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Bevezetés
„Légy nyitott a változásra, de értékeidet soha ne add fel!”
XIV. Dalai Láma

A kognitív pszichológiában nagy érdeklődés övezi a különböző, dolgozatom témáját is
felölelő érzelemszabályozási folyamatokat. Bizonyos kutatók az érzelemszabályozás
alatt az érzelmek intenzitásának, gyakoriságának és időtartamának egyéni különbségeit
értik. Egy további elképzelés az érzelmi regulációt, mint az érzelmi reakciók
módosítását említi, melyek olyan megküzdési folyamatok, amelyek csökkentik vagy
növelik az élmény intenzitását (Oatley és Jenkins, 2001). Az érzelmi világ ily módon
mutatkozó összetettségének, bonyolultságának és éppen ezáltal kapott szépségének
vizsgálata végigkíséri szakmai érdeklődésemet. Az érzelemszabályozás sokrétű
megközelítési módjai mind egyetértenek abban, hogy fontos adaptív funkciót töltenek
be az ember hétköznapi életében. A Pécsi Tudományegyetem másodéves pszichológus
hallgatójaként e tényezők motiváltak arra, hogy műhelymunkám keretén belül az
érzelemszabályozás folyamatával foglalkozzak. Dr. Deák Anita inspiráló ötleteinek és a
kezdetben tudomány iránt mutatott félénkségem feloldásának segítségével felfedeztem
az affektív idegtudomány és a buddhizmus impulzív találkozását. A buddhisták által
felkínált meditációs gyakorlatok az agy neuroplaszticitása révén képes fejleszteni az
ember azon képességét, hogy átalakítsa saját érzelmeit és viselkedését. Ez a rendkívüli
eredmény tovább fokozta érdeklődésemet az érzelmek és az idegrendszer kapcsolatát
illetően. Így vált lehetővé számomra, hogy 2010 tavaszán csatlakozzak a Pszichológia
Intézetben működő Dr. Deák Anita által vezetett fMRI kutatócsoportba. A csoport
tagjaként szakmai, de ami még talán ennél is fontosabb emberi jártasságokkal,
élményekkel lettem gazdagabb. Megtanultam csapatemberként dolgozni és ebben a
szemléletben folytatni kutatói pályámat. Az itt szerzett elméleti tudásom és kutatói
tapasztalatom segített jelen dolgozatom megtervezésében és megírásában.
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Absztrakt
Dolgozatomban machiavellista személyek érzelemszabályozási feladat során fellépő
idegrendszeri folyamatait vizsgáltam. A vizsgálati résztvevőket a Mach- IV kérdőíven
elért pontszámuk alapján alacsony és magas Mach csoportba soroltam. A szakirodalmak
legelterjedtebb nézete szerint a magas machiavellistaként jellemezhető személyek –
későbbiekben machiavellistaként is hívott egyének – kiváló helyzetfelismeréssel,
kognitív orientációval rendelkeznek, akik érzelmileg megterhelő helyzetekben affektív
távolságtartással, hidegfejű gondolkodással viselkednek. Ezzel szemben az alacsony
machiavellista személyek érzelmileg jobban elmélyülnek a helyzetek értékelésében,
mely sebezhetőségüket

okozza.

A machiavellizmus hideg világszemléletének

magyarázatára azonban újabb alternatívák is születtek, amelyek az affektív
folyamataikban deficit meglétét feltételezik. Kutatásom célja a machiavellizmus
érzelemvilágát körülölelő bizonytalanság enyhítése, melyet funkcionális mágneses agyi
képalkotó eljárással vizsgáltam. A vizsgálati személyeknek érzelemkiváltó képeket
mutattam be az érzelemszabályozás kognitív stratégiáját, az átkeretezést alkalmazva.
Vizsgálatomban összesen 15, társas helyzeteket illusztráló kép került bemutatásra,
melyeket két eltérő címmel / hívószóval láttam el külön-külön vetítetve az alanyoknak
az MR-készülékben. Az alanyoknak a látott címnek megfelelően kellett elképzelniük a
képeken megjelenített eseményeket. A képpár egyik tagját jelölő cím egy negatív
jelentéssel ruházta fel a képet, míg másik tagján olvasott cím semlegesebb vagy akár
pozitív helyzetet sugallt. A Pécsi Diagnosztikai Központból nyert adatok elemzését
követően a magas machiavellista személyek aktivációtöbbletét kaptam. Kognitív
(frontális gyrus, temporális gyrus, posterior cinguláris gyrus) és érzelmi (insula)
folyamatokért felelős neurális területek egyaránt aktiválódtak. Mindezek alapján arra a
következtetésre jutottam, hogy a megjelenő területek aktivációja rugalmasan működő
viselkedésüket támasztja alá, mely elősegíti a környezet gyorsan változó ingerei közti
mozgékonyságukat, alkalmazkodásukat. Továbbá a korábbi nézetekkel ellentétben
érzelmek jelenlétét találtam náluk, mely egy új szemléletbe helyezi a machiavellista
személyek interperszonális viselkedését.
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1.

Érzelemszabályozás

1.1

Az érzelemszabályozás fogalma és jellemzői

Az ember soha nincs érzelem nélküli állapotban. Az emóciók az egyén és a környezet
állandóan változó viszonyát tükrözik, amelyek a szervezet affektív állapotában egy
adott időben bekövetkezett változásban nyilvánulnak meg (Zajonc, 1984). Frijda (1986,
idézi Oatley és Jenkins, 2001) szerint mentális állapotként éljük meg őket, amelyeket
testi változások, kifejezések, cselekvések kísérnek. Az érzelmet az okozza, hogy
tudatosan vagy tudattalanul, relevánsnak értékelünk egy eseményt, ha pozitívnak
érezzük, akkor segíti, ha negatívnak, akkor gátolja az előrehaladást. Arnold (1954 idézi
Ito és Cacioppo, 2003) úgy fogalmaz, hogy az érzelem olyan személy által érzett
tendencia, amely intuitíven jónak értékelt dolgok megközelítésére, a rossznak értékelt
dolgok elkerülésére irányul. Erre alapozva a kiértékelés-elmélet mai képviselői azt
vallják, hogy az érzelem a különböző cselekvési módokra való készenlétet, az
alkalmazkodás szempontjából fontos helyzetre való választ jelent (Frijda, 1986, idézi
Ito és Cacioppo, 2003). Azonban ha a létrejött érzelmi válasz nem a megfelelő célt
szolgálja, a személy az érzelmei befolyásolásán keresztül megpróbál gyorsan és
hatékonyan alkalmazkodni a körülményekhez (Gross, 2002). Ez megköveteli a személy
azon rugalmasságát, hogy a helyzet szempontjából megfelelő érzelmet hozzon létre,
melyet Thompson (1994) az érzelemszabályozás folyamatának hív.
Az érzelemszabályozással először a fejlődéspszichológia kezdett el foglalkozni, majd
ezt követően a pszichológia más területei is felfigyeltek rá. A különböző szemszögből
való megközelítése azt a következményt vonta maga után, hogy nehéz konszenzust
találni a pontos definiálására. Így a különböző kutatások és elméletek tükrében a
látszólagos egyetértés mögött jelentős különbségek vannak az érzelemszabályozás
ábrázolásában (Thompson, 1994). Ha logikusan, hétköznapi értelemben fontolóra
vesszük a fogalom jelentését, akkor két lehetőség jut eszünkbe. Először is egy folyamat,
amely az érzelmek segítségével különböző rendszereket szabályoz (pl. gondolkodás,
viselkedés), továbbá utalhat magára az érzelmek szabályozására is (Gross és Thompson,
2007). Az érzelmi szabályozás pontos, szakszerű meghatározását tovább akadályozhatja
az érzelmek összetett jelensége és a folyamatban megfigyelhető egyéni különbségek. Az
agyban végbemenő párhuzamos feldolgozás következtében az érzelmek létrehozásában
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részt vevő folyamatok átfedést mutatnak az emóciók regulációjáért felelős
folyamatokkal. Így e két rendszer szoros együttműködése megnehezíti az érzelem és a
szabályozás külön folyamatként való vizsgálatát. Ezen felül, a megfigyelhető egyéni
különbségek szoros kölcsönhatása a kontextussal tovább nehezíti a szabályozás
esszenciájának megragadását. (Davidson, Jackson, Kalin, 2000; Goldsmith, Davidson,
2004).
Az érzelemszabályozás átfogó definiálása egy olyan folyamatra utal, amelyen keresztül
befolyásoljuk, milyen érzelmeink legyenek, mikor legyenek, és hogyan érezzük és
fejezzük ki őket (Gross, 1998). Voltaképpen hangulatunk, érzelmeink az affektív
információk ellenőrzésétől függ (Parkinson és Totterdell, 1999). Dolgozatom felépítése
Thompson (1994) elméletére támaszkodik, aki az érzelemszabályozás alatt az érzelmek
dinamikájának változását látja. Szerinte extrinzik és intrinzik folyamatokból áll, melyek
a monitorozásért, értékelésért, és az érzelmi reakciók módosításáért felelősek különösen
az intenzitását, minőségét és időbeli jellemzőjét illetően. Vagyis az érzelmek kezelése
csökkenti vagy növeli az átélt érzelem intenzitását, lassítja vagy gyorsítja az érzelmi
tartományt és befolyásolja az érzelmi válaszok minőségi jellemzőit. Az érzelmekre
gyakorolt kontroll a különböző adaptív vagy szociális stratégiák kialakításában is fontos
szerepet játszik. Segíti a sikeres kognitív teljesítményt - késleltetés, gátlás, vagy hosszú
távú cél elérése-, valamint a stressz kezelését (Thompson, 1994). A fejlődéspszichológia
az érzelmek kezelését kizárólagosan extrinzik folyamatként kezeli, így az ehhez
szükséges készségek fejlődésének kulcsát a szociális kontextusban látja. A szocializáció
folyamata során az egyének sokkal ügyesebbek lesznek az érzelmek szabályozásában.
Egy gyerek a figyelem átirányítását - az affektív reguláció egyik módját- a szülők
jelenlétében kezdi el alkalmazni 4-5 éves korában. Az életkor előrehaladtával az
érzelmek szabályozása egyre komplexebb lesz e folyamat irányításán keresztül. Az
emóciók összetettebb, fiziológiai fogalmának megjelenésével egyre inkább a figyelem
belső irányítása kerül középpontba (kellemes dolgokra gondol, pozitív kimenetelre
fókuszál egy negatív helyzetben). A figyelem fókuszának áthelyezése hatékonyabb
eszközt nyújt az emóciók koordinálásában, olyan helyzetekben is létrejöhet a
szabályozás, ahol az érzelmi inger elkerülése nem lehetséges (Thompson, 1994). A
később megjelenő, összetettebb érzelmi szabályozások akkor mondhatóak sikeresnek,
ha az egyén képes adaptívan megküzdeni az averzív ingerekkel a negatív, lehangoló
érzelmek minimalizálásával vagy a pozitív helyzetek maximalizálásával (Gross, 1998).
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Ha mindezek megvalósulnak az érzelmi ingerre adott pszichológiai és fiziológiai
reakcióink is megváltoznak (Jackson, Malmstadt, Larson, & Davidson, 2000).

1.2

A különböző érzelemszabályozási formák

Az érzelemszabályozás magában foglalja az új vagy a folyamatban lévő érzelmi
válaszok változását különböző szabályozási folyamatokon keresztül. A regulációs
folyamatok eltérő stratégiáit a kutatók különféle logika alapján csoportosították (Gross
és Thompson, 2007). Az érzelemszabályozás legalapvetőbb differenciálása az
automatikus és tudatos reguláció elkülönítése (Gross és Thompson, 2007; Parkinson és
Totterdell, 1999). Az automatikus folyamat során az affektív válaszokat tudatosság
nélkül észleljük és maga a szabályozás egy nem tudatos szinten történik meg (pl. túlzott
örömet

mutat

a

személy

egy

kellemetlen

ajándékra).

A

kontrollált

érzelemszabályozásnál azonban szándékosan, tudatosan befolyásoljuk hangulatunkat,
érzelmeinket. Gross és Thompson (2007) a szabályozás ezen felosztását azonban inkább
egy kontinuum mentén képzelik el, mely a tudatos, kontrollált, erőfeszítést igénylő
szabályozástól indul ki és halad a tudattal, erőltetést nem igénylő, automatikus
szabályozás felé. Szerintük nehéz megragadni az érzelmek szabályozásának
automatikus folyamatát, azonban a viselkedéses és fiziológiai megközelítések (pl.
Davidson és mtsai, 2000) ígéretes eredményeket mutatnak.
Az érzelmeink szabályozásának kategorizálására létrehozott legelterjedtebb modell
Gross (1998, 2002) nevéhez fűződik. A különböző szabályozási stratégiákat elsősorban
az érzelmi folyamataik időbeli lefolyása mentén különítette el, mely egy tág szemléleti
keretnek bizonyul. Két egymással ellentétes folyamatot, az előzmény-orientált és a
válasz-orientált regulációt említi meg, amelyek különböző módon befolyásolják a
negatív érzelmi eseményt, viselkedést és fiziológiai választ. Ahogy a nevük is jelzi, az
előbbi az érzelmi folyamat korai szakaszában fejti ki hatását, míg az utóbbi késői
befolyással rendelkezik. Az előzmény- orientáció az érzelem kiváltásának kezdetén hat,
mielőtt az emóció teljes értékű válasszá válna. Ezzel szemben a válasz- orientált
szabályozás a már létrejött érzelmet szabályozza.
Ezt az osztályozási kategóriát Gross (1998, 2002) tovább bontotta és öt
érzelemszabályozási stratégiát különített el attól függően, hogy az érzelmek
generálásakor elsődleges hatásuk mire irányul: 1. szituáció kiválasztása, 2. szituáció
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módosítása, 3. figyelem alkalmazása, 4. kognitív változás 5. válasz módosítása. Az első
esetben, vagyis a szituáció kiválasztásának alkalmazásakor olyan helyzet keresésére
törekszünk, amelynek a kimenetele és az általa kiváltódott érzelem kiszámítható. Tehát
az érzelmeinket ebben az esetben úgy szabályozzuk, hogy bizonyos szituációkat és
személyeket megpróbálunk elkerülni vagy épp megközelíteni. Ennek a végrehajtása
megköveteli a távoli helyzetek megítélésének és a felmerülhető érzelem bejóslásának
képességét. Ez az extrinzik típusú szabályozás viszont negatív következményekkel is
járhat, gyakran csak a rövidtávú előnyöket tartjuk szem előtt elfeledkezve a hosszútávú
hatásokról. Egy helyzet kiválasztása után azonban már csak az érzelmi hatás
manipulálása áll rendelkezésünkre, mint a szabályozás egyik eszköze. Ezt hívjuk a
szituáció módosításának, ahol a helyzet következtében megjelenő érzelmet kíséreljük
meg befolyásolni, mely egy társ támogató jelenléte, beavatkozása révén valósul meg.
Ezt a két érzelemszabályozási stratégiát- melyek mind a szituációt alakítják, formálják nem választja el éles határ egymástól, mivel egy helyzet módosítása egy újabbat hívhat
elő.

Érzelmeinket

ugyanakkor

a

környezetünk

megváltoztatása

nélkül

is

szabályozhatjuk. Erre kitűnő példa a figyelem alkalmazása, ahol a személyek a
figyelmük irányításán keresztül kontrollálják érzelmeiket. Ha a helyzeten már nem lehet
alakítani, akkor sokan ezt a módját választják az egyensúly visszanyerésére. Ezen belül
két stratégiát említhetünk: a figyelem elterelése és a koncentráció. Az első típus vagy a
szituáció különböző szemszögére fókuszál, vagy a helyzet egészétől távolodik, mint
mikor a kisgyermek elfordul az érzelmet kiváltó ingertől. Ezzel szemben a második
felhívja a figyelmet a helyzet érzelmi jellemzőjére.
A negyedik érzelemszabályozási stratégia a kognitív változtatás, mely a helyzet
értékelésének vagy az arról kialakult gondolkodásnak a módosítására törekszik, ezzel
alakítva át az érzelmi választ. Az internalizált élményekre fókuszál, melyet kitűnően
bizonyít, hogy a helyzetek személyes relevanciája erőteljesen befolyásolja a szituációra
mutatott viselkedési és fiziológiai reakciókat. Gyakran használják az érzelmi válasz
csökkentésére, azonban képes az érzelmek felnagyítására is. Az egyik legtöbbet vizsgált
változata kognitív újraértékelés. Ez a regulációs stratégia a helyzet jelentését változtatja
meg, melyről a későbbiekben részletesebben is beszámolók. Végül az utolsó folyamat- a
válasz módosítása - az eddig felsorolt érzelemszabályozási stratégiák ellentétjének
bizonyul. Az első négy reguláció az előzmény- orientált rendszerbe tartoznak, míg a
válasz módosítása az érzelem létrejöttének késői fázisában fejti ki hatását. Az
expresszív viselkedés csökkent megjelenése jellemzi, melyet egyik verziója, az
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érzelmek elnyomásának a stratégiája is remekül példáz. Egy másik formája a relaxáció,
mely szintén redukálja a negatív esemény fiziológiai reakcióját (Gross, 1998, 2002;
Gross és Thompson, 2007). Az érzelmi szabályozás csoportosítását az 1.1 ábra mutatja.

