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�ǌ�ĞůŵƷůƚ�ĠǀďĞŶ 
 

 
+£OD� D� VRN� OHONHV�«UGHNOēGēQHN�� NXWDW£VDLQNEDQ� LG«Q� LV�
W¸EE�H]UHQ�YHWWHN�U«V]W��DPL�OHKHWēY«�WHWWH��KRJ\�VRN-sok 
¼MGRQV£JRW� PHJWXGMXQN� D� NLVJ\HUHNNRUL� IHMOēG«VL�
folyamatokról. Az online (vagyis otthonról kipróbálható) 
NXWDW£VRN� P£U� QDJ\RQ� MHOHQWēV� U«V]«W�� körülbelül 
egyharmadát tették ki az összes vizsgálatunknak, így sok 
olyan családot is bevonhattunk, akik személyesen nem 
tudtak volna eljönni hozzánk Ȃ reméljük, ezt a 
OHKHWēV«JHW�D�M¸YēEHQ�LV�EL]WRV¯WDQL�WXGMXN majd. 
 
 

 
 
Nemrég megújult a honlapunk: nemcsak megszépült 
Ȃ a logónkkal együtt -, de a tartalomban is több 
újdonságot találhattok. Mostantól például nemcsak 
az éves hírlevelünkben, de itt is olvashattok majd a 
OHJ¼MDEE� NXWDW£VL� HUHGP«Q\HLQNUēO�� .¸V]¸QM¾N� D�
tervezést és a fejlesztést Pucz Dánielnek! 
 

 
 

          A budapesti kutatóközpontunk 
WRY£EEUD� LV� PĳN¸GLN�� GH� HPHOOHWW�
]DMODQDN� D]� HOēN«V]¾OHWHN�� KRJ\�
hamarosan megnyithasson az új 
egységünk Bécsben. Munkatársaink 
egy része már ott dolgozik az új 
kutatóközpont beindításán. $� M¸Yē�
eg\HOēUH� P«J� EL]RQ\WDODQ�� GH� D]W�
tudjuk, hogy nem ez lesz az utolsó 
hírlevelünk Ȃ még mindig érdemes 
jelentkezni hozzánk, ha ti is 
szeretnétek részesei lenni a 
IHMOēG«VNXWDW£VQDN� 
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<ƵƚĂƚĄƐĂŝŶŬ 
 

 

 
Interact ʹ Barbara Pomiechowska 

 

 
Amikor megfigyeljük, hogyan viselkednek mások egymással, sokszor következtetünk 
HEEēO�D]�HJ\«QHN�WXODMGRQV£JDLUD��S«OG£XO�$�QDJ\OHONĳ��%�URVV]LQGXODW¼��YDJ\�D�N¸]W¾N�
O«Yē�YLV]RQ\RNUD��S«OG£XO�$�«V�%� MµEDQ�YDQQDN��$�«V�%�HOOHQIHOHN��� $�IHMOēG«VO«OHNWDQ�
aránylag keveset tud arról, hogy PHO\LN�N¸YHWNH]WHW«VW¯SXV�MHOOHP]ēEE��PHO\LN�DODNXO�
ki hamarabb. Egyes kutatások babákkal, nem nyelvi módszerekkel zajlottak. Ezek azt 
WDO£OW£N�� KRJ\� P£U� D� EDE£N� LV� OHV]ĳUQHN� P£VRN� PHJILJ\HO«V«EēO� S«OG£XO� RO\DQ�
információkat, hogy ki kedves, és ki nem. Más kutatások óvodásokkal zajlottak és 
történeteket használtak.  Ezek azt sugallták, hogy még LGēVHEE�korban is nehézséget 
okozhat tulajdonságok mentén gondolkodni másokról (például másokat a 
viselkedésük alapján vonásokkal jellemH]QL�YDJ\�IRUG¯WYD��D�P£VRN�MHOOHP]ēLUēO�V]µEDQ�
NDSRWW�LQIRUP£FLµN�DODSM£Q�D�YLVHONHG«V¾NHW�HOēUHMHOH]QL�� 
 

Szerettük volna megérteni ezt az ellentmondást a kutatási eredmények között, 
¯J\�HJ\�RO\DQ�RQOLQH�NXWDW£VW�WHUYH]W¾QN�Q«J\«YHVHNQHN�«V�IHOQēWWHNQHN��DPLEHQ�QHP�
W£PDV]NRGWXQN�D�W¸UW«QHWPHV«O«VUH��FVDN�DQLP£FLµNDW�PXWDWWXQN�D�U«V]WYHYēNQHN�«V�
H]HNUēO� N«UW¾N� NL� D� Y«OHP«Q\¾NHW�� $UUD� YROWXQN� N¯Y£QFVLDN�� KRJ\DQ� «UWHOPH]QHN�
konfliktusheO\]HWHNHW�D�J\HUHNHN�«V�D�IHOQēWWHN��$]�DQLP£FLµN�PLQGLJ�¼J\�NH]GēGWHN��
KRJ\�HJ\�ODEGD�PHJMHOHQW�D�N«SHUQ\ē�N¸]HS«Q��«V�N«W�V]HUHSOē�LV�HOLQGXOW�IHO«��KRJ\�
megszerezze. Az egyikük elvitte a labdát, a másik üres kézzel tért vissza a helyére.  
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Ez még egys]HU�PHJLVP«WOēG¸WW��«V�ekkor LV�XJ\DQD]�D�V]HUHSOē� M£UW�VLNHUUHO��

(]XW£Q�K£URP�GRORJ�W¸UW«QKHWHWW��YDJ\�HOWĳQW�D�V]¯QUēO�D]�D�V]HUHSOē��DNL�D�ODEG£NDW�
PHJV]HUH]WH��«V�HJ\�¼M�NDUDNWHU�WĳQW�IöO�D�KHO\«Q��YDJ\�D�P£VLN�V]HUHSOē�FVHU«OēG¸WW�
le, vagy ugyanazok maradtak a felek. Ismét feOWĳQW� HJ\� ODEGD� «V�PLQGN«W� MHOHQO«Yē�
elindult felé - de hogy most melyikük vette magához a labdát, az már nem volt látható: 
HJ\� IDO�HOWDNDUWD�D�V]HUHSOēNHW��Azt akartuk megtudni��D� U«V]WYHYēN�V]HULQW�PHO\LN¾N�
érte el a célját.  

 
 

 
 

+D� XJ\DQD]RN� D� V]HUHSOēN� £OOWDN� V]HPEHQ� HJ\P£VVDO�� DNLN� NRU£EEDQ� LV�� D�
gyerekek többnyire úgy válaszoltak, hogy ugyanaz vitte el a harmadik labdát is, aki az 
HOVē�NHWWēW��+D�YLV]RQW�E£UPHO\LN�V]HUHSOē OHFVHU«OēG¸WW��D�J\HUHNHN�Y«OHWOHQV]HUĳHQ�
WLSSHOWHN��$]RQRV�V]HUHSOēN�HVHW«Q�D�IHOQēWWHN�LV�¼J\�JRQGROW£N��KRJ\�DNL�HGGLJ�HO«UWH�
D�F«OM£W��D]�¼MEµO�VLNHUUHO�M£U��GH�ēN�DNNRU�LV�H]W�Ieltételezték, ha az üres kézzel távozó 
V]HUHSOē�KHO\«EH�HJ\�¼M�NDUDNWHU�Oépett.  

 
�J\�WĳQLN��D�J\HUHNHN�HOVēVRUEDQ�D�V]HUHSOēN�N¸]WL�YLV]RQ\UD�NRQFHQWU£OWDN��¼J\�

JRQGROW£N��D]�KDW£UR]]D�PHJ�D]�HVHP«Q\HNHW��$�IHOQēWWHN�H]]HO�V]HPEHQ�YDOµV]¯QĳOHJ�
¼J\� «UWHOPH]W«N� D]� DQLP£FLµNDW�� KRJ\� D� KHO\]HWEēO� N«WV]HU� LV� J\ē]WHVHQ� NLNHU¾Oē�
szerHSOēQHN� YDQ� YDODPLO\HQ� WXODMGRQV£JD�� DPL�PLDWW� ē� V]HUH]KHWWH�PHJ� D� ODEG£W - 
nevezhetjük például domináns alkatnak. A gyerekek tehát (ahogy ebben a 
korosztályban korábban végzett kutatások is mutatták) kevésbé hajlamosak arra, hogy 
HJ\�LQWHUDNFLµ�XW£Q�£OWDO£QRV�N¸YHWNH]WHW«VHNHW�YRQMDQDN�OH�P£VRN�MHOOHP]ēLUēO�«V�HUUH�
építsék a másokkal NDSFVRODWRV�HON«S]HO«VHLNHW��PLQW�D�IHOQēWWHN� 
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Competence ʹ Barbara Pomiechowska 

 
 
$�EDE£N�P£U�D]HOēWW�VRNDW�PHJ«UWHQHN�DEEµO��KRJ\�mások hogyan tudnak járni vagy 
QDJ\REE� WHUHSW£UJ\DNRQ� £WMXWQL�� KRJ\� ēN� PDJXN� N«SHVHN� OHQQ«QHN� HUUH� Már 
FVHFVHPēNRUEDQ�LV�¸VV]H�WXGQDN�KDVRQO¯WDQL�S«OG£XO�N¾O¸QE¸]ē�¼WYRQDODNDW��DPLNHQ�
HJ\�P£VLN�V]HP«O\�PHJN¸]HO¯WKHWL�D�F«OM£W��«V�PHJOHSēGQHN��KD�D]W�O£WM£N��KRJ\�YDODNL�
QHP� D� OHJHJ\V]HUĳEE�� OHJKDW«NRQ\DEE� OHKHWēV«JHW� Y£ODV]WMD�� KDQHP� Iölösleges 
NHU¾OēNHt tesz. Ebben az esetben csak két távot kell összehasonlítanunk ahhoz, hogy 
kiválasszuk a jobb megoldást Ȃ D]� HJ\LN� ¼W� HJ\V]HUĳHQ� U¸YLGHEE�� PLQW� D� P£VLN��
Kutatásunkban arra kerestük a választ�� KRJ\�P£V� WHUP«V]HWĳ� ¸VV]HKDVRQO¯W£VUD� LV�
képesek-e a babák, és N¾O¸QE¸]ē�típusú mozgásformák között is különbséget tesznek-
e hatékonyság szempontjából. 
 

Hogyan könnyebb például átjutni egy kerítésen: inkább ugorjuk át vagy kerüljük 
PHJ"�9DOµV]¯QĳOHJ�D]W�Y£ODV]ROQ£QN�HUUH�D�N«UG«VUH��KRJ\�DWWµO� I¾JJ��V]£P¯W��PLO\HQ�
magas a kerítés, milyen széles, vagy például mennyire vagyunk sportosak. 
.XWDW£VVRUR]DWXQNEDQ� D]W� YL]VJ£OWXN�� KDVRQOµ� W«Q\H]ēNHW�� mint amilyen az akadály 
jellege és egy személy képességei, a babák is figyelembe tudnak-e venni.  
 

��� KµQDSRV� EDE£NQDN� HJ\V]HUĳ� DQLP£FLµNDW� PXWDWWXQN�� DPLNEHQ� HJ\�
V]HUHSOēQHN�PLQGLJ�£W�NHOOHWW�MXWQLD�N«W�IDORQ��KRJ\�D�EDU£WM£KR]�«UMHQ��+D�D�IDO�PDJDV�
YDJ\�QDJ\RQ�NHVNHQ\�YROW��D�EDE£N�LQN£EE�D]RQ�OHSēGWHN�PHJ��KD�D�V]HUHSOē�£WXJURWWD�
a falat, míg ha egy QDJ\RQ�DODFVRQ\�YDJ\�QDJ\RQ�V]«OHV�IDO�NHU¾OW�D�V]HUHSOē�¼WM£ED��
D]RQ�FVRG£ONR]WDN��KD�D�ILJXUD�PHJNHU¾OWH�D�IDODW��$UUµO�WHK£W�D�IHOQēWWHNKH]�KDVRQOµDQ�
JRQGRONRGWDN�D�EDE£N��KRJ\�D]�DNDG£O\RN� MHOOHP]ēL�PHJKDW£UR]]£N��PLO\HQ�PµGRQ�
érdemes átmenni rajtuk.  
 

A kutatás egy összetettebb változatában már nem egy, hanem N«W�IēV]HUHSOēW�
PXWDWWXQN� EH� D� EDE£NQDN� XJ\DQHEEHQ� D� KHO\]HWEHQ�� DNLN� N¾O¸QE¸]ēN«SSHQ�
YLVHONHGWHN��$]�HJ\LN�V]HUHSOē��Sárga) minden akadályon átugrott, ami elé került, míg 
a másik (Kék) az alacsonyabb akadályokat szintén átugrotta, de a magasabbakat 
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inkább kikerülte. (QQHN�HJ\�OHKHWV«JHV�PDJ\DU£]DWD��KRJ\�D�V]HUHSOēNQHN�HOW«UQHN�D�
képességei: Sárgának könnyebben megy a magas falak átugrása, mint Kéknek. 
 

  

 
 
�J\�WĳQLN��D����KµQDSRVRN�is KDVRQOµDQ�«UWHOPH]W«N�D�V]HUHSOēN�YLVHONHG«V«W: 

KD�N«VēEE�D]W� O£WW£N��KRJ\�egy új, az eddigieknél magasabb akadályt Kék ugrott át, 
MREEDQ�PHJOHSēGWHN��PLQW�KD�XJ\DQH]W�D�PXWDWY£Q\W�Sárgától látták.  

 
Az eredmények azt támasztják alá, hogy a babák az eddig ismertnél 

¸VV]HWHWWHEEHQ�«UWHOPH]LN�P£VRN�YLVHONHG«V«W��ILJ\HOHPEH�YHV]LN�D�IL]LNDL�W«Q\H]ēNHW�
«V�D�P£VRN�N«SHVV«JHLUēO való tudásukat is Ȃ még akkor is, ha ez a tudás nagyon friss. 
 
 

   

 
Partner Choice 

Laura Schlingloff & Maayan Stavans 
 

 
A hétköznapi életben az emberek sokféle PµGRQ� PĳN¸GQHN� HJ\¾WW. A sikeres 
HJ\¾WWPĳN¸G«VKH]� IRQWRV�� KRJ\� EH� WXGMXN� azonosítani, ki lenne jó játszótárs vagy 
csapattag. Ehhez meg kell figyelnünk, hogyan viselkednek az emberek, és el kell 
döntenünk, hogy általában viselkednek egy adott módon (például mert kedvesek), 
vagy csak egy bizonyos helyzetben (például csak a barátaikkal kedvesek). Vajon a 
J\HUHNHN�LV�¯J\�Y£ODV]WDQDN�W£UVDW��DPLNRU�HJ\¾WW�NHOO�PĳN¸GQL¾N�YDODNLYHO" 
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Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy amikor a gyerekek megfigyelik mások 
interakcióit, g\ĳMWHQHN-e olyan információkat, amik fontosak lehetnek számukra a 
társválasztáshoz, illetve, hogy ēN� PDJXN� milyen típusú játszótársat választanak 
szívesebben. Ehhez egy tableten játszható játékot terveztünk, amiben a kobóknak 
QHYH]HWW� NLV� O«Q\HN�ERJ\µNDW� J\ĳMWHQHN�D]�ēNHW� WDUWDOPD]µ� NµNXV]GLµN� Ieltörésével. 
0LQGHJ\LN�NREµ�FVDN�RO\DQ�ERJ\µNDW�WXG�J\ĳMWHQL��DPHO\HN�RO\DQ�V]¯QĳHN��PLQW�ē�PDJD��
GH� D� W£UVDLQDN� VHJ¯WKHW� P£VIDMWD� ERJ\µNDW� V]HUH]QL�� $� NREµN� N¾O¸QE¸]ēN«SSHQ�
viselkednek: néhányan nagyon ügyesek a kókuszdiók feltörésében, míg mások 
lassabbak és kevésbé sikeresek; néhányan segítenek a társaiknak, míg mások csak a 
saját jutalmukért dolgoznak. 
 

