újabb	adatgyűjtésünk	eredményei,	amely	kutatás	ugyanezt	a	
korosztályt	 célozta,	 nem	 igazolták	 ezt	 a	 feltételezést.	 Jelenleg	 is	 folyik	 annak	 elemzése,	
hogy	mi	lehet	az	oka	a	két	kutatásban	kapott	eltérő	eredményeknek.	
	

 

Most hozzám beszélnek? – „ManyBabies”  • Mikołaj HERNIK	

	
	
Világszerte	 megfigyelhető,	 hogy	 amikor	 a	 felnőttek	 babákhoz	 beszélnek,	 egy	 speciális	
beszédmódot	 használnak:	 lassabban	 beszélnek,	 magasabb	 és	 dallamosabb	 hangon,	 mint	
amikor	más	 felnőtteknek	mondanak	 valamit.	 Ezt	 a	 beszédmódot	 gyakran	 dajkanyelvnek	
nevezzük.	 Azt	 már	 tudjuk,	 hogy	 a	 dajkanyelv	 felkelti	 a	 babák,	 sőt	 már	 az	 újszülöttek	
figyelmét	 is.	 Laborunk	 egy	 egyedülálló	 kezdeményezéshez	 csatlakozott,	 melynek	 célja	 e	
jelenség	mélyebb	 feltárása	 volt.	 és	 4	 kontinens	 17	 országából	 68	 labor	működött	 közre	
benne.	Összesen	2800	baba	vett	 részt	ebben	a	kutatásban	 -	 tudomásunk	szerint	máig	ez	
volt	a	legnagyobb	létszámú	kutatás	csecsemőkorú	résztvevőkkel.	
	

A	 világ	 különböző	 részein	 élő	 babák	
mind	rövid	beszédrészleteket	hallottak	észak-
amerikai	angol	nyelven,	amelyekben	nők	vagy	
a	 babájukhoz,	 vagy	 más	 felnőttekhez	
beszéltek.	 Fontos,	 hogy	 a	 résztvevők	minden	
laborban	 ugyanazokat	 a	 hanganyagokat	
hallották.	 Így	 például	 a	 mi	 laborunkban	 a	
magyar,	 egynyelvű	 családban	 nevelkedő	
babák	is	angol	nyelven	hallották	a	szövegeket,	
amivel	 a	 hétköznapi	 életükben	 egyáltalán	
nem	 találkoznak.	 Miközben	 lejátszották	 a	 beszélgetésrészleteket,	 a	 kutatók	 azt	 mérték,	
mennyi	ideig	néztek	a	babák	a	hang	forrására	(például	egy	rejtett	hangszórókkal	felszerelt	
számítógép	képernyőjére).	
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A	 teljes	 kutatási	 projektnek	 még	 nem	 minden	 eredménye	 ismert.	 Az	 előzetes	
elemzések	 szerint	 a	 laborunkban	 talált	 mintázatok	 nagyon	 hasonlóak	 a	 többi	
kutatócsoport	 által	 találtakhoz:	 a	 3	 és	 15	 hónapos	 kor	 közötti	 babák	 jobban	 figyelnek	 a	
dajkanyelvi	 beszédre,	 mint	 a	 felnőttekhez	 intézett	 beszédre,	 még	 akkor	 is,	 ha	 a	 beszéd	
nyelve	 ismeretlen	 számukra.	 Ezen	 felül	 azt	 is	 kimutattuk,	 hogy	 a	 12	 és	 15	 hónapos	 kor	
közötti	 babák	 a	 dajkanyelvet	 preferálták	 függetlenül	 attól,	 hogy	 a	 családjukban	 csak	
magyarul	vagy	több	nyelven	is	beszéltek	hozzájuk.	Bár	a	legfiatalabb	(3-6	hónapos)	babák	
kis	 létszámú	 csoportjában	 saját	 laborunkban	 nem	 találtunk	 egyértelmű	 bizonyítékot	 a	
dajkanyelv	preferenciájára,	a	68	labor	összesített	adatai	alapján	az	ilyen	fiatal	csecsemők	
esetén	is	megjelenik,	azonban	némileg	gyengébb,	mint	az	idősebb	babáknál.	
	

Ez	a	nagyszabású	nemzetközi	kutatás	egy	együttműködés-sorozat	első	lépése	volt,	
amelyben	 a	 tervek	 szerint	 számos	 labor	 és	 rengeteg	 baba	 vesz	majd	 részt	 a	 jövőben	 is,	
többek	között	saját	laborunk	közreműködésével.	
	
	

Olyan, mintha ...- „PretCom” • Mikołaj HERNIK 
	
	
A	 babák	 többsége	 nagyon	 élvezi	 a	mintha-játékokat,	 tehát	 azokat	 a	 helyzeteket,	 amikor	
valaki	 csak	úgy	 tesz,	mintha	valamit	 csinálna	–	például	 telefonálásra	használ	 egy	banánt	
vagy	 üres	 kancsóval	 és	 poharakkal	 invitálja	 teázásra	 ismerőseit.	 Korábbi	 kutatások	
eredményei	 arra	 utalnak,	 hogy	 a	 kisgyerekek	 már	 életük	 második	 évében	 igen	 sokat	
megértenek	 az	 egyszerű	 mintha-játék	 helyzetekből.	 Jelen	 vizsgálatunkban	 arra	 voltunk	
kíváncsiak,	hogy	a	17	hónapos	babák	vajon	alapvetően	társas	tevékenységként	gondolnak-
e	 ezekre	 a	 játékokra,	 ezen	 belül	 is	 olyan	 tevékenységekként,	 amelyek	mindig	 valakinek,		
egy	közönségnek	szólnak.		
	

A	 babáknak	 rövid	 videókat	 mutattunk,	 amelyek	 során	 egy	 személy	 vagy	 üdítőt	
töltött	magának	egy	palackból	és	megitta	azt,	vagy	csak	úgy	tett,	mintha	egy	üres	palackból	
töltene	 valamit	 egy	 üres	 pohárba,	 és	meginná	 azt.	Minden	 jelenet	 végén	megmutattuk	 a	
babáknak,	 hogy	 a	 főszereplővel	 szemben	 ül	 egy	 másik	 személy	 is.	 A	 jelenetek	 egyik	
részében	 ezt	 az	 új	 szereplőt	 egy	 fal	 választotta	 el	 a	 főszereplőtől,	 így	 nem	 láthatták	
egymást,	 míg	 a	 jelenetek	 másik	 részében	 a	 fal	 nem	 töltött	 be	 ilyen	 szerepet.	 Azt	
feltételeztük,	 hogyha	 a	 babák	 alapvetően	 társas	 tevékenységként	 gondolnak	 a	 mintha-
játékra,	meglepi	őket,	ha	a	két	szereplőt	egy	fal	választja	el	egymástól,	mivel	így	a	játéknak	
nincs	 közönsége.	 A	 babák	 általában	 hosszabban	 néznek	 valamit,	 ami	 ütközik	 az	
elvárásaikkal,	tehát	ez	esetben	hosszabban	nézik	majd	azokat	a	jeleneteket,	amelyek	végén	
kiderül,	hogy	a	két	szereplőt	egy	fal	választja	el	egymástól,	de	csak	abban	az	esetben,	ha	a	
videóban	szereplő	lány	csak	úgy	tett,	mintha	inna,	azokban	viszont	nem,	ahol	valójában	is	
ivott.	
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Az	 eredményeink	 nem	 igazolták	

feltételezésünket:	 a	 babák	 hasonlóan	 hosszú	
ideig	 nézték	 a	 különböző	 végkifejleteket.	

Jelenleg	 is	 dolgozunk	 olyan	 módszerek	 kidolgozásán,	 amelyek	 segítségével	 feltárhatjuk,	
vajon	a	babák	alapvetően	társas	helyzetként	gondolnak-e	a	mintha-játékra.	 

 
 

Hogyan értelmezik a babák a gesztusokat?– „GestObj”  • Nima MUSSAVIFARD 

	
	

Vizsgálatunk		célja	 az	 volt,	 hogy	 feltárjuk,	 bizonyos	 gesztusok	 kommunikációs	 célokkal	
bírhatnak-e	 az	 egy	 éves	 babáknál.	 Ez	 az	 az	 életkor,	 amely	 körül	 a	 babák	 elkezdenek	
spontán	módon	gesztusokat	használni.		
	

A	 résztvevő	 babák	 videókat	 néztek,	 amelyek	 során	 egy	 lányt	 láttak	 a	 képernyő	
közepén,	aki	különböző	cselekvéseket	mutatott	be.	Ezt	követően	egy	függöny	segítségével	
eltakartuk	őt,	majd	3	másodperc	múlva	egy	másik	lány	-,	a	jelenet	“közönsége”-	jelent	meg	
a	képernyő	jobb	vagy	bal	oldalán	(így	vagy	szemben	jelent	meg	az	első	karakterhez	képest,	
vagy	a	háta	mögött).	A	babák	a	főszereplő	két	különböző	cselekvését	figyelhették	meg:	az	
első	 a	 fej	megvakarása	 (lásd	 a	 legfelső	 ábra),	 a	második	 pedig	 egy	mutatás	 volt	 (lásd	 a	
második	ábra).	A	babáknak	mindkét	gesztus	ismerős	lehetett,	és	feltételezéseink	szerint	a	
fejvakarásról	tudták,	hogy	nem	kommunikatív.	
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Azt	 feltételeztük,	 hogy	 amennyiben	
egy	 cselekvés	 kommunikatív	 (mint	 például	
a	mutatás),	a	babák	arra	számítanak,	hogy	a	
cselekvés	 egy	 néző	 számára	 lett	
végrehajtva,	 és	 meglepődést	 mutatnak,	
amikor	 azt	 látják,	 hogy	 a	 másik	 személy	 a	
bemutatást	 végző	 háta	mögött	 jelenik	meg.	
Ugyanakkor	 azt	 is	 feltételeztük,	 hogy	
nincsenek	 ilyen	 elvárásaik	 egy	 nem	
kommunikatív	 cselekvéssel	 kapcsolatban,	
tehát	nem	meglepő	számukra,	ha	a	második	
lány	nem	szemben	ült	a	bemutatás	alatt.	
	

