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I. BEVEZETÉS 

 

A DSM (Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders) rendszerek egyik sokat 

támadott eleme volt a tudományos diskurzusban a személyiségzavarok diagnosztikai 

kritériumainak kérdésköre. A DSM III 1980-as megjelenése óta (APA, 1980) jelenlévő 

patológiai kategóriák esetén számos kritika fogalmazódott meg azok rigid kritériumrendszere 

kapcsán. A legnagyobb probléma talán a kérdéskörben az, hogy a DSM számos más 

rendellenességéhez hasonlóan akkurátus tünettan mentén próbálták leírni a 

személyiségpatológiákat, sokáig figyelmen kívül hagyva ezzel a személyiséglélektan és a 

pszichometriai fejleményeket a személyiség felfogásmódjában bekövetkezett változások 

tekintetében. Ez megnyilvánult számos differenciáldiagnosztikai problémában is: a különböző 

személyiségzavarok tünetei nagy átfedést mutattak egymással – sok esetben klaszterek között 

is, ám kétségtelenül a B klaszter, a dramatikus, emocionális jellegű patológiák esetében volt 

ez igen szembetűnő. Egy korábbi, a DSM III (APA, 1980) diagnosztikai kritériumai alapján 

végzett kutatásban a nárcisztikus személyiségzavar (Narcissitic Personality Disorder, 

továbbiakban NPD) és két másik B klaszterbe tartozó patológia között jelentős komorbiditási 

arányt fedeztek fel: a hisztrionikus személyiségzavar esetén 53%, míg a borderline 

személyiségzavarnál 47% az együttes megjelenés valószínűsége (Morey, 1988). A sokszor 

pontatlan vagy átfedést mutató diagnózisok nyomán a lehetséges terápiás intervenciók 

hatékonysága is csökkenhet: egy borderline személyiségpatológiájú kliens esetében egészen 

más terápiás indikációk ajánlatosak, mint egy hisztrionikus páciens esetén. A komorbiditás 

problémája ugyanakkor nem csak a második tengelyes pervazív zavarok esetén jelenik meg. 

Gyakran fordul elő, hogy a pszichiátriai és pszichológiai szakellátásba részesülő 

személyiségzavaros kliensről problémájának alapvető diagnosztikus természete csak a 

pszichológiai keresztmetszeti kép kialakításának későbbi stádiumába kerül felszínre: az NPD 

esetén először jellemzően első tengelyi zavarok mutatkoznak, úgy mint mánia, hipománia, 

krónikus szerhasználat (különösen nagy arányban kokain) illetve szorongásos és depresszív 

kórképek (APA, 2000; APA, 2013). A nárcisztikus patológia tüneti változatossága – pl. hogy 

egyaránt megjelenhetnek mániás és szorongásos komorbid tünetek – arra utal, hogy a 

nárcizmus nem homogén jelenség. Az elméleti kutatók illetve a klinikai szakemberek 

egyaránt arra jutottak, hogy mind a patológia, mind pedig a személyiségpszichológiai 

megfontolások tükrében több, de legalább két eltérő típusa van a nárcizmusnak. Míg a 

klinikumban ezt a kettősséget vulnerábilis-grandiózus tipológiával írták le, addig a 

vonáselméleti alapú személyiségpszichológia keretében a rejtett-nyílt típusok fennállását 
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állapították meg a kutatók (Wink, 1991; Wink, 1996). A tagadhatatlan hasonlóságok nyomán 

gyakran használják a két tipológiát egységesen rejtett/vulnerábilis illetve nyílt/grandiózus 

leírásban. Az egységesített terminológia elemei között lévő kapcsolat fennállása bár valóban 

meghatározó, az ilyen módon történő megfogalmazása és összevonás a két tipológiának 

elméleti veszteséggel jár, ugyanis azt feltételezi, hogy a rejtett nárcizmus csak vulnerábilis 

lehet, míg a nyílt nárcisztikus egyén pedig csak grandiózus tendenciákkal jellemezhető. 

További probléma az összevont megközelítéssel, hogy szinonimaként kezeli a patológia 

magjának megnyilvánulási módjait (vulnerábilis vagy grandiózus) illetve a viselkedés 

szabályozási irányrendszerét (rejtett vagy nyílt), holott két különböző jelenségről van szó 

(Pincus és Lukowitsky, 2010). Jelen dolgozat egyik célja ezt a kettős terminológiát rendszerbe 

foglalni és így értelmezni a komorbid vonásokat. Ennek személyiséglélektani keretét az ún. 

networking modellek adják, melyek célja a vonáselméletek hiányosságait pótolva 

konstellációkban értelmezni az egyes lehetséges személyiségprofilokat. Ennek statisztikai 

hátterét a sűrűsödéspont vizsgálatok képzik (Vargha, 2008; Surányi et al., 2011). Ez az eljárás 

a természettudományok területén már bevett mérési módszernek számít, ám a 

társadalomtudományok és a pszichológia csak napjainkban kezdi felfedezni jelentőségét. 