 
 

Egy korábbi, online futtatott kutatásunk eredményei azt mutatták, hogy ha az 
5-10 éves gyerekek megfigyelik a kobók próbálkozásait, meg tudják állapítani, melyik 
kobó J\RUVDEE� «V� PHO\LN� VHJ¯WēN«V]HEE�� WHK£W� PHJ«UWLN� D� YLGHµEDQ� O£WRWWDNDW� «V�
«V]UHYHV]LN� D� V]HUHSOēN� N¸]WL� N¾O¸QEV«JHNHW�� 9DMRQ� KDV]Q£OM£N� LV� H]HNHW� D]�
információkat arra, hogy olyan kobókat válasszanak társnak, akikkel együtt D�OHKHWē�
legtöbb bogyót tudják J\ĳMWHQL"�$�NXWDW£V�HJ\�¼MDEE�Y£OWR]DW£EDQ�D�J\HUHNHN�PDJXN�
is játszhattak a játékkal és föOYHKHWW«N� HJ\� NREµ� V]HUHS«W�� (OēV]¸U� D]W� O£WW£N�� KRJ\�
KRJ\DQ�J\ĳMW�N«W�NREµ�ERJ\µNDW��PDMG�Y£ODV]WKDWWDN��KRJ\�PHO\LN�NREµYDO�V]HUHWQ«QHN�
együtt játszani. Ezeket a választásokat rögzítettük és elemeztük, hogy megismerjük a 
gyerekek preferenciáit. 
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$]� HUHGP«Q\HN� DODSM£Q� D� J\HUHNHN� V]¯YHVHEEHQ� Y£ODV]WM£N� D� VHJ¯WēN«V]HEE�

kobókat minden vizsgált életkorban. Az ügyességet ezzel szemben kevésbé tartották 
fontosnak, nem részHV¯WHWW«N�HJ\«UWHOPĳHQ�HOēQ\EHQ�D�J\RUVDEE�V]HUHSOēNHW��$PLNRU�
Y£ODV]WDQLXN�NHOOHWW�HJ\�¾J\HV��GH�QHP�W¼O�VHJ¯WēN«V]�«V�HJ\�VHJ¯WēN«V]��GH�ODVV¼�NREµ�
N¸]¸WW��D�J\HUHNHN�N¸U¾OEHO¾O�XJ\DQRO\DQ�YDOµV]¯QĳV«JJHO�G¸QW¸WWHN�bármelyik mellett. 

 
Mi magyarázza ezt a viselkedést? $]� HJ\LN� OHKHWēV«J�� KRJ\� D� J\HUHNHN�

HJ\V]HUĳHQ�Y«OHWOHQV]HUĳHQ�Y£ODV]WRWWDN��YDJ\�D]]DO�D�NREµYDO�DNDUWDN�M£WV]DQL��DNL�a 
YLVHONHG«V«WēO�I¾JJHWOHQ¾O�MREEDQ�WHWV]HWW�QHNLN, például mert az egyik kobó színe pont 
a kedvencük volt. Egy másik leheWēV«J��KRJ\�D�J\HUHNHN�RGDILJ\HOWHN�D�YLVHONHG«VEHOL�
különbségekre, de máshogy értelmezték a játékot vagy más stratégiát használtak 
EHQQH��(ON«S]HOKHWē��KRJ\�LQN£EE�YHUVHQ\H]QL�V]HUHWWHN�YROQD�D�P£VLN�NREµYDO�YDJ\�
nem számoltak azzal, hogy egy ügyesebb vag\�J\RUVDEE�NREµYDO�HJ\¾WWPĳN¸GYH�ēN�LV�
több bogyóhoz jutnak végül. Az is lehet, hogy a gyerekeknek több gyakorlatra lenne 
V]¾NV«J¾N�D�M£W«NEDQ��-HOHQOHJ�HJ\�N¸YHWNH]ē�NXWDW£VW�WHUYH]¾QN��KRJ\�W¸EEHW�WXGMXQN�
PHJ�H]HNUēO�D�N«UG«VHNUēO� 
 

Ennek a kutatásnak a segítségével reményeink szerint bepillantást nyerhetünk 
majd abba, hogyan gondolkodnak a gyerekek másokról, hogyan következtetnek 
mások tulajdonságaira és hogyan használják föl az így szerzett információt 
HJ\¾WWPĳN¸G«VW�LJ«Q\Oē�KHO\]HWHNEHQ� 
 
 
 

   

 

Efficiency 
Laura Schlingloff & Denis Tatone 

 
 
A koronavírus-járvány alatt sok kutató próbálta online végezni a vizsgálatait. Ennek a 
folyamatnak egy fontos lépése volt megállapítani, hogy a megszokott, a laborban 
használt kutatási módszerek használhatóak-e online is. ML�HJ\��D�FVHFVHPēNXWDW£VEDQ�
gyakran használt módszert, az úgynevezett elvárás-megszegési paradigmát vizsgáltuk 
meg HEEēO� D� V]HPSRQWEµO�� (J\� LO\HQ� W¯SXV¼� NXWDW£VEDQ� D� EDE£N� W¸EE� DONDORPPDO�
megnéznek egy rövid YLGHµW��KRJ\�LVPHUēVV«�Y£OMRQ�V]£PXNUD�D�WDUWDOPa. Ezután két 
új videót mutatunk nekik: az egyik összhangban van az eddig látottakkal, a másik 
IHOQēWW� V]HPPHO� YDODPLO\HQ� V]HPSRQWEµO� Y£UDWODQ� YDJ\� PHJOHSē� D]� HOē]P«Q\HN�
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alapján. Ha a babák is annak találják, MHOOHP]ēHQ�KRVV]DEE� LGHLJ�Q«]LN�H]W�D�YLGHµW��
hogy megérthessék az eseményt. 
 

Ennek a kutatási módszernek az online változatában a babák a szüleik 
számítógépén látták a videókat, miközben egy videóhíváson (Zoomon) keresztül 
követtük és rögzítettük, hogy mLNRU�PHQQ\LW�Q«]WHN�D�N«SHUQ\ēUH��0LYHO�D�PµGV]HU�
KDV]Q£OKDWµV£J£UµO�«V�PHJE¯]KDWµV£J£UµO�V]HUHWW¾QN�YROQD�W¸EEHW�PHJWXGQL��HOēV]¸U�
egy olyan eredményt szerettünk volna megismételni, amit korábbi kutatásokban már 
kimutattak. Így meg tudtuk nézni, hogy online hasonló mintázatot kapunk-e, mint 
V]HP«O\HVHQ��HJ\�ODERUEDQ��HOOHQēU]¸WWHEE�N¸U¾OP«Q\HN�N¸]¸WW. Ez azt jelentené, hogy 
D]� RQOLQH� DGDWIHOY«WHOL� PµGV]HU� XJ\DQRO\DQ� MµO� KDV]Q£OKDWµ� D� M¸YēEHQ� LV�� PLQW� D�
személyes. 
 

Egy olyan kutatást választottunk megismétlésre, amit a Babakutató Labor 
alapítói, Csibra Gergely és Gergely György professzorok végeztek 1995-ben. Ebben a 
kutatásban a babák egy önállóan mozgó piros labdát láttak, ami mindig egy másik, kék 
labdát közelített meg. Ehhez át kellett ugrania egy falon. A babák többször azt látták, 
hogy az egyik labda a másik felé mozogva átugorja a falat, így megérthették, hogy mi 
D�V]HUHSOē�F«OMD��$�WHV]WI£]LVEDQ�N«W�RO\DQ�YLGHµW�O£WWDN�D�EDE£N��DPiben már nincs fal 
a két labda között. Az egyik videóban a piros labda egyenes úton közelíti meg a kéket, 
YDJ\LV� KDW«NRQ\DQ� YLVHONHGLN�� D� OHKHWē� OHJU¸YLGHEE� XWDW� Y£ODV]WMD a célig. A másik 
videóban a piros labda ugyanúgy ugrik egyet, mint eddig, vagyis nem hatékony: annak 
ellenére ugrik, hogy erre már nincs szükség, mivel nincs már akadály, amin át kellene 
jutnia. Az eredeti kutatásban azt az eredményt kapták, hogy a babák hosszabban 
Q«]W«N�D]W�D�YLGHµW��DPLEHQ�D�V]HUHSOē� IölöVOHJHVHQ�XJURWW�� YDJ\LV�¼J\� WĳQW�� LQN£EE�
arra számítottak, hogy hatékonyan fog viselkedni. 

  

 
 

 



   
 

   
 

10 

 
 

A kutatás online változatában hasonló eredményekre jutottunk, mint az 
eredetiben: a babák általában hosszabban nézték azt a videót, amiben az egyik labda 
nem hatékony módon közelítette meg a másikat. Ugyanakkor ez a különbség kisebb 
volt, mint a laborban futtatott kutatásban. 

 
 

 

 
Tool ʹ <ƂƌƚǀĠůǇĞƐŝ��ƐǌƚĞƌ 

 

 
Korábbi kutatások a Babakutatóban és más laborokban azt mutatják, hogy a babák 
már egy éves koruk körül el tudják különíteni azokat az entitásokat, melyek képesek 
maguk körül rendet teremteni és azokat, melyek erre nem képesek vagy legalábbis 
ULWN£Q�WHV]LN��$�KDW«NRQ\�HV]N¸]¸N�N«V]¯W«V«QHN�HJ\LN�HOēIHOW«WHOH�D]�HJ\HV�DONDWU«V]HN�
PHJIHOHOē� HOUHQGH]«VH�� WHUY� V]HULQWL� ¸VV]HLOOHV]W«VH�� /HKHWV«JHV�� KRJ\� D� NLVEDE£N�
D]RNQDN� D� V]HUHSOēNQHN� WXODMGRQ¯WM£N� Lnkább a rendezésre való képességet, akik a 
céljuk eléréséhez eszközt tudnak készíteni Ȃ NXWDW£VXQNEDQ� H]W� D� OHKHWēV«JHW�
vizsgáltuk. 
 

(J\�U¸YLG��M£W«NRV�EHYH]HWēYHO�EHPXWDWMXN�
a babáknak, hogy egy eszköz segítségével 
hogyan lehet elérni egy távoli tárgyat. Miután 
személyes tapasztalatot szereznek az 
eszközhasználattal, egy sor rövid videóanimációt 
PXWDWXQN� QHNLN�� DPHO\HNEHQ� D� IēV]HUHSOē�
szintén készít egy eszközt, hogy elérje célját. Arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy a babák szerint milyen 
változásokat okozhat a környezetében egy 
hatékony eszköz készítésére képes karakter. 
Képes-H� UHQGHWOHQV«JEēO� UHQGHW� FVLQ£OQL"�
(J\V]HUĳ� PµGRW� WDO£OWXQN� DUUD�� KRJ\� H]W�
kideríthessük: az egyik videóban karakterünk 
szabályosan elrendezett pálcikákat talál a földön 
heverni, a másik videóban ugyanilyen pálcikák 
vannak rendezetlenül szétszórva. Kérdésünk, 
hogy a karakter mely viselkedése lepi meg 
jobban a babákat: amikor elrendezi ezeket a 
korábban rendezetlen pálcákat, vagy amikor 
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rendetlenséget csinál a korábban rendezett mintázatból. Mindkét esemény után 
megmérjük, hogy a babák mennyi ideig nézik a végkifejletet (a rendet, illetve a 
rendetlenséget). 
 

Eredményeink szerint ebben a formában a babák nem tettek különbséget a 
N«WI«OH� HVHP«Q\� N¸]¸WW�� .¸YHWNH]ē� N¯V«UOHWHLQNEHQ� DSUµ� PµGRV¯W£sokat tervezünk 
bevezetni az eredetileg bemutatott videókon, hogy a babák számára könnyebben 
«UWHOPH]KHWēY«�WHJ\¾N�D�KHO\]HWHW� 

 
 

 

 
�ƷũſĐƐŬĂ�ʹ <ƂƌƚǀĠůǇĞƐŝ��ƐǌƚĞƌ 

 
 
A legtöbb rendezett mintázat figyelemfeONHOWē�� $]� LO\HQ� DODN]DWRN� NLWĳQQHN� D�
N¸UQ\H]HW¾NEēO�� MµO� PHJMHJ\H]KHWēN� «V� UHSURGXN£OKDWµN�� H]«UW� DONDOPDVDEEDN�
információ továbbadására, mint a rendezetlen mintázatok. Ilyen rendezett minták a 
természetben is vannak (pl. egy hópelyhet alkotó kristály szerkezete, vagy egy falevél 
PLQW£]DWD��� DPHO\EēO� N¸YHWNH]WHW«VHNHW� WXGXQN� OHYRQQL� D� NULVW£O\� YDJ\� Q¸Y«Q\�
NHOHWNH]«V«UēO��£OODSRW£UµO��0LQNHW�D]RN�D�PLQW£]DWRN�«UGHNHOQHN��PHO\HN�DONDOPDVDN�
HPEHUHN�N¸]¸WWL�LQIRUP£FLµ�N¸]YHW¯W«V«UH��(]HN�D�MHOHN�MHOOHP]ēHQ�MµO HON¾O¸Q¯WKHWēN�D�
WHUP«V]HWEHQ�NHOHWNH]HWW�UHQGWēO�«V�N¸QQ\HQ�UHSURGXN£OKDWµN�� 
 

Online vizsgálatunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy 5 éves gyerekek 
feltételezik-e, hogy a rendezett alakzatok valójában jelek, amelyek információt 
közvetítenek. Arra építünk, hogy egy hatékony jelrendszerben kevés a redundancia, 
egy jel többnyire csak egy dolgot jelöl. Ezért, ha a gyerekek sikeresen azonosítják a 
mintázatokDW� MHON«QW��DNNRU�HJ\V]HUĳ�N¸YHWNH]WHW«VHNNHO� �SO��NL]£U£VRV�DODSRQ��RO\DQ�
jelek jelentését is be tudják azonosítani, amelyekkel még sosem találkoztak. 
Kutatásunkban az ilyen új jelekre adott válaszokat vizsgáljuk. 
 

A kérdést egy játékos videóanimáció segítségével teszteljük. A videókon a 
J\HUHNHN� N«W� NDUDNWHUW� O£WKDWQDN�� DNLN� E¼MµFVN£W� M£WV]DQDN�� $� FV£SRV� IēV]HUHSOē�
�Ȍ%RJ£UNDȋ��PLQGLJ�HOUHMWē]LN�D�N«SHUQ\ēQ� OHYē�GRER]RN�HJ\LN«EH��EDU£WMD� �Ȍ*¸PELȋ��
SHGLJ� LJ\HNV]LN�PHJWDO£OQL� ēW�� .¸]EHQ�%RJ£UND� Q«K£Q\� S£OFLNából jelzéseket készít: 
amennyiben a gyerekek spontán rájönnek, hogy az egyes jelzések jól meghatározott 
rejtekhelyekre utalnak, sikeresen meg tudják tippelni, hová bújt Bogárka. A játék 
második részében Bogárka vagy olyan rendezett mintázatot rak ki a pálcákból, 
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amelyeket korábban még nem használt, vagy egy szintén új, de rendezetlen 
mintázatot. Azt feltételezzük, hogy azok a gyerekek, akik búvóhelyre utaló jelként 
kezelték, és megtanulták az eddigi rendezett mintázatokat, azok az új rendezett 
mintázatot l£WYD�NL]£UM£N�D�OHKHWēV«JHN�N¸]¾O�D]RNDW�D�UHMWHNKHO\HNHW��DPLNQHN�D�MHO«W�
látták már, és az eddig nem használt búvóhelyre tippelnek.  
 

 
 

Eredményeink ezt igazolják. Mivel azonban a rendezetlen mintázatok esetén is 
ugyanilyen mintázatot kaptunk, ezért a továbbiakban Ȃ minden mást változatlanul 
hagyva Ȃ három helyett négy lehetséges búvóhelyet mutatunk a gyerekeknek. Arra 
számítunk, hogy ebben az esetben különbséget tudunk kimutatni a két csoport 
válaszai között, ezáltal igazoljuk eredeti feltételezésünk, miszerint a rendezett 
mintázatok jobban azonosítható információt hordoznak a gyerekek számára, mint a 
UHQGH]HWOHQHN��(KKH]�D�Y£OWR]DWKR]�P«J�PRVW�LV�J\ĳMWM¾N�D]�DGDWRNDW� 

 
 

 

 
Point Pragmatics ʹ Tauzin Tibor 

 
 
Beszélgetés közben W¸UHNV]¾QN� DUUD�� KRJ\� HJ\«UWHOPĳHN� OHJ\¾QN� P£VRN� V]£P£UD��
H]«UW�LJ\HNV]¾QN�RO\DQ�V]DYDNDW�«V�JHV]WXVRNDW�KDV]Q£OQL��DPL�PLQGHQNLQHN�«UWKHWē��
Vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy ez a motiváció már a másfél éves 
babáknál is megjelenik-e. 
 

