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1. Bevezetés 

Mi által érezzük azt, hogy a testünk hozzánk tartozik? Amikor a kezünkre nézünk 

vagy megérintjük azt, miért érezzük minden kétséget kizáróan, hogy az a testünk 

része? Az ehhez hasonló kérdésekre évszázadok óta keresi a választ a filozófia és a 

pszichológia tudománya. A Gumikéz Illúziót (GKI) - egy Botvinick és Cohen által 

felfedezett kísérletes modell - lehetővé teszi a testészlelés befolyásolását kontrollált 

körülmények között. Röviden: az illúzió kiváltása során a résztvevő egyik keze a 

„leválasztásra” kerül (pl. egy paraván segítségével), majd egy valósághű gumikezet 

helyezünk a törzse elé. A vizsgálatvezető két ecset használatával ütögetni kezdi 

szinkronban a gumikezet és a letakart kezet. Rövid időn belül (~10-15 mp.) az 

emberek többsége úgy érzi, hogy a gumikéz hozzá tartozik. A „klasszikus” GKI 

feltalálása óta számos új változatot fedeztek fel. A sok közül az egyik a 

Láthatatlankéz Illúzió (LKI), amely Guterstam és kollégái nevéhez fűződik. 

Bebizonyították, hogy rövid ingerlés után a gumikéz nélkül is kiváltható az élmény, mi 

szerint az asztalon elhelyezkedő „láthatatlan kéz” a vizsgálati személyhez tartozik. A 

LKI kiváltásához a kísérletvezető szinkronban ütögeti a résztvevő eltakart kezét 

(hasonlóan a GKI-hoz) és a résztvevő előtt lévő üres teret. Objektív mérések és 

szubjektív beszámolók alapján kijelenthető, hogy LKI során a vizsgálati személyek 

úgy érzik, mintha lenne egy saját láthatatlan kezük. 

 A GKI és a LKI szubjektív megélése kérdőívekkel mérhető, melyek elsősorban 

a test megváltozott észlelésével kapcsolatban fogalmaznak meg állításokat (pl. „Úgy 

tűnt, mintha éreztem volna az ecset érintését a műkézen azon a ponton, ahol az 

ecset hozzáért”). A legelterjedtebb objektív mérőeszköznek a proprioceptív 

elsodródás bizonyul, ami megmutatja, hogy a saját kéz pozíciójának érzékelése 

milyen mértékben „sodródott” el a gumikéz irányába. 

 A dolgozatomban két fontos kérdés megválaszolását tűztem ki célul: 

I. A LKI – ami a GKI egy redukált változatának tekinthető – felerősíthető-e közömbös 

hangingerekkel, melyeket a vizuo-taktilis ingerlés során prezentálunk? 

II. A proprioceptív elsodródás és a GKI kérdőív alapján milyen lélektani változók (pl. 

temperamentumfaktorok) hozhatók kapcsolatba az illúzióval? 
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2. Hangingerek hatása a proprioceptív elsodródásra LKI-ban 

A kutatócsoportunk által végzett elővizsgálat során azt találtuk, hogy a proprioceptív 

elsodródás és a szubjektív értékelések alapján a résztvevők LKI során általában 

gyengébb illúziót élnek át, mint GKI-ban. Ezért elhatároztuk, hogy egy 

kondicionálásos paradigma által ritmikus metronóm hangot társítunk a gumikéz 

látványához. Hipotézisünk alapján a kondicionálás után a LKI során prezentált 

metronóm hangok képesek csökkenteni a gumikéz hiányából fakadó illúzióredukciós 

hatást, tehát a kondicionálás után az LKI erősebb lesz, mint a kondicionálás előtt. Az 

eredményeink nem igazolták az elvárásainkat, de egy meglepő jelenségre lettünk 

figyelmesek: a hangingerek a kondicionálástól függetlenül felerősítették a 

proprioceptív elsodródás mértékét. A nem várt eredmények miatt egy újabb kísérletet 

végeztünk, melynek a kísérleti elrendezése hasonló volt az előzőhöz. A második 

vizsgálatban a kondicionálásos szakaszt egy egyszerű GKI szakasz váltotta fel, 

melyben a vizuo-taktilis ingerlés nem párosult hangingerekkel.  