További célja a dolgozatnak, hogy elméleti elgondolások szintjén rámutasson a klinikai-

patologikus személyiségfelfogás relevanciájára: a pozitív pszichológiai fordulat (Oláh, 2006) 

hatására a maladaptív vonások és személyiségjellemzők vizsgálata érezhetően háttérbe 

szorult, és a kutatások fókuszába azon tényezők kerültek, melyek képesek az egyént 

megvédeni a patológia kialakulásától (protektív faktor) illetve lehetőséget adnak számára a 

teljessége megélésére. Ebben a felfogásmódban a negatív tónusú személyiségvonások – mint 

amilyen a nárcizmus is – kevésbé kaptak szerepet, sőt, értelmezésük is nehézségekbe ütköző 

lenne, ezért egy részét ezeknek a vizsgálatoknak a társtudományágak közül pl. az evolúciós 

pszichológia vette át (ld. Dark Triad koncepció, pl. Byrne, 1996; Paulhus és Williams, 2002; 

Bereczkei, 2011). A dolgozat vizsgálati módszerei alátámasztást kívánnak nyújtani a 

patologikus-klinikai gondolkodásmód relevanciájának az empirikus személyiséglélektani 

kutatásokban (ld. PID-5 részleges adaptációja; Krueger et al., 2013). 

 

A nárcisztikus személyiségpatológia (és a nárcizmus, mint vonás) mögötti etiológiai tényezők 

meghatározása számos megválaszolatlan kérdést vet fel a tudomány számára. Elméletek már a 

nárcizmus fogalom megszületése óta léteznek: egyesek az autoerotizmust teszik felelőssé, 

mások Freud nyomán a libidó kizárólagosan önmagunk felé való fordításáról beszélnek, de 

felmerült a maladaptív kognitív sémák, a szociális tanulás és a társadalmi-ideológiai 



 6 

változások szerepe is (Lasch, 1984; Bókay, 1997; Millon, 2000; Fonagy és Target, 2005; 

Lust, 2009; Kelemen, 2010; Bandi, 2013a). A társadalmi változásokat tematizáló elméleteket 

leszámítva (ld. Wolfe, 1976; Lasch, 1984; Tyler, 2007; Lust, 2009; Kelemen, 2010) a közös 

magja a nárcizmus okait kutató elméleteknek a szülői-gondozói részről a korai időszakban 

tapasztalt nem kielégítő gondoskodás: a gyermek természetes omnipotens igényeinek a 

figyelmen kívül hagyása és nem megfelelő mértékű (vagy akár hiányzó) reflexivitás. Ez az 

alapvetően pszichoanalitikus elgondoláson alapuló dinamikus szemlélet így az NPD-t 

fejlődési pszichopatológiaként értelmezi (Fonagy és Target, 2005). A dinamikus szemlélet bár 

jelentős magyarázóerővel bír és számos esettanulmányon alapuló igazolása lelhető fel (pl. 

Kernberg, 1993), a pszichoanalitikus eredetéből adódóan nem meríti ki szigorú értelembe 

véve az empirikus alapú tudományosság popperi kritériumait (Popper, 1997). Az elsődleges 

gondozóval való kapcsolat minősége, mint patologizáló tényező elképzelés igazolásához 

érdemes lehet egy újabb, nagyobb empirikus támogatottsággal bíró elméletet bevonni az 

értelmezésbe. A pszichoanalízis és az empirikus pszichológia között legátfogóbban – és 

legelfogadottabb módon – az Bolwby által leírt kötődéselmélet teremtett kapcsolatot (Fonagy 

és Target, 2005), így a dolgozat második része a nárcizmus és a kötődési típus felnőttkori 

formája közötti kapcsolatokat próbálja feltárni, megvizsgálva, hogy a nárcizmus mértéke 

bármilyen összefüggésben áll-e a nem biztonságos kötődéssel. Ez megerősítést tudna adni a 

nárcisztikus patológia kialakulásában és vonások felerősödésében a fejlődési 

pszichopatológiai elképzeléseknek, illetve a dinamikai szemlélet tudományos kutatásokban 

való felhasználhatóságának. 

 

A dolgozat számos tudományos érdeklődésre számot tartó kérdést tematizál, ám ezek közül a 

legfontosabb még nem került felvetésre: miért érdemes foglalkozni a nárcizmussal, vagy 

érdemes-e foglalkozni a nárcizmussal? A válasz a mindennapjainkban rejlik. Közhellyé vált a 

sok ismételgetéstől, hogy a világunk egyre nárcisztikusabbá válik, ám a közhelyek 

természetéből adódóan érdemes megvizsgálni ezt a kérdést: a DSM IV-TR szerint 2000-ben 

az NPD prevalenciája a klinikai populációban 2-16% között mozgott, míg a normál 

populációban 1% körül, ám a 2013-ban megjelent DSM 5 mutatói már a normál populációban 

6,2% mutattak (APA, 2000; APA, 2013). Ezen számok ugyanakkor csak a diagnosztizálása 

került betegeket írják le: a diagnosztizálatlan vagy szubklinikai esetek száma akár duplája is 

lehet ennek. Meggyőződésem szerint ennek a növekvő tendenciának a megértéséhez a 

pszichológiai magyarázatok önmagukban nem elegendők, szükség van az érintett 

tudományterületek – pszichiátria, közgazdaságtan, történettudomány, szociológia, politológia, 
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stb. – közötti diskurzus kialakítására. Jelen dolgozat bár keretei miatt nem alkalmas integratív 

módon összegezni minden érintett tudományág álláspontját a nárcizmusról, ám a pszichológia 

részéről kíván hozzájárulást tenni a dinamikus és empirikus gondolkodásmód ötvözésével 

korunk „legfertőzőbb kórjának” megismeréséhez és megértéséhez. 