1.1 ábra: Gross (1998, 2002) érzelemszabályozási stratégiák csoportosítására
kialakított modellje, melyek közül a pirossal jelölt kognitív újraértékelést és az
elnyomást a két legfontosabb érzelemszabályozási stratégiaként tartják számon,
melyekre a dolgozatomban nagyobb hangsúlyt fektetek.

A képalkotó vizsgálatok a felsoroltak közül két stratégiát- a kognitív újraértékelést és az
elnyomást - emelnek ki, melyek céltárgyukban és hatásukban is eltérnek egymástól és
különböző típusú érzelmi folyamatokat és kapcsolódó neurális rendszert befolyásolnak
(Goldin, McRae, Ramel, Gross, 2008). Az expresszív elnyomáskor az érzelmi válasz
viselkedéses szinten történő gátlása figyelhető meg (arckifejezés, verbális kifejezés,
gesztus akaratlagos kontrollja). Az elnyomást az érzelmek kialakulását követően
alkalmazzák, mely csökkent expresszív viselkedést eredményez. Általában kicsi vagy
semmilyen

változást

nem

eredményez

az

érzelmi

válaszban,

azonban

a

kardiovaszkuláris rendszer fokozott szimpatikus aktivációját idézi elő (Goldin és mtsai,
2008). Az újraértékelés ezzel szemben egy kognitív stratégia, amely az érzelmi
válaszok pályáját változtatja meg a helyzet jelentésének átformálásával. Viszonylag
korán avatkozik be az érzelmek kialakulásának folyamatába végrehajtó kognitív
kontroll folyamatokat alkalmazva. Hatékonyan szabályozza az érzelmi eseményt és a
viselkedést. Az újraértékelés hosszú távú használata az érzelmek és a pszichológiai és
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fizikai jól-lét megnövekedett

kontrolljához

vezet

(Gross, 1998,

2000). Az

újraértékelésen belül további két stratégia megkülönböztetése lehetséges attól függően,
hogy az adott szituációt a személy milyen perspektívából szemléli. Így jött létre a
szituáció- és szelf-fókuszú újraértékelés, melyet korábban az érzelmeknél és
emlékezetnél megfigyelt szelf-releváns információk fontos szerepére alapoztak. A szelffókuszú reguláció a személy szempontjából fontos információkra helyezi a hangsúlyt.
Megváltoztatja az esemény személyes vonatkozását, így jobban (vagy épp kevésbé jól)
érzi magát a történtekkel vagy látottakkal kapcsolatban. A szituáció- fókuszú
újraértékelés ellenben a helyzet komponenseire tereli a figyelmet, mindezt úgy, hogy
újraértelmezi - átkeretezi - mások cselekvését, jellemét és a történések következményeit
(Ochsner és mtsai, 2004).
Az újraértékelésnél egy jelentés átértelmezésén, vagyis minőségi változtatásán kívül
lehetőség van a szabályozás irányát is befolyásolni. Az első esetben a helyzet / érzelem
valencia mentén való szabályozása történik. Ezzel szemben a másodiknál egy
mennyiségi változást érhetünk el. Az érzelmeink intenzitását fokozhatjuk vagy akár
csökkenthetjük. A negatív vagy pozitív érzelmek növelése a felfelé irányuló
szabályozás. Azonban előfordul, hogy szándékosan negatívabb irányba tereljük
érzelmeinket –bizonyos szintű stressz állapotában jobb teljesítményt produkálunkmelyet a lefelé irányuló regulációként tartunk számon (Ochsner és mtsai, 2004; Lee és
mtsai, 2012).

1.3

Az érzelemszabályozás vizsgálata és ezek eredményei

Az affektív ingerek a belső, fiziológiai alapú érzelmi és a környezeti tényezők
megfigyelési, értékelési folyamatai közötti kapcsolatokból származnak (Thompson,
1994). A két rendszer összeköttetésében megragadható érzelemszabályozást kísérleti
körülmények között leginkább a kognitív újraértékelés és az elnyomás stratégiájával
vizsgálták. Képalkotó eljárások megjelenése egy további lépcsőfokot szolgált az imént
bemutatott magas szintű kognitív folyamatokra épülő stratégiák közvetlen vizsgálatára
(Ochsner és Gross, 2005).
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1.3.1 Az érzelemszabályozás vizsgálati eljárása

A mai kutatások elődjének lehet nevezni Lazarus (1966 idézi Gross, 2002) vizsgálatát,
aki

elsőként

bizonyította

be,

hogy bizonyos

kognitív

folyamatok

képesek

megváltoztatni az érzelmi választ. A kutatásában negatív jeleneteket is tartalmazó
kisfilmet mutatott be diákoknak, melyet kísérő zenével próbált manipulálni. A
résztvevők egyik csoportja olyan zenét hallott, amely csökkentette a film negatív hatását
és hangsúlyozta az örömteli pillanatokat. A többiek azonban egyáltalán nem hallottak
zenét az ingeranyag vetítése alatt. Az eredmények azt mutatták, hogy a zenei aláfestés
megjelenése jobb hangulatot és csökkent negatív érzelmeket kölcsönzött a diákoknak. A
modern képalkotó eljárások alkalmazásával végzett, Lazarus kutatási elrendezéséből
kiinduló érzelemszabályozási vizsgálatok célja a minél letisztultabb, kizárólag a
szabályozás folyamatát mérő, a felesleges melléktermékeket kizáró paradigmák
létrehozása. A legtöbb empirikus munka Gross (1998) modelljére támaszkodva a
kognitív újraértékelést vizsgálta fMRI-vel, azonban kis mértékben az érzelmek
expresszív elnyomása is hangsúlyt kapott.
Az elsők között megjelent kognitív szabályozást- még nem képalkotó eljárással- mérő
vizsgálat megtervezésénél a kutatók megpróbálták a legnagyobb mértékben elválasztani
az érzelem és a szabályozás folyamatát. Negatív valenciájú színes képek bemutatásakor
az alanyokat arra kérték, hogy a kép által kiváltott érzelmet növeljék, csökkentsék vagy
próbálják meg fenntartani (Jackson és mtsai, 2000). A későbbi, agyi aktivációra
fókuszáló

vizsgálatok

ehhez

hasonló

kísérleti

elrendezést

alkalmaztak, ahol

érzelemkiváltó képek vagy filmek bemutatásakor a kívánt folyamat eléréséhez a
megfelelő instrukcióval látták el őket. Az fMRI mérések előtt minden vizsgálatnál a
résztvevőknek részletesen elmagyarázták az adott vizsgálatban alkalmazott instrukciók
értelmezését és használatának menetét, majd meggyőződtek róla, hogy a személy a
feladat pontos alkalmazásának képességét elsajátította. Az elhangzott instrukció jellege
értelemszerűen meghatározta az érzelemszabályozás folyamatának típusát. Ezt kitűnően
példázza Goldin és mtsai (2008) kognitív újraértékelést és expresszív elnyomást
összehasonlító kutatása. Neutrális és negatív filmeket mutattak a résztvevőknek, akiket
arra kértek, hogy gondolkozzanak objektíven2- létrehozva az újraértékelést, úgymond
egy átkeretezési folyamatot-, valamint hogy az arcuk legyen mozdulatlan, ne fejezzenek
2

Goldin és mtsai (2008) az újraértékelés feladata alatt arra kérte a vizsgálati személyeket, hogy a
vizsgálatban bemutatott fogorvosi beavatkozásokat is tartalmazó kisfilmekre, úgy tekintsenek, mint egy
oktató filmre és próbáljanak meg a technikai oldalukra összpontosítani.
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ki vele érzelmeket, mely értelemszerűen az elnyomást hívja elő. Tehát ebben a
vizsgálatban használt instrukció híven jelzi a Gross (2002) által kidolgozott
újraértékelés definíciójának (egy érzelemkiváltó helyzet értelmezése egy nem
emocionális szempontból) megjelenését.
Ezekben a vizsgálatokban (Goldin és mtsai, 2008; Ochsner és mtsai, 2002) a hangsúly
az érzelmi folyamatok minőségi változtatásán van, ahol a feladat az volt, hogy a látott
képeket ne kísérjék negatív emóciók. Azonban, ahogy azt korábban is említettem,
vannak vizsgálatok (Ochsner és mtsai, 2004; Kim és Hamann, 2007) amelyek ezen felül
még a szabályozás irányát is kontrollálják. Kim és Hamann (2007) ennek vizsgálatára
negatív és pozitív képeket is mutattak a résztvevőknek, ahol az volt a feladat, hogy úgy
nézzék a képeket, hogy a kiváltott érzelmet intenzívebbnek vagy kevésbé intenzívnek
érezzék.

1.3.2. Az érzelemszabályozás neurális korrelátumai3

Az érzelemszabályozás neurális hálózatainak a feltárása lehetővé teszi, hogy megértsük,
az agy hogyan teremti és éli át az érzelmeket (Schaefer és mtsai, 2002). A kognitív és
affektív idegtudomány egyaránt törekszik az érzelmek szabályozásában fontos funkciót
ellátó agyi struktúrák pontos meghatározására, azonban a területek kiterjedt
kapcsolatrendszere és az emocionális folyamatok összetettsége megnehezíti a
vizsgálatokat (Banks, Eddy, Angstadt, Nathan és Phan, 2007). Ebből kifolyólag nehéz
egységes konklúzióra jutni az érzelemszabályozás idegrendszeri korrelátumait illetően.
Azonban abban minden szakirodalom egyetért, hogy az érzelmek létrehozásában és
főként szabályozásában egy specifikus amygdala - prefrontális kapcsolatrendszer vesz
részt (Ochsner és Gross, 2005; Urry és mtsai, 2006; Lee és mtsai, 2012).
Az amygdala a mediális temporális lebenyben bilaterálisan elhelyezkedő, az érzelmek
kialakításában fontos szerepet betöltő szubkortikális struktúra. Főképp a negatív
emóciók percepcióját, létrehozását végzi (Davidson és Irwin, 1999), valamint az ingerek
érzelmi jellemzőinek detektálását és értékelését (Schaefer és mtsai, 2002). A
prefrontális cortex (PFC) elsősorban gondolataink, cselekvéseink koordinálásában és
szabályozásában vesz részt, azaz a tervezés, következtetés és kognitív kontroll
Az agyi területek megnevezésekor a dolgozatom egész terjedelmében az angol nyelvű
kifejezéseket is alkalmazom a magyar nyelven használt neurális megnevezések
részleges hiánya következtében.
3
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végrehajtását végzi (Koechlin, Ody és Kouneiher, 2003). Ennek következtében fontos
szerepet játszik top-down folyamatoknál, lehetővé téve az irreleváns információk
gátlását (Knight, Staines, Swick és Chao, 1999). A prefrontális cortex komplexitását
anatómiai felosztása is tükrözi. A PFC részei az orbitofrontális cortex (OFC),
dorsomediális prefrontális cortex (DMPFC), dorsolaterális prefrontális cortex (DLPFC)
és ventrolaterális prefrontális cortex (VLPFC). A PFC top- down hatása az amygdala
esetében is érvényesül (Milles és Cohen, 2001), képes az affektív folyamatokat
szabályozni az amygdala laterális magjának gátlásával. Anatómiai vizsgálatok az
affektív folyamatok fontos részeként említett amygdala és a kognitív folyamatokért
felelős prefrontális cortex különböző területei között erős reciprok kapcsolatokat
feltételeztek (Banks és mtsa, 2007). További specifikus vizsgálatok a dinamikus
interakciójukra koncentrálva eltérő irányú kapcsolatokat találtak. Azonban a
funkcionális vizsgálatok nemcsak az amygdala – PFC kapcsolatrendszer irányában
mutatnak eltérő eredményeket, hanem az itt megjelenő közvetítő funkciót betöltő
területek tekintetében is.
A korábbiakban részletesen tárgyalt két céltárgyukban és hatásukban eltérő szabályozási
stratégia, a kognitív újraértékelés és expresszív elnyomás, idegrendszeri szinten való
vizsgálata szintén alátámasztja az amygdala – PFC kapcsolatrendszert. Mindkét
regulációnál kisebb átfedéssel megjelentek az amygdala és prefrontális területek,
azonban időbeli lefutásuk (előzmény-orientált vs. válasz-orientált szabályozás) a
területek neurális válaszaiban is jelentkeztek. Goldin és mtsai (2008) vizsgálatukban 15
másodperces kisfilmet vetítettek az alanyoknak. Azt az eredményt kapták, hogy a
kognitív újraértékelés alatt a vetítés utolsó fázisában (10,5-15 s) az érzelmi
komponensekért felelős struktúrák (bal amygdala, bal insula) neurális jelei csökkentek.
Ezzel szemben a korai szakaszban (0-4,5 s) az érzelmek kognitív kontrolljában részt
vevő prefrontális területek (MPFC, DLPFC, VLPFC, OFC) fokozott aktivációja
jelentkezett. Az elnyomás szabályozásánál – ugyanazt a kísérleti paradigmát alkalmazva
– csupán a késői szakaszban produkáltak nagyobb választ a gátlásért (VLPFC) és a
kognitív szabályozásért (DMPFC, DLPFC) felelős területek, míg az érzelmi struktúrák
a késői szakaszban emelkedett aktivitást mutattak. Mindezek alapján elmondható, hogy
a kognitív újraértékelés nem csak viselkedéses, de idegrendszeri szinten is csökkenti a
negatív érzelmek jelenlétét, ezáltal a leghatékonyabb érzelemszabályozási stratégiának
tekinthető.