3. Módszerek 

Huszonhat egyetemi hallgató vett részt mindkét kísérletben. A résztvevőknek nem 

volt korábbi tapasztalata a GKI-val és nem voltak beavatva a vizsgálat 

célkitűzéseibe.  

 A kondicionálás előtti és utáni szakasz is (LKI) egy „hang” és egy „hangtalan” 

kondíciót tartalmazott.  A „hang” kondícióban a részvevők ritmikus metronóm hangot 

hallottak egy fülhallgatón keresztül szinkronban a vizuo-taktilis ingerléssel 

(~ecseteléssel). A metronóm hangok rövid, ütés-szerű hangok voltak (időtartam: 120 

ms, legmagasabb hangfrekvencia: 1.2 kHz). A „hangtalan” kondícióban nem 

használtunk hangingereket. A „hang” és a „hangtalan” kondíciók sorrendjét 

változtattuk kondicionálás előtti és utáni szakaszban is. A kondicionálási szakaszban 

a klasszikus GKI paradigmát használtuk, és a „hang” kondícióhoz hasonlóan 

metronóm hangokat társítottunk a vizuo-taktilis ingerléshez. A második kísérlet - 

hasonlóan az elsőhöz - három szakaszból állt: GKI előtti, GKI és GKI utáni 

szakaszokból, a GKI szakaszban nem társítottunk hangingereket az ingerléshez. 

 Az illúzió erősségének mérésére egy 4 tételes kérdőívet és a proprioceptív 

elsodródás mértékét használtuk. 
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4. Eredmények 

A kérdőívekből nyert adatok alapján pár perces GKI élmény elegendő ahhoz, hogy a 

soron következő LKI élénkségét felerősítse. 

 A két kísérlet kombinált elemzése minden kétséget kizáróan bebizonyította, 

hogy az ingerlés során prezentál auditoros ingerek felerősítik a LKI-t. 

5. Konklúzió 

Az első kutatásunkban nem sikerült igazolnunk a kondicionálás erősítő hatására 

vonatkozó hipotézisünket, de mégis releváns eredményekkel járultunk hozzá a testi 

tudatosság szakirodalmához. A leglényegesebb, hogy a ritmikus vizuo-taktilis 

ingerléssel szinkronban bemutatott hangingerek, befolyásolhatják a vizuo-taktilis 

integrációt. A komplex multimodális integrációs jelenség megértéséhez azonban 

további kutatások szükségesek.  

 További fontos eredmény, hogy a proprioceptív rekalibráció növekszik az idő 

folyamán a GKI-ban, és a GKI hosszabb kiváltásának jelentős utóhatása lehet a 

propriocepcióra.  

 Legvégül az eredményeink szerint a GKI pár perces átélése jelentősen 

felerősítheti az utána átélt LKI élénkségét.    

6. Temperamentum és pszichopatológiai hajlamosság GKI-ra 

A kutatásunk célja a pszichopatológiai vulnerabilitás, a Cloninger-féle karakter és 

temperamentum faktorok és a GKI kapcsolatának vizsgálata volt. A pszichopatológiai 

vulnerabilitás, kiváltképp a schizophrenia, hallucinációs élmények, szorongás és az 

interperszonális szenzitivitás egyaránt kapcsolatba hozható a GKI során átélt élmény 

intenzitásával egészséges és beteg mintán egyaránt. 

  A fent említett korábbi eredmények alapján azt feltételeztük, hogy a szelf és a 

másik differenciálásával kapcsolatos képességek, és az ebből fakadó 

pszichopatológiai vulnerabilitás élénkebb illúzióval társul.  

7. Módszerek 

Negyvennyolc (20 férfi és 28 nő) egészséges egyetemi hallgató vett részt a 

kutatásban. 
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 Három kondíciót használtunk: 1. tesztelés előtti baseline kondíció, amikor csak 

proprioceptív sodródást mértünk, 2. illúzió kondíció (szinkron vizuo-taktilis ingerlés) 

és 3. kontroll kondíció (aszinkron vizuo-taktilis ingerlés).  

 Az illúzió élményének „erősségét” 4 tételes kérdőívvel, a testészlelés 

változását proprioceptív elsodródás segítségével mértük. A temperamentumfaktorok 

és a pszichopatológiai vulnerabilitást TCI-R és SCL-90-R kérdőívek segítségével 

mértük. 