 

II. ELMÉLETI HÁTTÉR 

 

II. 1. Nárcizmus: elmélet, etiológia és tipológia 

 

II.1.1. Definíciós nehézségek 

 

A nárcizmus jelenségének koherens meghatározása mindig is problémát jelentett a 

személyiséglélektan számára. Ennek oka, a jelenség korai eredetéből és fejlődéstörténetéből 

adódó patologikus jelleg (ld. Wink, 1996; Bandi, 2013a). A dinamikus pszichoanalitikus 

elképzelések fejlődésével a patoetiológiai megfontolások domintáltak, amelyre a dolgozat 

későbbi részeiben részletesen kitérünk. A nárcizmus definíciója is tükrözi ezt, ezért érdemes 

elkülöníteni a patológiás nárcizmus meghatározását és a személyiséglélektan vonáselméleti 

megközelítését. 

A nárcisztikus patológia 1980 óta része a mentális betegségeket osztályozó nozológiai 

rendszernek, a DSM-nek (APA, 1980). Az azóta több változtatáson és fejlesztésen átesett 

rendszertani összefoglalóban az 5. verzió megjelenéséig (APA, 2013) nem történt módosítás a 

nárcisztikus személyiségpatológia meghatározásában. A DSM 5 fejleményeit a dimenzionális 

személyiségelméletek kapcsán a későbbiekben ismertetjük, de annyit elöljáróban 

elmondhatunk, hogy a változtatások annyiban érintették a nárcizmus témakörét, hogy a 

klinikusok számára immár a hagyományos diagnosztikai megközelítés mellett egy alternatív – 

ám még vizsgálati eljárás alatt álló – módszert ajánlanak a szerkesztők a különböző 

személyiségzavarok azonosítására. Az NPD a DSM rendszerén belül a személyiségzavarok 

kategóriájába, azokon belül is a B-klaszterbe, azaz az emocionális, dramatikus típusú 

patológiák közé sorolható (APA, 1980; APA, 1994; APA, 2000; APA, 2013). A B-klaszter 

elemei még az antiszociális-, a bordeline- és a hisztionikus személyiségzavar, amelyekkel az 

NPD sokszor komoly komorbiditást mutat: tüneteik sokszor heterogének, ami a diagnosztikai 

kritériumok pontatlansága mellett utalhat az etiológiai hasonlóságokra is (Morey, 1988; 

Fonagy és Target, 2005). A DSM NPD diagnózisa több lábon áll, a kritériumrendszer – 

amellett, hogy természetesen ki kell merítse a személyiségzavarok általános hat kritériumos 
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meghatározását – meghatározza a legáltalánosabb és legátfogóbb tüneteit a problémának 

(nagyzás, csodálat igénylése, empátia hiánya) annak megjelenési területeit (fantázia vagy 

viselkedés) és a kialakulásának legvalószínűbb és legtipikusabb idejét (kora felnőttkortól 

kezdve). Ezeken kívül a DSM ajánl kilenc olyan konkrétabb jellemzőt, melyek közül ha öt 

megjelenik, a diagnózis kiadható. Ezek listájáért ld. az 1. sz. táblázatot. 

 

1) saját fontosság nagyzoló érzése van (pl. saját teljesítményét, tehetségét eltúlozza, 
megfelelő teljesítmények nélkül is elvárja, hogy kiválónak ismerjék el) 

2) gyakran fantáziál határtalan sikerről, szépségről, hatalomról, éleselméjűségről vagy 
ideális szerelemről 

3) azt hiszi, hogy különleges, unikális teremtmény, akit csak hozzá hasonló, a 
társadalmi ranglétrán magasan álló emberek (vagy intézmények) érthetnek meg, 
vagy kellene társuljanak vele 

4) túlzó mértékű csodálatot vár el 

5) feljogosultság érzése, azaz indokolatlanul különlegesen kedvező bánásmódot, vagy 
az elképzeléseivel való együttműködést vár el 

6) interperszonálisan önző, azaz kapcsolataiban másokat kihasznál, hogy saját céljait 
elérje 

7) empátia hiányzik: képtelen felismerni és átérezni mások érzéseit és szükségleteit 

8) sokszor és mélyen érez irigységet, vagy azt hiszi, mások irigykednek rá 

9) gőgős, fennhéjazó magatartás vagy attitűdök 

1. sz. táblázat: a nárcisztikus személyiségzavar részletes diagnosztikai kritériumai a DSM 5 alapján (APA, 2013) 

 

Az NPD diagnózisával kapcsolatban gyakran merülnek fel kritikák. Ezek egyike, hogy a 

személyiséglélektan által feltárt rejtett-nyílt tipológiai kettősség (Wink, 1991; Wink, 1996) 

esetében a kritériumrendszer csak a nyílt-grandiózus oldalát érinti a nárcisztikus patológiának 

(a tipológiai elképzeléseket ld. később). További – már említett – kritikája az NPD-nek (és a 

legtöbb személyiségzavarnak egyaránt), hogy nem veszik figyelembe a patológiák mögött 

meghúzódó maladpatív személyiségvonások dinamikáját (Bandi, 2013a), diszkrét 

kategóriáknak tekintik a diagnosztikai kritériumokat, ami miatt a diagnózis rugalmatlanná és 

sokszor kevéssé használhatóvá válik. Bár a diagnózis felállítását a fenti problematika nem 

gátolja meg, csupán információveszteséggel jár, a személyiséget statikusnak tekinti, 

figyelmen kívül hagyja az intraperszonális dinamika jelentőségét. Ezt a hiátust próbálja 

orvosolni a DSM 5 (APA, 2013) új dimenzionális felfogású személyiségpatológiai 

diagnosztikai rendszere. 
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A nárcizmus személyiséglélektani, azon belül is vonáselméleti definíciója gyakorlatilag az 