Az	 eredményeink	 egyelőre	 nem	
igazolták	 a	 feltételezéseinket:	 a	 babák	
mindkét	 cselekvést	 követően	 ugyanolyan	
hosszan	nézték	a	megjelenő	közönséget.	Az	
eredményeinket	 magyarázhatja	 az	 a	 tény,	
hogy	 miután	 a	 lány	 végrehajtotta	 az	 adott	
cselekvést,	a	megjelenő	függöny	elterelhette	
a	 gyerekek	 figyelmét,	 így	 a	 bemutatást	
végrehajtó-	 és	 a	 bemutatást	 néző	 személyt	
két	 külön	 eseménynek	 értelmezték.	 Ennek	
kiküszöbölése	 érdekében	 olyan	
ingeranyagokat	 tervezünk	 létrehozni,	

amelyekben	a	bemutató	személy	és	a	néző	ugyanazon	a	képkockán	szerepel,	és	így	a	babák	
számára	 is	 egyértelművé	 válnak	 a	 szerepek,	 még	 akkor	 is,	 amikor	 az	 egyik	 személy	
takarásban	van.		

	
	

	

Melyik a jobb irány? –“indiv_ef” • Nazli ALTINOK 
	

	
Mindennapi	 tevékenységeinket	 gyakran	 meghatározzák	 azon	 közösségek	 szokásai,	
amelyeknek	 részei	 vagyunk.	 Ez	 gyakran	 azzal	 jár,	 hogy	 kívülről	 nézve	 nem	 a	
leghatékonyabb	 módon	 közelítünk	 meg	 egy	 célt,	 például	 sorban	 állunk	 ahelyett,	 hogy	
mások	elé	furakodnánk.	Ilyen	esetekben	gyakran	azért	viselkedünk	úgy,	ahogy,	mert	“így	
szokás”.	Jelen	kutatásunk	annak	feltárására	irányul,	hogy	vajon	a	kisbabák	általánosságban	
véve	 megértik-e	 ezeket	 a	 szokáson	 alapuló	 tevékenységeket.	 Az	 a	 feltételezésünk,	 hogy	
amikor	a	babák	azt	látják,	hogy	egy	adott	csoportba	tartozó	karakterek	egymást	követően	
többször	 is	 nem	 hatékony	 módon	 közelítenek	 meg	 egy	 adott	 célt,	 ezt	 úgy	 fogják	
értelmezni,	mint	egy	csoporton	belüli	szokást.	Ahhoz,	hogy	ezt	fel	tudjuk	tárni,	először	egy	
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olyan	 kutatást	 terveztünk,	 amelyben	 11	 hónapos	 babák	 vettek	 reszt.	 	 Arra	 voltunk	
kíváncsiak,	 hogy	 érzékenyek-e	 a	 babák	 a	 karakterek	 	 tevékenységeinek	 egyéni	
hatékonyságára	akkor,	ha	abban	különböző	csoportokba	tartozó	karakerek	vesznek	részt.		

	
A	 résztvevő	 babák	 egy	 sor	

animációt	 láttak,	 amelyekben	 négy	
karakter	szerepelt:	ebből	hárman	mindig	
ugyanolyan	formájúak	és	színűek	voltak,	
és	 a	 résztvevők	 azt	 is	 megfigyelhették,	
ahogy	 együtt	 táncoltak.	 A	 negyedik	
karakter	formája	és	színe	is	különbözött	
a	 többiekétől,	 és	 ő	 külön	 mozgott.	
Korábbi	 kutatási	 eredmények	 alapján	
úgy	tűnik,	már	a	6	hónapos	babák	is	egy	
adott	 csoport	 tagjaiként	 gondolnak	 az	
egymásra	 hasonlító,	 együtt	 mozgó	
karakterekre.	 A	 bevezetőt	 követően	 a	
babák	 azt	 láthatták,	 ahogy	 az	 egyik	
csoporttag	 négy	 alkalommal	
megközelített	egy	piros	csillagot	(lásd	az	
első	ábrán).	Ebben	a	fázisban	a	szereplő	
útjában	 egy	 hosszú	 akadály	 állt,	 emiatt	
egy	nagy	ugrással	 tudta	megközelíteni	a	
célját.	 A	 tesztfázisban	 ez	 az	 akadály	

lerövidült.	 Ezen	 a	 ponton	 egymást	 követően	 két	 különböző	 jelenetsort	 mutattunk	 a	
babáknak:	 az	 egyikben	 a	 karakter	mozgása	 ugyanolyan	 volt,	mint	 korábban	 –	 tehát	 egy	
ugrást	tartalmazott	-,	ám	ebben	az	esetben	ez	már	nem	volt	hatékony,	míg	a	másik	esetben	
a	 karakter	 mozgása	 megváltozott,	 és	 egyenesen	 a	 csillaghoz	 vezetett	 (lásd	 a	 második	
ábrán),	ami	a	hatékony	megoldás	az	akadály	hiányában.		
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Egy	 szemmozgáskövető	 eszköz	 segítségével	 rögzítettük,	 hogy	 a	 babák	 melyik	
jelenetsort	 nézték	 hosszabban,	 amely	 jelezheti,	 hogy	 melyiket	 találták	 meglepőbbnek.	
Amennyiben	 a	 babák	 arra	 számítanak,	 hogy	 egy	 csoporttag	 esetében	 is	 elvárható,	 hogy	
egyénileg	 hatékonyan	 próbálja	 meg	 elérni	 a	 célját,	 akkor	 meglepőnek	 találhatják,	 ha	 a	
karakter	akadály	hiányában	 is	hosszabb	utat	 jár	be.	Az	eredményeink	ezt	 igazolták:	a	11	
hónapos	 babák	 hosszabban	 nézték	 azokat	 a	 helyzeteket,	 amelyekben	 bár	 egy	 korábban	
bemutatott	 mozgás	 szerepelt,	 ám	 az	 az	 adott	 helyzetben	 nem	 volt	 hatékony.	 A	 kutatás	
következő	 fázisának	 célja	 annak	 feltárása,	 hogy	 egy	 hasonló	 helyzetben	 hogyan	
gondolkodnak	a	babák	a	csoportkonvenciókról.		
 
 	

Kit utánozzak? – „headtouch”  • Nazli ALTINOK 
	
	
A	 kisgyermekek	 rengeteg	 új	 készségeket	 tanulnak	 mások	 utánzása	 révén.	 Bár	 ma	 már	
számos	 tudományos	 bizonyíték	 áll	 a	 rendelkezésünkre	 a	 gyerekek	 társas	 tanulásra	 való	
képességéről,	 arról	 keveset	 tudunk,	 hogy	 eltérően	 tanulnak-e	 egy	 olyan	 modelltől,	 aki	
velük	azonos	vagy	egy	másik	társas	csoportba	tartozik.	Ehhez	kapcsolódóan	kutatásunk	fő	
célja	annak	vizsgálata	volt,	hogy	a	csoporthovatartozás	milyen	hatással	van	arra,	hogy	mit	
és	hogyan	tanulnak	meg	a	kisgyermekek	másoktól.	
	
	 Ebben	a	kutatásban	a	nyelvhasználattal	jeleztük	a	csoporttagságot.	A	gyerekek	két	
felnőttel	 találkoztak,	 az	 egyikük	 a	 gyermekek	 anyanyelvén	 (magyarul)	mesélt	 nekik	 egy	
történetet,	a	másikuk	egy	gyermekek	számára	idegen	nyelven	(törökül).	Minden	gyermek	
találkozott	 mindkét	 felnőttel.	 A	 gyerekek	 fele	 először	 a	 magyar	 felnőttet	 látta,	 és	
másodjára	 a	 török	 felnőttet	 (ezt	 a	 feltételt	 úgy	neveztük,	 hogy	 “saját	csoport	először”).	A	
gyerekek	másik	 felénél	 a	 sorrend	 fordított	 volt	 (ezt	 a	 feltételt	úgy	neveztük,	hogy	 “külső	
csoport	először”	-	lásd	az	alábbi	ábrát).	Miután	az	egyes	felnőttek	elmondták	a	történetet	az	
adott	 nyelven,	 egy	 újszerű	 cselekvést	 mutattak	 be	 egy	 érintésre	 érzékeny	 lámpán.	 Két	
kezüket	 látható	 módon	 az	 asztalra	 helyezték,	 a	 lámpa	 két	 oldalára,	 majd	 előrehajoltak,	
hogy	 a	 homlokukkal	 megérintsék	 a	 lámpát	 és	 így	 az	 világítson.	 Miután	 háromszor	
megismételték	a	bemutatót,	elhagyták	a	szobát.	Mindkét	felnőtt	nem	nyelvi	jelekkel	hívta	
fel	 a	 gyerek	 figyelmét	 arra,	 hogy	 tanítani	 szeretne	 neki	 valamit,	 például	 szemkontaktust	
tartott	a	gyermekkel	a	bemutatás	alatt.	Minden	bemutató	után	20	másodpercig	figyeltük,	
hogy	mit	csinálnak	a	gyerekek	a	lámpával.	Különösen	azt	szerettük	volna	megtudni,	hogy	a	
18	 hónaposok	 szelektíven	 utánozzák-e	 az	 újszerű	 cselekvést,	 amit	 a	 saját	 csoportjukba	
tartozó	felnőtt	mutatott	be.	
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Eredményeink	 szerint	 a	 “saját	 csoport	 először”	 feltételben	 a	 kisgyerekek	

háromnegyede	 hűen	 utánozta	 a	 homlokkal	 való	 érintést,	 míg	 a	 “külső	 csoport	 először”	
feltételben	 csak	 negyedük	 tett	 így	 az	 első	 utánzási	 fázisban.	 Emellett	 a	 kicsik	 többször	
ismételték	 az	 éppen	megtanult	 új	 cselekvést,	 ha	 azt	 a	 saját	 nyelvükön	 beszélő	 felnőttől	
látták	először:	az	általunk	figyelt	20	másodperces	szakaszokban	háromszor	olyan	gyakran	
érintették	meg	 a	 homlokukkal	 a	 lámpát,	mint	 azok,	 akik	 először	 idegen	 nyelven	 beszélő	
kísérletvezetőt	 láttak.	 Azt	 is	 mértük,	 hogy	 a	 kisgyerekek	 eltérő	 ideig	 nézték-e	 a	 két	
felnőttet	 a	magyar/török	 nyelvű	 történet	mesélése,	 illetve	 a	 bemutató	 közben.	 A	 nézési	
időben	nem	volt	különbség,	a	gyerekek	mindkét	felnőttre	ugyanannyi	ideig	figyeltek.		
	
