
EREDMÉNYEK 
A három csoport (kontroll, zenész, vizuális) 

között jelentős különbség van a gitárszóló 

észlelésében (2 = 6,59 p<0,05), míg a 

zenészeknél a szokásos  fele-fele arányt kaptuk, 

addig a kontroll és a vizuális csoport esetén a 

nem észlelők jelentősen többen voltak, mint az 

észlelők. 

 

A vizuális modalitásban szintén jelentős a 

különbség (2 = 8,90 p<0,05), a kontroll és a 

vizuális csoport esetében a szokásos fele-fele 

arányú megoszlást kaptuk, de a zenészeknél 

háromszoros volt a nem észlelők aránya. 
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HÁTTÉR 
 

Figyelmetlenségi vakság 
A vizuális élményeink, tapasztalataink gazdagsága azt hiteti el velünk, 

hogy a vizuális reprezentációink is legalább ugyanennyi részletet 

foglalnak magukba és őriznek meg (Levin és mtsai, 2000 idézi Simons 

és Chabris, 1999). A minket körülvevő világban mérhetetlenül sok 

potenciálisan elérhető információ áll rendelkezésünkre, ám figyelem 

nélkül csak töredékük kerül tudatos feldolgozásra. A figyelmetlenségi 

vakság azt jelenti, ha egy vizuális feladat közben figyelmünk le van 

kötve, vakok lehetünk olyan eseményekre, amelyeket egyébként 

észrevennénk (Mack, 2003).  

Neisser (1979), Mack és Rock (1998), valamint Simons és Chabris 

(1999) a témában klasszikusnak számító eredményei empírikus 

adatokkal is alátámasztották, hogy „nem elég nézni, látni is kell”. 

Bebizonyították, hogy bizonyos körülmények között vakok lehetünk a 

környezetünk részleteire. 

Figyelmetlenségi süketség 
A figyelmetlenségi süketség – a legegyszerűbb megfogalmazás alapján 

– a figyelmetlenségi vakság akusztikus analógiája. 

Koreimann (2009) definíciója szerint a figyelmetlenségi süketség azt 

jelenti, hogy egy általunk ismert zenemű hallgatása közben, könnyű 

elterelő feladat hatására nem észleljük a meglepő, nem várt zenei 

eseményt. 

Koreimann és munkatársai (2009) kísérlete volt az első vizsgálat, amely 

irányított kísérleti körülmények között kutatta és bizonyította a 

figyelmetlenségi süketség létezését. A résztvevőket két csoportra 

bontották: zenészekre és nem zenészekre. Az adatok analízise után, 

arra az eredményre jutottak, hogy a zenész csoporton belül a kísérleti 

személyek nagyobb eséllyel vették észre a gitárszólót, mint a 

hangszeren nem játszók csoportja.  
 

Kísérletünkben egyrészt ellenőrizni kívántuk a fegyelmetlenségi 

süketség létezését, másrészt azt a hipotézist, hogy a  speciális 

szakértelem befolyásoló tényező a nem várt ingerek észlelése során. 

MÓDSZER 
 

Kísérleti személyek 
A kísérleti személyek a PTE BTK, az ELTE BTK Ének-Zene-Karvezetés 

szak, illetve a MOME (köszönjük Illés Anikó segítségét) hallgatói voltak, 

N=129 (nő: 105, férfi: 24). Átlagéletkor=23,78 év (18-47 év). 

A résztvevők közül 41-en játszanak valamilyen hangszeren, rendelkeznek 

magasabb zenei képzettséggel (zenész csoport), míg 45 fő a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem hallgatója, őket tekintettük vizuális „szakértőknek” a 

vizsgálatban (vizuális csoport).  

 

Eljárás 

 
A kísérleti személyek először Richard Strauss Imígyen szólott Zarathustra 

című művéből hallgatták meg az első 1 perc 40 másodpercet. A feladat az 

üstdobok számolása volt, a nem várt esemény pedig az utolsó 20 

másodpercben megszólaló elektromos gitár (Koreimann és mtsai, 2009). 

Ezután következett a Simons és Chabris-féle kísérletben bemutatott 

klasszikus videó, melyben két 3-3 fős csapat (egy fehér pólós és egy 

fekete pólós) dobálja egymásnak a kosárlabdát. A vizsgálati személyek azt 

az instrukciót kapták, hogy figyeljék a fekete pólós csapatot és számolják 

meg, hogy hányszor passzolják egymásnak a labdát. A nem várt esemény 

a játékosok között átvonuló gorilla jelmezes alak volt. 

Ezután három kérdést kaptak a kísérleti személyek a zenerészlettel 

kapcsolatosan (Koreimann és mtsai, 2009), ezek nem voltak előre leírva a 

lapra, hanem egymás után kerültek megkérdezésre: 

1. Észleltek-e valami furcsát? 

2. Észleltek-e valami nem odaillő hangot/hangszert? 

3. Hallották-e az e-gitárt? 

Majd következett két kérdés a videóval kapcsolatosan, amelyek szintén nem 

voltak előre leírva: 

1. Észleltek-e valami furcsát? 

2. Látták-e az esernyős hölgyet? 
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KONKLÚZIÓ 
Az eredmény egyértelműen bizonyítja a figyelmetlenségi süketség létezését. 

Ezen túlmenően, azt a további eredményt kaptuk, hogy a szakértők fölénnyel rendelkeznek abban a modalitásban, amelyben nagyobb tapasztalatra tettek 

szert a többi személyhez viszonyítva.  

A szakértő csoportok közül, a zenészeknél még az is szembetűnő az eredményeket vizsgálva, hogy a hallási modalitásban tapasztalható fölényük a vizuális 

készségek kárára megy - a gorilla észlelésében, a vizuális csoporthoz viszonyítva, egyértelműen rosszabbul teljesítenek, de még a kontroll személyeknél is. 

A vizuális csoportról ugyanez, az „ellentétes” modalitásban tapasztalt hátrány nem mondható el – ugyan gyengébben teljesítettek a figyelmetlenségi süketség 

feladatban, mint a zenészek, de eredményük nem különbözik a kontroll csoportétól. Ez utóbbi származhat abból is, hogy az emberi percepció legnagyobb 

része a látásból származik.  
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