NPD kritériumrendszeréből lett átemelve, és így hangzik: a nárcizmus olyan vonás és 

viselkedési forma, mely kora felnőttkortól kezdve a csodálat igényében, az empátia hiányában 

és nagyzásban nyilvánul meg akár fantáziában akár a viselkedésben (Watson és Biederman, 

1993; Wink, 1996; Ackerman et al, 2011). A korábbiakban ismertetésre került jellemzőkön túl 

fontos, hogy ez a definíció a nárcizmus jelenségét folytonos változóként, dimenzionális 

vonásként jelöli. Ennek egyik végpontja értelemszerűen az NPD, azaz a nárcisztikus 

patológiás formája. A kontinuum másik szélsőértékén elhelyezkedő tartalomról már kevésbé 

egyezik a szerzők álláspontja. Létezik például az „egészséges nárcizmus” koncepció: Ronnie 

Solan úgy értelmezi ezt a jelenséget, mint egyfajta immunrendszert, mely védi az idegen 

behatások ellen a lelki egyensúlyt. Az egészséges nárcizmusra jellemző a realitásszerű magas 

önbizalom, az erő birtoklásának mérsékelt élvezete, elvek alapján való gondolkodás, az 

eltervezett dolgok véghezvitele (Lubit, 2002). Ez az elgondolás sokban összecseng az 

egészségpszichológia és a pozitív pszichológia gondolatiságával, amely azt mutatja, hogy bár 

a nárcizmust alapvetően maladaptív jellemzőként értelmezte a legtöbb pszichológiai iskola, 

mégis olyan sokszínű és annyi lehetséges megjelenési és értelmezési formája létezik, hogy 

még az alapelgondolástól távol eső pozitív pszichológia is képes volt megtalálni benne a 

számára releváns elemeket és értelmezéseket. 

Bár a fenti definíciók (vagy még inkább egy definíció és annak kisebb módosítása) a 

legelfogadottabbak, számos más, kisebb-nagyobb különbségeket megjelenítő elképzelés 

létezik a nárcizmusról. Millon (2000) például egy speciális társas tanulást is figyelembe vevő 

szociális konstruktivista elmélet keretében értelmezte a nárcizmus vonását és a 

személyiségpatológiákat – mindehhez külön kérdőívet is készített, amely segítségével a 

személyiségzavarok teljes köre mérhetővé vált, ami egyben a klinikusok számára egy újabb 

hatékony differenciáldiagnosztikai eszközt is jelent (Millon 2000; Millon et al, 2006; Millon 

2008).  

A kognitív modell keretében (Beck, 1995) is értelmezhetővé váltak a személyiségpatológiák, 

így természetesen a nárcisztikus személyiségzavar, illetve a nárcisztikus vonások hátterében 

álló kognitív sémák is. Az elmélet szerint a neveltetés során a nárcisztikus személy olyan 

negatív sémákat és attitűdöket sajátít el, amelyek torzítják a világ hatékony észlelését. Ilyen, a 

nárcisztikusokra jellemző torzítás, hogy meggyőződésük, hogy mivel utánozhatatlanok és 

különlegesek, ezért nekik különleges bánásmód jár minden helyzetben, sőt, ők gyakorlatilag a 

szabályok felett állnak. Másokat alsóbbrendűnek tekintik, akik csak azt a célt szolgálják, hogy 

csodálják a nárcisztikus személyt. Ezekből adódóan jellemző stratégiájuk a manipuláció, 
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versengés, mások kihasználása és a szabályokon való túllépés (Beck, Freeman és Davis, 

2003). A patológiás nárcizmus kognitív terápiás kezelése tehát tudatos módon, a 

gondolkodásmód torzításait korrigálva igyekszik javítani a kliens önképével és a másokról 

alkotott képekkel kapcsolatos maladaptív tendenciákat – szemben a dinamikus szemléletű 

pszichoterápiákkal, ahol a tudattalan folyamatok szerepe erősödik fel (Beck, Freeman és 

Davis, 2003; Sperry, 2003). 

A pszichológiai diszciplinákon túlról is érkeztek a nárcizmus jelenségével kapcsolatos 

reflexiók. Az 1970-es évek Egyesült Államában a kortárs szociális tendenciák és problémák 

iránt nyitott társadalomtudományi gondolkodók, elméletalkotók, illetve az ő munkájukat 

hangsúlyosan kiegészítő írók, újságírók és publicisták kezdték el kimerítően tematizálni a 

nárcizmus társadalmi szinten betöltött jelentőségét. Az Egyesült Államokban ezt az időszakot 

Wolfe (1976) nyomán nevezték a „The Me Decade”-nek, azaz „az Én Évtizedének”. Néhány 