	 Összefoglalva	 azt	 mondhatjuk,	 hogy	 eredményeink	 alapján	 már	 a	 18	 hónapos	
gyerekek	 is	 érzékenyek	 a	 körülöttük	 lévő	 felnőttek	 által	 beszélt	 nyelvre	 mint	 a	
csoporthovatartozás	 egyik	 jelzésére,	 és	 képesek	 ehhez	 igazítani	 társas	 tanulási	
stratégiáikat.	
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Szokatlan lámpakapcsolás – „lámpás”  • Nazli ALTINOK 
	

	
Ha	 valaki	megszólítana	 bennünket	 azzal	 a	 szándékkal,	 hogy	 tanítson	 nekünk	 valamit,	 és	
bemutatná,	 hogyan	 kapcsol	 be	 a	 fejével	 egy	 lámpát,	 két	 dolgot	 gondolhatunk:	 vagy	 azt,	
hogy	 az	 illető	 nagyon	 furcsa,	 értelmetlennek	 tűnő	 módon	 használta	 a	 fejét,	 hiszen	 a	
kezével	könnyebb	lett	volna	felkapcsolnia	a	lámpát,	vagy	azt,	hogy	ennek	a	cselekedetnek	
valami	különös	jelentősége	kell,	hogy	legyen,	ha	ezt	a	“kézenfekvőnél	rosszabb”	megoldást	
választotta.	Ez	utóbbi	esetben	az	eseménysor	úgy	értelmezhető	mint	 társas	szempontból	
fontos	tudás,	amelyet	egy	bizonyos	csoport	tagjai	egymás	között	alkalmaznak	(pl.	“ezt	mi	
így	csináljuk”	-	ez	egy	szokás	vagy	rituálé).		Lehetséges,	hogy	a	babák	is	 feltételezik,	hogy	
ezek	mögött	 a	 “furcsa”	 cselekvések	mögött	 egyfajta	 kulturális	 tudás	 vagy	 szokás	 áll,	 ami	
egy	adott	(nép)csoportra	jellemző?		

	
Kutatássorozatunk	 célja	 e	 kérdés	 részletes	 feltárása	 volt.	 A	 kutatás	 2015-ös	

verziójában	 14	 és	 18	 hónapos	 babáknak	mutattunk	 különböző	 videókat,	 amelyek	 során	
először	egy	magyarul	beszélő	szereplő	bemutatta,	ahogyan	a	fejével	bekapcsol	egy	lámpát	
(ld.	 1-2	 számú	kép).	 Ezután	 a	 videóban	két	másik	 felnőtt	 is	 belépett	 a	 szobába:	 a	 babák	
egyik	 fele	 két	magyarul	 beszélgető	 felnőttet	 látott	 (“magyar	csoport”),	másik	 felük	 pedig	
két	 kínaiul	 beszélgető	 szereplőt	 (“kínai	 csoport”).	 Az	 általuk	 végrehajtott	 mozdulatsor	
mindkét	 csoport	 esetén	 ugyanaz	 volt:	 az	 egyikük	 a	 könyökével	 kapcsolta	 be	 a	 lámpát,	 a	
másikuk	pedig	a	fejével	(úgy,	hogy	a	tárgyat	a	homlokához	emelte).	Amennyiben	a	babák	
kulturális	 tudásátadást	 feltételeznek	 a	 furcsa,	 fejjel	 való	 bekapcsolás	 mögött,	
feltételezéseink	szerint	csodálkoznak,	ha	azt	látják,	hogy	egy	magyar	szereplő	végül	mégis	
a	könyökét	használja,	 és	nem	ugyanúgy	kapcsolja	 fel	a	 lámpát,	mint	a	 saját	 csoportjához	
tartozó,	tehát	szintén	magyarul	beszélő	tanító.	Rögzítettük,	hogy	a	babák	milyen	hosszan	
nézték	a	különböző	jeleneteket,	hogy	össze	tudjuk	ezeket	hasonlítani.		

	
Eredményeink	szerint	

a	 kínai	 csoportban	 a	 babák	
közel	 ugyanannyi	 ideig	
nézték	 a	 könyökmozdulatot,	
mint	 a	 fejmozdulatot.	 A	
magyar	 csoportban	 viszont	 a	
14	 hónapos	 babák	 tovább	
nézték	 a	 fejmozdulatot,	 mint	
a	 könyökmozdulatot.	 Ennek	
talán	 az	 lehetett	 az	 oka,	 hogy	
a	 babák	 érdekesebbnek	
találták	 az	 ismerős	 eseményt,	
amely	 jelen	 esetben	 a	
fejmozdulat	 volt.	 	 A	 18	
hónapos	 korosztályban	 a	
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magyar	 csoportban	 nem	 találtunk	 különbséget:	 a	 babák	 ugyanolyan	 hosszan	 nézték	
mindkét	mozdulatot.	

	
Az	újabb	videókból	kivágtuk	az	első	részt	–	ld.	1-es	és	2-es	ábra	-,	hogy	megnézzük,	

vajon	 a	 tanítófázis	 hiányában	 a	 babák	 mely	 mozdulatot	 találják	 érdekesebbnek.	 A	 14	
hónapos	korosztályban	azt	 találtuk,	hogy	a	babák	 többet	nézegették	azt,	 amikor	valaki	a	
lámpát	a	homlokához	emelve	kapcsolta	fel,	míg	a	18	hónapos	babák	mindkét	mozdulatsort	
ugyanolyan	érdekesnek	találták.	Ezen	eredmények	alapján	jelenleg	is	további	kutatásokat	
tervezünk,	 amelyek	 segíthetnek	 feltárni,	 vajon	 a	 babák	 hogyan	 gondolkodnak	 a	
szokásokról	vagy	a	rituálékról.	
	
	 	 	

Rend és rendetlenség – „disorg”  • KÖRTVÉLYESI Eszter	

	

Kísérletsorozatunkban	 azt	 a	 kérdést	 vizsgáltuk,	 vajon	 milyen	 elvárásokat	
formálnak	 a	 12	 hónapos	 babák	 egy	 olyan	 karakterrel	 kapcsolatban,	 aki	 képes	
rendetlenségből	rendet	 teremteni.	Az	első	 jellemző,	amit	 teszteltünk,	a	hatékonyság	volt,	
hiszen	 korábbi	 kutatások	 eredményeiből	 tudjuk,	 hogy	 a	 hatékony	 karakterekkel	
kapcsolatban	a	kisbabáknak	már	első	életévükben	is	egy	sor	elvárásuk	alakul	ki.	

Tavalyi	vizsgálatunkban	először	arról	mutattunk	egy	rövid	animációt	a	babáknak,	
hogy	egy	karakter	egy	labirintuson	keresztül	megközelít	egy	másik	szereplőt,	és	ezt	vagy	a	

lehető	 legrövidebb	 útvonalon,	
hatékonyan	 teszi,	 vagy	 felesleges	
kerülőkkel	 (lásd	 a	 képen	 a	 kék	 és	 piros	
útvonalakat).	 Ezután	 a	 babák	 azt	 látták,	
hogy	 a	 karakter	 előtt	 néhány	 pálcika	
hever	 szabálytalan	 elrendezésben,	 majd	
egy	 fal	 eltakarta	 a	 látványt	 pár	
másodpercig,	és	mikor	újra	láthatóvá	vált	
a	 szereplő,	 már	 vagy	 rendezett	
mintázatban,	 vagy	 még	 inkább	
szétszórva	 helyezkedtek	 el	 a	 pálcikák.	
Azt	 találtuk,	hogy	akár	hatékonyan,	akár	
nem	hatékonyan	mozgott	egy	karakter	a	
célja	felé,	a	babák	tovább	nézték,	amikor	
rendet	 tett,	 ami	 arra	 utalhat,	 hogy	 ezt	 a	
kimenetelt	 meglepőbbnek	 találták.	
Szerettük	 volna	 kizárni,	 hogy	
eredményünket	 az	 okozza,	 hogy	 a	 babák	
a	 rendezett	 mintázatoknak	 eleve	 több	
figyelmet	 szentelnek,	 ezért	 egy	 olyan	
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kontrollvizsgálatot	is	végeztünk,	amelyben	nem	adtunk	információt	hatékonyságról.	Ilyen	
helyzetekben	 a	 babák	 nem	 részesítették	 előnyben	 sem	 a	 rendezett,	 sem	 a	 rendezetlen	
mintázatot,	 egyforma	hosszan	nézték	mindkét	helyzetet.	Ezzel	 tehát	kizártuk	azt,	hogy	a	
babák	viselkedését	csupán	a	rend	iránti	preferencia	vezérelte	volna.	