A kutatás VRU£Q�HJ\� IHOQēWW�D�EDED�HOēWW�N«W�W£UJ\DW�UHMWHWW�HO�HJ\P£V�P¸J¸WW�
egy-egy pohár alá: egy érdekesebbet, ami képes volt magától mozogni (ez iránt a 
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IHOQēWW�QDJ\� OHONHVHG«VW�PXWDWRWW��«V�HJ\�V]RNY£Q\RV�«S¯WēNRFN£W��(]W�N¸YHWēHQ�HJ\�
P£VLN�MHOHQO«Yē�D�PR]Jµ�M£W«NRW�«V�D]�«S¯WēNRFN£W�LV�N«]EH�YHWWH��PDMG�YDJ\�D]�HUHGHWL�
rejtekhelyre tette vissza azokat, vagy megcserélte a helyüket. Egyes esetekben ezt az 
HOVē� IHOQēWW� LV� O£WWD��P£VNRU�YLV]RQW� OHPDUDGW�HUUēO�D]�HVHP«Q\UēO��PHUW� U¸YLG� LGēUH�
elhagyta a szobát Ȃ így amikor megkérte a babát, hogy mutassa meg, hol van az 
«UGHNHV�W£UJ\��HJ\HV�KHO\]HWHNEHQ�ē�PDJD�LV�LVPHUWH�D�M£W«N�KHO\«W��P£VNRU�QHP� 

 
 

  
 

�J\�JRQGROWXN��KRJ\�KD�D�FVHFVHPēN�N«SHVHN�PHJ«UWHQL��KRJ\�D�IHOQēWW�QHP�
ismeri a tárgyak helyét, akkor jobban fognak figyelni arra, hogy a mutatásuk 
HJ\«UWHOPĳHQ�MHOH]]H�D�N¯Y£QW�W£UJ\�KHO\«W��PLQW�KD�D�IHOQēWW�LV�UHQGHONH]LN�XJ\DQD]]DO�
D�WXG£VVDO��DPLYHO�ēN� 
 

(]W� D� IHOWHY«VW� D� YL]VJ£ODW� HUHGP«Q\HL� DO£W£PDV]WRWW£N�� $� FVHFVHPēN�
precízebben mutattak az izgalmas tárgyra és többször igyekeztek módosítani a 
PXWDW£VXNDW�DQQDN�«UGHN«EHQ��KRJ\�HJ\«UWHOPĳHN�OHJ\HQHN��KD�D�IHOQēWW�QHP�WXGWD��
KRJ\�KRO�NHUHVVH�D�M£W«NRW��(]HN�D]�HUHGP«Q\HN�DUUD�XWDOQDN��KRJ\�D�FVHFVHPēN�P£U�
másfél évesen is figyelembe veszik a másik személy tudását a világról, és ennek 
PHJIHOHOēOHQ�LJ\HNH]QHN�HJ\«UWHOPĳ�MHO]«VHNNHO�NRPPXQLN£OQL��KD�HUUH�D�SDUWQHUQHN�
nagyobb szüksége van. 
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ExC ʹ Tauzin Tibor 

 

 
0£VYDODNLUH�¼J\� OHKHW¾QN�D� OHJHJ\V]HUĳEEHQ�KDW£VVDO��KD�PHJV]µO¯WMXN�ēW��$�reakció 
erre kétféle lehet: beszéd (pl. egy válasz a kérdésünkre) vagy tettek (pl. egy kérésnek 
PHJIHOHOē� FVHOHNY«V��� $� FVHFVHPēN� FVHOHNY«VHV� UHDNFLµNNDO� NDSFVRODWRV� WXG£V£UµO�
hiányos ismeretekkel rendelkezünk, ezért vizsgálatunkban azt a kérdést igyekszünk 
megválaszolni, hogy az egy éves babák megértik-e, hogy a beszéd néha cselekvést 
válthat ki másokból (pl. abban az esetben, ha megkérnek valakit, hogy nyisson 
ablakot). 
 

Hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, a vizsgálat során olyan animációs filmeket 
vetítetW¾QN�D�EDE£NQDN��DPHO\HN�N«W�V]HUHSOēS£URVW�PXWDWWDN�EH��$]�HJ\LN�S£U�N«SHV�
YROW�D�NRPPXQLN£FLµUD��ēN� Ielváltva adtak ki csipogó hangokat. A másik páros nem 
bocsátkozott párbeszédbe, közülük csak az egyik fél adott ki hangokat, de erre sosem 
érkezett reakcLµ��$]�H]W�N¸YHWē�WHV]WKHO\]HWEHQ�YDJ\�D�NRPPXQLN£FLµUD�N«SHV��YDJ\�D�
NRPPXQLN£FLµUD�QHP�N«SHV�V]HUHSOē�MHOHQW�PHJ�«V�¼M�«OēO«Q\HN�YDJ\�W£UJ\QDN�WĳQē�
ILJXU£N�IHO«�IRUGXOYD�DGRWW�NL�KDQJRNDW��$]�¼M�ILJXU£N�H]W�N¸YHWēHQ�VRUED�UHQGH]ēGWHN�
vagy hirtelen megtöbEV]¸U¸]ēGWHN� 
 

 
 

(UHGP«Q\HLQN� V]HULQW� D� FVHFVHPēN� PHJ«UWLN�� KRJ\� D� NRPPXQLN£FLµ� KDW£VW�
Y£OWKDW� NL� D]� «OēO«Q\HNEēO�� GH� PHJOHSēGQHN� D]RQ�� KD� XJ\DQLO\HQ� KDW£VW� Y£OW� NL� D]�
élettelen tárgyakból. Mindezen túl a babák ráadásul azt is elvárták, hogy a hatás 
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IL]LNDLODJ�QH�OHJ\HQ�OHKHWHWOHQ��DPLO\HQ�SO��D�W£UJ\DN�PHJW¸EEV]¸U¸]ēG«VH���DPL�DUUD�
XWDO�� KRJ\�D� FVHFVHPēN� NRPPXQLNDW¯Y� LQWHUDNFLµNNDO� NDSFVRODWRV�HOY£U£VDL�P£U�HJ\�
«YHV�NRUXN�N¸U¾O�QDJ\RQ�KDVRQOµDN�D�IHOQēWWHN«KH]� 
 

 

 

 

PƐƐǌĞŬĂƉĐƐŽůƚ�ƚƵůĂũĚŽŶƐĄŐŽŬ� 
Magdalena Roszkowski 

 
A kategóriák már egészen kicsi kortól segítenek minket abban, hogy hatékonyabban 
tanuljunk új információkat. Ha megjegyezzük, hogy a madarak tojásból kelnek ki, ezt 
az ismeretet kiterjeszthetjük az összes madárra ahelyett, hogy minden egyes 
madárról egyesével kellene ezt megtanulnunk. De olyan információkat is fontos 
tudnunk a kategóriákról, amik jellegzetesek ugyan, de nem teljesen általánosíthatók: 
például a legtöbb madár repül, de nem mindegyik. A kutatásban azt a kérdést tettük 
föl, hogy a gyerekek hogyan veszik figyelembe a hasonló mennyiségi kifejezéseket, 
amikor egy új kategóriáról hallanak jellemzéseket, amikben több tulajdonság 
kapcsolódik össze. 
 

Online kutatásunkban ötéves gyerekek Laura, a E£WRU� ĳUKDMµV� EHV]£PROµM£W�
KDOOKDWW£N� DUUµO�� PHQQ\L� N¾O¸Q¸V� O«QQ\HO� WDO£ONR]RWW� N¾O¸QE¸]ē� W£YROL� ERO\JµNRQ��
6DMQRV� /DXUD� QHP� PLQGLJ� WXGWD� N¸]HOUēO� PHJILJ\HOQL� D� IXUFVD� V]HU]HWHNHW�� H]W� D�
U«V]WYHYēNQHN� LV� HOPRQGWXN�� KRJ\� QH� FVRG£ONR]]DQDN�� KD� HVHWOHJ� D� OH¯Uásai nem 
mindig pontosak�� $� J\HUHNHNQHN� N«SHNHW� LV� PXWDWWXQN� D]� ĳUO«Q\HNUēO�� «V�
megkérdeztük a véleményüket arról, hogy szerintük is olyanok-e, amilyennek Laura 
OHIHVWL�ēNHW��$]�ĳUKDMµV�PLQGHQ�MHOOHP]«VEHQ�N«W�WXODMGRQV£JRW�HPO¯WHWW��Q«KD�W¸EEHV�
számban fogalmazott, máskor a legtöbb vagy minden ĳUO«Q\UēO�EHV]«OW�� 

 
$]�DO£EEL�N«SHNUēO�S«OG£XO�YDJ\�D]W�PRQGWD��KRJ\�a cefók pirosak és hosszú füleik 

vannak, vagy hogy a legtöbb/minden cefó piros és hosszú fülei vannak. Ezek a 
WXODMGRQV£JRN�D�N¾O¸QE¸]ē�N«SHNHQ�N¾O¸QE¸]ēN«SSHQ�RV]ODQDN�PHJ��$]W�V]HUHWW¾N�
volna megtudni, hogy hogyan függ a tulajdonságok gyakoriságától és együtt járásától, 
hogy a gyerekek mennyire hajlamosak egyetérteni a jellemzésekkel. 
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$�J\HUHNHN�Y£ODV]DLEµO�¼J\�WĳQLN��KRJ\�D�IHOQēWWHNKH]�KDVRQOµDQ�¼J\�«UWHOPH]LN�
D� ȌOHJW¸EEȋ� NLIHMH]«VW�� KRJ\� D]� HJ\� NDWHJµUL£QDN� W¸EE� PLQW� IHO«UH� YRQDWNR]LN�� $]�
¸W«YHVHN�DNNRU�IRJDGW£N�HO�OHJQDJ\REE�DU£Q\EDQ�D]�RO\DQ�W¯SXV¼�£OO¯W£VRNDW��PLQW�Ȍa 
legtöbb cefó piros és hosszú fülei vannakȋ�� KD� D� S«OGányok többsége mindkét 
tulajdonsággal rendelkezett (lásd az A ábrát), de olyankor is nagy arányban 
egyetértettek vele, ha csak kevés példányra volt mindkét tulajdonság igaz, de 
PLQGHJ\LNUH�OHJDO£EE�D]�HJ\LN��%���+D�YLV]RQW�D�MHOOHP]ēN�N¾O¸Q-külön jelentek meg, és 
FVDN� Ȍ¸VV]HDGYDȋ� DONRWWDN� W¸EEV«JHW� �&��� D� J\HUHNHN� W¸EEV«JH� QHP� «UWHWW� HJ\HW� D]�
állítással, és akkor sem tartották igaznak, ha csak néhány példány rendelkezett 
mindkét tulajdonsággal, a többség viszont egyikkel sem (D).  

 
Ha viszont a cefókról szólt az állítás, a gyerekek sokszor a C ábrára vonatkozóan 

LV� HJ\HW«UWHWWHN� YHOH�� YDJ\LV� D]� HJ\V]HUĳ� W¸EEHV� V]£P� YDOµV]¯QĳOHJ� P£VW� MHOHQW�
V]£PXNUD��PLQW�D�ȌOHJW¸EEȋ�NLIHMH]«V��$�ȌPLQGHQȋ�V]µ�D]�¸W«YHVHN�IHM«EHQ�YDOµV]¯QĳOHJ�
egy kevésbé szigorú kritériumot kéSYLVHO��PLQW�D�IHOQēWWHN�V]HULQW��GH�D]�µYRG£VRN�LV�
N¾O¸QEV«JHW�WHWWHN�D�W¸EEHV�V]£P�«V�D�ȌPLQGHQȋ�MHO]ē�N¸]¸WW�«V�QDJ\REE�J\DNRULV£JRW�
kapcsoltak az utóbbihoz. 
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Ref_unfam ʹ KƚĄǀŝŽ�DĂƚƚŽƐ 

 

 
A babák már nagyon korán képesek követni azt, hogy mi új mások számára, és 
feltételezik, hogy ami újabb, az érdekesebb is. Korábbi kutatásunk eredményei azt 
sugallják, hogy a babákat a tárgyak kategóriatagsága is befolyásolja, amikor eldöntik, 
mi mennyire jelent újdonságot másoknak: ha egy új tárgy ugyanabba a kategóriába 
WDUWR]LN��PLQW�D]�HOē]ē��QHP�JRQGROM£N��KRJ\�H]�IöONHOWL�D�P£VLN�«UGHNOēG«V«W��GH�KD�
más kategóriába, akkor igen. Most arról szerettünk volna többet megtudni, hogy mi 
DODSM£Q�VRUROM£N�D�N¾O¸QE¸]ē�«OHWNRU¼�EDE£N�NDWHJµUL£NED�D�W£UJ\DNDW��LQN£EE�D felszíni 
hasonlóságokra figyelnek, vagy�� D� IHOQēWWHNKH]� KDVRQOµDQ� a tárgyakról szerzett 
fogalmi tudásuk alapján döntenek? 
 

(KKH]�N¾O¸QOHJHV��¼MV]HUĳ�W£UJ\S£URNDW�WHUYH]W¾QN�D�EDE£NQDN��2O\DQ�W£UJ\DN�
NHU¾OWHN�HJ\�S£UED��DPLN�Q«K£Q\�N¾OVē�MHOOHP]ēEHQ��SO��színükben vagy formájukban, 
GH� QHP� PLQGNHWWēEHQ�� KDVRQO¯WRWWDN� HJ\P£VUD�� «V� HJ\� IXQNFLµEDQ� LV� RV]WR]WDN��
S«OG£XO� PLQGNHWWē� WXGRWW� YLO£J¯WDQL�� $� W£UJ\DN� HJ\LN«QHN� XJ\DQDNNRU� HJ\� P£VLN�
funkciója is volt, például rajzolni lehetett vele.  
 

$�M£W«NRV�NXWDW£V�VRU£Q�HJ\�N¯V«UOHWYH]HWē��$��PHJPXWDWWD�D�W£UJ\DN�HJ\LN«W�D�
babának, például elmondta neki, hogy ez egy pádu, és megmutatta, hogyan világít. Kis 
ideig együtt játszottak a páduval, majd A kiment a szobából. Ekkor egy másik 
N¯V«UOHWYH]HWē��B) megmutatta a babának a pádu párját. A babák felének azt mondta, 
hogy ez a tárgy is egy pádu és azt tanította meg nekik, hogy ez is világít. A babák másik 
felének azt mondta, hogy ez a tárgy egy tegi és megmutatta nekik, hogy rajzolni lehet 
vele (ebben a csoportban az nem derült ki, hogy a tárgy világít is). 
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B és a baba kicsit játszottak a második tárggyal, majd mindkét tárgy egy tálcára 
került. Ekkor A visszatért a szobába, örömteli izgalommal nézett a tálcára és így szólt 
D�EDE£KR]��Ȍ'H�V]XSHU��LGHDGRG"ȋ Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan értelmezik a 
EDE£N� H]W� D� N«W«UWHOPĳ� N«U«VW�� «V�PHO\LN� M£W«NRW� DGM£N� RGD� $-nak - az újat, a már 
LVPHUWHW�YDJ\�HVHWOHJ�PLQGNHWWēW"�+D�D�N¾OVē�MHJ\HN�HOHJHQGēek ahhoz, hogy a babák 
eldöntsék, az egyik játék mennyire jelent újdonságot a másikhoz képest, arra 
számíthatunk, hogy mindkét csoportban egyforma gyakorisággal adják az újabb 
M£W«NRW� D� N¯V«UOHWYH]HWēQHN�� +D� D]RQEDQ� D� EDE£N� ¼J\� JRQGROM£N�� KRJ\� FVDN� D�P£U�
O£WRWWDNWµO�HOW«Uē�QHYĳ�«V� IXQNFLµM¼� W£UJ\DN�NHltik föO�P£VRN�«UGHNOēG«V«W��DNNRU�D]W�
várhatjuk, hogy csak akkor adják gyakrabban az új játékot, ha azt máshogyan neveztük 
«V�P£VKRJ\DQ�PĳN¸GLN��PLQW�D�U«JL�W£UJ\� 
 
A kutatásba 24 és 13 hónapos babákat vontunk be. A 24 hónaposok mindkét 
változatban többsz¸U�DGW£N�D]�¼MDEE�W£UJ\DW�D�N¯V«UOHWYH]HWēQHN��PLQW�D�U«JLW��YDJ\LV�
¼J\�WĳQLN��D�Q«YWēO�«V�IXQNFLµWµO�I¾JJHWOHQ¾O�LV�D]W�JRQGROW£N��KRJ\�H]�¼MGRQV£J�OHV]�D�
P£VLNQDN��$����KµQDSRVRN�XJ\DQDNNRU�FVDN�DNNRU�DGW£N�D�Y«OHWOHQQ«O�YDOµV]¯QĳEEHQ�
az új játékot a felQēWWQHN��KD�D�N«W�W£UJ\DW�N«W�N¾O¸QE¸]ē�Q«YYHO�«V�IXQNFLµYDO�LVPHUW«N�
PHJ�� HOOHQNH]ē� HVHWEHQ� XJ\DQRO\DQ� YDOµV]¯QĳV«JJHO� Q\¼MWRWW£N� D]� ¼MDW� «V� D� U«JLW� Ȃ 
YDJ\LV�¼J\�WĳQLN��D�IRJDOPL�N¾O¸QEV«JHN�PHQW«Q�VRUROW£N�NDWHJµUL£ED�D�M£W«NRNDW��QHP�
HJ\V]HUĳHQ�D�IHOV]¯ni hasonlóság alapján.  
 

A két korosztály közti különbség abból is adódhat, hogy kisebb korban inkább 
¼J\�JRQGROM£N�D�EDE£N��KRJ\�D�N«U«VHN�YDJ\�Y£J\DN�HOVēVRUEDQ�NDWHJµULDWDJRNUD�«V�
nem konkrét tárgyakra irányulnak (vagyis ha valaki egy labdát kér, bármelyik labda 
PHJWHV]L��� GH�D� IHMOēG«V� VRU£Q� N«VēEE�PHJMHOHQLN� HJ\�P£VLN� Ielfogás, ami szerint a 
tárgyak önmagukban LV� MHOHQWēVHN� OHKHWQHN�P£VRN� V]£P£UD� Ȃ például egy kedvenc 
labdát nem pótol egy hasonló játék. 
 