évvel Wolfe publicisztikájának megjelenése után megjelent az Önimádat társadalma című 

rendkívül nagyhatású könyv (Lasch, 1984). Lasch elgondolása szerint a nyugati társadalmak – 

különös tekintettel a korszak Egyesült Államára – egyre nagyobb arányban mutat 

szélsőségesen individualista tendenciákat, amelyek szerinte már sokszor szinte kimerítik a 

patológiás nárcizmus koncepcióját (kieg. ebben az időszakban még nem létezett az NPD 

diagnózisa, tekintve, hogy a DSM III csupán 1980-ban jelenik meg: ugyanakkor 

elgondolkodtató, hogy csupán egy évvel Lasch könyvének megjelenése után, már 

meghatározásra kerül ez a típusú személyiségpatológia is). A szerző ezt az időszakot tekinti a 

celebkultusz megszületésének: párhuzamot von az egy perc ismertségért bármire hajlandó 

emberek és az elnökgyilkossági merényletek között, illetve kiemeli, hogy ekkor kezd 

érvényesülni az a mai nap is gyakran megfigyelhető jelenség, hogy a sport kapcsán az 

emberek sokszor már nem egy-egy csapat sikeréért szurkolnak, hanem egy adott népszerű 

sportoló vagy „celeb” miatt választanak maguknak kedvenc együttest. Lasch érzékletesen és 

részletekbe menően fejti ki, hogy a nárcizmus hogyan hatja át egyre inkább az élet minden 

aspektusát, kezdve a családi kötelékek és szerepkörök megváltozásától a kultúra – és 

különösen az irodalom – szerinte öncélú vallomásos jellegűvé válásán át a mindennapi 

kommunikáció új panaszos, önsajnáltató és hiperérzékeny arculatáig. Az elgondolás gyakori 

kritikája, hogy nem túlzottan rejtett módon jelenik meg a műben a szerző politikai agitációja a 

liberalizmus ellen és a protestáns puritanizmus közösségi értékekeit hangsúlyozó 

konzervativizmus mellett. Ennél súlyosabb és pszichológiai szempontból relevánsabb kritika 

azonban, hogy lehetséges-e, etikus-e, illetve szakmailag indokolt lehet-e egy egész társadalom 

jellemzése egy pszihopatológiai diagnózissal. A klinikai- és elméleti személyiségpszichológia 
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válasza természetesen erre az utóbbi kérdésre egy határozott nem, ugyanakkor a 

társadalomban megjelenő túlburjánzó és öngerjesztő individualista-nárciisztikus tendenciák 

szerepére való figyelem ráirányítása Lasch elévülhetetlen érdeme. Gondolatisága a mai napig 

vissza-visszatérő jelensége a társadalomtudományi diszciplináknak (Tyler, 2007; Kelemen, 

2010; Bandi, 2013a). 

A fentebb ismertetett nárcizmus elképzelések és meghatározások jól szemléltetik a jelenség 

ezerarcúságát. Fontos kiemelni, hogy ezeken kívül számos értelmezés létezik még, akár a 

közgazdaságtani vagy a vallástörténeti megfontolásokat vesszük figyelembe (utóbbi kapcsán 

ld. pl. Bandi és Bandi, 2014). A vizsgálatunk szempontjából a személyiséglélektanilag 

leginkább releváns vonáselméleti megközelítés kerül felhasználásra. A nárcizmus 

meghatározások rövid összefoglalását a 2. számú táblázat mutatja be. 

 

II. 1. 2. Etiológia 

 

A nárcizmus nem túl hosszú története során a vele kapcsolatba kerülő illetve a jelenséget 

tematizáló szerzők számos elképzelést fogalmaztak meg annak kapcsán, hogy mi lehet a 

forrása és az oka a patológia illetve a vonás megjelenésének. Az utóbbi két fogalom 

kettőssége végigkíséri a magyarázatok sokszor egymásra épülő fejlődését. A következőkben a 

legismertebb, legelfogadottabb és legnagyobb hatású magyarázatok kerülnek bemutatásra 

kronológiai sorrendben. Ezen szempont alkalmazásának oka a didaktikai megfontolásokon túl 

abban keresendő, hogy az erősen dinamikus-pszichoanalitikus elképzelések valójában jelentős 

mértékben merítettek egymás elképzeléseiből. 

 

Nárcizmus, mint szexuális perverzió 

A nárcizmus kapcsán született legkorábbi pszichiátriai elképzelések a 19. század végén 

születtek a mai Anglia és Németország terültén. Magát a nárcizmust, mint terminológiát is 

ekkor írta le először Ellis Havelock (1859-1939). Ugyan az ő megfogalmazásában még 

csupán „Narcissus-like” formában szerepelt a fogalom, a jelentéstartalom figyelembevételével 

ő tekinthető a fogalom megalkotójának (Ellis, 1927). Nem sokkal később Paul Näcke (1851-

1913) átveszi Ellis elgondolását és megalkotja a „Narcismus” kifejezést. Elképzeléseik 

alapjait a szexológiai, azon belül is a szexuális perverziók terén végzett kutatásaik adják. 