	 Korábbi	 vizsgálataink	 szereplői	 (ahogy	 az	 csecsemővizsgálatokban	 gyakori)	
egyszerű	 mértani	 testek	 voltak.	 Elképzelhető	 azonban,	 hogy	 a	 babák	 csak	 azon	
karaktereket	ruházzák	 fel	a	rendezés	képességével,	akik	szemekkel	rendelkeznek,	hiszen	
szemek	 nélkül	 maga	 a	 rend	 nem	 észlelhető	 és	 nem	 kivitelezhető.	 Ezért	 új	 karaktereket	
terveztünk,	melyek	ugyanazokat	a	hatékony,	illetve	nem	hatékony	mozgáspályákat	járták	
be.	 Miközben	 a	 szem	 nélküli	 karakterek	 esetében	 a	 babák	 a	 rendrakást	 tartották	
meglepőnek,	 addig	 a	 szemmel	 rendelkező	 karakter	 esetében	 inkább	 az	 volt	 a	 tendencia,	
hogy	 a	 babák	 a	 rendetlenség	 növelésén	 lepődtek	meg	 jobban,	 különösen,	 ha	 a	 karakter	
mozgása	hatékony	volt.	

Úgy	tűnik,	a	szem	jelenléte	befolyásolja	a	babák	rendezéssel	kapcsolatos	elvárásait.	
Vajon	mi	az	a	 tulajdonság,	amit	a	szem	jelenléte	 feltételez,	és	ami	képessé	teszi	(a	babák	
szerint)	 a	 karaktert	 arra,	 hogy	 rendet	 teremtsen?	 Továbbra	 sem	 kizárható,	 hogy	 a	
hatékonyság	 a	 kulcs,	 és	 ezt	 esetleg	 nem	 ábrázoltuk	 elég	 egyértelműen.	 Jelenleg	 futó	
vizsgálatunkban	a	nem	hatékony	pályát	még	egyértelműbben	irracionálisnak	mutatjuk	be	
(lásd	 a	 fenti	 ábrán	 a	 zöld	 pályát),	 és	 kérdésünk	 továbbra	 is	 az,	 hogy	 milyen	 elvárásaik	
vannak	a	babáknak	egy	szemekkel	rendelkező,	de	irracionális	karakterrel	kapcsolatban.	

	

Nicsak, ki beszél? –„kibeszél12-14” • TÉGLÁS Ernő 

 

Házi	kedvenceink	gyakran	káoszt	csinálnak	a	lakásban,	és,	ha	közben	nem	keltenének	zajt,	
gyakran	azt	 sem	 tudnánk,	merre	 járnak.	Ha	a	konyhából	halljuk	a	hangokat,	miközben	a	
kutya	a	nappali	közepén	heverészik,	nem	kell	konkrétan	látnunk,	hogy	ki	a	tettes,	hanem	
kikövetkeztethetjük,	 hogy	 csakis	 a	macska	 lehet	 az.	 Hétköznapi	 következtetéseink	 telis-
tele	vannak	hasonló	esetekkel.	A	kizárásos	 logika	–	ami	a	probléma	megoldását	 lehetővé	
tette	 –	 egy	 olyan	 fontos	 “eszköz”,	 amely	 egy	 adott	 helyzetben	 adódó	 feltételezéseink	
számának	 csökkentéséért	 felelős.	 Logikai	 következtetéseink	 tehát	 még	 a	 legegyszerűbb	

feladatokat	is	átszövik,	lehetővé	téve,	hogy	a	
már	 meglévő	 információinkból	 új	 tudást	
hozzunk	 létre.	 Jelenleg	még	keveset	 tudunk	
e	 logikai	 következtetés	 fejlődésbeli	
eredetéről,	 mivel	 kevés	 adat	 áll	
rendelkezésünkre	 arról,	 hogy	 a	 kisbabák	
hogyan	 kezelik	 a	 problémák	 során	
felmerülő	alternatívákat.		
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 Korábbi	vizsgálatunkban	12	hónapos	babák	a	következő	videószekvenciát	
láthatták:	megjelent	 egy	 arcpár	 a	 számítógép	képernyőjén	úgy,	 hogy	 kezdetben	mindkét	
arcot	eltakarta	egy-egy	paraván.	Mindez	idő	alatt	a	háttérből	beszédhang	hallatszott.	Mivel	
az	 arcok	 el	 voltak	 takarva,	 nem	 lehetett	 tudni,	 hogy	 pontosan	 melyik	 karakter	 beszélt.	
Később	 azonban	 az	 egyik	 paraván	 legördült,	 felfedve	 így	 a	 mögötte	 álló	 karakter	arcát.	
Ebben	 a	 helyzetben	 a	 babák	 már	 megállapíthatták,	 hogy	 az	 így	 látható	 karakter	 éppen	
beszélt-e	 egy	 adott	 pillanatban	 vagy	 sem.	 Ha	 nem	 láttak	 szájmozgást,	 ebből	
kikövetkeztethették,	 hogy	 csakis	 a	 másik	 karakter	 beszélhetett.	 Hipotézisünkkel	
egybevágóan	 ilyen	 esetekben	 a	 babák	 hosszabb	 ideig	 figyelték	 a	 még	 takarásban	 levő	
karaktert,	 mint	 akkor,	 ha	 beszédhang	 helyett	 zenét	 hallhattak	 (az	 arc	 felfedése	 ugyanis	
nem	informatív	a	zene	forrásának	beazonosításakor).		

A	babák	szemmozgását	is	elemeztük.	Azokban	az	esetekben,	amelyekben	a		gyerek	
szeme	a	beszéd	meghallásakor	az	eltakart	karakterről	 indul	el,	egy	sajátos	mozgásmintát	
találtunk:	a	vizsgálat	egyik	fázisában	a	babák	nagy	része	átnézett	a	teljesen	látható	arcra,	
majd	 onnan	 ismét	 visszatekintettek	 a	 takarásban	 lévő	 karakterre.	 Ezek	 a	 lépések	 nagy	
hasonlóságot	 mutatnak	 a	 kizárásos	 logika	 lépéseihez,	 amely	 során	 az	 egyik	 alternatíva	
kizárását	 (pl.	 tudomásul	 véve,	 hogy	 a	 felfedett	 karakter	 nem	 beszél,	 tehát	 joggal	
elvethetjük	őt	mint	alternatívát)	a	helyes	megoldás	megállapítása	követi.		

	
 

Osztozzunk vagy ne? – „chase” • Liza VOROBYOVA 

	

	
Az	emberek	rendkívül	társas	lények.	Már	egész	fiatal	korunkban	alaposan	megfigyeljük	a	
többieket:	 a	 tekintetüket,	 a	 beszédüket	 vagy	 egymás	 közötti	 interakcióikat.	 Ebben	 az	
egyszerű	vizsgálatban	arra	voltunk	kíváncsiak,	hogy	a	kisbabák	hogyan	gondolkodnak	két	
alapvető	 interakciós	 formáról,	 az	 együttműködésről	 és	 a	 versengésről.	 Együttműködés	
során	 az	 emberek	 segítik	 egymást	 a	 célok	 elérésében	 és	megosztják	 a	 közösen	 szerzett	
javakat.	Versengés	 esetén	azonban	 -	 annak	ellenére,	 hogy	 a	 két	 (vagy	 több)	 szereplőnek	
ugyanaz	 a	 célja	 -	 versengenek	 annak	 eléréséért	 és	 akadályozzák	 egymást;	 illetve,	
amennyiben	egyikőjük	sikeres	ennek	elérésében,	nem	osztozik	a	másikkal	a	nyereményen.		

	
Kíváncsiak	 voltunk,	 vajon	 a	 babák	 megértik-e	 ezeket	 az	 összetett	 interakciókat,	

ezért	13	hónapos	résztvevőinknek	rövid	animációkat	mutattunk,	amelyek	során	két	labda	
(“kergetők”)	egy	kisebb	harmadik	labdát	kergetett.	A	kergetők	vagy	együttműködtek	a	kis	
labda	üldözése	közben	(vártak	egymásra,	segítettek	egymásnak	elkapni	a	harmadik	labdát	
stb.),	 vagy	 versengtek	 egymással	 (akadályozták	 egymást,	 ellökték	 egymást,	 nem	 vártak	
egymásra	 stb.).	 A	 babák	 a	 két	 interakciós	 típusból	 egyet	 láttak.	 Mindegyik	 jelenet	 úgy	
végződött,	hogy	a	kergetők	elérték	a	harmadik	 labdát	és	döntöttek:	vagy	megosztoztak	a	
szerzeményen	és	együtt	ették	meg,	vagy	csupán	egyikük	élvezte	annak	előnyeit.		
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Az	 eredmények	 azt	 mutatják,	 hogy	 a	 babák	 valóban	 megértik	 ezt	 a	 kétféle	

interakciót,	 és	 tudják,	 hogy	 ezek	 milyen	 következményekkel	 járnak:	 az	 együttműködést	
követően	 a	 babák	 azt	 várták,	 hogy	 a	 labdák	 osztozzanak	 a	 “zsákmányon”,	 a	 “versengő”	
labdák	esetében	viszont	arra	számítottak,	hogy	egyedül	az	egyik	 labdáé	 lesz	a	 jutalom.	A	
fenti	 elvárásmintázat	 abban	 az	 esetben	 is	 kialakult,	 hogyha	 a	 két	 labda	 együttműködve	
távolított	el	akadályokat	a	kis	labda	üldözése	közben.			