 

 

 
Onl_spec ʹ KƚĄǀŝŽ�DĂƚƚŽƐ 

 

 
.XWDWµ� SV]LFKROµJXVRN� HUHGP«Q\HL� V]HULQW� D� J\HUHNHN� QDJ\REE� YDOµV]¯QĳV«JJHO�
NHUHVQHN�«V�MHJ\H]QHN�PHJ�LQIRUP£FLµNDW�WHOMHV�NDWHJµUL£NUµO��SO��ȊD�NXW\£N�W¸EE�PLQW�
����V]µW�N«SHVHN�PHJ«UWHQL�ȋ���PLQW�HJ\HGHNUēO� �SO�� ȊH]�D�NXW\D� W¸EE�PLQW�����V]µW�
képes megérWHQL�ȋ���DPL�U£PXWDW��PLO\HQ�QDJ\�D�NDWHJµUL£N�V]HUHSH�D]�HPEHUL�WDQXO£VL�
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folyamatokban. A hétköznapokban viszont sok példát láthatunk arra, hogy a gyerekek 
kifejezetten egyedekre kíváncsiak és meg is jegyeznek róluk különféle tudnivalókat. 
Mik azok a szempontok, amik alapján a gyerekek kíváncsisága fölébred az egyedek 
iránt? (EEHQ�D�NXWDW£VEDQ�K£URP�RO\DQ�W«Q\H]ēW�YL]VJ£OWXQN��DPLQHN�HEEHQ�V]HUHSH�
OHKHW�� KRJ\�«OēO«Q\UēO� YDJ\� W£UJ\UµO� YDQ� V]µ��KRJ\� NL«; «V�KRJ\�PHQQ\LUH� LVPHUēV�D�
J\HUHNHN�V]£P£UD��$�NXWDW£V�HJ\�S«OG£YDO�LOOXV]WU£OYD�D�N¸YHWNH]ēN«SSHQ�]DMOLN� 
 
 

 

$� NXWDW£VYH]HWē� EHPXWDW� D� J\HUHNHNQHN�
néhány tárgyat vagy állatot (jelen esetben 
például cicákat), és elmondja, hogy melyik 
kié Ȃ például hogy a ]¸OG�GRER]RQ�O«Yē�D]�
¸Y«��D�SLURVRQ�O«Yē�D�J\HUHN«��D�V£UJ£Q�¾Oē�
cica pedig senkié. 
   

 

 

 
$�NXWDW£VYH]HWē�H]XW£Q�PHJN«UGH]L�D�
gyerekeket, hogy szeretnének-e valamilyen 
érdekességet megtudni a cicákról vagy 
valamelyik konkrét cicáról. 

 

Végül a J\HUHNHN�Y£ODV]XNWµO�I¾JJēHQ�
kapnak valami új információt, a hozzájuk 
tartozó tárgy vagy állat pedig bekerül a 
virtuális kincsesládájukba. 

 
Arra számítottunk, hogy a gyerekek inkább kíváncsiak egyedekre vonatkozó 

információkra olyan dolgokról, amik az övéik (és kevésbé azokra, amik máséi vagy 
senkihez sem tartoznak). Azt feltételezt¾N�� KRJ\� DNNRU� LV� QDJ\REE� «UGHNOēG«VW�
mutatnak az egyedek iránt, ha a kategóriát magát már jól ismerik, mert ilyenkor az 
egyHGL� V]LQWĳ� LQIRUP£FLµ� «UW«NHVHEE«� Y£OLN��P¯J� YDODPL� ¼MGRQV£JUµO� «UGHPHVHEE� D�
kategória szintjén tanulni. Az eredmények nagyrészt alátámasztották ezeket a 
IHOWHY«VHNHW�� $� J\HUHNHN� YDOµEDQ� W¸EEV]¸U� N«UGH]WHN� NRQNU«W� «OēO«Q\HNUēO� YDJ\�
tárgyakról, ha az az övék volt, mint ha másé vagy senkié�� +D� LVPHUēV� W£UJ\DNUµO�
tudhattak meg valamit, akkor is N¯Y£QFVLEEDN� YROWDN� D]� HJ\HGL� MHOOHP]ēNUH�� PLQW� D�
kategória tulajdonságaira, de ha állatokról vagy ismeretlen dolgokról volt szó, akkor az 
általánosabb információk érdeNHOW«N�ēNHW�MREEDQ� 
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Ev_enc ʹ KƚĄǀŝŽ�DĂƚƚŽƐ 

 

 
Kiskorunktól emlékszünk olyan konkrét eseményekre, mint például, hogy milyen 
KDQJRW�DG�NL�HJ\�JXPLNDFVD��(]�WHV]L�OHKHWēY«��KRJ\�WDQXOMXQN�DUUµO��KRJ\DQ�PĳN¸GQHN�
D�EHQQ¾QNHW�N¸U¾OYHYē�GROJRN��«V�KRJ\DQ�YLVHONHGQHN�D�N¸U¾O¸WW¾QN� OHYē�«OēO«Q\HN��
Ez átláthatóbbá teszi a világunkat, és segít eligazodni benne. 
  

De pontosan hogyan rögzítik a gyerekek a hasonló élményeket? A gumikacsa 
hangjánál maradva, úgy raktározzák el például a sípoló hangot, mint amit egy 
gumikacsa adott (tehát a tárgy típusához kötik), vagy inkább a tárgy helyére 
emlékeznek (pl. ami a dobozban volt), akár elfelejtve, hogy milyen típusú dologról volt 
szó? 
  

Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek általában rögzítik az emlékezetükben azoknak 
a tárgyaknak a típusát, amik egy adott eseményt kiváltottak. Ez ugyanis olyan tudáshoz 
MXWWDWKDWMD�ēNHW��DPL�£OWDO£QRV¯WKDWµ��P£V�KHO\]HWHNEHQ�LV�KDV]QRV� OHKHW��KLV]HQ�HJ\�
egész kategóriáról szól Ȃ például megtanulhatjuk, hogy a gumikacsák sípolnak. Hogy 
kiderítsük, tényleg így van-e, egy online kutatást terveztünk óvodásoknak. 
 
 

 

A gyerekek jelenetenként két tárgyat 
O£WQDN��H]HN�N¾OVēUH�OHKHWQHN�HJ\IRUP£N�
YDJ\�N¾O¸QE¸]ēek, de a hangjuk mindig 
más. A NDFVD�IHOēO�S«OG£XO�U¸YLG�
dobpergés hallatszik, majd az alma 
irányából furulyaszó jön. Hogy 
könnyebb legyen követni, melyik hang 
melyik játéké, a játékok a saját zenéjük 
ritmusára mozognak is. 

 

 
 
 
A játékokat ezután eltakarjuk két 
egyforma dobozzal.  
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A dobozok ezután ellentétes oldalakra 
kerülnek, és ismét megszólal az egyik 
zene. A gyerekeknek az a feladata, hogy 
megmutassák, szerintük melyik 
dobozból jön a hang. 

 
  

A kutatás még mindig zajlik, így nyitott a kérdés, hogy mit jegyeznek meg a 
J\HUHNHN�D�O£WRWWDNEµO��$UUD�V]£P¯WXQN��KRJ\�KR]]£N¸WLN�D�N¾O¸QE¸]ē�KDQJRNDW�D�M£W«N�
W¯SXV£KR]��SO��ȌD�GRERO£V�HJ\�NDFV£WµO�M¸WWȋ���«V�H]�DODSM£Q�Y£ODV]ROQDN�D�N«UG«VUH��ȌD�
kacsa a EDO�ROGDOL�GRER]EDQ�YDQȋ���Más szóval��D]�HVHP«Q\UēO�V]µOµ�HPO«N¾N�N¸]SRQWL�
eleme, hogy milyen kategóriába tartozik a tárgy, ami szerepelt benne. Ez azzal járna, 
hogy a gyerekeknek nehezebb dolguk van, ha a játékok egyformák, például mindkét 
dobozban kacsa van Ȃ ez nem segít megtalálni a hang forrását, vagyis ezekben a 
KHO\]HWHNEHQ�Y£UKDWµDQ�W¸EEV]¸U�WLSSHOQHN�Y«OHWOHQV]HUĳHQ� 
 
 

 

 
Epistema ʹ sĂƌŐĂ��ĄůŝŶƚ 

 

 
.XWDW£VXQN�Iē�N«UG«VH��KRJ\�PLN«QW�NH]GLN�PHJ«UWHQL�D�NLVEDE£N��KRJ\�D]�LQIRUP£FLµ�
értéket képviselhet más személyek számára. E kérdés megválaszolása segíthet 
magyarázatot adni egyebek mellett arra is, hogy hogyan, milyen tudás alapján 
tanulunk meg olyan üzeneteket közölni, amelyek relevánsak, tehát informatív értékkel 
E¯UQDN� EHV]«OJHWēSDUWQHU¾QN� V]£P£UD�� (EEHQ� D� YL]VJ£ODWVRUR]DWEDQ�
LQIRUP£FLµV]HU]ē�YLVHONHG«VHN�EHPXWDW£V£Q�NHUHV]W¾O�SUµE£OMXN�PHJ�YL]VJ£OQL�H]W�D�
kérdést. Bár arról már rendelkezésre állnak HUHGP«Q\HN��KRJ\�D� FVHFVHPēN�PLNRU�
NH]GLN� NLN¸YHWNH]WHWQL�� KRJ\� HJ\� FVHOHNYē� EL]RQ\RV� GROJRNDW� D]«UW� WHV]�� KRJ\�
PHJY£OWR]WDVVD�D�N¾OYLO£JRW�YDJ\�P£VRNNDO� LQIRUP£FLµW�N¸]¸OM¸Q��D]�HJ\HOēUH�Q\LWRWW�
kérdés, hogy felismerik-e, ha egy viselkedés arra szolgál, hRJ\� PDJD� D� FVHOHNYē�
tudáshoz jusson.  

Mindennapjaink tetemes részét képezik az ilyen tevékenységek, esetenként 
csupán kíváncsiságunk kielégítését, máskor pedig valamilyen probléma megoldását 
segítve. FeOW«WHOH]«V¾QN� V]HULQW� D]�XWµEEL�� ȌSUDNWLNXVȋ� LQIRUP£FLószerzést könnyebb 
felismerni, hiszen míg a kíváncsiság rengeteg dolog felé irányulhat, arról már lehet 
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konkrét elképzelésünk, hogy mi is egy másik személy célja, illetve arról is lehet 
fogalmunk, hogy e cél hatékony eléréséhez milyen tudásra van szüksége.  
 

Kísérletünkben 14-���KµQDSRV�NLVEDE£N�HOēV]¸U�RO\DQ�DQLP£FLµNDW�O£WWDN��DKRO�
HJ\�SLURV�V]HUHSOē�¼MUD�«V�¼MUD�PHJN¸]HO¯W�HJ\�NDFV£W��HJ\�RO\DQ�KHO\]HWEHQ��DPLEHQ�
egy kacsa és egy kék figura közül lehet választaniȂ tehát e fázisban lényegében azt 
tanítottXN�PHJ��KRJ\�D�V]HUHSOē�F«OMD�D�NDFVD�HO«U«VH��(]W�N¸YHWēHQ�HJ\�¼M�KHO\]HWEHQ�
mutattuk meg ugyanezeket a figurákat: a kacsa és a kék figura egy csövön keresztül 
bebújt egy-HJ\�GRER]ED��D�SLURV�V]HUHSOē�SHGLJ�YDJ\�O£WKDWWD��YDJ\�QHP�O£WKDWWD��KRJ\�
melyik fiJXUD�PHO\LN�GRER]ED� NHU¾OW�� 9«J¾O� D�SLURV� V]HUHSOē�PLQG�D� N«W�KHO\]HWEHQ�
lement egy létrán, majd benézett a dobozokba Ȃ innen mértük a babák nézési idejét 
«V�SXSLOODP«UHW¾N�Y£OWR]£V£W�HJ\�V]HPPR]J£VN¸YHWē�N«SHUQ\ē�VHJ¯WV«J«YHO� 
 

 
 

Az egyik KHO\]HWEHQ� WHK£W� HJ\� RO\DQ� V]HUHSOēW� O£WWDN� LQIRUP£FLµV]HU]ē�
viselkedést mutatni, aki már tudta, hová kell mennie, hogy a kacsához jusson, a 
P£VLNEDQ�SHGLJ�HJ\�EL]RQ\WDODQ�V]HUHSOēW��DNL�QHP�LVPHUWH�D�NDFVD�UHMWHNKHO\«W��$]W�
vártuk, hogy ha a babák megértik, hogy egy új információ megszerzése is cél lehet, 
DNNRU� D� P£VRGLN� KHO\]HWEHQ� D]� LQIRUP£FLµV]HU]ē� YLVHONHG«V� QHP� OHV]� V]£PXNUD�
PHJOHSē�� P¯J� D]� HOVēEHQ� �DKRO� D� IēV]HUHSOē� P£U� WXGMD�� KRO� YDQ� D� NDFVD�� LJHQ�� $�
PHJOHSē� HVHP«Q\HNHW� £OWDO£EDQ� KRVV]DEE� LGHLJ� Q«]Lk a babák, és a pupillájuk 
QDJ\REE�P«UW«NEHQ�W£JXO��DPLNRU�YDODPL�Y£UDWODQW�O£WQDN��¯J\�D]W�Y£UWXN��KRJ\�D]�HOVē�
esetben lesz hosszabb a nézési idejük és nagyobb a pupillájuk. Az eredmények 
valóban ezt mutatták. 
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$� N¸YHWNH]ē� O«S«VEHQ� NL� NHOOHWW� ]£UQXQN� HJ\ másik lehetséges magyarázatot 

HUUH� D� N¾O¸QEV«JUH�� KRJ\� D� EDE£N� HVHWOHJ� D]«UW� OHSēGWHN� PHJ� MREEDQ�� DPLNRU� D�
IēV]HUHSOē�P«J�WHWW�HJ\�SOXV]�O«S«VW��PLHOēWW�D�NDFVD�IHO«�LQGXOW�YROQD��PHUW�HJ\V]HUĳHQ�
D]W�Y£UW£N�WēOH�D]�HOē]P«Q\HN�DODSM£Q��KRJ\�PLQGLJ�HJ\HQHVHn megközelítse a célját, 
PLXW£Q� PHJO£WWD�� +RJ\� NL]£UMXN� H]W� D]� «UWHOPH]«VW�� D� N¸YHWNH]ē� N¯V«UOHWEHQ� D]�
HOēEELHNKH]�QDJ\RQ�KDVRQOµ�HVHP«Q\VRUW�PXWDWWXQN�EH��D]]DO�D�N¾O¸QEV«JJHO��KRJ\�
D�NDFVD�PHOOHWW�NHWWē��HJ\P£VVDO�PHJHJ\H]ē�N«N�ILJXU£W�LV�EHYH]HWW¾QN��«V N«VēEE�FVDN�
ez a két kék figura bújt el a rejtekhelyekre. Tehát a kacsa már meg sem jelent az 
HVHP«Q\VRUR]DW� Y«J«Q��GH�HUUēO� D�SLURV� V]HUHSOē�D]�HJ\LN� HVHWEHQ�QHP� WXGRWW�� ¯J\�
HNNRU� D]� ē� V]HPSRQWM£EµO� P«J� «UWHOPHV� PDUDGW� EHQ«]QL� D� GRER]RNED�� D� P£VLN�
esetben viszont láthatta, hogy a kacsa az egyik dobozba se bújt el, így azokba benézni 
P£U�QHP�YROW�U«V]«UēO�UDFLRQ£OLV�� 

 
Ebben a kísérletben ugyancsak azt vártuk, hogy ha a babák rendelkeznek az 

LQIRUP£FLµV]HU]«V� HJ\IDMWD� QDLY� IRJDOP£YDO�� D]� HOēEEL� HVHWHW� OHV] könnyebb 
értelmezniük, így kevesebbet fogják ezt a jelenetet nézni. A babák nézési viselkedése 
D]�HOY£UWDN� V]HULQW� DODNXOW�� ¯J\� NH]¾QNEHQ� YDQ� D]�HOVē�DUUD�XWDOµ�HUHGP«Q\��KRJ\�D�
FVHFVHPēN�- bizonyos körülmények között - megértik az információszerzést. 
 
 
 

 

 
CueSeeking ʹ sĂƌŐĂ��ĄůŝŶƚ 

 

 
(� NXWDW£VXQN� F«OMD�� KRJ\� PHJLVPHUM¾N�� PLN«QW� IHMOēGLN� D]� D� N«SHVV«J¾QN�� KRJ\�
rugalmasan használható információs forrásként tekintsünk a környezetünkre. Bár az 
olyan összefüggéseket már korán elkezdjük megtanulni, hogy ha például borús az ég, 
DNNRU�YDOµV]¯QĳOHJ�HVē�OHV]��D]�P«J�QHP�YLO£JRV��PLNRU�NH]GM¾N�Ielhasználni a világról 
alkotott ilyen tudásunkat ahhoz, hogy jelenleg ismeretlen tényekre derítsünk fényt: a 
S«OG£Q£O� PDUDGYD�� KD� V]HUHWQ«QN� WXGQL�� KRJ\� N«VēEE� YDMRQ� HVē� Oesz-e, érdemes 
felnéznünk ez égre, hogy megtudjuk, be van-e borulva. 
 