Ennek keretében azt a fogalmat tekintik nárcizmusnak, mely során az egyén szexualitása 

kizárólag a saját testére irányul, azt tekinti primer szexuális tárgynak. A személy szexuális, 

intim érzelmei elgondolásaik alapján teljes mértékben a saját maguk csodálatára irányulnak.  
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Szerző Megközelítés Meghatározás 

APA (1980, 1994, 2000; 
2013) 

patológiás 

személyiségpatológia, a DSM 
személyiségzavarinak B-
klaszterébe tartozó 
emocionális-dramatikus 
pszichiátriai kórkép (NPD) 

pl. Wink (1991, 1996) vonáselméleti 

a DSM rendszerek NPD 
diagnózisának értelmezése 
nyomán minden személyre 
különböző mértékben 
jellemző dimenzionális 
személyiségvonás 

Solan (idézi Lubit, 2002) egészség szempontú 

a külső behatásoktól védő 
„immunrendszer”, amely 
segít fenntartani a lelki 
egyensúlyt 

Beck (2003) kognitív szemléletű 

a nevelés során kialakult 
maladaptív gondolkodási 
tendenciák énfelnagyító 
konstellációja 

Millon (2000) szociális konstruktivista 

szociális tanulás révén 
elsajátított jellegzetesség, 
melynek központi eleme az 
egyén szubjektívan 
túlértékelt fontossága 

Lasch (1984) társadalmi 

a társadalmi folyamatokat 
elementárisan átható és 
öngerjesztő, a 
közösségiesség ellen ható 
jellegzetesség 

2. sz. táblázat: a nárcizmus különböző meghatározásai (a dolgozatban ismertetésre kerülésük sorrendjében) 

 

A jelenség viselkedéses megjelenése értelmezésük szerint a fokozott (vagy kizárólagos) 

autoerotizmusban érhető legmarkánsabban tetten (Raskin és Terry, 1988;  Millon, 2000). A 

két ismertetett szerzőről tehát összefoglalóan elmondható, hogy a nárcizmus jelenségét egy 

szűk pszichiátriai keretben határozták meg. Bár elképzeléseik ma már diagnosztikailag nem 

elfogadottak – a DSM rendszereknek nem képzi részét a nárcizmus, mint autoerotikus 

patológia (pl. APA, 2013). –, ám elévülhetetlen érdemük a fogalom tudományos 

megalkotásán túl, hogy elindítottak egy diskurzust, amely magára vonta a 20. század talán 

legnagyobb hatású lélektani gondolkodójának, Sigmund Freudnak a figyelmét is. 
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Nárcizmus, mint a libidó alapállapota 

A terminológia megszületése körül még szokott vita lenni tudományos körökben, azonban 

abban konszenzus van, hogy a nárcizmus fogalmának közismerté tétele egyértelműen 

Sigmund Freud nevéhez köthető (Raskin és Terry, 1988; Wink, 1991; Wink, 1996; Bókay, 

1997; Millon, 2000; Kelemen, 2010; Bandi, 2013a). Freud számár a fogalom kulcsfontosságú 

volt, jelentősége számos területen megjelent, ám kétségtelen, hogy a pszichoanalízis 

metapszcihológiai elgondolásaiban játszotta a legnagyobb szerepet. Fontos eleme volt a 

nárcizmus koncepció a strukturális modell kidolgozásának, a felettes én énideáljának 

kialakulásának, az ego pszichológia megjelenésének és a későbbi tárgykapcsolati elméletek 

kialakulásának (Raskin és Terry, 1988). Már ebben az időszakban is érződött a fogalom 

többarcúsága: ekkor elvált egymástól a klinikai diagnosztikai kategória (szekunder nárcizmus) 

és a metapszichológiai nárcizmus koncepció (Freud, 1975). A Freud által használt nárcizmus 

fogalom legfontosabb aspektusait a 3. számú táblázat foglalja össze. 

 

A nárcizmus Freud szerint: 

 a (pszicho)szexuális fejlődés egy normális fázisa az autoerotizmus és a tárgyszeretet 

között 

 az Én fejlődésének originális energiaforrása 

 a tárgykapcsolatok egy olyan minősége, ahol a saját szelf sokkal fontosabb szerepet 

játszik, mint a másik tárgy valódi természete 

 a környezethez való viszonyulás egy olyan módja, amelyből relatíve hiányoznak az 

interperszonális- és tárgykapcsolatok 

 az énideál kialakulásának mechanizmusa 

 az önértékelés kialakulásának és fenntartásának elsődleges eleme 

 az elfojtások (és általában az elhárítások) kialakulásának egyik oki tényezője 

3. sz. táblázat: a nárcizmus fogalom különböző aspektusai Freud felfogásában (Raskin és Terry, 1988 nyomán) 

 

A jelenség sokrétű freudi koncepciója közül különös jelentőséggel bír az ún. primer és 

szekunder nárcizmus elkülönítése. A primer nárcizmus Freud szerint a fejlődés egy normális 

szakaszának tekinthető: ebben a szakaszban a csecsemő fizikai és szociális éretlensége 

nyomán (pl. nem képes még helyváltoztatásra és az érzelmi kogníció és érzelemkifejezés még 

fejletlen, stb.) a libidó a saját testet szállja meg. Az elsődleges gondozóval való kapcsolatba 

lépés során azonban ez a helyzet fokozatosan megváltozik, és a libidó képes lesz kifelé, 

először pl. az anyára, majd később másokra irányulni, míg az ember eljut a végső 
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pszichoszexuális fejlettségi szintre és képessé válik érett tárgykapcsoaltok kialakítására. A 

szekunder nárcizmus ezzel szemben egy patológiás állapot: a lényege a pszichoanalitikus 

magyarázat szerint, hogy az egyén vagy képtelen túllépni valamilyen oknál fogva a primer 

nárcisztikus tendenciákon, vagy valamilyen külső tényező miatt (leggyakrabban trauma) 

tartósan regrediálódik erre a korai fejlődési szintre. A patológia kulcsa az, hogy az egyén 

képtelen a libidóját a külvilág tárgyaira kivetíteni, így tárgykapcsolat sem alakulhat ki: 

önmagát képes csak szeretni a szekunder nárcizmussal jellemezhető egyén. Gyakori elhárítási 

mechanizmusa az ilyen embereknek a projektív identifikáció: ez magyarázhatja például a 

nárcizmusnak azt a jellegzetességét, hogy különlegességénél fogva úgy véli csak magas 

státuszú és népszerű emberekkel vagy intézményekkel hasonlítható össze. 