	
A	 kutatás	 legújabb	 fázisában	 arra	 voltunk	 kíváncsiak,	 hogy	 vajon	 a	 babák	

emlékeznek-e	 a	 jelenetek	 konkrét	 szereplőire.	 Ezt	 úgy	mértük	 fel,	 hogy	 a	 jelenetek	 egy	
részében	 az	 egyik	 karaktert	 lecseréltük,	 és	 megnéztük,	 vajon	 a	 babák	 észreveszik-e	 a	
változást.	A	kutatás	ezen	fázisa	még	továbbra	is	folyamatban	van,	de	az	eddigi	eredmények	
alapján	úgy	tűnik,	a	babák	könnyebben	jegyzik	meg	egy	jelenet	résztvevőit,	hogyha	ezek	a	
szereplők	 korábban	 együttműködve	 kergetnek	 egy	 figurát,	 mint	 amikor	 csak	 egymástól	
függetlenül	mozognak	a	képernyőn.	

	
	
	

Tényleg te vagy az? – „kolobok” • Liza VOROBYOVA 
	
	
Az	 emberek	már	 egészen	 pici	 koruktól	 fogva	 képesek	 felismerni,	 hogy	 bár	 a	 körülöttük	
lévő	 személyek	 folyamatosan	 változnak,	 mégsem	 szűnnek	 meg	 ugyanannak	 az	 egyedi	
személynek	lenni.	Előfordulhat	velünk,	hogy	egy	ismerősünk	teljesen	megváltozott	azóta,	
hogy	 legutóbb	találkoztunk	vele,	ennek	ellenére	mégis	 tudjuk,	hogy	ő	ugyanaz	az	ember,	
akivel	1995-ben	megismerkedtünk.		
	
	 Vajon	 hogyan	 vagyunk	 erre	 képesek?	 Egy	 kísérletsorozatban	 arra	 voltunk	
kíváncsiak,	 hogy	 a	 kisgyerekek	 milyen	 jegyekre	 támaszkodnak,	 amikor	 egy	 kétértelmű	
helyzetben	kell	eldönteniük,	hogy	melyik	az	a	 figura,	akit	korábban	 láttak.	Vajon	a	 stabil	
belső	 tulajdonságokra	 (pl.	 személyes	 preferenciákra)	 vagy	 inkább	 a	 külső	 jegyekre	
támaszkodva	döntenek?	
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A	 vizsgálat	 során	 3	 év	 körüli	
gyerekeknek	 bemutattuk	 Bobót,	 aki	 egy	
fadobozban	 élt	 (ld.	 felső	 ábra).	 Azt	 is	
megmutattuk	 nekik,	 hogy	 Bobónak	 van	 egy	
csillag	a	homlokán	és	bizonyos	cukrokat	kedvel.	
Ezt	 követően	 a	 kísérletvezető	 elkezdte	 Bobót	
cukrokkal	 kínálni,	 aki	 így	 óriásira	 nőtt,	 és	
kinőtte	 a	 dobozát.	 Ezen	 a	 ponton	 Bobó	
rázkódni	 kezdett	 és	 két	 figurává	 esett	 szét.	 A	
kísérletsorozatban	többféle	helyzetet	követően	
arra	kértük	a	résztvevőket,	hogy	a	két	új	figura	
közül	azonosítsák	be	Bobót.	
	

A	 kutatás	 tavalyi	 verziójában	 a	
rázkódást	 követően	 az	 egyik	 figura	 “örökölte	
meg”	 a	 piros	 csillagot,	 a	 másik	 figura	 viszont	

ugyanazzal	 a	 preferenciával	 rendelkezett,	 mint	 a	 korábbi	 Bobó.	 Ebben	 a	 helyzetben	 azt	
találtuk,	 hogy	 a	 gyerekek	 elsősorban	 a	 piros	 csillaggal	 rendelkező	 figurát	 azonosították	
Bobóként.	A	kísérlet	egy	második	verziójában	a	duplázódást	követően	a	két	figura	közül	az	
egyik	“örökölte”	az	eredeti	 figura	mindkét	tulajdonságát.	Ebben	a	helyzetben	a	résztvevő	
gyerekek	őt	azonosították	Bobóként.	Ezen	eredmények	alapján	úgy	tűnik,	bár	a	gyerekek	
mindkét	 típusú	 tulajdonságot	 –	 külső	 és	 belső	 –	 is	 képesek	 figyelembe	 venni,	 amikor	
valakit	azonosítanak,	ám	ezek	közül	főként	a	külső	jegyekre	támaszkodva	döntenek.	
 

	

Segít, nem segít…– „eff_help” • Laura SCHLINGLOFF 
	

	
Korábbi	 kutatások	 azt	 mutatták,	 hogy	 a	 csecsemők	 bizonyos	 fokig	 már	 első	

életévükben	értik	a	segítségnyújtást,	és	az	első	születésnapjuk	után	nem	sokkal	maguk	is	
elkezdenek	másoknak	segíteni.	Arról	azonban	keveset	 tudunk,	a	babák	pontosan	hogyan	
értelmezik	 a	 segítő	 viselkedést.	 Kísérletsorozatunkban	 az	 volt	 a	 feltételezésünk,	 hogy	 a	
babák	 segítségnyújtásként	 értelmezik	 azokat	 a	 helyzeteket,	 amelyekben	 valaki	
megkönnyíti	 másnak	 a	 célja	 elérését	 –	 például	 a	 célra	 irányuló	 erőfeszítéseinek	
csökkentésén	keresztül. A	kutatásban	részt	vevő	babák	egy	videóanimációt	láttak.	Ebben	
két	karakter	szerepelt:	egy	figura,	aki	meg	akar	közelíteni	egy	epret	(ő	volt	a	“segített”),	és	
egy	másik,	aki	egy	akadály	elmozdításával	lehetővé	teszi,	hogy	társa	rövidebb	úton	jusson	
el	a	céljához	(“segítő”).	Korábbi	kutatásokból	tudjuk,	hogy	babáknak	az	az	elvárásuk,	hogy	
a	 cselekvők	 mindig	 a	 legrövidebb	 utat,	 a	 leghatékonyabb	 módot	 választják	 a	 céljaik	
elérésére.	Jelen	kutatásban	azt	vizsgáltuk,	hogy	a	babák	arra	számítanak-e,	hogy	a	segítő	is	
figyelembe	veszi	ezeket	a	szempontokat. 

	A	kísérlet	első	változatában	12	hónaposoknak	mutattuk	be	a	fent	leírt	animációt.	
Az	utolsó	 jelenet	kétféle	 lehetett:	a	segítő	egy	olyan	ajtót	nyitott	ki,	amin	keresztül	 (A)	a	
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segített	egyenesen	az	eperhez	tud	menni	(B)	a	segítettnek	egy	hosszabb	utat	kell	bejárnia	
(ld.	az	első	ábrát).	Ha	a	babák	értik,	hogy	a	segítő	meg	akarja	könnyíteni	a	segített	dolgát,	a	
(B)	kimenetel	meglepő	számukra.	Az	eredmények	arra	utaltak,	hogy	ez	 lehet	a	helyzet:	a	
babák	hosszabban	nézték	a	képernyőt	a	(B)	kimenetel	után.	
	

	
		 Egy	 második	 verzióban	 azt	 szerettük	 volna	 tesztelni,	 hogy	 az	 ilyen	 korú	 babák	
értik-e,	hogy	a	segítő	egyszerűbbé	szeretné	 tenni	a	segített	dolgát	ahhoz	képest,	mint	ha	
egyedül	kellene	elérnie	a	célját.	Ebben	a	verzióban	az	előzővel	egyező	videó	utolsó	jelenete	
azt	mutatta	be,	hogy	a	segítő	egy	olyan	tárgyat	mozdít	el,	ami	(A)	akadály	a	segített	előtt	
(B)	nincs	a	segített	útjában	(ld.	a	második	ábrát).	Ha	a	babák	azt	feltételezik,	hogy	a	segítő	
célja	 könnyíteni	 a	 segített	 feladatát,	 a	 második	 kimenetel	 meglepő	 lehet	 számukra.	 Az	
eredmények	 ezt	 nem	 támasztották	 alá:	 a	 12	 hónaposok	 nem	 nézték	 tovább	 a	 (B)	
kimenetelt.	
	

A	 kutatás	 folytatásaként	 jelenleg	 idősebb,	 18	 hónapos	 babák	 részvételével	
ismételjük	meg	a	második	kísérletet.	Emellett	egy	újabb	kontrollfeltételt	 is	vizsgálunk	12	
hónaposokkal,	 amelynek	 célja	 annak	 ellenőrzése,	 hogy	 a	 babák	 megértették-e,	 hogy	 a	
segített	 célja	az	eper	elérése	a	 lehető	 legrövidebb	úton.	Reményeink	szerint	ez	a	kutatás	
bepillantást	 nyújthat	 nekünk	 a	 csecsemők	 segítségnyújtásról	 alkotott	 fogalmának	
fejlődésébe.	
	

 

A jót válasszam?– „h_pref” • Laura SCHLINGLOFF 

	
	
Egy	2007-ben	megjelent	kutatásban	úgy	találták,	hogy	már	a	6	és	a	10	hónapos	babák	 is	
szívesebben	 érintenek	 meg	 egy	 olyan	 karaktert,	 akit	 korábban	 segítőkészen	 láttak	
viselkedni,	azzal	szemben,	akiről	azt	látták,	amint	egy	másik	szereplőt	akadályozott.	A	cikk	
megjelenése	óta	rengeteg	kutatás	épített	ezekre	az	eredményekre.	E	kutatás	eredményei	
nagyban	 befolyásolják	 azt,	 hogyan	 vélekedünk	 az	 emberek	 társas,	 illetve	 morális	
gondolkodásának	 fejlődéséről:	 ezen	 eredmények	 fontos	 bizonyítékként	 szolgálnak	 arra	
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nézve,	hogy	mielőtt	bármit	tanítanának	nekik	“jóról”	és	“rosszról”,	a	babák	már	felismerik	
az	együttműködő,	illetve	az	önző	cselekvéseket.	