Ennek következtében dolgozatom

további részében

kizárólag az

újraértékelés folyamatával és annak neurális korrelátumaival foglalkozom.
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Ahogy azt már korábban is említettem, a kognitív újraértékelés technikájával a pozitív
vagy negatív érzelmek lefelé és felfelé irányuló szabályozását is vizsgálták (Kim és
Hamann, 2007). Eredményeik a PFC és az amygdala kapcsolatát tárták fel, azonban a
szabályozás irányának és az érzelmek intenzitásának következtében mutatkoztak
eltérések a PFC területein belül. Az érzelmek növelésekor, vagyis felfelé
szabályozásakor a bal oldali prefrontális területek aktiválódtak, míg csökkentésekor
bilaterális aktiváció jelentkezett, ami azt mutatja, hogy specifikus mégis kis mértékben
közös kognitív folyamatokat követelnek meg. Ezt igazolja az az eredmény is, amely
szerint az érzelmi reakciók kognitív növelésének és csökkentésének összehasonlítása
nem mutat teljes mértékben átfedést a neurális korrelátumaiban, de bizonyos PFC
területek aktivációja mindkét esetben megjelent. Ezek a területek a DMPFC- mely a
késleltetett válasz, vagyis a szabályozási stratégia fenntartásáért – a bal LPFC, OFC,
valamint az anterior cinguláris cortex, ami pedig az internális és externális érzelmi
válaszok monitorozását végzi (Kim és Hamann, 2007; Ochsner és mtsai, 2004).
A negatív érzelmek sikeres lefelé irányuló szabályozásakor a kutatók eltérő
eredményeket kaptak az amygdala – prefrontális kapcsolatrendszer irányát, valamint az
itt megjelenő PFC és közvetítő területeket illetően. Legtöbben inverz kapcsolatot
találtak (Ochsner és mtsai, 2002; Johnstone, van Reekum, Urry, Kalin, Davidson, 2007;
Urry és mtsai, 2006), azonban Ghashghaei, Hilgetag és Barbas (2007) reciprok
kapcsolatot említenek. Ochsner és mtsai (2002) az elsők között bizonyították be, hogy
az újraértékelés módosítja az érzelmi folyamatokat. Az újraértékelés technikájának
alkalmazásakor az LPFC, MPFC különböző területei megnövekedett aktivációja
jelentkezett, melyek a munkamemóriáért és a kognitív kontrollért, szelf-monitorozásért
felelősek. Az érzelmi struktúrák közül az amygdala mutatott csökkent aktivációt,
valamint a mediális orbitofrontális cortex (MOFC) területe. A szerzők a ventrális LPFC
inverz kapcsolódását találták az amygdala és a MOFC aktivációjával. Ebből
következően a MOFC területnek- melyhez korábban már szabályozási funkciót kötöttek
- közvetlen szerepet tulajdonítanak az érzelmi folyamatok szabályozásában. Ochsner és
mtsai (2002) úgy gondolják, hogy az újraértékelést alátámasztó kognitív folyamatok és
a környezeti ingereket értékelő érzelmi folyamatok mind végrehajtanak egy
szabályozási folyamatot csupán különböző módon. Az OFC értékelési folyamatai a
megfelelő affektív válaszok kiválasztását hajtja végre, míg a laterális és mediális PFC
területek

újraértékelési

folyamatai

az
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előbb

említett

értékelési

folyamatok

megváltoztatásában fontosak. Johnstone és mtsai (2007) hasonlóképp a VLPFC
aktivációját figyelték meg egészséges és depresszióban szenvedő személyek között
csökkent amygdala jel mellett. Szintén inverz kapcsolatról számoltak be, azonban itt
nem MOFC területénél, hanem a ventromediális PFC (VMPFC) és az amygdala között.
Tehát a VMPFC összekapcsolja az érzelemi ingerek átkeretezésében részt vevő laterális
prefrontális rendszert az érzelmek létrehozásáért felelős szubkortikális rendszerrel. A
depresszióban szenvedő személyeknél azonban a VMPFC - amygdala ellenkező irányú
kapcsolatát találták, vagyis pozitív korreláció jelentkezett náluk. Ez a VMPFC
egészséges populációnál jelentkező közvetítő hatásának hiányára utal, mely
következtében képtelenek voltak negatív érzelmeik szabályozására (Johnstone és mtsai,
2007).
Legújabb kutatások az előbbiekben bemutatott affektív folyamatok vizsgálataira és
léziós tanulmányokra támaszkodva egy új modell megalkotását tették lehetővé. Phillips,
Ladouceur és Drevets (2008) úgy gondolták, hogy az érzelmek észlelésének és
szabályozásának neurális hálózatában két rendszer különül el. Elsőként a Ventrális
neurális rendszert nevezték meg, mely részeként az amygdalát, insulát, ventrális
striátumot, ventrális ACG-t és a VMPFC/OFC területeket említik. Ez a rendszer az
érzelmi ingerek azonosításában és a vegetatív válaszok érzelmi ingerekhez való
közvetítésében vesz részt. Ezzel szemben a Dorzális neurális rendszer- hippocampus,
ACG, PFC dorzális területei a kognitív folyamatokat (szelektív figyelem, tervezés,
monitorozás, érzelmi állapotok szabályozása) hajt végre. Tehát az érzelmek tudatos
regulációját a dorzális rendszer végzi. Azonban a két rendszer között egy reciprok
funkcionális kapcsolat figyelhető meg, ahol a VMPFC közvetít, így automatikus és
tudatos szabályozást is végez.
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2.

Machiavellizmus

2.1

A Machiavellizmus fogalma és jellemző vonásai

A machiavellizmus fogalma a 16. századi olasz szerző és politikai tanácsadó, Niccolo
Machiavelli írásából (The Prince, 1513) származik. „A cél szentesíti az eszközt”
jelmondata híven jelzi a politikájában mutatott erős kontrollt. Véleménye szerint a
hatalom birtoklásának legfontosabb eszköze környezetünk manipulatív megtévesztése.
Négy évszázaddal később Christie és Geis (1970) párhuzamot fedeztek fel Nicollo
Machiavelli politikai életben mutatott manipulatív stratégiája és bizonyos emberek
mindennapi szociális viselkedése között, mely következtében a machiavellista
világnézetet mérhető, egyéni különbségek változójaként ismertették. A Christie és Geis
(1970) által kidolgozott kérdőívek (pl. MACH-IV) segítségével lehetővé vált a
machiavellizmus mérése, melyek állításaival nagyobb mértékben egyetértőket magas
machiavellista személyeknek nevezték el, míg az ellenkező tendenciát mutató
személyeket alacsony machiavellistáknak. A szerzők a 60-as évektől tartó empirikus
kutatásaik következtében egy komplex, átfogó képet rajzoltak a machiavellista
világnézetről. Munkájuk további több száz tanulmány megszületését ihlette, melyek
különböző társas dilemmahelyzetekben vizsgálták a machiavellisták kiemelkedő
sikerességét. Húsz év elteltével Fehr, Samsom, és Paulhus (1992) jelentetett meg egy
összefoglaló írást a machiavellizmus addigi kutatásairól és eredményeiről. Az evolúciós
biológia képviselői (Dawkins és Krebs, 1978) a fogalmat, mint adaptív szociális
viselkedésformát említik, szerintük a természetes szelekció előnyben részesíti a
társaikat manipulatív módon félrevezető személyeket.
A cinikus világnézetet valló machiavellisták meggyőződése az, hogy jobb megelőzni
társaik manipulatív szándékait. Minden körülmények között saját érdekeik által
vezéreltek. Társaik kára vagy haszna nem játszik szerepet döntéseik meghozatala során,
mely félrevezető magatartásukhoz vezet. Az ilyen attitűdöt mutató személyek gyakran
eltitkolják szándékukat saját céljaik elérése érdekében (Wilson, Near és Miller, 1998).
McIlwain (2003) vélekedése szerint a machiavellisták félrevezetési stratégiája lehetővé
teszi, hogy képesek legyenek azonosítani és kihasználni mások gyengeségét, miközben
sajátjukat elrejtik. A machiavellisták sajátosságának tartott viselkedés során igyekeznek
leplezni a szelfet és elkerülni, hogy az „ellenség” azonosítsa azt, vagyis „művészien
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elrejt és könyörtelenül felfed” elvet alkalmazzák. Interperszonális, érzelmeket kiváltó
helyzetekben azonban az alacsony machiavellizmust mutató egyének ellenkező
magatartást mutatnak. Versenyhelyzetekben is az együttműködés jelét figyelték meg
náluk (Wilson, Near és Miller, 1998), továbbá döntéseiket belső normák alapján hozzák
meg. Azonban az alacsony machiavellista személyek felsorolt jellemzői támadási
felületként szolgálhatnak. A magas machiavellistaként jellemzett személyek szociális
jelekre mutatott érzékenységükből fakadóan könnyen felismerik társaik gyenge pontját.
Környezetük megfigyelésére mutatott nagyfokú motiváltságuk elősegíti társaik
magatartásának sikeres értelmezését, mely egy rugalmas viselkedést eredményez náluk
(Czibor

és

Bereczkei,

2012).

Rendkívül

jól

alkalmazkodnak

a

helyzetek

követelményeihez, és ha szükségét látják, azonnal taktikát váltanak, melyet átlag feletti
színészi tehetségük is segíti (Jones és Paulhus, 2009). Az erkölcsi normákat gyakran
megsértik, ha azonban ezek betartása elősegíti céljukat, a manipuláció ezen formáját is
alkalmazzák. Ez a félrevezető együttműködés eszköze, főleg ha a csalás túl költséges
(Czibor és Bereczkei, 2012). Bereczkei, Birkás és Kerekes (2007) valódi szociális
helyzetben végzett vizsgálata is ezt igazolja, ahol önkéntes munkára várták a személyek
jelentkezését.

Magas

Mach

személyek

kisebb

hajlandóságot

mutattak

a

segítségnyújtásban, mely a nagylelkűség és a machiavellizmus közötti kapcsolat hiányát
jelzi. Azonban ha „altruista viselkedésükről” csoporttársaik is értesültek, többen
jelentkeztek a segítségnyújtásra a csoporton belüli megítélésük javítása érdekében.
Eddigi kutatások alapján (Jones és Paulhus, 2009; Fehr és mtsai, 1992) tehát látható,
hogy mindig a félrevezetésre és teljesítményre koncentrálnak, valamint motivációjuk
alapja az önzés, eszközként való felhasználás és a győzelem elérése.

2.2

A Machiavellizmus az érzelmek tükrében

Felmerül a kérdés, hogy mi áll a machiavellista személyek sikeres manipulatív
viselkedése hátterében, mellyel képesek más személyek fölé kerekedni és saját hasznot
húzni a helyzetekből. A kutatók feltételezték, hogy magasabb szintű intelligenciával
rendelkeznek (Jones és Paulhus, 2009), mely hozzájárulhat a szociális helyzetekben
mutatkozó előnyükhöz. Azonban a machiavellizmus és az IQ között hiányos kapcsolatot
tártak fel (Wilson, Near, & Miller, 1996). Ez további kérdéseket vetett fel, így a kutatók
specifikusabb kognitív képességek terén lehetséges kapcsolatok után kutattak különös
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tekintettel az elmeolvasásra, és az érzelmi intelligenciára. Egyik esetben sem sikerült
kapcsolatot találni, mely figyelembe véve az elmeolvasás - más embereknek önálló
mentális állapotok tulajdonítása (McIlwain, 2003; Paál és Bereczkei, 2007) - és az
érzelmi intelligencia - érzelmek értékelését, kifejezését az érzelmek szabályozása
(Salovey és Mayer, 1990) - jellemzőit meglepő eredményeknek számítottak.
Christie és Geis (1970) szerint a magas és alacsony machiavellista személyek eltérő
affektív érintettségéből adódik a társas dilemmahelyzetekben mutatkozó kiaknázó vagy
épp együttműködő magaviseletük. A machiavellizmus jegyeit hordozó személyek
érzelmileg nem, vagy kevésbé vonódnak be egy helyzetbe. Interperszonális
kapcsolataikat a melegség hiánya jellemzi, kerülik mások szoros közelségét.
Következésképpen egy erőteljes kognitív orientáció uralkodik rajtuk. Mindig a rájuk
váró feladat kognitív aspektusára koncentrálnak, tehát egy helyzet értékelése és pontos
megértése vezérli őket. Az érzelmi információk hiányának következtében teljes
kontrollal rendelkeznek a szituációk fölött, csak a célra fókuszálnak és a helyzetnek
megfelelően választják ki a stratégiát. A magas machiavellista személyeknek ezt az
érzelmi távolságtartását, rideg magatartását - mely lehetővé teszi a normák megszegését
és társaik eszközként való felhasználását- Christie és Geis (1970) „cool-syndrome”-nak
nevezték el. Az érzelmeknek egy gátló funkciót tulajdonítanak, amely a személy
figyelmét eltereli céljainak kivitelezéséről, törekvéseikről. Véleményük szerint a sikeres
manipuláció egyik feltétele az interperszonális kapcsolatokban fellépő érzelmek és
moralitás hiánya. Ahogy azt a machiavellizmusnál is megfigyelhetjük, a manipulátorok
interperszonális

kapcsolataikban

anyagias,

haszonleső

és

amorális

nézettel

rendelkeznek. Hidegségüket a kapcsolataikban mutatkozó érzelmi elkötelezettség
hiánya is tükrözi. Affektív távolságtartásuk következtében érzelmileg megterhelő
helyzetekben is képesek hideg fejjel dönteni, gondolkodni (Christie és Geis, 1970). A
magas machiavellistaként ismert személyek szociális jegyek iránti érzékenysége – mely
a

kognitívan

fókuszált

észlelésükből

adódhat

-

lehetővé

teszi

partnerük

gyengepontjainak feltérképezését, ezáltal teret engedve manipulációjának (Pilch, 2008).
Az alacsony machiavellisták azonban a helyzetek személyesebb oldalát nézik. Érzelmi
és érték orientáció jellemzi őket, amely következtében érzelmileg jobban elmélyülnek
például a játékelméleti feladatoknál kapott ajánlataikban vagy a személyes
kapcsolataikban.
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A manipuláció sikeres végrehajtásához elengedhetetlen, hogy a személy áldozatára,
mint eszközre tekintsen és nem érző egyénre, akinek irányában empátia alakulhat ki. Az
érzelmi bevonódás növekvő mértékével, a személy nézeteivel való azonosulás
megjelenhet és fokozódhat (Christie és Geis, 1970). Azonban az empátia
megjelenésével nehezebbé válik a befolyásolás (Geis, Christie, 1970). Nem véletlen
tehát, hogy a machiavellizmus és az empátia kutatása negatív kapcsolatot tárt fel (Ali és
mtsai, 2009; Wai és Tiliopoulos, 2012).
Az empátia a szociális figyelem alapvető formája, azon képességünk, mellyel megértjük
társaink érzelmi tapasztalatait (Davis, 1983). Kognitív és érzelmi komponenseket is
tartalmaz, melyeket hideg és meleg empátiának nevezték el. A meleg empátia során
átérezzük a személy érzelmi állapotát. Fontos az altruista viselkedés előhívásában, mely
segítségnyújtásra sarkall minket. A hideg empátia ezzel szemben kizárólag kognitív
folyamatokra épül. Segítségével felismerjük a másik állapotát, megértjük hogyan érez,
de ami nagyon fontos, érzelmileg nem osztozunk állapotában. Tehát átélés nélküli
megértés folyamatáról beszélünk (McIlwain, 2003). Következésképpen empátia
kialakulásával nemcsak megértjük a másik személy érzéseit, de át is érezzük azt. A
machiavellisták manipulatív képessége azonban arra utal, hogy az áldozata helyzetét
megérti, feltérképezi. Ez jelezheti, hogy képes megérteni áldozata tapasztalatait, de nem
az érzelmek szintjén (Wastell és Booth, 2003). Kutatások is kimutatták a meleg
empátiára való képességük hiányát, más emberekre való érzelmi ráhangolódás csökkent
mértékét. McIlwain (2003) úgy fogalmaz, hogy a machiavellisták képesek felmérni az
affektív állapotokat anélkül, hogy affektív folyamatokat használnának. El tudják
választani azt, amit valójában éreznek és hisznek attól, amit a szituáció megkövetel, így
védettek a kognitív disszonancia hatása alól. Ez az úgynevezett szerep-eltávolítás azt a
képességüket rejti, hogy elválasztják a szelfet a szereptől, lehetővé téve számukra, hogy
megkülönböztessék a tartós, stabil diszpozíciókat (attitűd, érték, érzések) azoktól,
amelyeket csak átmenetileg tesznek magukévá, hogy a kívánt benyomást létrehozzák.
A machiavellizmusnál az előbbiekben említett kihasználó magatartás párhuzamot enged
vonni más társadalmilag averzív személyiségtípusokkal. Az antiszociális viselkedés
megértéséhez az emocionális folyamatok kutatásával keresték a választ. Az empátia
vizsgálatánál a machiavellizmushoz hasonlóan a pszichopaták csökkent empátiás
válaszát találták (Ali, Amorim és Chamorro-Premuzic, 2009). A machiavellizmusnál és
pszichopátiánál is megfigyelhető érzelmi folyamatokra való képesség hiánya megerősíti
19

McHoskey és mtsai (1998 idézi Wastell és Booth, 2003) elméletét. Párhuzamot vont a
machiavellisták hidegfejűsége és a pszichopaták viselkedése között, akiknél szintén
érzelmi sekélyesség figyelhető meg. Kowalski ezen elméletet követve (2001 idézi
Paulhus és Williams, 2002) megalkotta a Sötét Triász fogalmát, ahová a
machiavellizmust, nárcizmust és pszichopátiát sorolta. Közös jellemvonásaik a szelfközpontúság, érzelmi hidegség, kétszínűség és agresszió, melyek alátámasztják, hogy
mindhárom személyiségtípus szociálisan kedvezőtlen viselkedéses tendenciákat mutat
(Paulhus és Williams, 2002).
Wastell és Booth (2003) a machiavellisták affektív távolságtartását érzelmi információfeldolgozás zavarában látják. Szerintük az érzelmi folyamatok felismerésének és
használatának hibás működése áll interperszonális kapcsolataik alacsony érzelmi
intenzitásának hátterében. Sok hasonlóságot fedeztek fel az alexithymia és a
machiavellizmus között. Sifneos (1973 idézi Wastell és Booth, 2003) hozta létre az
alexithymia fogalmát, ami egy olyan betegcsoportot jelöl, akik képtelenek érzéseik
verbalizálására. Az érzelmek kifejezésének károsodott képessége mellett, alexithymiás
személyeknek további nehézséget okoz az érzelmek azonosítása. A szerzők eredményei
szerint a machiavellista személy szintén képtelen az érzelmek azonosítására, mely
felelős lehet a machiavellisták hidegfejűségéért (cool-syndrome). Wastell és Booth
(2003) véleménye szerint a machiavellistáknál megfigyelt antiszociális viselkedést az
alexithymia jelenléte teszi lehetővé, és nem egy tudatos döntésről van szó. Az érzelmi
információ-feldolgozás deficitjének következtében a szociális világ nem válik
internalizálttá náluk, érzelmileg szegény, elkülönült világban élnek. Létezésük
központja saját maguk, mások szükséglete háttérben marad, mely egy szelf-központú
életet eredményez.
Mindezek alapján látjuk, hogy a machiavellistaként jellemezhető személyek affektív
sajátosságoktól való távolságtartásának háttere még nem tisztázott. Christie és Geis
(1970) által leírt hidegfejű magatartás - ahol kognitív funkciók uralma figyelhető meg elnyomja az érzelmi folyamatok jelenlétét. Azonban az alexithymiával vélt kapocs más
szemszögben tünteti fel a machiavellizmus önérdek vezérelt stratégiáit, melyek egy
tudattalan, emocionális deficit következményei. Kutatásomban arra törekszem, hogy
közelebb kerüljek az szakirodalmak által racionálisnak, ridegnek tartott machiavellisták
affektív folyamataihoz. Vajon egy érzelmileg megterhelő helyzetben egyáltalán nem
élnek át érzelmeket és ez segíti hozzá őket az eddig elterjedt megállapításhoz kiaknázó,
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haszonelvű tervei kapcsán? Vagy ügyes manipulatív képességeik ellenére valójában
emóciók megjelennek náluk is? A kérdések megválaszolására a machiavellisták
idegrendszerét vizsgálom meg érzelmi töltetű helyzetekben. A neurális eredményeket
funkcionális képalkotás módszerét (fMRI) alkalmazva kapom meg, melyet a
következőkben ismertetem.
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3.