Ez a fajta aktív és általános, a világról tanult szabályosságokon alapuló 
LQIRUP£FLµV]HU]ē� N«SHVV«J� QHPFVDN� D� SUREO«PDPHJROG£VEDQ� M£WV]LN� V]HUHSHW��
KDQHP�IHOWHKHWēOHJ�PHJJ\RUV¯WMD�D�WDQXlást is, hiszen szemben a passzív tanulással, 



   
 

   
 

24 

mi magunk választhatjuk ki, milyen kérdésre szeretnénk választ kapni, és milyen 
IRUU£VEµO��(EEHQ�D�N¯V«UOHWEHQ�HOēV]¸U�D]W�YL]VJ£OMXN�PHJ��KRJ\���-15 hónapos babák 
meg tudnak-H� WDQXOQL� EL]RQ\RV� V]DE£O\V]HUĳV«JHket egy játékos helyzetben. 
$PHQQ\LEHQ� LJHQ�� DNNRU� HQQHN� DODSM£Q� V]HUHWQ«QN� N«VēEE� HJ\� RO\DQ� YL]VJ£ODWRW�
folytatni, ahol már valóban arra lennénk kíváncsiak, hogy hasonló korú babák 
ugyanebben a helyzetben hogyan keresnek információt a szabályosságok elsajátítása 
után. 
 

$� N¯V«UOHW� VRU£Q� D� EDE£N� RO\DQ� MHOHQHWVRURNDW� O£WQDN�� DPHO\EHQ� N¾O¸QE¸]ē�
tárgyak mozgása bejósolja, hogy három doboz közül melyikben bújt el egy figura. A 
tesztfázisban már kevesebb lehetséges rejtekhely látható, és arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy ezek közül arra a dobozra néz-e a gyermek, amit a tárgyak bejósolnak Ȃ azaz 
megtanulják-, hogy melyik események járnak együtt. Kutatásunk jelenleg is folyik, de 
UHP«OM¾N��PLQ«O�KDPDUDEE�EHV]£PROKDWXQN�HUHGP«Q\HNUēO�LV� 
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Update ʹ Fischer Paula 

 

 
Hogyan reagálnak a gyerekek, amikor olyan eseményekkel találkoznak, amik esetleg 
HOOHQWPRQGDQDN�D]�HOē]HWHV�WXG£VXNQDN vagy elvárásaiknak? 
 

$]� «OHW¾QN� VRU£Q�� N¾O¸Q¸VHQ� HOVē� Q«K£Q\� évünkben rengeteget tanulunk a 
PLQNHW� N¸U¾OYHYē� YLO£JUµO�� 1«KD� D]RQEDQ� HOēIRUGXO�� KRJ\� D]� ¼M� LVPHUHWHLQN�
HOOHQWPRQGDQDN�D]�HOē]HWHV�WXG£VXQNQDN��3«OG£XO�HJ\�NLVJ\HUHN�PHJWDQXOMD��KRJ\ ha 
délután kimegy a homokozóba, mindig ott talál egy kék lapátkát. Egy délután kimegy, 
hogy ismét homokvárat építsen, de nem találja a kék lapátkát, csak egy zöld vödröt 
KHO\HWWH��9DMRQ�PLW�IRJ�JRQGROQL�HJ\���«YHV�J\HUHN�D]�DGRWW�KHO\]HWUēO"�Azt, hogy egy 
másik homokozóba ment véletlenül? Vagy azt, hogy a homokozóban nincs mindig ott 
a kék lapátka, de van helyette más?  
 

Ha az HOē]HWHV� WXG£VXQNnak ellentmondó információba ütközünk, érdemes 
IULVV¯WHQL�D]�HOē]HWHV�WXG£VXQNDW�¼J\��KRJ\�a világ és a világról alkotott képünk ismét 
összhangban legyenek.  A kutatásunk azt vizsgálja, a gyerekek hogyan próbálják 
óvodás korban ezt az összhangot megteremteni. +D�V]DE£O\V]HUĳV«JHNUēO�YDQ�V]µ (ha 
homokozó, akkor kék lapátka)��£OWDO£EDQ�N«W�OHKHWēV«J¾N�YDQ��YDJ\�PDJ£W�D�V]DE£O\W�
írják újra, és azt gondolják, hogy a homokozóban mégsem számíthatunk mindig a kék 
lapátkára, de lehetnek helyette más tárgyak, vagy azt az HOē]P«Q\W�írjáN�IHO¾O��DPLEēO�
levonhatnák a következtetést (hogy ez mégsem ugyanaz a homokozó).  
 

)HOQēWWHNNHO� N«V]¾OW� NXWDW£VRN� DODSM£Q� WXGMXN�� KRJ\� D� feltételezett szabályok 
újraírása a preferált, logikus döntés, hiszen csak hipotetikus értékkel bírnak, míg a 
megfigyelt eseményeket szeretjük tényként elfogadni. Tegyük föl, hogy ismerjük az 
alábbi szabályt: Ha Anna bekapcsolja a légkondícionálást, akkor fázni fog. Kapunk egy 
olyan információt, hogy Anna bekapcsolta a légkondícionálást, mégsem fázik. 
Hajlamosak leszünk átírni a szabályt: Anna bekapcsolta a légkondícionálást, de kisebb 
fokozaton, vagy fölvett egy pulóvert, és ezért nem fázik. Nem fogjuk azt gondolni, hogy 
Anna igazából fázik. 8J\DQDNNRU� QHP�PLQGHQ� V]DE£O\W� LO\HQ� HJ\V]HUĳ� ¼MUD¯UQL�� +D�
például tudjuk, hogy ha Anna beugrik a medencébe, akkor vizes lesz, és tudjuk, hogy 
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Anna beugrott a medencébe, de kapunk egy olyan információt, hogy Anna nem lett 
vizes, lehet, hogy tanácstalanabbak lennénk.  
 

Online kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogyan 
gondolkodnak ilyen helyzetekben az ötévesek. A 
U«V]WYHYē� J\HUHNHNQHN� EHPXWDWWXQN� HJ\� VRU�
YLGHµDQLP£FLµW� HJ\� N«WV]£U¼� FVēUēO�� DPLQHN� D]�
egyik szára vékony, a másik vastag, és amibe egy 
mechanikus kar bedob egy kicsi vagy egy nagy 
ODEG£W��$�J\HUHNQHN�HOVē�N¸UEHQ�PHJWDQ¯WMXN��KRJ\�
a kicsi labda mindig a vékony, a nagy labda pedig 
mindig a vastag csövön gurul ki, majd a 
teszthelyzetben olyan eseményeket mutatunk, ami 
D]� HOē]HWHV� HOY£U£VXNnak ellentmond, például a 
nagy ODEGD� D� Y«NRQ\� FVē� DODWWL� GRER]EDQ�� D� NLV�
ODEGD�D�YDVWDJ�FVē�DODWWL�GRER]EDQ�]¸U¸J��(]HQ�D�
SRQWRQ�PHJN«UGH]]¾N�WēO¾N��KRJ\�PHO\LN�ODEGD�YDQ�
szerintük a dobozban. 

 
$]�HGGLJL� HUHGP«Q\HLQN�DUUD�XWDOQDN�� KRJ\�DPLNRU�QLQFV�HUēV� IL]LNDL� V]DE£O\, 

ami meghatározná a labda mozgását �D�NLVHEELN�ODEGD�S«OG£XO�PLQGN«W�FVēEH�EHI«U, 
a nagy labda viszont csak a nagyba���D�J\HUHNHN�QDJ\�U«V]H��KDVRQOµDQ�D�IHOQēWWHNKH]��
újraírja a szabályt az annak ellentmondó megfigyelés hatására, és azt gondolja, hogy 
D�NLV�ODEGD�]¸U¸J�D�YDVWDJ�FVē�DODWWL�GRER]EDQ��8J\DQDNNRU�H]�D�WHQGHQFLD�PHJV]ĳQLN��
KD�D�V]DE£O\W�D�IL]LNDL�W¸UY«Q\HN�LV�PHJHUēV¯WLN��például, ha a nagy labda zörög a vékony 
FVē� DODWWL� GRER]EDQ�� D� J\HUHNHN� Y«OHWOHQV]HUĳHQ� Y£ODV]ROQDN�� XJ\DQRO\DQ� J\DNUDQ�
mondják, hogy a nagy labda van benne, mint hogy a kicsi. 
 
 

 

 
Function Integration ʹ dĠŐůĄƐ��ƌŶƅ 

 

 
+D�EHNDSFVRORP�D�N£Y«Iē]ēW��EHUUHJQL�NH]G��$�J«S�]DM£UD�Iölébred a baba. Bár több 
IHOW«WHOHV�̧ VV]HI¾JJ«V�YDQ�LWW��IHOQēWWN«QW�N¸QQ\HQ�£WO£WMXN�ēNHW�Ȃ nemcsak a babasírás 
KDOODW£Q� NDSXQN� «V]EH�� KDQHP� HOēUHO£WµDQ� HO� LV� KDODV]WKDWMXN� D� N£Y«Iē]«VW�� KD� D]W�
szeretnénk, hogy a gyermekünk tovább aludjon. Vizsgálatunkban arra voltunk 
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kíváncsiak, hogy a kisbabák értik-H�D]�HKKH]�KDVRQOµ�ORJLNDL�O£QFRODWRNDW��ȌKD�$��DNNRU�
%ȋ�«V�ȌKD�%��DNNRU�&ȋ��«V�HOēUH�WXGM£N-H�MHOH]QL�D�N¸]YHWHWW�KDW£VRNDW�LV��ȌKD�$��DNNRU�&ȋ���
Ennek a képességnek a jelenléte a még beszélni nem tudó kisbabáknál felfedné 
azokat a kombinatorikus képességeket, melyek a problémamegoldásban oly 
hasznosak lehetnek.  
 

5«V]WYHYēLQN� HJ\� VRU� YLGHµDQLP£FLµW� O£WKDWWDN�� DPLEHQ� HO«M¾N� W£UWXQN� HJ\�
V]£PXNUD� ¼M�� NRPSOH[� W£UJ\� �O£VG� D� N«SHW�� PĳN¸G«VL� HOYHLW�� KD� PHJQ\RPXQN� HJy 
JRPERW��HOFVDYDURGLN�HJ\�NDU��KD�HOFVDYDUMXN�D�NDUW��YLO£J¯WDQL�NH]G�HJ\�«Jē��$]�HV]N¸]�
egyik része mindig takarásban volt, így csak a másik két rész közötti kapcsolatot 
láthatták közvetlenül a babák. 
 

 
 

Azt vártuk, hogy a kisbabák szemmozgása elárulja, sikerült-e megérteniük és 
LQWHJU£OQLXN�D]�¸VV]HI¾JJ«VHNHW��$PHQQ\LEHQ�¸VV]HN¸W¸WW«N�D�PHJIHOHOē�HOHPHNHW�«V�
kikövetkeztették, hogy a gombnyomásra világít a lámpa, a szemüknek akkor is a 
lámpára kellene ugornia, ha a kéz éppen a gombot nyomja meg Ȃ még ha a várt hatás 
el is marad. A szemmozgás-adatok azt sugallják, hogy a 12 hónapos babák (de a 10 
hónaposok még nem) számítanak rá, hogy történik valami a gombnyomás hatására, 
«V�P«J�D]HOēWW�Y£UDNR]µDQ�Q«]QHN�U£��KRJ\�IHONDSFVROQD�� 

 
$]W� LV� HOOHQēUL]W¾N�� KRJ\� H]� HJ\� RO\DQ� £OWDO£QRV� HOY£U£VUD� YH]HWKHWē-e vissza, 

hogy egy eszközön általában minden elemnek van valami funkciója, vagy valóban az 
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oksági láncolatot követték a babák, amikor kikövetkeztették, hogy most számíthatnak 
YDODPL� KDW£VUD�� $PLNRU� DN£U� D� ȌKD� $�� DNNRU� %�� DN£U� D� ȌKD� %�� DNNRU� &ȋ� NDSFVRODWRW�
megbontottuk, a babák kevesebb figyelmet szenteltek a lámpának a gombnyomást 
O£WYD�� YDOµV]¯QĳOHJ� QHP� Y£UWDN� HWWēO� KDW£VW�� (]� PHJHUēV¯WL� D]W� D� IHOW«WHOH]«VW�� KRJ\�
egyéves koruk körül a babák képesek egy oksági láncot megérteni, vagyis a látható 
események mögötti összefüggéseket észrevenni. 
 
 
 

 

 
Negation ʹ Rachel Dudley 

 

 
$�WDJDG£V�HJ\�N¸]SRQWL�DVSHNWXVD�DQQDN��DKRJ\�IHOQēWWN«QW�D�YLO£JUµO�JRQGRONRGXQN�
és következtetünk. Nemcsak lehetséges eseményeket kell számításba vennünk (pl. 
HVKHW��H]«UW�HVHUQ\ēW�N«QH�YLQQHP���GH�D�WDSDV]WDODWDLQN��PHJILJ\HO«VHLQN�DODSM£Q�DUUD�
LV�N¸YHWNH]WHWKHW¾QN��KRJ\�PL�QHP�IRJ��EL]WRVDQ�YDJ\�YDOµV]¯QĳOHJ��PHJW¸UW«QQL��SO��
július van, tehát nem fog havazni). Vajon a babák is hasonlóan gondolkodnak, elvetnek 
DOWHUQDW¯Y£NDW��DPLNUēO�RNXN�YDQ�D]W�JRQGROQL��KRJ\�QHP�OHKHWV«JHVHN" 
 

(EEHQ� D� NXWDW£VEDQ� N¸]HOHEEUēO� D]W� YL]VJ£OMXN�� KRJ\� ��� KµQDSRV� EDE£N�
képesek-H�DUUD��KRJ\�HJ\V]HUUH�W¸EE�OHKHWV«JHV�NLPHQHWHOUēO�JRQGRONRGMDQDN�«V�H]HN�
közül kizárják azokat, amiknek az információik ellentmondanak. Ehhez olyan videókat 
PXWDWXQN�D�U«V]WYHYēknek, amikben egy maci elrejt egy piros labdát több egyforma 
V£UJD�GRER]�N¸]¾O�D]�HJ\LNEH��PLN¸]EHQ�HJ\�ID�SDUDY£Q�£WPHQHWLOHJ�HOWDNDUMD�ēW��O£VG�
D]�HOVē�N«SHW���8J\DQ�Q«J\�GRER]�YDQ��GH�D�PDFL�FVDN�Q«K£Q\ED��D�N«SHQ�S«OG£XO�D�%��
&��'�MHOĳHNEH��UHMWKHWL�D�ODEG£W��PHUW�D]W�O£WMXN��KRJ\�D]�HOVēEH�QHP�WHV]L�EH�� 
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Ezután azt is megmutatjuk a gyerekeknek, hogy a lehetséges rejtekhelyek közül az 
egyik üres (például a második képen a C-vel jelölt doboz).  
 

 
 

+RJ\�NLGHU¯WV¾N��KRJ\DQ�JRQGRONRGQDN�H]HNUēO�D�OHKHWēV«JHNUēO�D�EDE£N��Y«J¾O�
a labda rejtekhelyét is felfedjük és mérjük, hogy mennyi ideig figyelnek még ezután a 
N«SHUQ\ēUH��(J\HV�MHOHQHWHNEHQ�D�ODEGD�RO\DQ�KHO\HQ�EXNNDQ�Iöl, ahol nem is lehetne 
(tehát az A vagy a C dobozban). Más alkalmakkor a labdát egy lehetséges rejtekhelyen 
látjuk (pl. a D dobozban). Ha a babák elkülönítik a lehetséges és lehetetlen 
DOWHUQDW¯Y£NDW��DUUD�V]£P¯WXQN��KRJ\�PHJOHSēGQHN��KD�D�ODEG£W�D]�HOē]P«Q\HN�HOOHQ«UH�
egy lehetetlen helyen találják, és hosszabban nézik ezeket a videókat, mint amikben 
egy várható helyen bukkan föl az elrejtett játék.  
 

$]� DGDWJ\ĳMW«V� P«J� folyamatban van�� ¯J\� QLQFVHQHN� P«J� HJ\«UWHOPĳ�
eredményeink, de reméljük, hogy még több kíváncsi 12 hónapos bevonásával 
kideríthetjük, hogyan gondolkodnak a lehetetlen esem«Q\HNUēO� D]� LO\HQ� NRU¼�
kisgyerekek. 
 