	
Saját	 laborunkban	 is	

lefuttattuk	ezt	a	kutatást,	hogy	 lássuk,	
vajon	 az	 eredetihez	 hasonló	
eredményeket	 kapunk-e.	 Az	 ilyen	
jellegű	 kezdeményezések	 fontos	
részét	 képezik	 a	 tudományos	
kutatásoknak,	 mivel	 feltárhatják,	
különböző	 kutatók	 hasonló	
eredményeket	 kapnak-e	 ugyanazon	
kísérleti	 eljárások	 használatakor.	
Amennyiben	 egy	 eredmény	 nem	
megismételhető,	 újabb	 feltevések	
születhetnek	 az	 adott	 eljárás	
korlátairól,	 illetve	 arról,	 pontosan	
milyen	 egyéb	 tényezők	 játszhatnak	
szerepet	az	eredményekben.	
 

A	 mi	 laborunkban	 futtatott	
verzióban	 15	 hónapos	 babák	 először	
különböző	 animációs	 jeleneteket	
néztek,	 amelyben	 látták,	 amint	 egy	
szereplő	 (az	 ábrákon	 a	 narancssárga	 figura)	 megpróbált	 feljutni	 egy	 zöld	 dombra.	 A	
jelenetek	egy	részében	egy	másik	figura	segített	neki	feljutni	(kék	figura),	míg	a	jelenetek	
másik	 részében	 egy	 harmadik	még	 lejjebb	 lökte	 őt	 (sárga	 figura).	 Miután	 a	 babák	 több	
alkalommal	látták	ezeket	a	jeleneteket,	egy	kutatási	asszisztens	bevitt	a	szobába	egy	tálcát,	
amelyen	 a	 babák	 élőben	 is	 láthatták	 mindkét	 karaktert:	 azt	 is,	 aki	 korábban	 segített	
társának	 feljutni	 a	 dombra,	 és	 azt	 is,	 aki	 akadályozta	 őt	 ebben.	 Azt	 rögzítettük,	 mely	
karaktert	 érintették	 meg	 a	 babák	 először,	 hogy	 láthassuk,	 vajon	 megjelenik-e	 egyfajta	
preferencia	a	segítőkész	karakter	irányában.	

 
Az	 eredményeink	 azt	 mutatták,	 hogy	 a	 részt	 vevő	 babák	 egyik	 fele	 a	 segítőkész	 figurát	
érintette	meg	 először,	másik	 fele	 viszont	 az	 akadályozót.	 Jelenleg	még	 nem	 egyértelmű,	
vajon	 ez	 azt	 jelenti-e,	 hogy	 a	 babák	 nem	 preferálják	 a	 segítőkész	 karaktereket,	 vagy	 a	
kísérlet	valamely	egyéb	tulajdonsága	befolyásolja	a	választásaikat.	
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Mi rejtőzik a fal mögött? – „pupilla4” • Nicoló CESANA ARLOTTI 
	
	
Az	 emberi	 gondolkodás	 egyik	 fontos	 vonása,	 hogy	 képesek	 vagyunk	 különböző	
alternatívákat	mérlegelni.	Például	ha	éjszaka	felriadunk	egy,	a	konyhából	érkező	váratlan	
hangra,	 különböző	 feltevéseket	 tudunk	mérlegelni	 ennek	 forrásával	 kapcsolatban:	 vajon	
egy	 családtagunk	 megéhezett	 az	 éjszaka	 közepén	 és	 majszolni	 kezdett?	 Esetleg	 leesett	
valami	az	asztalról?	Vagy	nyitva	maradt	az	egyik	ablak?	Még	igen	keveset	tudunk	azonban	
arról,	 hogy	 a	 babák	mely	 korban	 kezdenek	 ehhez	 hasonlóan	 különböző	 feltételezéseket	
alkotni	és	ezeket	mérlegelni.	Jelen	kutatásunk	célja	e	képesség	fejlődésének	feltárása.	
	
	 Vizsgálatunkban	 arra	 voltunk	kíváncsiak,	 vajon	 egy	bizonytalan	helyzet	 követése	
során	 a	 babák	mérlegelik-e	 a	 lehetséges	 kimeneteleket.	 Résztvevőink	 rövid	 animációkat	
néztek,	 amelyekben	 3	 különböző	 figura	 szerepelt	 (egy	 labda,	 egy	 arc	 és	 egy	 elefánt).	 E	

figurák	abban	hasonlítottak	egymásra,	hogy	ha	félig	
takarásban	 voltak,	 a	 felső	 részük	 alapján	 nem	
lehetett	 őket	megkülönböztetni	 (ld.	 az	 alsó	 ábrán).	
A	 jelenetek	 során	 a	 figurák	 mindig	 különböző	
módon	voltak	elrendezve	a	képernyőn,	ám	minden	
esetben	 egy	 figura	 volt	 a	 képernyő	 egyik	 oldalán,	
két	 figura	 pedig	 a	 másikon.	 Például	 egy	 adott	
jelenetben	az	elefánt	volt	a	képernyő	bal	oldalán,	a	
labda	 és	 az	 arc	 pedig	 a	 képernyő	 jobb	 oldalán.	
Miután	megmutattuk	a	babáknak,	hogy	mely	 tárgy	
hol	 található	a	képernyőn,	eltakartuk	őket	(ld.	alsó	
ábra),	 rövid	 idő	 elteltével	 pedig	 a	 két	 figurát	 rejtő	
takarás	 mögül	 az	 egyik	 átgurult	 a	 másik	 oldalra	
(ebben	 az	 esetben	 vagy	 a	 labda,	 vagy	 az	 arc).	
Bizonyos	jelenetekben	a	figurának	csak	a	teteje	volt	
látható,	 így	 nem	 lehetett	 tudni,	 vajon	 a	 két	 tárgy	
közül	 melyik	 mozgott,	 másokban	 a	 figura	 egésze	
látszott.		
	

Ezek	után	egy	újabb,	 titokzatos	 figura	 jelent	meg	középen,	 amelyik	 vagy	arról	 az	
oldalról	érkezett,	amelyiken	egy	 figura	maradt,	vagy	arról,	ahol	éppen	kettő	volt.	Az	első	
esetben	attól	 függően,	hogy	kiderült-e,	mely	 figura	gurult	át	az	első	 jelenetben,	egy	vagy	
két	lehetőség	volt:	vagy	a	labda,	vagy	az	arc	lehetett	a	titokzatos	tárgy.	A	második	esetben	
már	három	lehetőség	is	lehetett:	ha	nem	látszott,	melyik	tárgy	került	át	korábban	erre	az	
oldalra,	a	háromból	most	bármelyik	megjelenhetett	(a	labda,	az	arc,	vagy	az	elefánt).	
	

Annak	 feltárására,	 hogy	 a	 babák	 vajon	 mit	 gondolnak	 ebben	 a	 helyzetben,	 az	
emberi	 pupilla	 egy	 különleges	 tulajdonságára	 építettünk:	 a	 felnőttek	 pupillájának	
tágulását	 többek	 között	 az	 is	 meghatározza,	 hogy	 valaki	 éppen	 milyen	 mennyiségű	
információt	próbál	észben	 tartani.	Miközben	a	babák	a	videót	nézik,	 rögzítjük	pupillájuk	
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méretének	 változását,	 és	 összehasonlítjuk,	 vajon	 van-e	 különbség	 annak	 függvényében,	
hogy	hány	lehetséges	opció	van	a	titokzatos	tárgy	mibenlétével	kapcsolatban.		Kutatásunk	
jelenleg	is	folyamatban	van,	jelenleg	14	hónapos	babák	vesznek	benne	részt.		

 

Kis nyomozók a bölcsőben – „D_goal” • Nicoló CESANA ARLOTTI 

	
A	 hétköznapok	 során	 gyakran	 előfordul,	 hogy	 elbizonytalanodunk	 egy	 korábbi	
eseménnyel	 kapcsolatban:	 nem	 találjuk	 a	 telefonunkat	 a	 kabátunk	 zsebében,	 és	 azon	
morfondírozunk,	vajon	otthon	felejtettük-e	vagy	bent	hagytuk	a	munkahelyen?	Hasonlóan	
egy	ügy	felderítését	végző	nyomozóhoz,	gyakran	mi	magunk	is	csak	úgy	tudjuk	kideríteni,	
hogy	valójában	mi	történt,	ha	elegendő	alternatívát	zárunk	ki	a	lehetőségek	közül	(pl.	„ha	a	
telefont	 otthon	 sehol	 sem	 találom,	 csak	 a	 munkahelyemen	 hagyhattam”).	 Ezekben	 az	
esetekben	 a	 kizárásos	 logikára	 támaszkodunk.	 Vajon	 képesek-e	 a	 babák	 hasonló	
következtetéseket	használva	kitalálni	más	személyek	-	számukra	rejtett	-		céljait?		
	
	 Jelen	 kutatássorozatunkban	 a	 14	 hónap	 körüli	 babák	 általunk	 készített	 videókat	
néztek,	amelyek	során	mindig	két	 tárgyat	mutattunk	be	nekik	 (például	egy	 játékautót	és	

egy	 labdát),	 melyeket	 aztán	 eltérő	 helyekre	 rejtettünk	
olyan	 módon,	 hogy	 nem	 lehetett	 tudni,	 melyik	 tárgy	
melyik	rejtekhely	mögé	került	 (ld.	második	 illusztráció).	
A	kutatás	egyik	verziójában	a	bevezető	jelenetek	során	a	
rövid	 takarást	követően	mindkét	 tárgyat	 felfedtük,	majd	
megjelent	 egy	 kéz,	 amely	 választott	 egy	 tárgyat	 a	 kettő	
közül.	 A	 kéz	 minden	 esetben	 ugyanazt	 a	 tárgyat	
választotta,	és	tudjuk,	hogy	ebben	a	korban	a	babák	már	
megjegyzik	 ezt	 a	 preferenciát,	 illetve	 arra	 számítanak,	
hogy	 a	 kéz	 továbbra	 is	 ezt	 a	 figurát	 választja	 majd	 a	
másikkal	 szemben.	 A	 tesztjelenetek	 során	 szintén	
elfedtük	 a	 tárgyakat,	 ám	 csak	 az	 egyik	 tárgy	 hollétét	
mutattuk	 meg	 a	 babának	 (ld.	 harmadik	 ábra).	 Arra	
voltunk	 kíváncsiak,	 hogy	 a	 babák	 ki	 tudják-e	
következtetni,	 hogy	 mely	 tárgy	 volt	 végig	 takarásban,	
másrészt,	hogy	meglepődnek-e,	ha	a	kéz	ezt	a	takarásban	
lévő	 tárgyat	 választja,	 amennyiben	 korábban	 mindig	 a	
másikat	választotta.	
	