Bár Freud hatása kiemelkedő fontosságú volt a nárcizmus koncepció fejlődésében és 

tudományos elismertetésében, fontos megjegyezni, hogy nem állt elő koherens elmélettel a 

nárcizmus természetéről. Freud számára a konstruktum jelentősége a metapszichológiai- és 

pszichoszexuális fejlődéselméletének igazolásában rejlett. 

 

Nárcizmus, mint fejlődési pszichopatológia 

A Freud utáni pszichoanalitikus dinamikus gondolkodásban továbbra is kiemelt szerepe 

maradt a nárcizmus fogalmának. A megközelítés kapcsán igen hamar az etiológiai kérdések 

kerültek a középpontba. Az egyik legfontosabb különbség a freudi illetve az őt követő 

pszichoanalitikus iskolák (különösen a tárgykapcsolati szemléletű elgondolások követői) 

között, hogy míg Freud metapszichológiájában és a fejlődésről alkotott elképzelésében 

központi fogalom volt az imént bemutatásra került primer nárcizmus, addig a tárgykapcsolati 

teoretikusok jelentős része tagadta azt. A tárgykapcsolati gondolkodású elméletalkotók (pl. 

Klein, Kohut, Kernberg, Winnicott, stb.) úgy érveltek, hogy a libidó – mint a másra való 

irányultság hajtóereje, pszichés energiája – sosem irányulhat kizárólag a saját testre vagy 

szelfre, még a fejlődés legkorábbi szakaszaiban sem, tehát primer nárcizmus nem létezik (ld. 

pl. Fonagy és Target, 2005). Ezen az alapvető megkülönböztetésen túl azonban a nárcisztikus 

patológia természetét és kialakulásának okait minden szerző a saját elméleti és értelmezési 

keretében határozta meg. A következőben ismertetésre kerülnek a legjelentősebb analitikus 

fejlődési pszichopatológiai nárcizmus elméletek. 

Margaret Mahler – aki a pszichoanalízisen belül még nem a tárgykapcsolati szerzők közé, 

hanem inkább a strukturális elméletalkotók táborába tartozott – úgy érvel, hogy a nárcisztikus 

személyiségzavar hátterében az ún. nárcisztikus libidó rendellenes működése áll, ami miatt 

nem tud kialakulni egészséges önbecsülés. A patológiát a nem kielégítő szülői gondoskodás 
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alakítja ki: a szimbiózis időszakában nem képes a csecsemőt megnyugtatni, a gyakorlási 

periódusban nem mutat (vagy ha mégis, akkor csak hiányosan) érzelmi elköteleződést a 

gyermek felé, míg az újraközeledéskor hiányzik az empátiás támogatás. Ezek a mahleri 

szeparáció-individuáció (Mahler, Pine és Bergman, 1973) folyamatában beálló problémák 

nyomán a gyermek infantilis omnipotenciája túl korán omlik össze, ami miatt fixáció lép fel 

és lehetetlenné válik az egészséges fejlődés során bekövetkező belülről feladása a 

mindenhatóság érzésének. A szelf- és tárgykapcsolatok ilyen jellegű sérülésének 

következtében  az interperszonális kontrollfunkciók alulműködése, a tökéletes idealizált 

tárggyal való szimbiotikus egybeolvadás állandó és sürgető vágya, illetve a kritika, az 

akadályok és mások ambivalenciájának nehezebb tolerálása lesz jellemző az egyénre (Mahler, 

Pine és Bergman, 1973; Fonagy és Target, 2005). 

Melanie Klein, az egyik legnagyobb hatású „kemény” pszihoanalitikus elméletalkotó úgy 

érvel, hogy a nárcizmus védekezésként jön létre az irigységgel és a függőséggel szemben. 

Ahhoz, hogy az egyén ezektől meg tudjon szabadulni, a primitív elhárítások közül gyakran 

használja a hasítást, amely nyomán ezeket a frusztráló érzéseket leválasztja szelféről. A kleini 

elgondolás két típusú nárcizmust különböztet meg: libidnózust és rombolót. Az előző esetében 

a személy introjektálja a jó tárgyakat a saját szelfje idealizációja érdekében, így az ilyen 

személy a viselkedésében gyakran vágyik megerősítésre és függőségre. A romboló nárcizmus 

esetén a szelf omnipotens, destruktív részeinek az idealizációja figyelhető meg, amitől az 

egyén zárkózottá, hosztilissá és nem ritkán gőgössé, magát feljebbvalónak képzelővé válik 

(ld. feljogosultság az NPD-ben) (Segal, 1997., Fonagy és Target, 2005). 

A nárcizmus tárgykapcsolati elméletalkotói közül kétségtelenül a két legkiemelkedőbb az 

Egyesült Államokban élő Heinz Kohut és Otto F. Kernberg voltak. A dinamikus 

gondolkodásuk eltérő beállítottsága nyomán (Kohut egészségközpontú, ún. „lágy 

pszochoanalitikus” volt, míg Kernberg patológia-alapú, „kemény pszichoanalitikus”) a 

nárcizmusról alkotott elképzeléseik szembeállítását nevezi a pszichológiai tudmánytörténet a 

„Kernberg-Kohut vitának” (Fonagy és Target, 2005). 