 
 

 

 
Containment ʹ Rachel Dudley 

 

 
)HOQēWWN«QW� UXJDOPDVDQ� NRPELQ£OMXN� D]� £OWDOXQN� PHJ«UWHWW� HJ\V]HUĳ� IRJDOPDNDW�
annak érdekében, hogy összetettebb koncepciókat hozzunk létre. Például megértjük, 
mik azok a macskák, kanapék, és megértjük azt is, hogy mit jelent az alvás. De akár 
tudunk gondolni olyan macskákra is, akik a kanapé tetején alszanak. Végtére is ezek a 
ERQ\ROXOWDEE� IRJDOPDN� WHV]LN� OHKHWēY«� V]£PXQNUD�� KRJ\� D� YLO£JEDQ� HOēIRUGXOµ�
komplex kapcsolatokról gondolkodjunk és beszéljünk. Laborunk korábbi kutatása 
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DUUD� XWDO�� KRJ\� D� FVHFVHPēN� P£U� HOVē� V]¾OHW«VQDSMXN� HOēWW� N«SHVHN� ¸VV]HWHWW�
IRJDOPDNDW�DONRWQL��'H�D]W�P«J�QHP�WXGMXN��KRJ\�D�FVHFVHPēN�XJ\DQ¼J\�MXWQDN-e el 
H]HNKH]�D]�¸VV]HWHWW�IRJDOPDNKR]��PLQW�D�IHOQēWWHN��YDJ\�NRUO£WR]RWWDEE�D�IRO\DPDW��
DPL�OHKHWēY«�WHV]L�V]£PXNUD�D�IRJDOPDN�NRPELnálását.  
 

(]]HO� D� NXWDW£VVDO� NLIHMH]HWWHQ� D]W� V]HUHWQ«QN�PHJ«UWHQL�� KRJ\� D� FVHFVHPēN�
strukturált vagy strukturálatlan úton kombinálják a fogalmakat. Ahhoz, hogy a két 
OHKHWēV«J� N¸]¸WWL� N¾O¸QEV«JHW� PHJ«UWV¾N�� JRQGROMXQN� D� NDQDS«Q� DOYµ� PDFVND�
példájára. Ez D]� ¸VV]HWHWW� NRQFHSFLµ� PDJ£EDQ� IRJODOMD� D� ȌPDFVNDȋ�� D� ȌNDQDS«ȋ�� D]�
ȌDOY£Vȋ� «V� D� ȌWHWHM«Qȋ� HJ\V]HUĳEE� IRJDOPDNDW�� (J\� VWUXNWXU£ODWODQ� NRPELQ£FLµV�
folyamat ezt a négy fogalmat összerakná, de nem tenne különbséget a kialakítható 
N¾O¸QE¸]ē� VWUXNW¼U£N� N¸]¸WW��0ás szóval, nem különböztetné meg a kanapén alvó 
macskát a macskán alvó kanapétól. Egy strukturálatlan kombinációs folyamattal csak 
D�PDFVN£NUµO�«V�NDQDS«NUµO�YDOµ�WXG£VXQN�]£UQ£�NL�D�P£VRGLN��PµN£V�OHKHWēV«JHW��'H�
egy strukturált kombinációs folyamat figyelembe venné azt is, hogy a macska az, aki 
alszik, és aki a kanapé tetején van. 
 

(EEHQ�D� NXWDW£VEDQ�DUUD� NHUHVV¾N�D� Y£ODV]W�� KRJ\�D����KµQDSRV� FVHFVHPēN�
strukturált kombinációs eljárást használnak-H� �KDVRQOµDQ� D� IHOQēWWHNKH]��� YDJ\�
VWUXNWXU£ODWODQ� NRPELQ£FLµV� HOM£U£VW�� (]W� ¼J\� YL]VJ£OMXN�� KRJ\� HJ\V]HUĳ�PRQGDWRNDW�
játszunk le nekik (pl. ȌA vödör a dobozban vanȋ���PLN¸]EHQ�N«W�N¾O¸QE¸]ē�NRPELQ£FLµW�
látnak képek formájában (lásd a példákat lejjebb). (Azért a 15 hónapos korosztályra 
IµNXV]£OXQN��PHUW�ODERUXQN�NRU£EEL�NXWDW£VD�DODSM£Q�¼J\�WĳQLN��KRJ\�D�EDE£N�HNNRUUD�
P£U�PHJ«UWLN� D� Ȍ-EDQȋ� �� Ȍ-EHQȋ� UDJRN� MHOHQW«V«W��� $� N«W� MHOHQHWHW� EHPXWDWµ� YLGHµN�
lejátszása azért segíthet megválaszolni kutatási kérdésünket, mert azt feltételezzük, 
KRJ\�D�FVHFVHPēN�LQN£EE�D]RNUD�D�MHOHQHWHNUH�ILJ\HOQHN�Q«]QHN��DPHO\HN�PHJIHOHOQHN�
a közben hallott mondatnak, így kideríthetjük, hogy mennyi mindent értenek meg az 
elhangzottakból.  
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1«K£Q\�YLGHµEDQ�FVDN�HJ\�MHOHQHW�IHOHO�PHJ�D�IHOQēWWHNUH�MHOOHP]ē�VWUXNWXU£OW�

kombinációs folyamatnak (az, ahol a vödör a doboz belsejében van), de mindkét 
jelenet megfelel egy strukturálatlan folyamatnak (ahol van doboz és vödör is és valami 
benne van valami másban). Arra számítunk, hogy a babák akkor fogják preferálni azt 
a jelenetet, ahol a vödör a dobozban van, ha strukturált kombinációs eljárást 
használnak. Máskülönben a két MHOHQHWHW� HJ\IRUPD� LGHLJ� Q«]Q«N�� $]� DGDWJ\ĳMW«V�
MHOHQOHJ�LV�IRO\DPDWEDQ�YDQ��U«V]WYHYēLQN�VHJ¯WV«J«YHO�HJ\UH�N¸]HOHEE�NHU¾O¾QN�DKKR]��
KRJ\�W¸EEHW�WXGMXQN�PHJ�D�EDE£N�NRPELQ£FLµV�N«SHVV«JHLUēO� 
 

 
 

 

 
Contradiction ʹ ZĄĐǌ�WĠƚĞƌ 

 

 
A gyerekek már 4-6 KµQDSRV�NRUXNWµO�PHJOHSēGQHN�D]RQ��KD�HJ\�W£UJ\�HJ\V]HU�FVDN�
HOWĳQLN�� (]W� V]RNWD� D� IHMOēG«VO«OHNWDQ� D� W£UJ\£OODQGµV£J� IRJDOP£YDO� OH¯UQL�� 0L� D]W� D�
kérdést tettük föO�� PL� W¸UW«QLN� D]� HOWĳQ«V� XW£Q�� .HUHVLN�� «V� KD� LJHQ�� KRO� NHUHVLN� D�
J\HUHNHN� D]� HOWĳQW� W£UJ\DW? Hogy választ kapjunk erre a kérdésre, tízhónapos 
gyerekeknek mutattunk egy rövid animációt, amelyben egy bábu körbejár egy nagy 
PH]ēQ��«V�LJ\HNV]LN�W£UJ\DN�P¸J¸WW�HOE¼MQL��W¸EE-kevesebb sikerrel. Az animáció egy 
IDQWDV]WLNXV� FVDYDUUDO� Y«J]ēGLN�� D� E£EXQDN egyszer csak váratlanul lába kél. 
6]HPPR]J£VN¸YHWē�J«SSHO� ILJ\HOW¾N��D�J\HUHNHN� WHNLQWHWH�KRO�NHUHVL�D�Q\RP�Q«ON¾O�
HOWĳQW�E£EXW�D�K£WUDKDJ\RWW�YL]X£OLV�W«UEHQ� 
 

$� NXWDW£VEDQ� U«V]W� YHYē� J\HUHNHN� D]� HOWĳQ«VH� XW£Q� LV� HJ\«UWHOPĳHQ� WRY£EE�
keresték a bábut. Mi több, okosan beépítették azokat az információkat, amelyeket a 
báburól kaptak. Voltak, akiknek csupán a bábu bújócskázós kedvét és különös 
HOWĳQ«V«W� PXWDWWXN� PHJ�� 0£VRNQDN� D]W� D]� H[WUD� WLSSHW� DGWXN� �HJ\� U¸YLG� MHOHQHW�
formájában), hogy a bábut esetleg elvihette egy zöld lift. Megint másoknak azt, hogy a 
E£EX� D� NDODQGR]£V� Y«J«Q� HJ\V]HUĳHQ� HO� LV� S£URORJKDWRWW�� $� J\HUHNHN� EH«S¯WHWW«N�
H]HNHW�D� MDYDVODWRNDW��KD�PHJPXWDWWXN�QHNLN�D� OLIWHW��N«VēEE�LV�«UGHNOēGYH�ILJ\HOW«N��
visszahozza-e a bábut. Ha utaltunk arra, hogy a bábu el is párologhatott, kevésbé 
HOV]£QWDQ�NHUHVW«N�D]�HOWĳQ«VH�XW£Q� 
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0LQGH]�DUUD�XWDO��KRJ\�P£U�HJ\�«YHV�NRU�HOēWW� LV�N«SHVHN�YDJ\XQN�QHP�FVDN�
DUUD��KRJ\�V]£PRQ�WDUWVXN��PLNHW� O£WWXQN��«V�PHJOHSēGM¾QN�D]�HOWĳQ«V¾N¸Q��KDQHP�
arra is, hogy, ha nyomuk vész, szisztematikusan kutassunk utánuk. 
 
 
 

 

 
Kislogika ʹ ZĄĐǌ�WĠƚĞƌ 

 

 
Az átlagos feOQēWW� QDJ\RQ� MµO� WXG� OHKHWēV«JHNUēO� JRQGRONRGQL�� $� PLQGHQQDSL�
G¸QW«VKR]DWDOEDQ�J\DNUDQ�WDO£ONR]XQN�ȊKD-DNNRUȋ�«V�ȊYDJ\-YDJ\ȋ�W¯SXV¼�KHO\]HWHNNHO��
«V� RO\DQ� N¸QQ\HQ� WXGMXN� NLY£ODV]WDQL� N¸]¾O¾N� D� OHJYDOµV]¯QĳEEHW� YDJ\� D� QHN¾QN�
OHJPHJIHOHOēEEHW��KRJ\�V]LQWH�«Vzre sem vesszük.  
 

Ennek ellenére azt feOLVPHUQL�� KRJ\� HJ\� KHO\]HW� PLO\HQ� OHKHWēV«JHNHW� IRJODO�
PDJ£EDQ�� «V� H]HN� D� OHKHWēV«JHN� PHQQ\LUH� YDOµV]¯QĳHN�� QHP� HJ\V]HUĳ� Ieladat. A 
IHMOēG«VSV]LFKROµJLD� VRN£LJ� ¼J\� WDUWRWWD�� KRJ\� H]HN� KHO\HV� NH]HO«VH� D]� «UHWW� ORJLNDL�
gondolkodással együtt csak kamaszkorra szilárdul meg igazán. Mi ezzel szemben azt 
JRQGROMXN�� D� J\HUHNHN� LV� N«SHVHN� ¸VV]HWHWW� PµGRQ� JRQGRONRGQL� OHKHWēV«JHNUēO�� D�
kérdés csupán az, hogy ezek a képességek milyen életkorban mekkora mértékben 
állnak rendelkezésükre. Ennek a kérdésnek eredtünk a nyomába.  
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.XWDW£VXQNEDQ�D�NLVJ\HUHNHN�HJ\�E£EM£W«N�Q«]ēL�YROWDN��(J\�£OODWND��PRQGMXN�
egy egér, elbújt négy rejtekhely valamelyike mögé, két barátja, a maci és a kutyus, 
pedig megpróbálták megtalálni. A vizsgálat folyamán a rejtekhelyek számát variáltuk. 
A két barát tippjei mindvégig különböztek, pl. egyikük egy rejtekhelyet nevezett meg, 
D�P£VLN�NHWWēW��� 
 

 
A képen látható példában négy rejtekhelyet találunk. Ezeket jelöli a ház, az autó, 

a mozdony és a hajó. Mivel sem a maci, sem az kutyus nem látták, hogy az egér az 
autó mögé bújt el, pusztán annyit tehetnek, hogy megpróbálják kitalálni, hova 
UHMWē]KHWHWW��$�PDFL�V]HULQW�D]�HJeret a ház mögött, a kutyus szerint az autó vagy a 
mozdony mögött találjuk meg. A két barát tippjeit jelölik a színek -- a maci tippjei 
V¸W«WHEE��D�NXW\XV� WLSSMHL�YLO£JRVDEE�V]¯QĳHN�� (EEHQ�D�KHO\]HWEHQ�D�NXW\XVQDN�YDQ�
igaza, és ez megfelel a feOQēWWHN�D�YDOµV]¯QĳV«JHNUēO�DONRWRWW�HOY£U£VDLQDN�LV�- mivel a 
kutyus két rejtekhelyet is megnevezett, a maci pedig csak egyet, a kutyusnak kétszer 
akkora az esélye arra, hogy az egeret megtalálja.  
  

A fönti példában összesen négy lehetséges rejtekhelyet találunk. A két barát 
ezek közül összesen hármat nevez meg, és a tippjeik nem fednek át: a kutyus más 
helyszíneket nevez meg, mint a maci. A feOQēWWHNQHN�D]�D]� LQWX¯FLµMD��KRJ\�KD� W¸EE�
OHKHWēV«JHW� LV� PHJQHYH]¾QN�� LQN£EE� LJD]XQN� OHV]�� DU£Q\ODJ� HUēV� PDUDG� DWtól 
függetlenül, hogy - ebben a példában - a két barát kevés vagy sok helyszín közül 
Y£ODV]W��«V�KRJ\�D�WLSSMHLN�HOY£JQDN�YDJ\�£WIHGLN�HJ\P£VW��$�NXWDW£VXQNEDQ�U«V]W�YHYē�
3-5 éves gyerekek dolga nehezebb: feOW«WHOH]]¾N��KRJ\�ēN�FVDN�DNNRU�NH]GLN�PXWDWQL�D�
feOQēWWHNWēO�HOY£UW�YLVHONHG«VW��KD�HJ\P£VWµO�MµO�HOY£Oµ�WLSSHNHW�NHOO�¸VV]HKDVRQO¯WDQLXN��
és aránylag kevés lehetséges helyszínt kell mérlegelniük.   
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(OVē�HUHGP«Q\HLQN�DUUD�XWDOQDN��KRJ\�D��-5 éves gyerekek nehéznek találják a 
feladatot. Új vizsgálatainkban ezért arra összpontosítunk, hogy megértsük, ennek mi 
lehet az oka. Hosszabb távon arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kisgyerekek is 
hozzáférnek-e a megismerésnek ahhoz az eszközeihez, amelyek segítségével a 
feOQēWWHN� P«UOHJHOQHN� OHKHWēV«JHNHW� «V� OHKHWV«JHs helyzeteket. A célunk ennek a 
folyamatnak a jobb megértése, amely egyúttal a megismerés és az elvont, 
szimbólumokkal dolgozó, logikus gondolkodás kialakulásának mélyebb megértéséhez 
is hozzájárul. 
 
 
 

 

 
Slow man ʹ ZĄĐǌ�WĠƚĞƌ 

 

 
Hogyan gondolkodnak a kisgyerekek események láncolatáról? Mennyire értik meg, 
KRJ\�PLO\HQ�YLV]RQ\�YDQ�D�O£QFRODW�N¾O¸QE¸]ē�HOHPHL�N¸]¸WW"�0HQQ\LUH�N«SHVHN�H]HNHW�
különválasztani? Ezek a kérdések kulcsfontossággal bírnak a feOQēWWNRUL�� UDFLRQ£OLV�
gondolkodás kialakulásában, de mégis keveset tudunk róluk. 
 