Eredményeink	 igazolták	 feltételezéseinket:	
amennyiben	 a	 kéz	 preferenciája	 megváltozott,	 14	
hónapos	 résztvevőink	 akkor	 is	 meglepődtek	 ezen,	
hogyha	 a	 választott	 tárgy	 azon	 tárgy	 volt,	 amelyet	 nem	
fedtünk	 fel	 nekik	 a	 választást	 megelőzően.	 Tehát	 úgy	
tűnik,	 a	 kizárásos	 logikára	 támaszkodva	
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kikövetkeztették,	hogy	mely	 tárgy	maradt	 takarásban,	 és	 ezt	 az	 információt	 felhasználva	
meglepőnek	találták,	ha	a	kéz	preferenciája	megváltozott.	

	
A	 kutatás	 egy	 újabb	 verziójában	 arra	 voltunk	 kíváncsiak,	 vajon	 a	 babák	 akkor	 is	

megértik-e,	hogy	a	kéz	melyik	tárgyat	kedveli	jobban,	amennyiben	erre	csak	következtetni	
tudnak.	 Ebben	 a	 helyzetben	 a	 bevezető	 videók	 során	 a	 tárgyak	 bemutatását	 követően	
mindkettőt	eltakartunk,	ám	csak	az	egyiket	mutattuk	meg	a	babáknak.	A	kéz	mindig	azt	a	
tárgyat	 választotta,	 amelyet	 a	 babák	 nem	 láttak	 saját	 szemükkel,	 ám	 kizárásos	 logikára	
támaszkodva	meg	tudták	fejteni,	hogy	éppen	mely	tárgy	után	nyúlt	(ld.	a	negyedik	ábrán).	
A	 tesztrészben	 mindkét	 tárgy	 látható	 volt,	 és	 a	 kéz	 az	 esetek	 egyik	 felében	 a	 labdát	
választotta,	 a	 másik	 felében	 pedig	 az	 autót.	 Az	 eredményeink	 ebben	 a	 helyzetben	 is	
hasonló	mintázatot	mutattak:	 a	 babák	 hosszabban	nézték	 –	 tehát	meglepőnek	 találták	 –	
azt	a	helyzetet,	amikor	a	kéz	a	korábban	nem	választott	tárgyért	nyúlt.	

	
Eredményeink	alapján	úgy	 tűnik,	a	babák	már	 tudnak	a	kizárásos	 logikára	építve	

gondolkodni	mások	céljairól.	
	

	

Hány tárgy van a dobozban? – „monti” • BRÓDY Gábor 
	
	
Ebben	a	vizsgálatban	célunk	annak	feltárása	volt,	hogy	vajon	a	10	hónapos	csecsemők	meg	
tudják-e	 jegyezni,	 hogy	 hány	 tárgyat	 rejtünk	 el	 egy	 adott	 helyzetben.	 A	 játékos	 helyzet	
során,	 rövid	 bemelegítést	 követően,	 elrejtünk	 egy	 tárgyat	 egy	 dobozban,	majd	miután	 a	
baba	 megtalálta	 a	 tárgyat,	 hagyjuk,	 hogy	 tovább	 keressen,	 és	 megmérjük,	 mennyi	 ideig	
kutakodik	akkor,	ha	a	dobozt	üresnek	hiszi.	Egy	másik	helyzetben	viszont	a	dobozba	két	
tárgyat	 rejtünk,	 így	 az	 első	 tárgy	 megtalálását	 követően	 a	 babák	 gondolhatják,	 hogy	 a	
doboz	 még	 nem	 üres.	 Ebben	 az	 esetben	 is	 rögzítjük,	 milyen	 hosszan	 kutakodnak	 a	
résztvevők	az	első	tárgy	megtalálását	követően.	Ha	emlékeznek	rá,	hogy	egy	másik	tárgy	is	
el	volt	rejtve	a	dobozba,	feltételezéseink	szerint	hosszabban	keresnek	majd,	mint	amikor	a	
dobozt	üresnek	vélik.	
	
	 A	 vizsgálat	 azóta	 befejeződött	 és	 azt	
találtuk,	 hogy	 a	 csecsemők	 képesek	megjegyezni,	
hogy	 két	 tárgy	 van	 a	 dobozban,	 hiszen	 tovább	
kerestek	 egy	 második	 tárgyat,	 amennyiben	
valóban	 két	 tárgyat	 rejtettünk	 a	 dobozba.	
Amennyiben	 azonban	 a	 tárgyakat	 elrejtés	 előtt	
megneveztük,	 és	 ugyanazt	 a	 kitalált	 nevet	 adtuk	
nekik	 (pl.	 a	 kísérletvezető	 egyesével	 rámutatott	
mindkét	tárgyra	es	azt	mondta	"Nézd!	Egy	bitye!"),	
a	csecsemők	mintha	elfelejtették	volna,	hogy	hány	
tárgy	 is	 volt	 a	 dobozban.	 Ebből	 arra	
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Teleport – „conti” • BRÓDY Gábor 

következtettünk,	hogy	a	nyelvi	memória	képes	felülírni	azt,	amit	a	csecsemők	láttak.	Ezt	a	
feltételezést	az	 is	megerősítette,	hogy	amikor	egy	későbbi	csoport	esetében	a	két	tárgyat	
különböző	 nevekkel	 láttuk	 el	 (pl.	 "bitye"	 és	 "tacok")	 akkor	megint	meg	 tudták	 jegyezni,	
hogy	 hány	 tárgyat	 rejtettünk	 el.	 Viselkedésükből	 arra	 következtettünk,	 hogy	 a	 babák	
nyelvi	helyzetekben	nem	azt	jegyzik	meg,	hogy	hány	darab	tárgy	van	a	dobozban,	hanem	
inkább	azt,	hogy	hány	különböző	típusú	tárgy	került	bele.	
	

A	 kísérlet	 folytatásaként	 arra	 voltunk	 kíváncsiak,	 ez	 a	 nyelvi	memória	mennyire	
kötődik	 a	 konkrét	 dobozhoz,	 amibe	 a	 rejtés	 történt.	 Így	 egy	 újabb	 csoporttal	 a	 vizsgálat	
következő	változatát	 futtattuk	le:	a	kísérlet	elején	két	dobozt	helyeztünk	az	asztalra,	és	a	
tárgyakat	a	megnevezést	követően	elrejtettük	az	egyikbe.	Ezt	követően	azonban	a	másik	
dobozt	 –	 tehát	 azt,	 amibe	 semmit	 sem	 rejtettünk	 -	 toltuk	 a	 babák	 elé.	 Arra	 voltunk	
kíváncsiak,	 befolyásolja-e	 őket	 a	 keresésben	 az,	 amit	 az	 előző	 dobozról	 tanultak.	 Az	
eredményeink,	bár	nem	véglegesek,	arra	utalnak,	hogy	igen:	az	ismeretlen	dobozban	való	
keresést	befolyásolta,	hogy	a	másik	dobozba	egy	vagy	két	tárgyat	helyeztünk	el.	Bár	ez	a	
kísérletcsoport	lezárult,	további	vizsgálatokat	tervezünk	annak	felmérésére,	hogy	hogyan	
hat	a	nyelv	a	memóriára.	

 

Teleport – „conti” • BRÓDY Gábor 
	
Ebben	 a	 vizsgálatban	 arra	 vagyunk	kíváncsiak,	 hogy	10	hónapos	 csecsemők	megértik-e,	
hogy	 az	 őket	 körülvevő	 tárgyak	 térben	 és	 időben	 folytonosak,	 azaz	 nem	 képesek	 a	 tér	

egyik	 pontjából	 hirtelen	 átkerülni	 a	 tér	 egy	 másik	
pontjába	 anélkül,	 hogy	 a	 két	 pont	 közötti	 útvonalat	
megtennék.	 Ezt	 úgy	 vizsgáljuk,	 hogy	 animációkat	
mutatunk	 a	 babáknak,	 amelyben	 két	 egymástól	 távol	
lévő	 paraván	 mögül	 egymás	 után	 egy-egy	 tárgy	
emelkedik	 elő,	 majd	 megy	 vissza	 ugyanazon	 paraván	
takarásába.	 Bár	 egyszerre	 mindig	 csak	 az	 egyik	 tárgy	
látható,	 a	 gyermekek	 így	 is	ki	 tudják	 találni,	 hogy	kettő	
van,	 de	 csak	 akkor,	 ha	 feltételezik,	 hogy	 a	 tárgyak	nem	
tudnak	 láthatatlanul	 átugrani	 egy	másik	paraván	mögé.	
A	 videók	 végén	 leesnek	 a	 paravánok,	 és	 előbukkan	 a	
kétféle	befejezés	egyike:	vagy	csak	az	egyik,	vagy	pedig	
mindkét	 tárgy	 látható.	 Melyiket	 találják	 a	 gyermekek	
meglepőbbnek?	 Az	 elemzés	 során	 összehasonlítjuk,	
hogy	 a	 babák	 melyik	 típusú	 kimenetelt	 nézik	
hosszabban,	ami	jelezheti	meglepődésüket.	Amennyiben	
azt	 a	 befejezést	 nézik	 tovább,	 amelyben	 csak	 egy	 tárgy	
található,	 ez	 arra	 utal,	 hogy	 megértik	 a	 tárgyak	 téri	
folytonosságát.		
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Eredményeink	azt	mutatják,	hogy	a	gyerekek	valóban	elvárják,	hogy	mindkét	tárgy	
jelen	legyen	a	paravánok	mögött,	azaz	sikeresen	demonstráltuk,	hogy	már	ebben	a	korban	
értik	a	tárgyak	térben	és	időben	való	folytonosságát.	A	vizsgálat	folytatásában	azonban	azt	
találtuk,	 hogy	 ez	 az	 eredmény	 igencsak	 illékony.	 A	 videó	 egyik	 verziójában	 a	 tárgyak	
megjelenésekor	 mindkét	 tárgyra	 rámutattunk,	 és	 megneveztük	 őket	 egy-egy	 kitalált	
névvel.	Úgy	 tunic,	 ez	a	nyelvi	 információ	megzavarta	a	 csecsemőket,	mivel	 ilyen	esetben	
nem	számítottak	mindkét	tárgy	jelenlétére	a	paraván	mögött.		
	