Funkcionális képalkotó eljárások

Dolgozatom következő részében a funkcionális képalkotási módszerek egyik
legelterjedtebb eszközét, a funkcionális mágneses rezonancia képalkotást (fMRI)
mutatom be. Alkalmazása lehetőséget biztosít pszichológusok, pszichiáterek, orvosok
számára az agyi funkció – lokalizáció összefüggés kutatásában. Céljuk, hogy az agy
anatómiai struktúráihoz neurális funkciókat kössenek, vagyis annak a kiderítése, hogy
bizonyos struktúrák milyen szerepet töltenek be a magasabb idegi működésekben. Az
agyi lézió kutatások szerepét a tudomány fejlődésével a biológiai képalkotó eljárások
vették át, lehetővé téve az agy pontosabb anatómiai felépítésének és funkcionális
feladatainak a feltárását (Gulyás, 2003; Gulyás és Mórocz, 2008). Az anatómiai
képalkotó eljárások (CT, MRI) az élő rendszerek anatómiai viszonyairól szolgáltatnak
pontos adatokat, ebből kifolyólag nagy térbeli feloldóképességgel rendelkeznek. Az
MRI módszere azonban nem csak a struktúrák térbeli elhelyezkedéséről képes
információt nyújtani, hanem követni tudja az agyi véráramlásban bekövetkező
változásokat, ezáltal alkalmassá válik a funkcionális képalkotásra is, melyet úgy hívunk,
hogy funkcionális MRI. A funkcionális képalkotás – beleértve az fMRI módszert is –
egyszerre szolgáltat információt az anatómiai elrendezésről és a biokémiai- élettani
paraméterekről. Hatékonyan képes követni az időbeli állapotváltozásokat gyenge térbeli
megfigyelése ellenében. Az úgynevezett interaktív tesztelésre alkalmas módszer egy új
lehetőséget tár fel az agyban rejlő nyitott kérdések megválaszolására, melynek
véghezviteléhez szakértelem és elköteleződés szükséges a tudomány képviselőinek
személyében (Gulyás, 2003).

3.1

Az fMRI, mint vizsgálóeljárás

A funkcionális magnetikus rezonancia képalkotás tomográfiás elven alapszik, melynek
segítségével a területi integrálokból lefedett terület egyes térelemeinek (voxel, azaz
volume-element) parametrikus értékére, fizikai paraméterre lehet következtetni (Gulyás
és Mórocz, 2008). Az fMRI képes a 2-5 mm távolságra lévő területeket differenciálni
(Horwitz, Friston, & Taylor, 2000), továbbá az idegműködés intenzitását közvetve
mérni. Következésképpen az fMRI segítségével információhoz jutunk az egyes régiók
oxigén-felhasználásáról, vagyis az agyi vérátáramlás és a keringő vérben lévő
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hemoglobin oxigénkötésének a mértékéről (Gulyás, 2003; Gulyás és Mórocz, 2008). Ezt
a BOLD (blood oxygenation level-dependent contrast) technika révén érjük el, mely az
oxigénszint módosulásai következtében végbemenő mágneses mező változásait méri.
Egy aktiválódott idegsejt oxigént használ fel, melyet a vérben lévő hemoglobin szállít.
A hemoglobin két típusát különítjük el: az oxigénkötéssel már nem rendelkező
deoxihemoglobint és az oxigént tartalmazó oxihemoglobint. A két komponens közül a
deoxihemoglobin rendelkezik mágneses tulajdonsággal, vagyis a szervezet egyetlen
paramagnetikus anyaga, mely segítségével mérni lehet az agyban áramló vér
oxigénkötését

(Gulyás

és

Mórocz,

2008).

Fokozott

agyi

véráramláskor

az

oxihemoglobin - deoxihemoglobin – arány megnő, mely az MR-jel változását vonja
maga után (Gulyás és Mórocz, 2008; Heeger és Ress, 2002).
Az MR-jel megszerzéséhez az első lépés az agy mágneses térbe helyezése. Az élő
szervezetben nagy számban fellelhető hidrogén atommagja (proton) szolgál a mérés
alapjául a rendkívüli mágneses momentumának köszönhetően. A hidrogénatomok
pozitív töltésű részecskék, melyek saját tengelyük körül forognak, vagyis precesszálnak.
A mágneses momentumuk normál körülmények között véletlenszerű formációt öltenek,
azonban erős rádiófrekvenciális impulzus (RF) kibocsátását követően a külső tér
irányának megfelelően - párhuzamos vagy ellentétes orientációba - rendeződnek. Az
MR-készülékben elhelyezett mágnes által közölt energia következtében - mely akár 3
Tesla térerősség létrehozására is képes - az atommagok rövid időre kitérnek a mágneses
térben felvett irányukból, egyensúlyi állapotukból. Az RF-impulzus megszűnése után a
hidrogén

atommagok

mágneses

momentuma

visszatér

az

eredeti

alacsony

energiaállapotba, mely következtében energia szabadul fel. Az energiának a
felszabadulása (Relaxation) a rádiófrekvencia jel, melyet az MR-készülékben található
tekercs (coil) regisztrálja. Az így kontraszt anyag nélkül létrejött MR-jelnél két időben
elkülönülő paramétert különböztetnek meg. A T1-es jel statikus MR- képalkotás során
jön létre, mely lehetővé teszi a magas és alacsony víztartamú szövetek elkülönítését.
Ugyanakkor a T2-es jel az agyi víztérfogat gyors változásait figyeli meg, mely
alkalmassá teszi az agyi vérátáramlás változásainak követésére. A „T2-súlyozott” vagy
„BOLD-érzékenyített” echo-planar imaging (EPI) az adatok gyűjtésére az egyik
legalkalmasabb módszer. Az EPI-módszer az információkat képszeletenként (slice-byslice basis) gyűjti be, mely lehetővé teszi az agy teljes terjedelmének képszeletenkénti
(scan) felosztását. Azonban a scan-ek elkészítése közötti idői tartományban mozgási
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artefactumok, jelintenzitás változások jöhetnek létre, melyek korrekciójára az
adatelemzés folyamatakor van lehetőség (Gulyás, 2003; Gulyás és Mórocz, 2008).

3.2.

Az fMRI adatok elemzése

Az fMRI adatok felvétele utáni következő lépés a nyers adatok feldolgozása, melynek
eredményeként megkapjuk a vizsgálatunk által kiváltott agyi aktivációs területeket.
Ennek elérése egy többlépcsős elemzési folyamatot követel meg, mely során térben (és
néha időben) végzett szabályozási folyamatokat hajtunk végre. A felvételek elkészítése
után az adatok előfeldolgozását (preprocessing) kell elvégezni (újrarendezés,
normalizálás, simítás), melyet a statisztikai elemzés követ.
Az alanyok pontos instruálásának - az MR-készülékbe való elhelyezkedésükkor a
mozdulatlan pozíció felvétele- ellenére a kisebb fejmozgások elkerülhetetlenek. Az
előforduló mozgás eredményeként bizonyos voxelek nem ugyanazt az agyi lokalizációt
mutatják, és ezt a statisztikai elemzések nem képesek figyelembe venni. Tehát mozgás
jelenlétében előfordulhat, hogy egy voxel, mely valójában kis jelintenzitással
rendelkezik, statisztikai elemzés után már, mint nagy MR-jelet mutató voxel fog
megjelenni. Azonban ez a növekedés nem létezik, vagyis így egy hamis aktivációs
eredményt kapunk. Ennek kiküszöbölésére alkalmas az előfeldolgozás első mozzanata a
térbeli újrarendezés, melyet a vizsgálatban részt vett minden személy adatainál végre
kell hajtani, a további adatelemzési lépésekhez hasonlóan. Ebben a szakaszban a
mozgásos műtermékek eltávolítása történik. Az újrarendezés célja az egymás után
következő scan-ek és az előzetes kiválasztott referenciaként használt scan közötti
különbség minimalizálása. A második lépésben, az újraszeletelés (reslice) során a
referenciaként szolgáló scan-hez voxelről voxelre igazítjuk a felvételeket (Friston és
mtsai, 1995).
Az előfeldolgozás következő szakaszában a térbeli normalizáláskor az egyéni agyi
mintázatokat egy standard anatómiai térhez illesztjük. Minden személy különböző
agytérfogattal, formával rendelkezik, következésképpen nélkülözhetetlen a normalizálás
végrehajtása. Így a voxelek minden alany esetében ugyanazt az anatómiai lokalizációt
mutatják. Ezért is fontos az optimális standard anatómiai tér kiválasztása. A
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leggyakrabban használt MRI-felvételek átlagából megalkotott agyanatómiai atlasz az
MNI templát.
Az előfeldolgozás utolsó lépése a simítás a jel/zaj arányt javítását végzi. Eltávolítja az
alacsony frekvencia különbségeket, így könnyebbé válik az alanyok közötti
összehasonlítás. Az adatok simítása Gauss-kernellel történik, mellyel csökkenthetjük a
zajt, és a személyek agyának egyéni különbségéből fakadó eltéréseket (Friston és mtsai,
1995). Az adatok feldolgozásának időbeli sorrendjét a 3.1. ábra illusztrálja.

3.1. ábra. Az fMRI adatok kiértékelésének folyamatát követhetjük nyomon: az
előfeldolgozás, azaz a téri transzformációs korrekciók lépései (műtermékek eltávolítás,
standard anatómiai térképhez való igazítás és a jel / zaj arány javítása), statisztikai
elemzés.4

Az agyfunkciók vizsgálatakor a végső eredményeket egy kivonásos / szubsztrakciós
technika elvégzésével kapjuk meg, melynek kivitelezéséhez elengedhetetlen a
kutatásban használt paradigma logikus megtervezése. A vizsgálni kívánt folyamatnak
megfelelően a paradigmának különböző szakaszokat kell tartalmaznia, mely lehetőséget
biztosít a kivonásos technika alkalmazására5. A szubsztrakciós technika lényege, hogy
4

Az adatok statisztikai elemzését általában többfaktoros, háromdimenziós, minden voxel parametrikus
értékét megvizsgáló statisztikai modellek hajtják végre. Ezek közül a leggyakrabban – jelen vizsgálatnál
is- használt az SPM (Statistic parametric mapping) (Gulyás, 2003).
5

A képalkotásban leginkább alkalmazott paradigmák block-desing alapúak, ahol különböző kondíciók
váltják egymást azonos időtartamú blokkokban. Az eltérő kondíciók kognitív folyamataik, feladataik
mentén térnek el egymástól, mely kitűnő alapja a kivonásos eljárásnak.
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két vizsgálati kondíciót / szakaszt kivonunk egymásból, olyan agyi folyamatokat kapva
ezzel, mely az agyi funkciókért felelnek (Gulyás és Mórocz, 2008). A különbség a
vizsgált agyi folyamat fokozott hatását jelzi, amely aktivációban mutatkozó többletként
jelentkezik. Ezzel az eljárással kialakított vizsgálati lépést kontrasztnak hívunk, melyre
a vizsgálati eredményeim bemutatásakor hivatkozni fogok.
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4.

Módszertan

4.1

Vizsgálatom célja

Kutatásom célja a machiavellista személyek érzelemszabályozási folyamatai mögött
meghúzódó idegrendszeri mechanizmusok feltárása. Ezzel közelebb kerülhetünk
viselkedésükben mutatkozó érzelmi távolságtartásuk rejtélyének megfejtésére. A
Christie és Geis (1970) által hivatkozott hidegfejű magatartásuk hátterében meghúzódó
érzelmi sivárságuk alátámasztására - vagy épp megcáfolására - érzelemszabályozási
folyamatot alkalmaztam. Az érzelmek regulációjának számos típusa közül a kutatások
középpontjában álló, széles körben vizsgált átkeretezést használtam. Ez a kognitív
stratégia

egy

helyzet

jelentésének,

valenciájának

(kellemesség-kellemetlenség)

átformálását foglalja magába. A korábban végzett kutatásoktól (Ochsner és mtsai, 2002;
Goldin és mtsai, 2008; Kim és Hamann, 2007) eltérően pontosabb keretet adtam a
helyzetek (érzelemkiváltó képek) értelmezésének, melyet a vizsgálatom bemutatásakor
részletesen kifejtek.

1. Vizsgálatomban azt várom, hogy a magas machiavellista személyek könnyebbnek
értékelik az átkeretezés feladatát a feltételezett érzelmi kivonódásukból
adódóan.
2. A magas machiavellista személyek viselkedését jellemző hidegfejű magatartás,
kognitív orientáció idegrendszeri szinten is megjelenik, erőteljesebb a kognitív
folyamatokért felelős frontális aktivitás jelentkezik.
3. Az alacsony machiavellista személyek szemben a magas Mach csoporttal a
szubkortikális, érzelmi területeken mutatnak nagyobb aktivációt, azaz jobban
beleélik magukat a kép által kiváltott emocionális helyzetbe.

Az érzelemszabályozás feladatával egy érzelmileg megterhelő szituációt állítok elő,
melyben az alacsony és magas machiavellista személyeket egyaránt megvizsgálom.
Feltételezésem szerint a vizsgálatban használt leginkább negatív szociális interakciókat
bemutató ingeranyagok egy erős affektív állapotot váltanak ki az alacsony
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machiavellista személyek esetében, mely az érzelmekért felelős agyi területek
aktivációjában

fog

megmutatkozni.

Ezzel

szemben

a

magas

machiavellista

személyeknél inkább a frontális területek aktivációját várom, mivel viselkedésüket
feltűnően kognitív orientáció vezérli, esetlegesen affektív folyamataikat gátló
mechanizmusok meglétét feltételezhetjük.

4.2

Vizsgálati személyek

Vizsgálatomban 31 egészséges, önként jelentkező egyetemista hallgató vett részt (15
férfi, 16 nő, életkor terjedelem: 18 - 27 év, átlag: 21,26 év, szórás = 2,19 év). A
résztvevőket a Mach-IV (Christie és Geis, 1970) kérdőíven elért pontszámuk alapján a
PTE Pszichológiai Intézet korábbi kutatásának adatbázisából választottam. Oldfield
(1970) nyomán a 10 itemes Edinburgh Handedness Inventory magyar verzióját
alkalmazva két résztvevő kivételével mindenki jobbkezesnek bizonyult. A kísérleti
személyek egyikénél sem állt fenn pszichiátriai vagy neurológiai zavar, amely a
vizsgálat részvételét megakadályozta volna. Az előzetesen kitöltött Mach-IV kérdőív
alapján a résztvevők két csoportot alkottak: alacsony és magas machiavellista
személyeket. Az Alacsony Mach (AM) csoportba összesen 17 főt soroltam (8 férfi, 9
nő), a Magas Mach (MM) csoportba pedig 14 vizsgálati személyt (7 férfi, 7 nő).