.XWDW£VXQNEDQ�HJ\�HJ\V]HUĳ�J«SHW�PXWDWXQN�D�J\HUHNHNQHN��HJ\�ODEGD�OHJXUXO�
egy rámpán, meglök két másik labdát, ezért ezek is legurulnak, és ledöntenek egy 
WRUQ\RW��0LXW£Q�D�ILDWDO�Q«]ē�O£WWD�H]W�D�MHOHQHWHW��PHJNérdezzük, mit gondol, hogyan 
PĳN¸GLN� D]� HJ«V]�� /HGēOQH� D� WRURQ\�� KD� HJ\� IDOODO� HO]£UQ£QN� PLQGN«W� ODEGD� ¼WM£W"�
/HGēOQH�DNNRU��KD�FVDN�D]�HJ\LN�ODEGD�HO«�HPHOQ«QN�DNDG£O\W"� 
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A feOQēWWHN� V]£P£UD�HJ\«UWHOPĳ�D� Y£ODV]�� D� J\HUHNHN� Y£ODV]DL� D]RQEDQ� VRNDW�

HO£UXOKDWQDN�DUUµO��KRJ\DQ�WDUWM£N�IHMEHQ�D]�LO\HQ�O£QFV]HUĳHQ�¸VV]H£OOµ�HVHP«Q\HNEēO�
álló rendszereket. Kutatásunk folyamatban van, ezért még nem tudunk biztosat 
PRQGDQL� H]HNUēO� D� N«UG«VHNUēO�� D]� D]RQEDQ� EL]WRV�� KRJ\� VRNDW� KR]]£WHKHWQHN�
ahogyan a gyerekek, úgy a feOQēWWHN�JRQGRONRG£V£QDN�MREE�PHJ«UW«V«KH]� 
 
 
 

   

MutEx 
Barbara Pomiechowska &  

Barbu Revencu 
 

 
$�EDE£N�£OWDO£EDQ�HJ\«YHV�NRUXN�N¸U¾O�PRQGM£N�NL�D]�HOVē�V]DYXNDW��(]�HJ\�könnyen 
megragadható bizonyítéka annak, hogy már folyamatban van a nyelvelsajátítás, de 
kutatások alapján sokkal régebben, még az anyaméhben elkezdik tanulni az 
DQ\DQ\HOY¾NHW��KDW�KµQDSRV�NRUUD�SHGLJ�PHJ�LV�«UWHQHN�Q«K£Q\�HJ\V]HUĳ��J\DNRUL�V]µW�
(pl. tej, cumi stb.). Ebben a kutatásban arra voltunk kíváncsiak, hogy egyéves koruk 
N¸U¾O�� DPLNRU� P£U� VRN� W£UJ\� QHY«W� LVPHULN�� PLO\HQ� N¸YHWNH]WHW«VHN� VHJ¯WKHWLN� ēNHW�
DEEDQ��KRJ\�EēY¯WV«N�D�V]µNLQFV¾NHW� 
 

Ha 2-��«YHV�NLVJ\HUHNHNQHN�PXWDWXQN�HJ\�LVPHUēV�«V�HJ\�LVPHUHWOHQ�W£UJ\DW��
S«OG£XO�HJ\�EDQ£QW�«V�HJ\�KDEYHUēW��«V�HJ\�¼M�V]µYDO�XWDOXQN�YDODPHO\LNUH��Ȍ.«UOHN��DGG�
LGH�D�WHJLW�ȋ���D�J\HUHNHN�£OWDO£EDQ�DUUD�MXWQDN��KRJ\�D]�¼M�V]µ�D]�LVPHUHWOHQ�W£UJ\�QHYH��
Ha pedig Ȃ tegyük föl Ȃ csak egy banán van jelen, a gyerekek általában úgy gondolják, 
hogy az ismeretlen szó a gyümölcs valamelyik részét jelöli, nem az egész banánt. A 
gyerekek úgy jutnak erre a következtetésre, hogy feltételezik, hogy a dolgoknak csak 
egy QHYH�YDQ��$PLNRU�V]£PED�YHV]LN��PLQHN�D�QHYH�OHKHW�D�WHJL��NL]£UM£N�D�OHKHWēV«JHN�
közül azokat a tárgyakat, amiknek már tudják a nevét. Vajon hasonló kizárásos 
következtetéseket képesek használni a kisebbek is, akik még épp csak egy-két szót 
tanultak meg kimondani, de megérteni annál többet? 
 

(J\� NRU£EEL� NXWDW£VXQNEDQ� HJ\� V]HPPR]J£VN¸YHWē� N«SHUQ\ē� VHJ¯WV«J«YHO�
YL]VJ£OWXN� H]W� D� OHKHWēV«JHW�� 3£URV£YDO� PXWDWWXQN� EH� ��� KµQDSRVRNQDN� W£UJ\DNDW��
mindig egy olyat, aminek a nevét a többség már megérti ebben a korban (például egy 
ODEG£W��«V�HJ\�RO\DW��DPLUēO�D]�HJ\«YHVHN�MHOOHP]ēHQ�QHP�WXGM£N�P«J��KRJ\�QHYH]]¾N�
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(pl. egy homokórát). A babák ezután egy barátságos hangot hallottak, aki 
PHJV]µO¯WRWWD�ēNHW��«V�PHJN«UGH]WH�WēO¾N��hol van a labda, vagy hol van a lim. Egy új 
V]µ� KDOODW£Q� D� J\HUHNHN� LQN£EE� D]� LVPHUHWOHQ� QHYĳ� W£UJ\DW� Q«]W«N�� YDJ\LV� D� Iönti 
példában a homokórát. Ha viszont egy ismert szót használt a hang, például az labdáról 
kérdezett, akkor inkább a labda felé fordult a kicsik figyelme. 
 

 
 

Amíg a járvány miatt nem tudtunk személyesen kutatásokat végezni, 
megismételtük ezt a kutatást online formában, videóhíváson keresztül is ugyanezzel 
D� NRURV]W£OO\DO�� (EEHQ� D� Y£OWR]DWEDQ� QHP� WXGWXQN� V]HPPR]J£VN¸YHWē� N«SHUQ\ēW�
használni, de más módon így is mérni tudtuk, hogy melyik tárgyra mennyi ideig néznek 
a babák. Az online kutatás ugyanolyan eredményre jutott, mint amit a 
kutatóközpontunkban, személyesen végeztünk: a gyerekek egy új szót inkább 
kapcsolnak egy olyan tárgyhoz, aminek a nevét nem ismerik. Vagyis amikor keresik, a 
N¸UQ\H]HW¾NEēO�PLW� MHO¸OKHW�HJ\�¼MRQQDQ�KDOORWW� V]µ�� YDOµV]¯QĳOHJ� N«SHVHN� NL]£UQL� D�
OHKHWēV«JHN� N¸]¾O� D]RNDW� D� GROJRNDW�� DPLNQHN� D� QHY«W� P£U� PHJWDQXOW£N�� $�
N¸YHWNH]WHW«VL�N«SHVV«JHLN�WHK£W�VHJ¯WLN�ēNHW�DEEDQ��KRJ\�EēY¯WV«N�D�V]µNLQFV¾NHW� 
 
 
 

 

 
DſŬƵƐŽƐ�Θ�KƉŝ�ʹ ^ǌĂďſ��ƐǌƚĞƌ 

 

 
A világot sokszor ellentétpárok segítségével írjuk le: odakint hideg vagy meleg D]�LGē��
egy kiskutya jól vagy éppen rosszul viselkedik. Ezeket az ellentétpárokat kétféleképpen 
értelmezhetjük. Az egyik jelentést egyfajta skála mentén képzelhetjük el, mint például 
HJ\�P«UēV]DODJRW��DPLQ�D�fent és a lent felvehet számtalan pozíciót. A másik jelentés 
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viszont két végpont mentén kép]HOKHWē�HO�� KD�YDODPL� IHQW� YDQ�� DNNRU�QLQFV� OHQW�� KD�
valami lent van, nincs fent. Ebben a vizsgálatban arra voltunk kíváncsiak, hogyan 
értelmezik óvodás gyerekek a fent és a lent ellentétpárt.  
 

Online kutatásunkban a gyerekeknek bemutattuk Mókus Misit, aki nagyon 
V]HUHWL� D]� DOP£W� «V� D]� HUGēEHQ�� I£N� RG¼LEDQ� V]RNRWW� HOUHMWē]QL�� $� J\HUHNHN� ¼J\�
DGKDWWDN� DOP£W� D� UHMWē]N¸Gē�PµNXVQDN�� KRJ\� U£PXWDWWDN� D]� HUGēEHQ� DUUD� D� I£UD��
amelyikben szerintük a kis állat megbújt. Ehhez Mókus Mami üzenetei adtak 
segítséget, például Ȋ)HQW�YDQȋ��Ȋ/HQW�YDQȋ��Ȍ)HQW�QLQFVȋ�vagy Ȍ/HQW�QLQFVȋ. A fákat ábrázoló 
N«SHNHQ�D]�RG¼N��� OHKHWV«JHV� I¾JJēOHJHV�SR]¯FLµEDQ�KHO\H]NHGWHN�HO��$UUD�YROWXQN�
N¯Y£QFVLDN�� KRJ\DQ� Y£ODV]WDQDN� D� J\HUHNHN� HEEHQ� D]� KHO\]HWEHQ�� VN£ODV]HUĳHQ�
(például, ha Mókus MamL�D]W�¾]HQL��ȌFent vanȋ��D��-es, 3-as és 2-es pozíciókra egyaránt 
PXWDWQDN�� YDJ\� Y«JSRQWRNEDQ� �S«OG£XO� D� ȌFent vanȋ� HVHW«Q�PLQGLJ� D� OHJIöOVē�� �-es 
SR]¯FLµW��D�ȌLent vanȋ�KDOODW£Q�D�OHJDOVµ���-es pozíciót választják). 
 

 
 

További kérdésünk volt, KRJ\DQ�Y£ODV]WDQDN�D�U«V]WYHYēN��PLXW£Q�NL]£UWDN�HJ\�
OHKHWēV«JHW��$]�HJ\LN�FVRSRUWXQNEDQ�FVDN�V]µEHOL�VHJ¯WV«J�YROW��0µNXV�0DPL�HO£UXOWD��
KRJ\�ȌFent nincsȋ���P¯J�HJ\�P£VLN�FVRSRUWEDQ�V]µEHOL�«V�YL]X£OLV�VHJ¯WV«JHW�LV�NDSWDN��D�
tipp mellett azt is láthatták a gyerekek, hogy a föOVē�RG¼� O£WKDWµDQ�¾UHV�YROW��P¯J�D�
többi ajtóval volt elfedve). 
 

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy az óvodás gyerekek inkább két 
Y«JSRQW�PHQW«Q� «UWHOPH]W«N� D� IHQW� «V� D� OHQW� V]DYDNDW�� D� ȌFent vanȋ� £OO¯W£V� HVHW«Q�
következetesen a legföOVē��D� ȌLent vanȋ�KDOODW£Q�D� OHJDOVµ�RG¼W�Y£ODV]WRWW£N��7DJDGµ�
mondatok esetén �Ȍ)HQW�QLQFVȋ��Ȍ/HQW�QLQFVȋ) attól függött a gyerekek válasza, hogy csak 
szóbeli vagy képi segítséget is kaptak. Ha kizárólag szóbeli segítség alapján zártak ki 
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egy odút, a gyerekek többségében az ellentétes végpontot választották. Ha viszont 
N«SL�VHJ¯WV«JHW�LV�NDSWDN��Y£ODV]DLN�HJ\HQOēHQ�HORV]ORWWDN�D�K£URP�PDUDG«N�OHKHWV«JHV�
UHMWHNKHO\� N¸]¸WW��0¯J� WHK£W� D]�HOVē�HVHWEHQ�D� J\HUHNHN� OHIRUG¯WM£N� D� Ȍ)HQW� QLQFVȋ-et 
lentre és megkeresik a lenti odút, addig a második esetben kizárják az üres 
UHMWHNKHO\HW�«V�Y«OHWOHQV]HUĳHQ�Y£ODV]WDQDN�D�PDUDG«N�OHKHWēV«JHN�N¸]¾O� 
 

Egy hasonló vizsgálatban annak is utánajártunk, hogy a 2 éves gyerekek, akik a 
Q\HOYIHMOēG«V� HJ\� NH]GHWL� V]DNDV]£EDQ� YDnnak, hogyan kezdik el megtanulni az 
ellentéteket, ebben az esetben a fent és a lent szavakat. Ehhez egy olyan játékot 
WHUYH]W¾QN��DPLEHQ�D�*\XV]L�QHYĳ�Q\XV]LW� OHKHWHWW� U«S£YDO�PHJHWHWQL��$� M£W«N�VRU£Q�
*\XV]L� HJ\� Q«J\HPHOHWHV� K£]� HJ\LN� V]LQWM«Q� UHMWē]¸WW� Hl, de az alábbi mondatok 
HJ\LN«QHN�VHJ¯WV«J«YHO�D]«UW�PHJ¾]HQWH��KRJ\�PHUUH��SO��ȌFent vanȋ��Ȍ/HQW�YDQȋ��Ȍ)HQW�
QLQFVȋ YDJ\�ȌLent nincsȋ��0L�D]W�P«UW¾N��KRJ\�D]�¾]HQHWHNWēO�I¾JJēHQ�PHO\LN�HPHOHWHQ�
keresték a gyerekek Gyuszit.  

 
(Oē]HWHV�HUHGP«Q\HLQN�DODSM£Q�D]W�PRQGKDWMXN��KRJ\�D�fent és lent ellentétpár 

HOVDM£W¯W£V£QDN� NH]GHW«Q� D� J\HUHNHN� D� IHQW� V]µ� MHOHQW«V«W� WDQXOM£N� PHJ� HOēV]¸U��
HasRQOµDQ� D]� LGēVHEE� J\HUHNHNKH]�� D� IHQWHW� KDMODPRVDN� D� OHJIHOVē� HPHOHWKH]�
W£UV¯WDQL�� (]]HO� V]HPEHQ�D� ȌLent vanȋ� HVHW«EHQ� Y«OHWOHQV]HUĳHQ� Y£ODV]WRWWDN� D�Q«J\�
HPHOHW�N¸]¾O��$�WDJDGµ�PRQGDWRNQ£O�V]LQW«Q�W¸EEQ\LUH�Y«OHWOHQV]HUĳHQ�Y£ODV]WRWWDN�D�
kétévesek. 
 

A továbbiakban arra leszünk kíváncsiak, milyen összefüggés van a tagadás 
megértése és az ellentétpárok értelmezése között. Vajon a nem szó magabiztos 
megértése segíti-e a gyerekeket abban, hogy beazonosítsák a lentet a fent 
HOOHQW«WHN«QW��S«OG£XO�PLQW�ȌQHP�IHQWȋ��«V�PHJWDQXOM£N�MHOHQW«V«W" 



   
 

   
 

39 

 

 
 

   

 

Memory update  
^ǌĂďſ��ƐǌƚĞƌ�Θ�dĠŐůĄƐ��ƌŶƅ 

 
 
 
0LQ«O� W¸EE� HOHPHW� W£UROXQN� D� PHPµUL£QNEDQ�� DQQ£O� QDJ\REE� HUēIHV]¯W«VW� LJ«Q\HO�
annak az elkerülése, hogy a tárolt adatok összekuszálódjanak. Gyakori, hogy ilyenkor 
HJ\HV�HOHPHNHW�HOIHOHMW¾QN�YDJ\�D]�LGēUHQGL�VRUUHQGM¾N�IöOFVHU«OēGLN��&VDNQHP�¸WYHQ�
éve mutatW£N�NL�HOēV]¸U� IHOQēWWHNQ«O��KRJ\�D�PHPµULD� WHUKHO«VH�HJ\¾WW� M£U�D�SXSLOOD�
£WP«UēM«QHN�Y£OWR]£V£YDO��PLQ«O�QHKH]HEE�D�PHPµUL£EDQ�YDOµ�W£URO£V��DQQ£O�W£JDEE�
a pupilla.  
 
 Korábbi vizsgálatunkban ugyanezt az összefüggést tanulmányoztuk 12-14 hónapos 
kisbabáknál. Kísérletünkben a kisbabáknak egy sor videóanimációt mutattunk és 
N¸]EHQ� D� SXSLOO£MXN� £WP«UēM«UēO� J\ĳMW¸WW¾QN� DGDWRNDW� HJ\� V]HPPR]J£VN¸YHWē� J«S�
VHJ¯WV«J«YHO��$�EDE£N�D]W�O£WW£N��KRJ\�HJ\P£VW�N¸YHWēHQ�K£URP�LVPHUēV�W£UJ\�PHJ\�
EH�HJ\�SDUDY£Q�P¸J«�«V�WĳQLN�HO�D�V]HP¾N�HOēO��HJ\� ODEGD��HJ\�DXWµ�«V�HJ\�WHOHIRQ��
Feltételeztük, hogy a babák megpróbálják az emlékezetükben tartani a paraván 
P¸J¸WW� HOWĳQē� W£UJ\DNDW�� 0LQGHQ� HJ\HV� W£UJ\� HOUHMWē]«V«W� N¸YHWēHQ� PHJP«UW¾N� D�
SXSLOOD� £WP«UēM«W�� $� SXSLOOD� Y£OWR]£V£EDQ� WDOált mintázat nagyon hasonlított a 
IHOQēWWHNQ«O�GRNXPHQW£OW� MHOHQV«JKH]��PLQ«O� W¸EE� W£UJ\� NHU¾OW�EH�D�SDUDY£Q�P¸J«��
DQQ£O�QDJ\REEUD�QēWW�D�SXSLOOD�£WP«UēMH��DPL�DUUD�XWDO��KRJ\�D�NRU£EEDQ�IHOQēWWHNQ«O�
OH¯UW� MHOHQV«J�P£U� FVHFVHPēNRUEDQ� LV� MHOHQ� YDQ�� $PLNRU� Sedig a tárgyak egyesével 
HOēM¸WWHN�� IRNR]DWRV� SXSLOODP«UHW-csökkenést láttunk a kicsiknél: amikor egy 
LQIRUP£FLµ�HOYHV]WHWWH�D�MHOHQWēV«J«W��D�EDE£N�W¸U¸OW«N�D]W�D]�HPO«NH]HW¾NEēO� 
 
 Újabb vizsgálatunkban arról szerettünk volna többet megtudni, hogy már az emlékek 
HOUDNW£UR]£VDNRU� LV�ȌY£ORJDWQDNȋ-e a babák a környezetükben látott elemek közül. A 
NXWDW£V� IēV]HUHSOēL� PRVW� LV� D]� DXWµ�� D� WHOHIRQ� «V� D� ODEGD� YROWDN�� DNLN� HJ\HV«YHO�
HOLQGXOWDN�D�N«SHUQ\ē�N¸]HS«Q�O£WKDWµ�UHMWHNKHO\�IHO«�Ȃ GH�PRVW�HOēIRUGXOW��KRJ\�QHm 
mind a három bújt el a paraván mögött: az egyik játék félúton visszafordult, és 
HOKDJ\WD� D� WHUHSHW�� YDJ\LV� QHPFVDN� HOWĳQW� V]HP� HOēO�� GH�P«J� D]W� VHP� WXGKDWW£N� D�
Q«]ēN�� KRY£� NHU¾OW�� $�P£VLN� N«W� M£W«N�E¼YµKHO\H� WRY£EEUD� LV� LVPHUW� YROW�� D�SDUDY£Q�
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takarta el ēNHW��DP¯J�S£U�P£VRGSHUF�P¼OYD�HOē�QHP�M¸WWHN��9DMRQ�LO\HQ�KHO\]HWEHQ�¼J\�
gondolják a babák, hogy minden tárgyra érdemes emlékezni, vagy a visszaforduló 
W£UJ\DW�D�PHPµUL£MXNEDQ�VHP�ēU]LN��KD�QHP�WXGM£N�N¸YHWQL�W¸EE«�D�KROO«W«W"�$�EDE£N�
pupillaméretének válWR]£VD� HUUēO� LV� VRNDW� HO£UXOKDW�� GH� D]� DGDWJ\ĳMW«V� P«J�
folyamatban van. 
 