8. Eredmények 

Eredményeink alapján a proprioceptív sodródás pozitívan korrelált az TCI-R 

Élménykeresés faktorával és negatívan korrelált az Ártalomkerülés faktorral. 

 A GKI kérdőívvel mért magas pontszámok szintén magas Élménykereséssel 

és alacsony Ártalomkerüléssel jártak együtt. Ezen felül pozitív korrelációt kaptunk az 

SCL-90-R kérdőív Interperszonális szenzitivitás, Paranoid ideációk és 

Pszichoticizmus szubskálákkal. 

9. Konklúzió 

Eredményeink alapján a GKI szoros összefüggésben állt egyes 

temperamentumfaktorokkal (TCI-R) és pszichiátriai tünetekkel (SCL-90-R). Ezen 

összefüggések alapján a GKI paradigma jó lehetőséget biztosít a testi határok 

tanulmányozására egészséges és beteg populációban egyaránt. 
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Első szerző 

20. Neuroimaging Workshop, Pécs, Magyarország 19-20 április 2013 

A gumikéz illúzió és kérgi aktivitás 

Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 

Budapest, Magyarország 5-7 június 2013 

A gumikéz illúzió indukciója során aktív ideghálózatok: fMRI vizsgálat 

Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 

Marosvásárhely, Románia 15-17 május 2014 

Fantom kéz és műkéz kondicionálása: a testi integritás és a gumikéz illúzió egy 

újabb példája 
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11th Alps-Adria Psychology Conference, Pécs, Magyarország 18-20 szeptember 

2014 

Sound-induced proprioceptive changes in the invisible hand illusion 

 

Társszerző 

First World Congress on Personality, Stellenbosch, Dél Afrikai Köztársaság 19-23 

március 2013 

Role of personality factors in the induction of Rubber Hand Illusion 

Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 

Budapest, Magyarország 5-7 június 2013 

A Gumikéz Illúzió: teória és eljárási mód 

Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 

Marosvásárhely, Románia 15-17 május 2014 

A gumikéz illúzióra való érzékenységgel összefüggő temperamentum 

sajátosságok és pszichopatológiai szindrómák 

19th ESCOP, Paphos, Ciprus 17-20 szeptember 2015 

Can bodily self-perception be modified by auditory signals? Sound-induced 

proprioceptive drift in the invisible hand illusion 
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Időészlelésünk változatossága: az impulzív viselkedés hatásai 
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Az időészlelésünk változatossága: az impulzivitás hatása az időészlelésre 

30th OTDK, Kecskemét, Magyarország 7-9 április 2011 

Az időészlelésünk változatossága: az impulzivitás hatása az időészlelésre 
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április 2011 

Az impulzív idő: az időészlelés és az impulzivitás kapcsolata 

11th Magatartástudományi Napok, Gödöllő, Magyarország 28-29 június 2011 

Mentális fáradtság és a megosztott figyelem 
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Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társaságának XXXV. Vándorgyűlése, Debrecen 22-24 

november 2012 

D-vitamin hatása a kognitív funkciókra  
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Iron deposition in subcortical nuclei and Intelligence in young adults  
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összehasonlító vizsgálata 

12th Magatartástudományi Napok, Szeged, Magyarország 14-15 június 2012 

Az időészlelés neuropszichológiája 

10th Alps Adria Psychology Conference, Lignano, Olaszország 27-29 szeptember 

2012 

The impact of the modification of body image on pain perception 

Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társaságának XXXV. Vándorgyűlése, Debrecen, 

Magyarország 22-24 november 2012 

Az alexitímia és D-vitamin kapcsolata 

Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társaságának XXXV. Vándorgyűlése, Debrecen, 

Magyarország 22-24 november 2012 

D-vitamin és az egészséges agyszerkezet – kvantitatív MR vizsgálatok 

20. Neuroimaging Workshop, Pécs, Magyarország 19-20 április 2013 

Strukturális agyi elváltozások internetfüggőségben (előtanulmány) 

20. Neuroimaging Workshop, Pécs, Magyarország 19-20 április 2013 

Az intrakraniális térfogat és a 25(OH)D szint közötti összefüggés vizsgálata 

fiatal nőkben 

20. Neuroimaging Workshop, Pécs, Magyarország 19-20 április 2013 
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Nemek közti különbség a hippokampusz térfogatában 

Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 

Budapest, Magyarország 5-7 június 2013 

A gumikéz illúzió hatása a fájdalom-észlelésre 
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