4.3

Eszközök

A vizsgálati személyek a Mach-IV (Christie és Geis, 1970) kérdőíven elért, a kutatás
szempontjából megfelelő pontszám alapján kerültek behívásra. Christie és Geis (1970)
20 itemet alakított ki, melyek közül 10 a machiavellizmus nézetével ellentétes
állításokat tartalmaz (pl. Amikor szívességet kérünk valakitől, nyomósabb érvek helyett
jobb őszintén megmondani, mi okunk van erre). A fordított itemek: 2, 5, 8, 10, 11, 13,
14, 15, 17, 20. A résztvevőknek egy 7 fokú Likert-skálán kell jelölniük az állításokkal
való megegyezésük mértékét (1 - egyáltalán nem értek egyet, 7 - teljes mértékben
egyetértek). A végösszeget a pontértékek összeadásából kapjuk, melyhez hozzá kell
adni 20 pontot, hogy 100 pont legyen a középérték. Az így kapott minimális pontszám
40, a maximális 160.
28

A paradigma összeállításakor érzelemkiváltó képeket alkalmaztam az International
Affective Picture System (IAPS) adatbázisából (Lang, Bradley, Cuthbert, 1997). A
standardizált, érzelemkiváltó, színes fotókat számos szemantikai kategória mentén
hozták létre (természet, erotika, baleset, tárgy, szociális stb.), mely az érzelmi ingerek
kiválasztásának könnyebb kísérleti ellenőrzését teszi lehetővé. Lang és munkatársai
(1997) a képek kategorizálásakor egy egyszerű dimenzionális nézetre támaszkodtak
aszerint, hogy egy érzelem jó vagy rossz, appetitív vagy averzív, pozitív vagy negatív,
kellemes vagy kellemetlen. Ez a nézet megkülönbözteti a felvételek affektív valenciáját
(kellemes-kellemetlen), arousalját (nyugodt- izgatott) és dominanciáját vagy kontrollját.

4.4

Eljárás

4.4.1 Vizsgálat előkészítése

A képek vizsgálatba való beválasztása az IAPS-rendszer hazai standard (Deák, Csenki,
Révész, 2010) adatai mentén történt, illetve kiválasztásukat egyetemi populáción
végzett pilóta-vizsgálatok sorozata előzte meg. Az újraértékelés stratégiájából kiindulva
az IAPS felvételek szelektálásakor fontos tényező volt, hogy egy kép mennyire
alkalmas az átkeretezésre, több kontextusban való elképzelésre. Első lépésként ezeknek
a kritériumoknak megfelelő IAPS képek sorozatát állítottam össze, melyet
kutatótársaim segítő munkájával előzetes tesztelés alá vetettünk. Minden önként
jelentkező hallgatót arra kértünk, hogy a képek láttán az először eszükbe jutó történetet
meséljék el, és azt egy szóval jellemezzék.
Ezt követően ugyanazon képnél az előzőtől független, új történet kreálására és az ehhez
illő szó vagy cím megnevezésére bíztattuk őket. Az innen kapott adatokat felhasználva a
képeket a legtöbbször elhangzott címmel láttam el, vagyis egy képhez két – a
legkönnyebben elképzelhető, és ettől eltérő kontextust hívó, másodszor legtöbbet
megnevezett- címet illesztettem. A következő lépésben a már hívószóval rendelkező
laptopra telepített képeket újabb önkéntes személyeknek vetítettük le, ahol
megkérdeztük, mennyire könnyű / nehéz az adott képet a hívószó segítségével
értelmezni, illetve, hogy nehézséget okoz-e az első cím megjelenése után átváltani a
második címre. Az adatok statisztikai elemzését az SPSS 18 szoftverrel végeztem,
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amely alapján került kiválasztásra a végső 15 IAPS képpár. A vizsgálatban használt
ingeranyag adatait az 4.1 táblázat mutatja.

Bemutatott kép sorszáma
5629
2480
6825
6530
8010
9050
6250
2691
6212
9102
2616
6360
6836
4598
9421

Valencia
7,03
4,77
2,81
2,76
4,38
2,43
2,83
3,04
2,19
3,34
5,97
2,23
3,45
6,33
2,21
3,718

Arousal
6,55
2,66
5,36
6,18
4,12
6,36
6,54
5,85
6,01
4,84
4,96
6,33
5,47
5,53
5,04
5,453

A 4.1 táblázat a végső paradigmában szereplő 15 IAPS kép sorszámát,
valencia és arousal értékét, valamint az átlagértékeket mutatja.

4.4.2 Vizsgálati elrendezés

Funkcionális MRI kutatásomban az ingeranyagok alapos előtesztelését követően 15 kép
két hívószóval került bemutatásra annak érdekében, hogy megvizsgáljam a
machiavellista személyeknél az átkeretezés feladatát, azaz a két interpretációs lehetőség
közti váltást. A képeket két kondícióban mutattam be mindkét helyzetben eltérő címmel
ellátva. A résztvevőknek a megjelenő képet valós helyzetként kellett elképzelniük, és az
így kiváltott érzéseiknek átengedni magukat. A második kép megjelenésekor figyelniük
kellett, hogy az előző keretként szolgáló hívószótól függetlenül értelmezzék a képet. A
pilóta-vizsgálat eredményei alapján megállapítottam, hogy az elsőként bemutatott
hívószó könnyebben elképzelhetővé teszi a jelenetet (IAPS1), míg a második hívószó
esetében több kognitív erőfeszítés szükséges (IAPS2). Az első szakasz alapértelmezett
jelentéséhez általában negatív érzelem társult, míg a második cím semlegesebb
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kontextust hívott. Tehát a kezdeti negatívabb érzelmi állapotot semlegesítheti a második
jelentés kontextusa, melyben megragadható az érzelemszabályozás mechanizmusa.
A funkcionális MRI eljárásokban használt kivonásos eljárás következtében szükséges
kontroll szakaszok egy összehasonlítási feltételként szolgálnak a kutatni kívánt
mechanizmusok vizsgálatát megcélzó kondícióval szemben. Ennek keretei közt két,
vizuális komplexitásukban különböző kontroll szakaszt alakítottam ki, melyek egyike
sem igényelt különálló feladatot. Az alanyokat csupán arra kértem, hogy az
ingeranyagot vizuálisan tapogassák le, és a szemüket ne csukják be. Az első szakaszban
a vizsgálat résztvevői egy fekete háttéren fehér betűkkel írt RELAX feliratot
olvashattak. Ezen szakasz vizuális egyszerűségét tekintve az IAPS felvételekkel való
összevetéskor

kiterjedt

aktivációs

térképet

eredményezhet.

A

második

téri

komplexitásában gazdagabb kontroll szakasz (SCRAMBLED) színes non-figuratív
képekből áll, melyek alján a címmel ellátott IAPS képek analógiája mentén értelmetlen
betűsort jelenítettem meg. Ez a mozaik-szerű ingeranyag hasonlít leginkább az IAPS1,
IAPS2 kondíció vizuális összetettségére. A személyeknek a fotók megjelenésekor
semmilyen válaszadási gombot nem kellett nyomniuk, csupán a gyakorlás során
megbeszélteket mentálisan végrehajtani. A vizsgálat különböző szakaszaiban megjelenő
vizuális ingereket és megjelenésük gyakoriságát a 4.2. ábra mutatja.
Vizsgálatom block-design alapú paradigmájában a képeket 8 másodperc hosszúságú
blokkokban mutattam be, melyeket szintén 8 mp-ig látható kontroll kondíciókkal
szakítottam meg. A blokkok idői intervallumát az előzetes vizsgálatok alapján
határoztam meg. A vizsgálat kezdetét egy 8 másodpercig olvasható HAMAROSAN
KEZDÜNK! felirat jelezte, mely felhívta az alany figyelmét a feladat kezdetére. Ezt
követően a szintén 8 mp-ig látható Scrambled szakasz jelent meg, melyet az első
címmel ellátott IAPS kép követett. Ezt követően a RELAX felirat (Kontroll1) volt
megfigyelhető, mely ugyanazon, de eltérő című IAPS képeket választja el egymástól. A
vizsgálat a 30. IAPS kép eltűnése után a Scrambled (Kontroll2) szakasszal zárult. A
szkennerben eltöltött idő hozzávetőlegesen 20 percig tartott. A vizsgálat nyers
időtartama 8,13 perc volt, melyet egy anatómiai felvételsor készítése követett. Egy-egy
blokk alatt (8s) 4 felvételsor készült, így a paradigma lefutása alatt összesen 240 scan
rögzült [IAPS1 (15 x 4) + IAPS2 (15x 4) + KONTROLL1 (15x 4)+ KONTROLL2
(15x4)]. A paradigma pontos elrendezését és idői lefutását az 4.3 ábra illusztrálja.
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4.2 ábra: A vizsgálatban 15 első címmel ellátott IAPS kép (kék), 15 második címmel
ellátott IAPS kép (piros), 15 Relax felirat (fekete) jelent meg és 16 alkalommal volt
látható a Scramled képek egyike (piros).

A block-design felépítésű paradigmát mutató 4.3 ábrában a különböző színnel jelölt
szakaszok idői hosszúságát és sorrendiségét szemléltettem (fehér: intro, kék: IAPS1,
zöld: IAPS2, fekete: kontroll1, piros: kontroll2).
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4.4.3 Vizsgálat menete

A PTE Pszichológiai Intézetének adatbázisában szereplő kísérleti személyek
megkeresése és a végleges paradigma elkészítése után kutatótársaimmal együtt
elkezdtük az adatok felvételét. A vizsgálat pontos helyszínéről és időpontjáról egyéni
tájékoztatást adtam a korábban megadott telefonszámok felhívása segítségével. A Pécsi
Diagnosztikai Központba érkezést követően a résztvevőknek egy beleegyező
nyilatkozatot nyújtottam át, és a nyomtatvány alapos átolvasására kértem őket.
Aláírásukkal jelezték további részvételi szándékukat illetve, hogy nem rendelkeznek
beültetett pacemakerrel, fém protézissel, csavarral, piercinggel, fémtartalmú tetoválással
vagy egyéb kizáró tényezővel, mely megakadályozná a kutatás folytatását. A
továbbiakban a vizsgálat idejét és elrendezését tartalmazó instrukciót adtam át, melyet
szóban is ismertettem nagy hangsúlyt fektetve a paradigma ingeranyagaira és az
ezekhez kapcsolódó feladatokra. A kutatás sikerességének érdekében fontosnak
tartottam minden vizsgálati résztvevőnél az MRI berendezésben vetített paradigma
gyakorló sorozatának laptopon keresztüli vetítését, ezáltal az alanyok egyrészt
ráhangolódtak a vizsgálat jellegére, könnyebben megértették a szkennerben rájuk váró
feladatot, másrészt csökkent az esetlegesen felmerülő szorongásuk. Az itt bemutatott
fotókat a paradigmában szereplő ingeranyag kiválasztásához használt International
Affective Picture System (IAPS; Lang és mtsai, 1997) adatbázisából válogattam ki
figyelve arra, hogy a képek megjelenítése minden részletében megegyezzen a
szkennerben vetített képekkel. A gyakorlás során használt képek adatait a 4.4 táblázat
mutatja.
A képeket hangosan átbeszéltük, rávezetve a szorongóbb személyeket is az újraértékelés
technikájára. Lényegesnek tartottam elegendő időt hagyni a képek megbeszélésére, a
vizsgálat menetének elmagyarázására a pontos megértés érdekében. Ha bármilyen
kérdésük, kételyük támadt azt nyugodt, csendes körülmények között a többi kísérleti
alanytól elzárva megbeszéltük. Az MRI felvételek elkészítése előtt minden alkalommal
megbizonyosodtam róla, hogy a résztvevő érti a rá váró feladatot és nyugodt lelki
állapotban van.
Ezt követően bevezettem a résztvevőt az öltöző helyiségébe, ahol lehetősége nyílt
minden fémtárgytól (ékszer, karóra, öv stb.), használati tárgytól (telefon, bankkártya,
szemüveg stb.) megválnia. A Pécsi Diagnosztikai Központ dolgozói miután
megbizonyosodtak a viselt fémtárgyak eltávolításáról, bevezették a személyt a
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vizsgálati helyiségbe, ahol az MRI-berendezésbe fektették. A vizsgálati személy feje
köré egy rögzítést szolgáló eszközt helyeztek el, mely minimalizálja a mozgásteret,
illetve a két fül mellé egy-egy szivacsot illesztettek az MRI által kibocsátott hangos,
monoton hanghatás tompítására. A vizsgálat ingeranyagát az alanyok egy speciális,
dioptria beállítását is lehetővé tevő szemüvegen keresztül követhették, így egy digitális,
mindenki számára jól látható vizuális inger volt követhető a szkennerben elhelyezkedve.
Végül a résztvevők bal kezébe egy pumpát adtak, melynek bármilyen probléma,
rosszullét esetén történő megnyomása hangjelzést küld a vezérlőszobába. A vizsgálat
végeztével a Pécsi Diagnosztika Központ munkatársai kisegítették a résztvevőket az
MRI berendezésből megbizonyosodva róla, hogy a személy közérzete nem
rosszabbodott a vizsgálat kezdete óta. Mindezek után visszakísértem őket az öltözőbe,
ahol lehetőségük nyílt kipihenni a szkennerben végzett feladatot. Ha úgy láttam, hogy
felkészültek a következő feladatra, megkértem őket az utóteszt kitöltésére, mely célja a
szkennerben vetített képek értékelése volt. Laptop segítségével ismét bemutattam a
korábban látott 15 x 2 darab IAPS felvételt és arra kértem a részvevőket, hogy az MRI
gépben átélt érzéseket és esetlegesen kreált történetek próbálják visszaidézni és leírni
minden képnél. További kérdés volt, hogy mennyire találták az adott képet
kellemesnek/kellemetlennek (valencia), intenzívnek (arousal), valamint hogy mennyire
volt nehéz az első képen megjelent címről átváltani a második címre. Válaszaikat egy 9
fokú Likert- skálán adhatták meg. A feladat végeztével megkérdeztem benyomásaikat a
vizsgálatról és megköszöntem az önzetlen segítségüket.

Bemutatott kép
sorszáma
6243
2900
2399
9042
3280

Valencia

Arousal

2,33
2,45
3,69
3,15
3,72
3,068

5,99
5,09
3,93
5,78
5,39
5,236

4.4 táblázat a gyakorlat során alkalmazott IAPS képek
sorszámát, valencia és arousal értékét, illetve az átlagértékeket
mutatja.
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4.4.4 Vizsgálat adatrögzítési paraméterei

Kutatásomat a Pécsi Diagnosztikai Központ közreműködésével valósítottam meg. A
vizsgálatban részt vett személyek agyáról készült felvételek elkészítése 3 Tesla
térerősségű, Siemens TrioTim típusú MRI scannerével történt. A T2-súlyozott, EPIszekvenciát alkalmazó, BOLD-típusú funkcionális felvételek mindegyike 23 axiális
szeletet tartalmazott. Az adatgyűjtés további paraméterei: TR = 2000 ms, TE = 36 ms,
flip angle (FA) = 76º, voxelméret = 2,5 x 2,5 x 2,5 mm, szeletvastagság = 4 mm. Az
adatok elemzését a MATLAB (Version 7.0.1.24704 [R14] Service Pack 1) és az SPM5
szoftverekkel végeztem el. Az egyéni agyi funkcionális felvételeken az előfeldolgozás
(preprocessing) folyamata során elvégeztem a téri transzformációs korrekciók lépéseit.
A térbeli újrarendezés, a normalizálás és a simítás lépései lehetővé tették a felvételek
mozgáskorrekcióját, standard anatómiai térképhez való igazítását és a jel / zaj arány
javítását FWHM 5x5 Gauss-kernellel. Statisztikai küszöbként 0.001 értéket határoztam
meg (p<0,001; uncorrected).
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5.