 
 

 

 
Identity ʹ Maayan Stavans 

 

 
Ahhoz, hogy nyomon tudjuk követni a társas kapcsolatokat, fel kell ismernünk 
XJ\DQD]RNDW�D�V]HP«O\HNHW�N¾O¸QE¸]ē�KHO\]HWHNEHQ��.«SHVHN�HUUH�D�babák? Vannak-
e olyan konkrét viselkedések, amik segítenek a babáknak emlékezni másokra 
hosszabb távon is? Inkább emlékeznek-e például a babák két személyre, ha az egyikük 
HUēIHV]¯W«VW� WHWW�� KRJ\� VHJ¯WVHQ�D�P£VLNQDN� �DGRWW���PLQW�KD�D]«UW� WHWW� YDODPLW�� KRJy 
saját magának szerezzen valamit (elvett)? Hogy ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, 
U¸YLG�MHOHQHWHNHW�PXWDWWXQN�EH�D�EDE£NQDN�N«W�E£EXYDO�«V�HJ\�«S¯WēNRFN£YDO��$�EDE£N�
egyik csoportja azt látta, hogy az egyik bábu odaadta a másiknak a kockát, a babák 
másik csoportja pedig azt, hogy az egyik bábu elvette a kockát a másiktól. 
 

 
 

(]XW£Q�D�EDE£NDW�HJ\�DV]WDO�IHO«�IRUG¯WRWWXN��«V�HOOHQēUL]W¾N��KRJ\�HPO«NH]QHN-
H� H]HNUH� D� E£EXNUD�� $� N¯V«UOHWYH]HWē� D� N«W� E£EXW� HJ\� GRER]� WHWHM«UH� WHWWH�� PDMG�
HOUHMWHWWH�ēNHW�D�GRERz belsejében. Ezután a babák kereshettek a dobozban. A próbák 
HJ\LN�W¯SXV£EDQ�PHJWDO£OKDWW£N�PLQGN«W�LVPHUēV�E£EXW��$�SUµE£N�P£VLN�Y£OWR]DW£EDQ�
YLV]RQW�D]�HJ\LN�E£EX�UHMW«VNRU�HJ\�WLWRN]VHEEH�NHU¾OW��«V�D�EDE£N�HJ\�LVPHUēV�«V�HJ\�
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új bábut találhattak a dobR]EDQ��5¸YLG� LGHLJ�PHJQ«]HJHWKHWW«N�D]�HOēYHWW�E£EXNDW��
majd ismét kereshettek a dobozban. Arra voltunk kíváncsiak, hogy észrevették-e a 
második helyzetben, hogy az egyik bábu nem azonos egyik korábban látott 
V]HUHSOēYHO� VHP�� DPLEēO� DUUD� N¸YHWNH]WHWKHWWHN� KRJ\� D]� HJ\LN� LVPHUēV� E£EX�P«J�
mindig ott van elrejtve, vagyis érdemes tovább keresni. Azt mértük, mennyi ideig 
keresnek a babák a dobozban.  
 

Eredményeink azt mutatják, hogy azok a babák, akik azt látták, hogy az egyik 
bábu átad egy kockát egy másiknak (segít), mindkét bábura emlékeztek és észrevették, 
DPLNRU�D�KHO\¾NEH�HJ\�P£VLN�E£EX�NHU¾OW��P¯J�DNLN�D]W�O£WW£N��KRJ\�D]�HJ\LN�V]HUHSOē�
HOYHV]�YDODPLW�D�P£VLNWµO��¼J\�WĳQLN��HJ\LN�E£EXUD�VHP�HPO«NH]WHN��XJ\DQDQQ\L�LGHLJ�
kerestek a dobozban, akár új volt az egyik talált bábu, akár nem. Ha azonban már az 
HPO«NH]HWL�WHV]W�HOēWW�OHFVHU«OW¾N�YDODPHO\LN�E£EXW��D�EDE£N�QHP�PXWDWW£N�MHO«W�DQQDN��
KRJ\�HPO«NH]Q«QHN�DUUD�D�V]HUHSOēUH��DNL�DGRWW�D�P£VLNQDN��/HKHWV«JHV��KRJ\�H]�D]«UW�
van, mert az adás (segítés), azt sugaOOMD��KRJ\�D�N«W�V]HUHSOē�N¸]¸WW�YDODPLO\HQ�KRVV]¼�
távú társas kapcsolat van (ami megmagyarázná, miért tesz az egyikük olyat, ami neki 
akkor épp csak költséggel jár, nyilvánvaló nyereséggel nem), így érdemes rájuk párban 
emlékezni. 
 
 
 

 

 
Chase ʹ Liza Vorobyova 

 

 
$]� HPEHUL� HJ\¾WWPĳN¸G«V� HJ\LN� VDURNSRQWMD� D]� HUēIRUU£VRN� PHJRV]W£VD�� $�
IHOQēWWHNQHN� V]LO£UG� HON«S]HO«VHLN� YDQQDN� DUUµO�� KRJ\� PLNRU� «V� KRJ\DQ� NHOOHQH�
osztozni. Az egyik legfontosabb szempont, hogy mások hozzájárultak-e a közös 
HUēIHV]¯Wésekhez és így joguk van-H� D]� HUHGP«Q\HNEēO� LV� U«V]HVHGQL�� (EEHQ� D�
NXWDW£VEDQ� DUUµO� V]HUHWW¾QN� YROQD� W¸EEHW�PHJWXGQL�� KRJ\� D� IHMOēG«V� VRU£Q� KRJ\DQ�
MHOHQLN�PHJ� H]� D]� HOY�� N¸]HOHEEUēO�� KRJ\� ��� KµQDSRV� EDE£NQDN� LV� YDQQDN-e már a 
IHOQēWWHNKH]�KDVRQOµ�HOY£U£VDLk az osztozással kapcsolatban.  
 

A kutatás korábbi változataiban már kaptunk erre utaló eredményeket. Ehhez 
az úgynevezett elvárás-PHJV]HJ«VL� HOM£U£VW� KDV]Q£OWXN�� (]� ¼J\� PĳN¸GLN�� KRJ\�
PXWDWXQN� D� EDE£NQDN� Q«K£Q\� EHYH]HWē� MHOHQHWHW�� KRJ\� PHJLVPHUM«N� D� KHO\]Htet, 
amivel kapcsolatban kíváncsiak vagyunk az elképzeléseikre (ezt familiarizációnak 
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QHYH]]¾N��� PDMG� D� WHV]WU«V]QHN� QHYH]HWW� I£]LVEDQ� D� KHO\]HW� N¾O¸QE¸]ē� NLPHQHWHLW�
mutatjuk be nekik, hogy megtudjuk, melyik mennyi ideig köti le a figyelmüket. Ezeket 
az idēWDUWDPRNDW� N«VēEE� ¸VV]HKDVRQO¯WMXN�� KD� YDODPHO\LN� NLPHQHWHW� D� EDE£N�
N¸YHWNH]HWHVHQ�KRVV]DEE�LGHLJ�Q«]W«N��D]�D]W�MHOHQWL��KRJ\�YDOµV]¯QĳOHJ�PHJOHSēQHN�
találták, megszegte az elvárásaikat. 
 

(UHGP«Q\HLQN�DODSM£Q�KD�D�EDE£N�D]W�O£WW£N��KRJ\�N«W�V]HUHSOē�HJ\¾WWPĳN¸GLN�
egy zsákmány megszerzésében, a sikeres akció végén a babák arra számítanak, hogy 
RV]WR]QL� IRJQDN� UDMWD�� HJ\¾WW� HV]LN� PHJ�� 8J\DQDNNRU� KD� N«W� V]HUHSOē� YHUVHQJ� D�
]V£NP£Q\� PHJV]HU]«V««UW�� «SS� HQQHN� D]� HOOHQNH]ēM«W� O£WMXN�� D� EDE£N� LO\HQNRU�
PHJOHSēGQHN, ha osztoznak a karakterek. Vagyis a babák feOLVPHUQHN� N«W� DODSYHWē�
fontosságú interakciót mások között Ȃ D]� HJ\¾WWPĳN¸G«VW� «V� D� YHUVHQJ«VW� -, és 
N¾O¸QE¸]ē�N¸YHWNH]P«Q\HNHW�NDSFVROQDN�KR]]£MXN��PHJRV]W£VW�YDJ\�DQQDN�KL£Q\£W�� 
 

A kutatás legújabb változatában arra voltunk kíváncsiak, hogy a babáknak van-
H� YDODPLO\HQ� DODSYHWē� HOY£U£VXN� D]� RV]WR]£VVDO� NDSFVRODWEDQ�� KD� N«W� V]HUHSOē�
kapcsolatáról nincs információjuk. Egyes korábbi kutatási eredmények arra utalnak, 
hogy a babáknak van például elvárásuk az egyenlēV«JUēO��S«OG£XO�D]W�Y£UM£N��KRJ\�KD�
YDODNLQHN� YDQQDN� V¾WLMHL�� HJ\HQOēHQ� IRJ� EHOēO¾N� DGQL� N«W� P£VLN� V]HP«O\QHN�� «V�
PHJOHSēGQHN��KD�QHP�H]�W¸UW«QLN� 
 

Hogy kiderítsük, az általunk bemutatott helyzetben is van-e a babáknak 
KDVRQOµ� HOY£U£VXN� D]� HJ\HQOē� RV]WR]£VUµO�� H]¼WWDO� HJ\� RO\DQ� MHOHQHWVRUW�PXWDWWXQN�
QHNLN��DPLNEHQ�HJ\�V]HUHSOē�HJ\HG¾O�¾OG¸]WH�D�]V£NP£Q\£W��VHP�HJ\¾WWPĳN¸G«V��VHP�
versengés nem volt. A WHV]WI£]LVEDQ� D� V]HUHSOē� YDJ\� RV]WR]RWW� YDODNL� P£VVDO� D�
megszerzett táplálékon, vagy nem.  
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Az eredmények alapján ezzel kapcsolatban a babáknak nem volt konkrét 

Y£UDNR]£VXN�� D� N«W� HVHP«Q\W¯SXVW� N¸U¾OEHO¾O� XJ\DQDQQ\L� LGHLJ� Q«]W«N�� (EEēO� DUUD�
következtetünk, hogy a babáknak szükségük van információra két személy 
YLV]RQ\£UµO�� LOOHWYH� DUUµO�� KRJ\� HJ\¾WWPĳN¸GWHN-e egy közös cél érdekében, hogy 
elvárásokat alakítsanak ki az osztozással kapcsolatban. 
 

Együttvéve ezek az eredmények a babák korai fogékonyságát mutatják a társas 
interakciók megértésére, illetve a képességüket arra, hogy a már látott interakciók 
DODSM£Q� HOēUH� WXGM£N� MHOH]QL�� KRJ\� D� M¸YēEHQ� KRJ\DQ� IRJQDN� HJ\P£VVDO� P£VRN�
YLVHONHGQL��(]�PHJHUēV¯WL�D]W�D]�HON«S]HO«VW��KRJ\�D�EDE£N�P£U�D�IHMOēG«V�HJ«V]HQ�NRUDL�
szakaszában készek a társas világ és mások viselkedésének megértésére. 
 
 
 

 

 
False memento ʹ Marno Hanna 

 

 
Ebben a kutatásban azt vizsgáltuk, hogy 3-4 éves gyermekek képesek-e megérteni, 
hogy más emberek más és más elképzeléssel rendelkezhetnek a valóságról. A 
vizsgálat során egy rövid jelenetet játszottunk el nekik egy bábszínház segítségével. A 
IēV]HUHSOēQN��Sára a történet során kap egy gyémántcsillagot születésnapjára, amit 
eltesz két egyforma doboz közül az egyikbe. $� IHMOēG«VSV]LFKROµJLD� HJ\LN�
klasszikusának számító Sally-Anne tesztben, ami ugyanezt a képességet méri, úgy 
folytatódna D�W¸UW«QHW��KRJ\�6£UD�HOPHJ\��D�W£YROO«W«EHQ�SHGLJ�D�EDU£WQēMH�£WWHV]L�D�
játékát egy másik dobozba.  
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Mi egy fontos újítást vittünk ebbe a történetbe. Sára egy kis pálcikát helyez el 
annak a doboznak a tetejére, amibe az ajándékát rejtette, KRJ\�N«VēEE�LV�PHJWDO£OMD�
majd a gyémántcsillagot, és csak ezután hagyja el a színpadot. Ekkor viszont a huncut 
$QQD�� DNL� D� V]¯QSDG� V]«O«UēO� ILJ\elte, mit csinált Sári, kitalálja, hogy meg szeretné 
WU«I£OQL� ēW�� (]W� SHGLJ� ¼J\� WHV]L�� KRJ\� D� NLV� S£OFLN£W�� DPLW� 6£UD� HPO«NH]WHWēQHN�
otthagyott, átteszi a másik, üres doboz tetejére, majd ismét leül a színpad szélén. 
Ezután Sára ismét színre lép, és feltesszük D�J\HUHNHNQHN�D�N«UG«VW�� Ȇ9DMRQ�PLW�KLV]�
6£UL��PHO\LN�GRER]EDQ�YDQ�D�J\«P£QWFVLOODJ"ȇ�� 

 

 
  
 

A háromévesek többsége a klasszikus tesztben (amiben magát a játékot helyezi 
át Anna) azt válaszolja, hogy Sára azon a helyen keresi majd a játékát, ahol valóban 
van, nem pedig ott, ahol utoljára látta Ȃ mintha a gyerekek nem tudnák elkülöníteni 
6£UD�Q«]ēSRQWM£W�D�VDM£Wjuktól. �J\�JRQGROWXN��D]�HPO«NH]WHWē�S£OFLND�EHYH]HW«VH�VHJ¯W�
a gyerekeknek átlátQL��KRJ\�6£U£QDN�W«YHV�Y«OHNHG«VH�YDQ�D�KHO\]HWUēO��KD�lemaradt az 
£WKHO\H]«VUēO, hiszen a pálcika szerepe éppen az, hogy segítsen Sárának eligazodni. 
Ebben a változatban már a háromévesek fele úgy válaszolt, hogy Sára az üres 
dobozban fogja majd keresni a gyémántcsillagot, vagyis kevésbé mosták össze a saját 
tudásukat a másik személy tudásával.  
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sĄůƚŽǌĄƐŽŬ�Ă�ůĂďŽƌďĂŶ 
 

 

Gratulálunk Liza Vorobyovának, aki idén megszerezte a 
doktori címét! 

 

Maja Blesic doktori hallgatónk idén NH]GWH� PHJ� HOVē�
kutatását a Babalaborban. Azt tanulmányozza, hogy hogyan 
dolgozzák fel a babák az összetett vizuális jeleneteket, 
KRJ\DQ� NDWHJRUL]£OM£N� H]HNHW� «V� KRJ\DQ� YLV]LN� £W� D� EHOēO¾N�
megszerzett tudást új helyzetekre. 

 

Maria Mavridaki is idén csatlakozott a Babalaborhoz mint 
GRNWRUL� KDOOJDWµ�� (OVēVRUEDQ� D� EDE£N� LQIRUP£FLµNHUHVē�
stratégiáival foglalkozik, illetve azzal, hogy hogyan 
befolyásolja ez a más személyekkel való kommunikációjukat. 

 

Kerschner Dorka, aki az ELTE-n végzett pszichológusként, 
kutatási asszisztensként csatlakozott a csapatunkhoz. 

 

Széplaki-.¸OOēG�%RUL�U¸YLG�V]¾QHW�XW£Q�LVP«W�Q£OXQN�GROJR]LN�
kutatási asszisztensként. 

 

Sugár Timi is kutatási asszisztensként segíti a Babalabor 
munkáját. Timi számítógépes és kognitív idegtudományt 
tanult a BME-n. 

 
  



   
 

   
 

46 

 
 
 

sĄƌƵŶŬ�ƐǌĞƌĞƚĞƚƚĞů�ŵŝŶĚĞŶŬŝƚ�ϮϬϮϮ-ben is! 
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