Merre bújik Bobó? – „bobo” • SZABÓ Eszter	
	
	
A	babák	 első	kimondott	 szavai	 között	 tűnik	 fel	 a	 ‘ne’	 és	 a	 ’nem’,	 de	 vajon	mit	 is	 értenek	
pontosan	 alatta?	 Egy	 elmélet	 szerint	 a	 tagadás	 a	 legkisebbeknek	 először	 inkább	 érzelmi	
töltetű	 és	 csak	 arra	 szolgál,	 hogy	 ellenállásukat	 kifejezzék,	 később,	 3	 éves	 koruk	 körül	
kezdik	 úgy	 érteni,	 ahogyan	 a	 felnőttek.	 Míg	 a	 produkcióban	 ez	 a	 fejlődési	 mintázat	
megfigyelhető,	nem	tudjuk,	hogy	csupán	abból	ered-e,	hogy	a	tagadás	különböző	fajtáinak	
eltérő	 a	 nyelvi	 komplexitása	 (a	 “Ne!”	 például	 jóval	 kevésbé	 komplex,	 mint	 a	 következő	
állítás:	“Ez	a	nyuszi	nem	piros”),	vagy	eltérő	fogalmi	fejlettség	áll	mögötte.		
	

Vizsgálatunkban	 arra	 voltunk	 kiváncsiak,	 hogyan	 alakul	 a	 tagadás	 megértése	 	 a	
nyelvfejlődés	 korai	 szakaszában,	 15	 és	 18	 hónap	 között.	 A	 babák	 egy	 rejtés	 -	 keresés	
játékban	vettek	részt.	Egy	Bobó	nevű	 játékot	 rejtettem	két	pohár	közül	az	egyikbe,	majd	
elárultam,	hogy	melyikben	nincsen	Bobó.	Az	egyik	verzióban	a	gyereknél	az	egyszerűbb	és	
általában	a	tárgyak	hiányára	vonatkozó	“Nincsen”	szót	használtam,	míg	a	másik	verzióban	
a	 komplexebb	 és	 általános	 tagadást	 kifejező	 “Nem	 itt	 van”	 hangzott	 el.	 Az	 volt	 a	
hipotézisünk,	hogy	ha	a	babák	értik	a	tagadást,	akkor	sikeresen	kiválasztják	azt	a	poharat,	
ahol	Bobó	tényleg	megbújt.	Míg	a	18	hónapos	babák	megértették	a	tagadást	és	kitalálták	
Bobó	 rejtekhelyét,	 addig	 a	 15	 hónapos	 kicsik	 teljesen	 véletlenszerűen	 választottak	
mindkét	 típusú	 tagadás	esetén.	Egy	kiegészítő	vizsgálatban	azt	 is	megnéztük,	 vajon	a	15	
hónaposak	 jobban	 teljesítenek-e	 játékunk	 nem	 nyelvi	 változatában.	 Amikor	 a	
vizsgálatvezető	megmutatta	a	babának,	melyik	pohár	üres	(ahelyett,	hogy	elmondta	volna,	
hogy		hol	nincsen	a	tárgy),	még	a	15	hónaposak	is	könnyedén	kitalálták,	hová	bújt	el	Bobó.	

	
Ezek	az	eredmények	arra	utalnak,	hogy	már	nagyon	korán,	18	hónaposan	is	értik	a	

tagadás	 egyszerűbb	 és	 komplexebb	 formáit	 a	 babák	 ebben	 a	 rejtéses-kereséses	
helyzetben.	 Ezzel	 szemben,	 bár	 már	 15	 hónaposan	 készen	 állnak	 arra,	 hogy	 kitalálják	
játékunkban	 a	 helyes	 rejtekhelyet,	 a	 babák	 még	 nem	 társítják	 a	 tagadószavakat	 a	
helyzetben	megfelelő	 jelentésükhöz.	Az,	hogy	nem	volt	különbség	a	 „Nincsen”	és	a	 „Nem	
van”	 megértése	 között	 egyik	 korosztályban	 sem,	 arra	 utal,	 hogy	 közös,	 gazdag	 fogalmi	
háttere	lehet	a	tagadószavak	megértésének	már	az	elsajátításuk	kezdetén	is.	

	
	
	



	
	

Közép-európai Egyetem • Kognitív Fejlődéslélektani Kutatóközpont  

40	

40	

BABAKUTATÓ HÍRLEVÉL • 2018. ősz 
 

ÚJ	DOKTORANDUSZOK	A	LABORBAN	

	

Barbu	 Revencu	 román	 diákunk	 kutatásaiban	 arra	 kíváncsi,	 hogy	 a	 babák	
hogyan	 értelmezik	 az	 animációkat,	 a	 képernyőn	 történteket	 meg	 tudják-e	
különböztetni	a	valóságtól.		
	 	
Madarász	 Levente	magyar	 diákunk	 kutatásaiban	 azzal	 foglalkozik,	 hogy	 a	
gyerekek	 mentális	 eszköztárának	 a	 nyelvhasználatot	 megelőzően	 részét	
képezik-e	olyan	fogalmak,	mint	a	minden,	a	legtöbb	és	a	kevés.	
	 	
Körtvélyesi	Eszter	 	kutatásaiban	arra	keresi	a	választ,	hogy	a	babák	az	élők	
(ágensek)	 és	 élettelenek	 (tárgyak)	elkülönítésén	 túl	differenciálják-e	az	élők	
csoportját	különféle	képességek	alapján.	
	 	

VÁLTOZÁSOK	A	LABORBAN	

 
Mészégető	Dóri		2018	nyarán	érkezett	a	csapatunkba	az	Eötvös	Loránd	
Tudományegyetem	pszichológia	szakáról,	többen	már	biztosan	találkoztatok	is	vele	
a	Babalaborban,	ahol	asszisztensként	dolgozik.		
	 	
Savos	 Iulia	 kolléganőnk,	 akit	 az	 állatkerti	 laborunkból	 már	 többen	
ismerhettek,	2018	nyarától	a	Babalaborban	kezdett	dolgozni.	
	

	
	

	

Üllei	Zsuzsi	és	Endrődi	Eszter	2018	nyarán	csatlakoztak	az	állatkerti	laborunk	
csapatához.	Mindketten	az	ELTE		pszichológia	tanszékén	végezték	tanulmányaikat.	
	
	

	

	

	
Nagy	Marianna	kollégánk	2018	nyaráig	dolgozott	a	laborunkban,	mivel	őszre	
várja	 első	 kisbabáját!	J	 Gratulálunk	 neki,	 és	minden	 jót	 kívánunk	 az	 egész	
családnak!	
	 	
Andrási	Kriszti	 szintén	2018	nyár	végéig	dolgozott	 a	 laborban,	mivel	2018	
őszétől	az	ELTE	doktori	iskolájában	lesz	doktorandusz	hallgató.		
	
	 	

TÖBB	VENDÉGKUTATÓNK	IS	VOLT	AZ	IDÉN	

	
Ladányi	 Enikő,	 aki	Párizsban	végzi	doktori	 tanulmányait,	 idén	 is	 folytatta	a	
kisbabák	 nyelvelsajátításával	 kapcsolatos	 kutatását	 a	 laborunkban	 (ld.		
Szószeletelés).		
	 	
Mészáros	 Eszter	 szintén	 tovább	 folytatta	 vizsgálatait	 a	 babák	
tagadásértésével	 kapcsolatban,	 a	 Harvard	 Egyetemmel	 együttműködésben.	
Emellett	óvodában	folytatott	vizsgálatainkban	is	részt	vett.	
	 	
Bulatovic-Hajnal	 Edina	 2018	 tavaszán	 érkezett	 a	 laborba,	 és	 kutatásaiban	
elsősorban	arra	kíváncsi,	hogy	az	óvodás	korú	gyermekek	hogyan	értik	meg	a	
jelnyelvet.	
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Kedves Szülők! 
 
 
Kutatásaink tovább folytatódnak a megszokott belvárosi helyszínen. Szeretettel 
várunk minden érdeklődő anyukát, apukát, nagytesót, nagyszülőt és 
természetesen kúszó-mászó-járó babáitokat vizsgálatainkra. 
 
Ha bármi kérdésetek van a vizsgálatainkkal vagy a kutatóközponttal 
kapcsolatban, továbbra is megtaláltok minket a babakutato.hu webcímen, 
emailben a babakutato@ceu.edu címen vagy telefonon a +36 30 462 5942 
telefonszámon. 

	

B A B A K U T A T Ó  
HÍ RL E VÉL  

KÖSZÖNJÜK RÉSZVÉTELETEKET 
KUTATÁSAINKBAN! 

ELKÖSZÖNŐ 