Eredmények

5.1

Viselkedéses adatok

A Mach-IV kérdőív alapján az Alacsony és Magas Mach pontszámmal jellemezhető
csoportok elkülönítésének helyességét és az utótesztelésnél megkérdezett kellemesség,
intenzitás és átkeretezés nehézsége értékeket az SPSS 18 szoftver segítségével
elemeztem.
A Magas Mach (MM) és Alacsony Mach (AM) csoportok között a várakozásomnak
megfelelően független mintás T-próba statisztikai eljárás szignifikáns különbséget
mutatott (t(29) = -8,878; p<0,001). A Mach-IV pontszámok a két csoportnál az alábbiak
szerint alakultak: Alacsony Mach csoport M = 82,59, SD = 7,220; Magas Mach csoport
M=118,00, SD= 14,433.
Pearson-féle korreláció alkalmazásával megvizsgáltam az egyes képek nehézségének
megítélése és a machiavellizmus mért értéke közötti kapcsolatot. Az összefüggés hat
kép esetében érte el a szignifikáns szintet, négy esetben pozitív, két alkalommal negatív
irányban. Azaz a pozitív korreláció arra mutat rá, hogy a magasabb machiavellizmuspontszám nehezebbnek ítélt átkeretezéssel jár együtt, míg a két negatív irányú
kapcsolatnál a machiavellizmus alacsonyabb értéke a képek könnyebb átkeretezésével
mutat összefüggést. Az eredményeket az 5.1.1 táblázat mutatja.
Ezenfelül 15 képpár- két eltérő címmel bemutatott IAPS felvétel- tagjai közötti
kapcsolatot ellenőriztem a résztvevők által megítélt kellemesség és intenzitás érték
mentén. Kevert mintás varianciaanalízist alkalmazva a kellemesség vizsgálatakor egy
kép kivételével szignifikáns összefüggés jelent meg, míg az intenzitás értékeinél nyolc
képpár mutatott szignifikáns szintet (5.1.2 táblázat).
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Kép sorszáma
6530

r = 0,393

p<0,05

9050

r = -0,373

p<0,05

2691

r = -0,391

p<0,05

4598

r = 0,396

p<0,05

6212

r = 0,316

p=0,083

9421

r = 0,354

p=0,055

5.1.1 táblázat: A machiavellizmus csoport mért értéke és a képek nehézségének
megítélésének kapcsolatát Pearson-féle korrelációval vizsgálva 6 kép esetében mutatott
szignifikáns vagy tendenciaszerű hatást.

Kép sorszáma

Kellemesség

Intenzitás

5629

F(1,29)=139,847

p<0,001

F(1,29)=,061

p=0,806

2480

F(1,29)=69,033

p<0,001

F(1,29)=,462

p=0,502

6825

F(1,29)=44,308

p<0,001

F(1,29)=,542

p=0,468

6530

F(1,29)=185,103

p<0,001

F(1,29)=8,359

p<0,05

8010

F(1,29)=213,493

p<0,001

F(1,29)=4,806

p<0,05

9050

F(1,29)=43,987

p<0,001

F(1,29)=2,839

p=0,103

6250

F(1,28)=18,558

p<0,001

F(1,28)=29,897

p<0,001

2691

F(1,29)=5,235

p<0,05

F(1,29)=2,591

p=0,118

6212

F(1,29)=72,069

p<0,001

F(1,29)= 8,161

p<0,01

9102

F(1,29)=1,830

p=0,187

F(1,29)=7,929

p<0,01

2616

F(1,29)=27,769

p<0,001

F(1,29)=,078

p=0,782

6360

F(1,29)=22,203

p<0,001

F(1,29)=24,262

p<0,001

6836

F(1,29)=9,749

p<0,005

F(1,29)=6,491

p<0,05

4598

F(1,29)=266,903

p<0,001

F(1,29)=5,390

p<0,05

9421

F(1,29)=71,982

p<0,001

F(1,29)=1,306

p=0,263

5.1.2 táblázat: A képpárok első és második tagjai közötti kapcsolat intenzitás és
kellemesség megítélése mentén.
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Az Alacsony / Magas Mach csoportba tartozás három kép esetében tendenciaszintű
hatást (p<0,1) gyakorolt az IAPS felvételek kellemességének megítélésére (a többi
képnél nem sikerült hasonló összefüggést kimutatni) (5.1.3 táblázat):
Képek sorszáma
5629

F(1,29)=3,177

p=0,085

6530

F(1,29)=2,956

p=0,096

8010

F(1,29)=3,243

p=0,082

5.1.3. táblázat. Az Alacsony / Magas Mach csoportba
tartozás és a képek kellemesség értéke közötti
kapcsolat.

Míg az intenzitás értékelése és a Mach csoportba tartozás csupán egy képpárnál (6825)
mutatott tendenciaszintű hatást (F(1,29)=3,861; p=0,059).
A képek intenzitás értékei és a csoportosító változó (Mach csoportok) közti interakció
négy IAPS kép esetében mutatkozott szignifikánsnak (5.1.4 táblázat):
Képek sorszáma
6530

F(1,29)=3,253

p=0,082

9102

F(1,29)=6,365

p<0,05

2616

F(1,29)=14,108

p<0,001

9421

F(1,29)=3,581

p=0,068

5.1.4 táblázat. A Mach csoportok és a képek intenzitás
értéke közötti interakció.
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6530. KÉP

A 6530. sorszámú képpárnál a Magas Mach pontszámmal jellemezhető csoport a képpár
első tagját intenzívebbnek értékelte (MMM = 6,93), mint az Alacsony Mach
pontszámúak (MAM = 6,65). A második címmel ellátott kép esetében viszont az
Alacsony Mach csoport adott magasabb intenzitás értéket (MAM = 6,12) (MMM = 4,64).
Mindkét csoportnál a képpár második összetevőjénél figyelhető meg alacsonyabb
intenzitás.
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9102. KÉP

A 9102. képpár esetében az első és második értékelés összevetésekor szintén az első
címmel ellátott kép bizonyult intenzívebbnek. A Magas Mach csoport e szempontból
fölényt mutat az első kép esetén az Alacsony Mach személyekkel szemben (MMM =
7,79; MAM = 6,35). A második címmel ellátott képnél azonban ez megfordult, az
Alacsony Mach produkált nagyobb intenzitás értéket (MAM = 6,24; MMM = 5,64).
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2616. KÉP

A 2616. sorszámú képnél az előzőektől eltérő módon figyelhető meg, hogy a Magas
Mach személyek a képpár második tagját értékelik intenzívebbnek (az első címmel
MMM = 5,5; második címmel MMM = 7,071). Ezzel szemben az Alacsony Mach csoport
az elsőként bemutatott címnél a Magas Mach csoport értékelésénél magasabb intenzitást
adott (MAM = 7,471), míg a másodiknál ez az érték csökkent (MAM = 5,647).
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9421.KÉP

A 9421. képpár második tagjánál az intenzitás növekedése figyelhető meg a Magas
Mach csoportnál (1. MMM = 7. 2. MMM = 7,714.) Az Alacsony Mach csoport ezzel
szemben megközelítőleg hasonló értékekkel jellemzi a két különböző kontextust (1.
MAM = 6,941 2. MAM = 6,765). Ezen kívül megjegyzésre érdemes, hogy az első címmel
bemutatott kép két csoport általi osztályozása igen kis mértékben mutat eltérést (MMM =
7; MAM = 6,941).
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5.2

fMRI eredmények

A vizsgálati személyek funkcionális MRI felvételeinek az elemzését MatLab (Version
7.0.1.24704 [R14] Service Pack 1) és Statistical Parametric Mapping 5 (SPM5)
szoftverek segítségével végeztem el. A kiértékelt egyéni aktivációs eredmények
összegzését, átlagolását az ezt követő csoportanalízis tette lehetővé. Az itt létrehozott
két csoport- Magas Mach és Alacsony Mach- mindegyikénél megvizsgáltam a
hipotézisem

alátámasztására

létrehozott

kontrasztokat.

Az

érzelemszabályozás

idegrendszeri hátterének feltárására összesen öt kontraszt definiálását (lásd alább)
találtam szükségesnek, melyeket külön-külön ellenőriztem Magas és Alacsony
machiavellista személyek csoportjánál.
A Magas Mach csoport érzelemszabályozáskor jelentkező neurális válaszait az alábbi
kontrasztok segítségével tártam fel, összevetve az Alacsony Mach (AM) csoporttal
(Magas Mach > Alacsony Mach).
Először összehasonlítottam a képek megjelenését az első kontroll szakasszal, a RELAXszel, mely a kivonásos eljárás következtében a legkiterjedtebb aktivációt eredményező
kontraszt.
1. IAPS1 > RELAX
Az első kontrasztban az első címmel ellátott IAPS képre adott aktivációtöbbletet
vizsgáltam a Relax felirahoz viszonyítva, vagyis hogy melyek azok a területek,
amelyek nagyobb vagy kizárólagos aktivációt mutatnak az első kép láttán. Az
elemzés kimutatta, hogy a jobb oldali Inferior frontális gyrus és Middle frontális
gyrus, valamint a bal oldali Mediális frontális gyrus, Insula, Superior temporális
gyrus területek aktiválódtak.

2. IAPS2 > RELAX
A második kontrasztban a második címmel jelölt IAPS kép aktivációtöbbletét
néztem szintén a Relax felirattal rendelkező kontrollal szemben, mely a bilaterális
Insula és Inferior parietális lobule, továbbá bal oldali Mediális frontális gyrus,
Middle temporális gyrus, Superior temporális gyrus aktivációját eredményezte. Az
első két kontraszt eredményeit az 5.2.1 ábra mutatja.
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Terület neve

Aktív
voxelek
száma

Brodmann
area

Voxel koordináták
(MNI)

Térték
x

y

z

1. IAPS1 > RELAX
J Inferior frontális gyrus

47

15

4,15

26

20

-24

J Middle frontális gyrus

10

4

3,67

46

52

-6

B Mediális frontális gyrus

6

7

3,95

-6

28

58

B Insula

13

16

4,38

-46

-16

-2

B Superior temporális gyrus

22

7

4,38

-46

-16

-2

B Superior temporális gyrus

22

9

3,86

-64

-48

12

B Insula

13

5

3,97

-44

-18

4

J Insula

13

4

3,60

34

2

12

B Mediális frontális gyrus

6

10

4,27

-8

-28

58

B Middle temporális gyrus

21

22

4,15

-54

-10

-16

B Superior temporális gyrus

9

3,92

-44

-48

20

B Inferior parietális lobule

4

3,92

-44

-48

20

2. IAPS2 > RELAX

5.2.1 ábra: a Magas Mach > Alacsony Mach esetében kiértékelt IAPS1 > RELAX
és IAPS2 > RELAX kontrasztok eredményei láthatóak.
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Inferior frontális gyrus (26, 20, -24)
Insula aktiválódása (-46, -16, 2)
5.2.2 ábra.
A Magas Mach csoportnál az IAPS1 > RELAX kontraszt esetében
aktiválódott Insula és Inferior frontális gyrus területek

Medial frontalis gyrus (-8, -28, 58)

Superior temporalis gyrus (-44, -48, 20)

5.2.3 ábra: A Magas Mach csoportnál az IAPS2 > RELAX kontraszt esetében
aktiválódott Superior temporális gyrus és a Mediális frontális gyrus területek.

A következőkben a második kontroll szakaszt (színes jelentés nélküli Scrambled kép)
alkalmaztam összehasonlítva a kísérleti szakaszokkal (IAPS képekkel), mely a hasonló
vizuális elrendezésük következtében kevesebb és kisebb kiterjedésű aktiváció
megjelenését eredményezte.
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3. IAPS1 > SCRAMBLED
A harmadik kontrasztban az első címmel látott IAPS képet hasonlítottam össze a
színes, non-figuratív képpel. Az IAPS kép során mutatkozó aktivációtöbblet a jobb
oldali Middle temporális gyrus és Inferior parietális lobule területeknél nyilvánult
meg.

4. IAPS2 > SCRAMBLED
A negyedik kontraszt a második címmel kísért IAPS képre adott aktivációtöbbletet
mutatja a színes mozaik képpel szemben. A második kép a Scrambled kontrollal
szemben a bal oldali Parahippocampális gyrus, Linguális gyrus és jobb oldali Middle
temporális gyrus aktivációját eredményezte. A harmadik és negyedik kontraszt
eredményei az 5.2.4 táblázatban olvashatóak.

Terület neve

Aktív
voxelek T-érték
száma

Brodmann
area

Voxel koordináták
(MNI)
x

y

z

3. IAPS1 > SCRAMBLED
J Middle temporális gyrus

19

7

3,72

36

-84

20

J Inferior parietális lobule

40

4

4,44

36

-38

38

25

4,73

-26

-60

-6

4. IAPS2 > SCRAMBLED
B Parahippocampális gyrus
B Linguális gyrus

19

12

4,73

-26

-60

-6

J Middle temporális gyrus

37

4

3,55

46

-64

-2

J Middle temporális gyrus

19

3

3,56

36

-84

22

5.2.4 ábra: A Magas Mach > Alacsony Mach esetében kiértékelt IAPS1 >
SCRAMBLED és IAPS2 > SCRAMBLED kontrasztok eredményei láthatóak.
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Middle temporális gyrus (36, -84, 20)

Parahippocampális gyrus (-26, -60, 6)

5.2.5 ábra: A Middle temporális gyrus aktivációja az IAPS1 > SRAMBLED
kontrasztnál és a Parahippocampális gyrus aktivációja az IAPS2 > SRAMBLED
kontraszt esetében a Magas Mach csoportnál.

Végül a két eltérő szakaszban megjelenő IAPS felvételt hasonlítottam össze, mely a
nagyfokú vizuális átfedésük következtében a legkisebb aktivációt mutató kontrasztot
eredményezte.

5. IAPS2 > IAPS1
Az ötödik kontraszt a másodszor bemutatott IAPS képre adott aktivációtöbbletet
keresi az elsőként megjelenő IAPS képhez képest. A második címmel ellátott képnél
bal oldali Posterior cinguláris cortex és Precuneus aktivációt találtam (5.2.6 táblázat).
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Brodmann
area

Terület neve

Aktív
voxelek T-érték
száma

Voxel
koordináták
(MNI)
x

y

z

5. IAPS2 > IAPS1
B Posterior cinguláris cortex

20/31

B Precuneus

41

4,60

-4

-68

12

5

4,60

-4

-68

12

5.2.6 táblázat: A Magas Mach > Alacsony Mach csoportok összehasonlításakor
kiértékelt IAPS2 > IAPS1 kontraszt eredményei láthatóak.

5.2.7 ábra: A Posterior cinguláris cortex (-4, -68, 12)
aktivációja a Magas Mach csoportnál az IAPS2 >
IAPS1 kontraszt esetében.

Az Alacsony Mach csoport (AM) neurális korrelátumait ugyanezen kontrasztok mentén
vizsgáltam meg összehasonlítva Magas Mach (MM) csoporttal (Alacsony Mach >
Magas Mach).

48

Az Alacsony Mach személyek két kontraszt esetén mutattak aktivációtöbbletet. A
harmadik kontrasztnál, mikor az első címmel jelzett IAPS képet összehasonlítottam a
Scrambled

szakasszal

bal

oldali

cinguláris

Posterior

aktiváció

cortex

volt

megfigyelhető. Továbbá a kivonásos eljárás következtében legszigorúbbnak tartott, két
különböző címmel megjelölt képek összehasonlítását végző kontraszt esetében (IAPS1
> IAPS2) jobb oldali Putamen aktiválódott (5.2.8 táblázat)

Brodmann
area

Terület neve

Aktív
voxelek
száma

Voxel
koordináták
(MNI)

T-érték

x

y

z

1. IAPS1 > RELAX
NINCS AKTIVÁCIÓTÖBBLET
2. IAPS2 > RELAX
NINCS AKTIVÁCIÓTÖBBLET
3. IAPS1 > SCRAMBLED
B Posterior Cinguláris cortex

30/31

8

3,71

-4

-66

10

4,06

14

10

-6

4. IAPS2 > SCRAMBLED
NINCS AKTIVÁCIÓTÖBBLET
5. IAPS2 > IAPS1
J Putamen

15

5.2.8 táblázat. Az Alacsony Mach > Magas Mach csoportok összehasonlítása

Az öt kontrasztnál kapott eredményeket Alacsony és Magas Mach csoport mentén
összehasonlítottam, melyet az 5.2.9 táblázat mutat.
A két csoportnál egy közös aktivációt találtam eltérő kontrasztoknál. A bal oldali
Posterior cinguláris cortex mindkét esetben az elsőként látott képnél jelent meg, viszont
a Magas Mach személyeknél az első kontroll szakasszal szemben (IAPS1 > RELAX),
az Alacsony Mach-nál a második kontrollal összevetve (IAPS1 > SCRAMBLED). A
Magas Mach csoport esetében az Insula, Mediális frontális gyrus, Middle temporális
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gyrus, Superior temporális gyrus területek aktivációja több kontrasztnál is megjelent.
Az IAPS képek és az első kontroll szakasz összevetésekor (IAPS1 > RELAX, IAPS2 >
RELAX) két terület aktivációját találtam: az Insulát és a Mediális frontális gyrust.
Végül a Middle temporális gyrus az IAPS1 > SCRAMBLED, IAPS2 > SCRAMBLED,
IAPS1 > SCRAMBLED kontrasztban aktiválódott, valamint azonos oldali Superior
temporális gyrus az IAPS1 > RELAX, IAPS2 > RELAX kontrasztban.

Terület
Posterior cinguláris cortex (B)
Posterior cinguláris cortex (B)
Insula (B)

Insula (B, J)
Medialis frontális gyrus (B)
Medialis frontális gyrus (B)
Middle temporális gyrus (J)
Middle temporális gyrus (J)
Middle temporális gyrus (B)
Superior temporális gyrus (B)

Superior temporális gyrus (B)

Csoport

Kontraszt

Magas Mach

IAPS2 > IAPS1

Alacsony Mach

IAPS1 > SCRABLED

Magas Mach

IAPS1 > RELAX,

Magas Mach

IAPS2 > RELAX

Magas Mach

IAPS1 > RELAX

Magas Mach

IAPS2 > RELAX

Magas Mach

IAPS1 > SCRAMBLED

Magas Mach

IAPS2 > SCRAMBLED

Magas Mach

IAPS2 > RELAX

Magas Mach

IAPS1 > RELAX,

Magas Mach

IAPS2 > RELAX

5.2.9 táblázat: Több kontrasztnál megjelenő aktiválódott területek.
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6.

Diszkusszió

Kutatásomban a machiavellista személyek érzelemszabályozás során mutatkozó
neurális hálózatait vizsgáltam. A résztvevőket a Mach- IV kérdőíven elért pontszámaik
alapján két csoportba soroltam: magas és alacsony Mach. A magas pontot elérők –
gyakran csak machiavellistaként hívott személyek - érzelmi ridegségükről, manipulatív
képességeikről váltak ismertté, ezzel szemben az alacsony machiavellista személyek a
normák betartására és az együttműködésre törekszenek. A két ellentétes viselkedést és
emocionális bevonódást mutató csoport érzelmi regulációs mechanizmusát az
átkeretezés technikájával ragadtam meg, ahol a feladat egy helyzet jelentésének
megváltoztatása, újraértékelése volt. A résztvevőknek érzelemkiváltó képeket mutattam
egy-egy címmel ellátva, arra kérve őket, hogy ezeknek megfelelően képzeljék el a
képeket. A képek alján megjelenő cím egy támpontként szolgált a felvételeken
megjelenő szituációk értelmezésére. A képek bemutatása, illetve az átkeretezés
folyamata alatt arra voltam kíváncsi, hogy a két csoport között, milyen különbségek
mutatkoznak az agyi területeken, különös figyelmet fordítva az érzelmi és a kognitív
folyamatokért felelős struktúrákra. Az eredmények elemzése alapján egyértelműen
megállapítható a magas machiavellista csoport esetében mutatkozó aktivációtöbblet. Az
öt kontraszt mentén ők mutattak nagyobb aktivációt mind kiterjedésben, mind a
területek számában, mely mutatja az erősebb neurális bevonódást. Ezzel szemben az
Alacsony Mach csoportnál kismértékű aktiváció jelent meg.

6.1

Viselkedéses adatok

A Mach- IV kérdőív alapján két csoportot különítettem el. A Magas és Alacsony Mach
csoportok a pontértékek tekintetében szignifikáns eltérést mutattak. A vizsgálatban
összesen 15 kép jelent meg két különböző címmel. A két cím egyike negatívabb
jelentéssel látja el a képet, míg a párja semlegesebb, esetenként pozitívabb. Az
utótesztelés során megkérdezett képek nehézség értéke a kérdőíven elért magasabb
pontszámmal áll kapcsolatban, azaz a magas machiavellista személyek az átkeretezés
folyamatát nehezebbnek ítélték meg. Ez

az eredmény érthetőbbé válik a

machiavellistákról kapott legújabb nézet tükrében (Szijjártó, Bereczkei, in press), mely
érzelmi folyamataik zavaráról számol be. Szerintük a machiavellista személyek
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nehezebben férnek hozzá saját érzelmeikhez, melyből kifolyólag elképzelhető, hogy az
átkeretezés feladatának megoldása több gondolkodást igényelt számukra.
Összesen négy képnél találtam interakciót a Mach csoportok és a kép intenzitás értéke
között. Az alacsony machiavellista résztvevők a képpár két tagjának intenzitását szinte
azonosan értékelték, vagyis nem tettek különbséget a két érzelmi helyzet között.
Azonban a magas Mach csoport nagyobb különbséggel pontozta a képpárok tagjait az
intenzitás tekintetében, mely jelezheti nagyobb érzelmi bevonódásukat. Azt a képet
értékelték intenzívebbnek, mely a negatívabb címet viselte, azaz érzékenyebbnek
bizonyultak a negatív helyzeteket ábrázoló szociális képek iránt. Továbbá úgy tűnik,
hogy a magas Mach csoport számára fontosabb, hogy jól megkülönböztessék a képpár
két tagját egymáshoz viszonyítva, mely erőteljesebb kognitív folyamat meglétét
feltételezheti náluk. Ezen feltételezések bizonyítására a következőkben az fMRI
eredményeket értelmezem.

6.2

fMRI eredmények

A végső eredmények megszületéséhez az egyéni fMRI adatok elemzését követő
csoportos összehasonlítás- csoportanalízis – volt szükséges, amely segítségével öt
kontrasztnál összehasonlítottam a magas és alacsony Mach személyek idegrendszeri
hátterét az érzelemkiváltó helyzetek bemutatásakor, átkeretezésekor. A kivonásos
technika következtében a legtágabb agyi folyamatokat mérő kontraszt esetén (IAPS
képek szemben a RELAX-szel) a magas machiavellista csoportnál - összevetve
alacsony machiavellista alanyokkal - kognitív funkciókat ellátó struktúrák jelentek meg.
A vizsgálatban bemutatott képpár mindegyik tagjánál (IAPS1, IAPS2) aktiválódott a
Superior Temporális Gyrus (STG) területe. Kizárólagosan az első képnél (IAPS1) a
Middle Temporális Gyrus (MTG) aktivációja jelentkezett a magas Mach csoportnál.
Mindkét temporális terület kapcsán végzett kutatások bebizonyították, hogy részt
vesznek a nyelvi folyamatok feldolgozásában (Wallentin és mtsai, 2011; Jou, Minshew,
Keshavan, Vitale és Hardan, 2010). A Superior temporális gyrus a szemantikai
feladatok mellett a szociális percepcióban is jelentős funkciókat lát el. Szerteágazó
kapcsolatrendszere révén (superior temporális sulcus, frontális és parietális lebeny,
limbikus rendszer) képes a különböző típusú információk feldolgozására, integrálására,
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valamint a környezet történéseit, ingereit jelentéssel felruházni (Jou és mtsai, 2010).
Adolphs (2003) úgy fogalmaz, hogy a Superior temporális gyrus a viselkedés
monitorozásáért és újraértékeléséért felelős terület. Ehhez hasonlóan a Middle
temporális gyrus az összetett cselekvések ismeretének a feldolgozását végzi. Wallentin
és mtsai (2011) vizsgálatában, ahol mozgást leíró igéket tartalmazó mondatokat vetettek
össze mozdulatlan, cselekvést nem leíró mondatokkal, bal oldali Posterior Middle
temporális gyrus aktiválódott. Tehát ezt a területet olyan igék aktiválják, amelyeknél
mozgás mutatkozik meg.
Ugyanezek a kontrasztok további területeket (frontális) emeltek ki a magas
machiavellista személyeknél. A Mediális és Superior temporális gyrusok mellett a
Middle, Inferior frontális gyrus aktivációját találtam az első címmel ellátott képeknél,
valamint a Mediális frontális gyrust a képpár mindegyik tagjának bemutatásakor. Az
Inferior Frontális Gyrus (IFG) fontos funkciót tölt be információk megítélésében,
összehasonlításában, kiválasztásában továbbá visszakeresésében (Shan, 2003). Későbbi
vizsgálatok a beszéd kapcsán is megemlítik ezt a területet, úgy gondolják, hogy részt
vesz a belső beszéd kialakításában. Anterior része a szavak visszahívását végzi a
jelentésüknek megfelelően (Br. 45), a posterior része (Br. 46, 47) pedig a szavak
hozzáférését az artikulációs kódon keresztül (Morin, Michaud, 2007). A szintén a
Magas Mach csoportnál aktiválódott Middle Frontális Gyrus (MFG) Urry és mtsai
(2006) érzelemszabályozási vizsgálatában közvetítő szerepet tölt be a Ventromediális
prefrontális cortex (VMPFC) és az amygdala között. Ez a terület tehát az információk
cseréjének összehangolását végzi, továbbá a külső ingerek és a belső gondolatok között
koordinálja a figyelmet. Az előbb említett két terület és a Mediális Frontalis Gyrus
(MeFG) fontos funkciót töltenek be a gátlási folyamatok kivitelezésében. Ez a folyamat
egymással kapcsolódó neurális hálózatokat igényel, melyet go-no-go feladat
segítségével lehet a legjobban vizsgálni. Kutatások a jelen vizsgálatban aktiválódott
frontális területeken kívül még a Superior frontális gyrust említik, mint a gátlási
folyamat fontos idegrendszeri komponense (Liddle, Kiehl és Smith, 2001).
A temporális és frontális gyrusokhoz hasonlóan- a RELAX kondícióval szemben- az
Insula struktúrája szintén aktiválódott mindkét képpár esetében. Ez a szubkortikális
terület szenzomotoros válaszok koordinálását végzi váratlan, fenyegető ingerekre. Az
insula fokozott aktivációt mutat fájdalom, szomorúság, szorongás észlelésekor, valamint
az érzelmek visszahívásakor (Szily, Kéri, 2008). Ezt az eredményt Zaki, Davis és
53

Ochsner (2012) vizsgálata is megerősítette, akik a belső testi állapotok percepcióját
fedezték fel az insula funkciójaként. Az anterior része ezeknek az állapotoknak –
fájdalom, pulzus, arousal – kontrollját végzi. Ezt a szubkortikális struktúrát az
érzelmeket kiváltó feladatok is aktiválják, vagyis szerepet játszik az érzelmek
átélésében, megismerésében.
A következőkben a 3. és 4. kontraszt eredményeit mutatom be, melynél vizuálisan
összetettebb, a kísérleti szakaszban alkalmazott IAPS képekhez leginkább hasonlító
kontrasztot alkalmaztam. A két kondíció vizuális megjelenésében (IAPS és
SCRAMBLED) az előző kontrasztokhoz képest (IAPS - RELAX) kisebb különbség
figyelhető, mely az aktiválódott agyi területek kisebb számát is eredményezi. A voxelek
számában mutatkozó legnagyobb aktiváció a Parahippocampális gyrus és a Linguális
gyrus-nál tapasztaltam. A Parahippocampális gyrus elhelyezkedéséből kifolyólag (fő
neokortikális útvonal a hippocampális területekhez) fontos szerepet tölt be az emlékezet
kialakításában és kódolásában. Az amygdalának kiépített kapcsolata van a
hippocampális rendszerrel, beleértve a Parahippocampális gyrust is, mely az érzelmi
emlékek létrehozásában vesz részt (Bhatt, Lohrenz, Camerer és Montague, 2012). A
Linguális gyrus kapcsán végzett kutatások a szemantikai kategóriaillesztést, rímképzést
és globális forma feldolgozását említik (Kuriki, 1996; Mechelli et al., 2000). A
fentiekben már említett kontraszthoz (IAPS2 > RELAX) hasonlóan itt is megjelent a
Middle temporális gyrus aktivációja a Magas Mach csoportnál. Az alacsony
machiavellista résztvevőknél a bal oldali Posterior cinguláris cortex (PCC) aktivációját
találtam.
Az utolsó kontraszt, a két különböző címmel ellátott képek összehasonlítása (IAPS2 >
IAPS1) az átkeretezés folyamatát mutatja. A Magas Mach csoport Posterior cinguláris
cortex (PCC) és precuneus az Alacsony Mach személyeknél pedig a putamen
aktiválódott. Az agyi képalkotó eljárások az agy egy új, közelmúltban megismert agyi
hálózatát fedezték fel (default mode network, DMN), melynek a Magas Mach
csoportnál megtalálható posterior cinguláris kéreg és a precuneus is része (a precuneust
az irodalmak ezt a területet gyakran úgy jelzik, mint a PCC területe 19/30). Ez a
rendszer a belső kognícióban vesz részt, azaz internalizált figyelmet - autobiografikus
emlékezet visszahívása, a jövő elképzelése, mások perspektívájának elképzelése igénylő feladatok végrehajtásakor aktiválódik (Buckner, Andrews-Hanna és Schacter,
D. L., 2008). A PCC és a precuneus a belső monitorozás funkciója mellett folyamatosan
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információkat gyűjt a külvilágból (Raichle és mtsai, 2001), jelzi a környezet változásait,
gyorsan képes a hirtelen változó környezet válaszait kontrollálni (Pearson és mtsai,
2011). Pearson és mtsai (2011) a DMN rendszer, így a PCC és precuneus funkciói közé
sorolja a személyes vonatkozású információk visszahívását, továbbá a divergens
gondolkodási

minták

alkalmazását,

mely hozzásegíti

a

személyt

a

kreatív

problémamegoldáshoz. Az emlékezeti funkciók ellátása mellett Maddock (2003)
kutatásában azt találta, hogy a PCC területét érzelmi ingerek is aktiválják. Kellemes és
kellemetlen szavak valenciájának értékelésekor jelentős bilaterális posterior cinguláris
cortex aktiváció jelentkezett. A PCC így feltehetőleg nagyobb szerepet tölt be az
érzelmi folyamatban, mint azt korábban gondolták. Az Alacsony Mach csoport
aktiválódott területe, a putamen a bazális ganglionok részeként tekintik, melyek
legfőképp a mozgásszabályozásban vesznek részt. A bazális ganglionok zavara
megváltoztatja az érzelmek felismerését és megtapasztalását, mely depresszióhoz is
vezethet (Paradiso és mtsai, 2012). A putament sikeres gátlási folyamattal is
összekapcsolták azonban ott explicit szinten és nem érzelmi feladatban történ a kontroll,
mely nem feleltethető meg a kutatásomnak (Dibbets, Evers, Hurks, Bakker, Jolles,
2010).
Az eredmények alacsony Mach csoportnál minimális aktivációtöbbletet mutatnak a
magas machiavellista csoporttal való összehasonlításkor. Ennek következtében
megvitatásomban a hangsúlyt a magas machiavellista személyek kapják. A náluk
megjelent temporális területek jelentős aktivációja nem meglepő a feladatok
ismeretében. Kutatásomban társas helyzeteket ábrázoló ingeranyagot alkalmaztam,
mely megmagyarázza az STG és MTG aktivációját. A képeken megjelenő szociális
szituációk megkövetelik az alanyok figyelmét a helyzetek, szerepek felismeréséhez,
melyhez elengedhetetlen az ingerek értelmezése és összekapcsolása. Minden kép alján
feltűntetett cím –melynek megfelelően képzelték el a vizsgálati személyek a jelenetet –
és a kép tartalmának összeegyeztetése megköveteli a szemantikus feldolgozást és a
jelentéstulajdonítást. A szintén magas Mach-nál aktiválódott frontális területek gátlási
funkciója egy top-down feldolgozás jelenlétére utal. Ez a folyamat lehetővé teszi a
feladat szempontjából irreleváns információk, asszociációk gátlását, és az előzetes
instrukció alapján relevánsnak tűnő elemeket fenntartását. A képek és az alattuk
megjelenő címek megkövetelték a különböző információk összehangolását, megítélést,
és visszakeresését, mely funkciókat az inferior frontális gyrus lehetővé teszi, míg a
middle frontális gyrus ezeket a funkciókat és a belső gondolatokat koordinálja. A belső
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gondolatok a vizsgálati instrukció nyomán jöttek létre, amelyben a képhez kötött
címnek megfelelően kellett egy történetet konstruálni. Ennek következtében
megjelenhet a Magas Mach csoportnál a belső beszéd, mely segítheti a történet
generálását. A fent említett kognitív folyamatokért felelős területek mellett az insula
aktivációja szintén megjelent a magas machiavellista vizsgálati személyeknél. Ez a
struktúra az érzelemi folyamatok meglétét jelzi, mely részt vesz a negatív emóciók –
fenyegetés, félelem, szorongás - létrehozásában és monitorozásában.
A következő kontrasztokban (IAPS képek összehasonlítása a SCRAMBLED-del) a
második cím megjelenésekor Parahippocampális gyrus aktiválódott. Ennek a területnek
a magas machiavellista személyeknél megjelent aktivációja emlékezeti folyamtok
meglétére enged következtetni. Lehetséges, hogy a Parahippocampális gyrus a
másodszor megjelent érzelemkiváltó kép során az érzelmi emlékezet kialakítását végzi a
Magas Mach csoportnál.
Az átkeretezés folyamatánál (IAPS2 > IAPS1) a magas machiavellista résztvevőknél a
Posterior cinguláris kéreg és a precuneus aktivációját találtam. Mindkét terület- melyek
egy közös rendszer részét képezik - legfőképp kognitív folyamatok végrehatásában
vesznek részt, mint például a belső és külső világ felé irányuló figyelem, ezek
összehangolása és az információk visszahívása (Pearson és mtsai, 2011). A vizsgálat
során végrehajtott feladat, vagyis egy helyzetbe való beleélés és a képen látott szituáció
elképzelése megköveteli a belső ingerek monitorozást, egy jelenet elképzelését, mások
perspektívájának átvételét. Ugyanakkor ezen feladatok során szintén fontos a külső
ingerekre irányuló figyelmi folyamatok jelenléte, adatok elemzése és az új
kontextusnak/címnek megfelelő gyors jelentéstulajdonítás. Tehát a posterior cinguláris
cortex egyrészt lehetővé teszi a magas machiavellista személyek számára a belső
monitorozás mellett a környezet ingereinek felismerését és az itt történő változásokhoz
való gyors alkalmazkodást, valamint az internalizált figyelem és a külső percepció
közötti egyensúly szabályozását (Leech, Braga és Sharp, 2012). A posterior cinguláris
cortexhez kötött további funkció az észlelt információk visszahívása, mely ebben az
esetben az egymás után bemutatott azonos képek eredménye lehet. Elképzelhető, hogy a
magas machiavellista személyek az első kép során tárolt információkat segítségül hívják
elő a második kép megoldása érdekében. A vizsgálatomban közölt feladat továbbá
igényli az alanyok kreativitását, hogy képesek legyenek a címnek megfelelően
elképzelni a képet / helyzetet, melynek jelenlétét a PCC aktiváció mutatja (Pearson és
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mtsai, 2011). Érdekes módon a posterior cinguláris cortexnek nemcsak kognitív, de
emocionális folyamatokat is tulajdonítanak (Maddock, 2003). Így az insula aktivációja
mellett ez a terület is jelzi a magas machiavellista személyeknél a helyzetekbe való
érzelmi bevonódást.

Eredményeim alapján elmondható, hogy a magas machiavellista személyeknél nagyobb
aktivációs többlet jelentkezik az érzelemkiváltó képek bemutatása során szemben az
alacsony machiavellista résztvevőkkel. Az aktivációs területek többsége kognitív
funkciókat lát el, részt vesznek a figyelmi, emlékezeti és nyelvi folyamatok
végrehajtásában, a nem releváns információk gátlásában. Mindezek megerősítik, hogy a
magas machiavellista személyek jobban odafigyelnek környezetük történéseire,
változásaira, mely megegyezik korábbi irodalmak eredményeivel (Jones és Paulhus,
2009). Czibor és Bereczkei (2012) a machiavellista személyek kiváló képességét és
motiváltságát találták a szociális helyzetek megfigyeléséhez, mely rugalmas
viselkedésükhöz vezet. Játékelméleti feladatok során a magas machiavellista személyek
társaik viselkedését, döntéseit fontolóra veszik és alapos kiismerésük után hozzák meg
következő lépésüket. Ez a kontextus-függő viselkedés teszi lehetővé társaik könnyebb
kihasználását. A helyzetekhez való gyors alkalmazkodásuk segítségével ki tudják
választani céljuk elérését szolgáló taktikát (Jones és Paulhus, 2009). Ezt támasztja alá az
a vizsgálat is, amelyben a játék nem büntető szakaszában több pénzt nyertek azáltal,
hogy kevesebb összeget utaltak át játékostársaiknak, ezzel szemben amikor lehetőség
volt a büntetésre akkor megemelték az átutalt összeget, így kerülve el a lehetséges
pénzlevonást

(Spitzer

és

mtsai,

2007).

Megtévesztő

magatartásuk

nehezen

kiismerhetővé teszi őket, ezáltal kevésbé sebezhetővé is válnak. Felmerül a kérdés,
hogy milyen képességgel rendelkeznek, mellyel sikeresen manipulálják társaikat.
Korábbi kutatások (Wilson, Near, & Miller, 1996; Paál és Bereczkei, 2007) azt
mutatták, hogy sikerességük nem a korábban hitt elmeolvasó képességükben vagy
átlagon felüli intelligenciájukban rejlik, hiszen ezek és a machiavellizmus között
negatív kapcsolatot találtak. Inkább bizonyos kognitív képességekben látták
sikerességüket, amelyeket pontosan még nem ismertek. Christie és Geis (1970) úgy
gondolták a magas machiavellista személyek társaik feletti kontrollját „hidegfejű”
viselkedése eredményezi, vagyis a helyzetek érzelmi jellemzőinek nincs hatása rájuk.
Az elméletük szerint a magas machiavellista személyek nem élnek át érzelmeket, vagy
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ha emóciók létre is jönnek képesek azokat kontrollálni. Eredményeim szerint azonban
érzelmi folyamatok valójában megjelennek a Magas Mach csoportnál, melyet az insula
és a posterior cinguláris cortex területeinek aktivációja bizonyít. Ezt erősíti meg
Szijjártó és Bereczkei (in press) papír- ceruza tesztje alapján kapott eredmény is, ahol
kimutatták az érzelmek jelenlétét. A magas machiavellista személyeknél több negatív
érzelmet tapasztaltak, amely összhangban van a kutatásomban megfigyelt insula
aktivációjával.
A viselkedéses adatok azt mutatják, hogy a magas Mach csoport számára nagyobb
kihívást jelent az érzelmek átkeretezésének feladata, mely első hipotézisemet nem
erősíti meg. Az átértelmezés során megjelenő aktivációs többlet így feltehetően nem
véletlen. Ennek magyarázatára érdemes figyelembe venni az előbb említett kutatás
további eredményeit, ahol Christie és Geis (1970) által megnevezett hidegfejű
viselkedést egy másik perspektívába helyezik (Szijjártó és Bereczkei, in press). Úgy
gondolják, hogy a magas machiavellisták negatív érzelmeiket azért tudják társaik előtt
leplezni, mert deficit jelentkezik érzelmi folyamataikban. Elképzelhető, hogy a
machiavellisták nem képesek érzelmeiket pontosan kifejezni, mely a manipuláció
helyzetében előnyként is funkcionálhat. Azaz elősegíti céljainak elrejtését. Érdekes
módon

további

deficitet

figyeltek

meg

saját

érzelmeik

azonosításában,

differenciálásában, amely pedig lehetővé teszi, hogy kivonják magukat a helyzet
érzelmi hatása alól. Ez a nem tudatos folyamat párhuzamba vonható az alexithymia
fogalmával, ahol szintén a saját érzelmek felismerésének és verbalizálásának nehézsége
figyelhető meg (Wastell és Booth, 2003). Mindezek alapján úgy vélem, hogy Szijjártó
és Bereczkei (in press) által említett adaptív funkciók – azaz a machiavellista személyek
kevésbé tudnak saját érzelmeikre reflektálni - megnehezíti számukra egy érzelmileg
megterhelő helyzet átértelmezését, vagyis a feladat végrehajtását. Lehetséges azonban,
hogy ezt úgy próbálják kompenzálni, hogy a korábbi ingerek érzelmi hatását veszik
igénybe. Az emlékezeti funkciókat is betöltő Posterior cinguláris cortex aktivációja jelzi
ennek a folyamatnak a jelenlétét.
Második hipotézisem – Magas Mach csoportnál a kognitív folyamatokért felelős
frontális aktivitás jelentkezik – beigazolódott. A magas machiavellista személyeknél a
legnagyobb

aktivációt

mutató

területek

a

frontális,

temporális

gyrusok,

Parahippocampális gyrus és posterior cinguláris cortex. Ezeknek a területeknek a
funkciói lehetővé teszik a személyek számára a környezeti és a belső ingerek
58

megfigyelését, koordinálását, irreleváns információk gátlását, valamint emlékezeti
folyamatok magas szintjét. A kognitív folyamatok meglétére a viselkedéses adatok
szintén rámutatnak, ahol a képpárok intenzitás értékeinek jelentős eltérése
feltételezhetően arra utal, hogy jobban megkülönböztetik a képeket. Vagyis az alacsony
Mach csoporthoz képest nagyobb figyelmet fordítanak a képek „letapogatásához”. Az
fMRI eredményeknél talált kognitív funkciók a magas machiavellista személyek
viselkedésének egy rugalmas jelleget kölcsönöznek, melyek segítségével könnyebben
képesek társaikat manipulálni. Feltételezésem ellenére azonban ennél a csoportnál
érzelmi struktúrák is megjelentek, melyeket a harmadik hipotézisemben leírtak alapján
az alacsony machiavellista személyeknél vártam. Erőteljesebb érzelmi bevonódásukat a
viselkedéses adatok is jelzik, ahol azt találtam, hogy a képpár azon tagját, amelyet
negatív címmel láttam el, intenzívebbnek értékeltek. Az alacsony Mach csoport
azonban kevés aktivációtöbbletet mutat, mely nem szolgáltat elegendő információt
viselkedésének megmagyarázására. Csupán azt tudom megállapítani a vizsgálatomban
részt vevő alacsony Mach személyekről, hogy nem mutatnak nagyobb aktivációt a
kognitív és érzelmi területeken a magas Mach csoporttal szemben, valamint hogy az
eltérő valenciájú címmel ellátott képek között nem tesznek különbséget intenzitásuk
mentén.

7.

Összefoglaló

Az fMRI kutatócsoport büszke tagjaként alkalmam nyílt az általam régóta kedvelt téma,
az érzelemszabályozás neurális korrelátumainak a betekintésébe. A munkacsoport
legújabb kutatásai a machiavellista személyek társas dilemmahelyzetekben meghúzódó
idegrendszeri folyamatait célozták meg. Az így kapott eredmények azonban nem
számoltak

be

a

machiavellisták

érzelmi

információ-feldolgozásáról,

mellyel

kapcsolatban a legújabb szakirodalmak a napjainkig leginkább elfogadott nézetet
(„cool- syndrome”) más szemszögbe helyezik. Így kutatásom megtervezésénél ezeket a
tényezőket figyelembe véve érdekesnek találtam a két téma együttes vizsgálatát, az
érzelemszabályozás feladata segítségével felfedni a machiavellisták affektív folyamatait
az idegrendszer szintjén.
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Az irodalmak eredményeit, melyek szerint a magas Mach csoport környezetét képes jól
feltérképezni, kognitív aspektusaira koncentrálni sikerült beigazolni. A magas
machiavellisták erőteljesebb figyelmi, emlékezeti és nyelvi folyamatokat mutatnak, a
nem releváns információk gátlásában jobban teljesítenek. Az alacsony Mach csoporthoz
képest mutatott ügyesebb megfigyelési készségeik segíti őket a környezeti változások
gyors

felismeréséhez

és

alkalmazkodásához

rugalmas

stratégiát

kölcsönözve

viselkedésüknek. Várakozásaimmal szemben az érzelmi folyamatok meglétét nem az
alacsony machiavellista személyeknél találtam, hanem a magas Mach csoportnál.
Mindezek alapján Christie és Geis (1970) által leírt hidegfejű viselkedést úgy
értelmezhetjük, hogy érzelmek valójában létrejönnek bennük, azonban mindezek
ellenére képesek racionálisan, érzelmek nélküli ítéletalkotásra. Ezt a legújabb papírceruza tesztek (Szijjártó és Bereczkei, in press) az érzelmek kifejezésének és
felismerésének zavarában látják. A magas Mach személyek érzelmi bevonódását jelzi a
vizsgálatban bemutatott képpárok minkét tagjánál aktiválódott insula. Ennek a
struktúrának az aktivációját elsősorban negatív valenciájú ingerek váltják ki, amelyek
kutatásomban is szerepeltek. Azonban kritikaként kell megemlítenem, hogy a képpár
tagjai nem random módon lettek bemutatva. Az IAPS1 és IAPS2 kondíció egyaránt
tartalmaz negatív helyzetben illetve semleges vagy akár pozitív kontextusban
feltüntetett képet. Ennek következménye, hogy mindkét szakaszban aktiválódott az
insula terület. Így a paradigma pontosítása specifikusabb eredményekkel szolgálhatna.
A dolgozatomban ismertetett érzelemszabályozási feladat a korábbi vizsgálatokhoz
képest újszerűen lett kialakítva. Az eddigi kutatások jobban kiemelték a szabályozás
folyamatát, míg a vizsgálatom kevésbé volt képes megragadni a folyamatjellegét,
inkább ennek két statikus pontját (IAPS1, IAPS2) emeli ki. Tehát a szabályozási feladat
finomítása további információkkal látna el minket a machiavellizmus és az érzelmi
folyamatok profiljáról.
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Mindenekelőtt szeretném megköszönni Prof. Dr. Bereczkei Tamásnak a vizsgálat
támogatását és a dolgozatom elkészítésében nyújtott szakmai útmutatást. Köszönettel
tartozom a Pécsi Diagnosztikai Központ munkatársainak az fMRI vizsgálatok
lebonyolításában nyújtott szakszerű segítségért. Továbbá hálásan köszönöm az fMRI
munkacsoport minden tagjának az együtt töltött sokszor nehéz, de annál jobb hangulatú
munkás órákat és segítő támogatásukat, különösen Papp Péternek. Ezúton is nagyon
köszönöm Dr. Deák Anitának azt a szakmai és érzelmi támogatást, amelyet az elmúlt
években biztosított számomra. Kitartó bizalma és türelme segített a legnehezebb
pillanatokban is. Végül köszönöm családom végtelen támogatását, akik nélkül most
nem tartanék itt.
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MACH-IV
Kitöltési útmutató: az alábbi állítások mindegyike alatt hét számot talál. Ezek közül
karikázza be azt, amely jelzi, mennyiben ért egyet az adott állítással.
A számokhoz tartozó fokozatok:
1 = egyáltalán nem értek egyet
2 = nem értek egyet
3 = kis mértékben nem értek egyet
4 = semleges
5 = kis mértékben egyetértek
6 = egyetértek
7 = teljes mértékben egyetértek

1.) A legjobban úgy lehet az emberekkel bánni, ha azt mondjuk nekik, amit hallani
akarnak.
1

2

3

4

5

6

7

2.) Amikor szívességet kérünk valakitől, nyomósabb érvek helyett jobb őszintén
megmondani, mi okunk van erre.
1

2

3

4

5

6

7

3.) Aki tökéletesen megbízik valaki másban, az keresi a bajt.
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

4.) Kerülőutak nélkül nehéz az életben előrejutni.
1

2

3

4
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5.) Minden esetben a becsületesség a legjobb politika.
1

2

3

4

5

6

7

6.) A legbiztosabb, ha számítunk arra, hogy adandó alkalommal mindenkiből előjön a
rossz oldala.
1

2

3

4

5

6

7

7.) Sose áruld el senkinek a tetteid igazi okát – hacsak ebből nem származik hasznod.
1

2

3

4

5

6

7

8.) Csak akkor szabad cselekedni, amikor az erkölcsileg helyénvaló.
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

9.) Bölcs dolog fontos embereknek hízelegni.
1

2

3

4

10.) Mindent egybevéve jobb jelentéktelennek és tisztességesnek lenni, mint fontosnak
és tisztességtelennek.
1

2

3

4

5

6

7

11.) Tévedés azt állítani, hogy minden percben születik egy palimadár.
1

2

3

4
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5

6

7

12.) A gyógyíthatatlan betegségben szenvedőknek meg kellene adni a lehetőséget arra,
hogy a fájdalommentes halált válasszák.
1

2

3

4

5

6

7

6

7

13.) Lehetséges minden szempontból jó embernek lenni.
1

2

3

4

5

14.) Az emberek legtöbbje alapjában véve jó és kedves.
1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

15.) A hazugságra nincs mentség.
1

2

16.) A legtöbb ember könnyebben túlteszi magát a szülei halálán, mint a vagyona
elvesztésén.
1

2

3

4

5

6

7

17.) A legtöbb olyan ember, aki viszi valamire, tiszta és erkölcsös életet folytat.
1

2

3

4

5

6

7

18.) Általában véve a legtöbb ember csak akkor dolgozik keményen, ha erre
rákényszerül.
1

2

3

4
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5

6

7

19.) A fő különbség a bűnözők és a legtöbb egyéb ember között az, hogy a bűnözők
elég ostobák ahhoz, hogy lebukjanak.
1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

20.) A legtöbb ember bátor.
1
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