Kohut a nárcizmust egyfajta fejlődési elakadásnak tekinti, melynek alapja az, hogy a szülő 

valamiért képtelen a gyermek grandiozitásának tükrözésére, így nem tapasztalhatja meg ezt a 

fejlődés szempontjából döntő fontosságú aktust. A tükröződés diszfunkciója miatt a 

grandiózus szükségletek lehasadnak és integrálhatatlanná válnak a szelf számára. a 

nárcisztikus (orális) düh és harag, illetve a nagyzásos fantáziák funkciója, hogy megóvják az 

éretlen és törékeny, integrálatlan szelfet. A lehasadt grandiózus szelf a későbbiekben az 

arroganciára, gőgösségre és a hencegésre való viselkedési hajlamot indukálhatja, míg ha a 
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lehasadás helyett csupán az elfojtása valósul meg a grandiózus szelfnek, akkor inkább 

valószínűsíthető alacsonyabb önértékelés, kezdeményezőkészség hiánya és gyakori levertség 

jelentkezik. A nárcisztikus személyt összefoglalva tehát interperszonális szempontból a 

tárgyak iránti csillapíthatatlan éhség jellemzi, amivel a saját belső hiányosságait próbálja 

másokban megtalálni és a magáévá tenni (Emmons, 1987; Wink, 1996; Strozier, 2004). 

Kernberg elmélete bár sok szempontból hasonlóságot mutat az imént ismertetett kohuti 

elképzelésekkel, mégis meghatározó pontjaiban különbözik attól (Wink, 1996). A kernbergi 

patológia-elemzés három szintű, ennek keretében értelmezi a szerző a nárcizmust is. A leíró 

analízis szerint a felszínen adaptív tud lenni a nárcisztikus személy (pl. képes munkára és 

sikerre), ugyanakkor jellemző rá az empátia hiánya illetve az unalom és az üresség érzése: az 

előbbi jelenség vezethet a másokat manipuláló tendenciákhoz, míg az utóbbi állhat a 

hátterében annak, hogy a nárcisztikus személy gyakran és intenzíven vágyik mások 

csodálatára. A strukturális analízis tekintetében a szelf két korai fejlődési szakasz között 

oszcillál, amely szakaszokban már beszélhetünk kohézióról, de maga a szelf patológiás. A 

freudi pszichoszexuális fejlődéselméletet alkalmazva erre az elképzelésre, elmondhatjuk, 

hogy a szelf ebben az állapotban már meghaladta az autoerotizmust, de a valódi 

tárgykapcsolatok kialakításának képtelensége miatt időről-időre visszaesik ebbe a korai 

szakaszba. A leggyakoribb elhárítások: leértékelés, omnipotencia, visszahúzódás, szélsőséges 

esetekben hasítás és projektív identifikáció. A genetikus-dinamikus értelmezési szint szerint a 

nárcisztikus patológia hátterében a szülői hidegség és érzelmi elutasítottság áll, mely miatt a 

grandiózus szelf dühe a szülőkre projektáldóik. A személy tulajdonképpen nehéz helyzetben 

van: a szülői hidegség miatt orális dühvel fordul a gondviselője felé, másrészről mégis a szülő 

az egyedüli, akivel kapcsolatba tud- és kénytelen lépni. Ez a fajta kötődés azonban soha nem 

képes elérni az egészséges és érett tárgykapcsolatok szintjét – éppen a helyzet ambivalenciája 

és a nehezen kontrollálható düh miatt. A nárcisztikus azt tapasztalja meg, hogy bár hiába 

alakít ki ideiglenesen működő interperszonális kapcsolatokat, tulajdonképpen kizárólag 

magára számíthat, csak önmagában bízhat meg igazán. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy 

ez a regrediáló tendencia nem azonos az ideiglenes nárcisztikus elhárításokkal: minden 

védekezés tulajdonképpen nárcisztikus, hiszen célja a szelf egységének megőrzése, de míg az 

elhárítások ideiglenesek, addig a nárcisztikus fejlődési pszichopatológia permanens és 

konstans megragadást jelent az éretlen tárgykapcsolatok oszcilláló szintjén (Emmons, 1987; 

Kernberg, 1993; Wink, 1996; Millon, 2000; Fonagy és Target, 2005). 
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Nárcizmus, mint szociális tanulás 

A nárcizmus szociális konstruktivista elképzelése Theodore Millon nevéhez és 

munkásságához köthető (Emmons, 1987; Wink, 1996; Millon, 2000; Millon, 2008; Millon et 

al., 2006). Szemben a korábban ismertetett elméletekkel, ahol a pszichoanalitikus-dinamikus 

elgondolások tulajdonképpen a nem megfelelő korai szülő-gyermek kapcsolatot (azon belül is 

a szülő szerepét hangsúlyozva) teszik felelőssé a nárcizmus kialakulásáért, Millon elmélete 

éppen az ellenkezőjét állítja. Úgy véli, a szülői túlértékelés felelős a nárcisztikus tendenciák 

kialakulásáért: az, hogy különleges, egyedi, megismételhetetlen és tökéletes lényként kezelik 

a szülők a gyermeket, amelyek önmagával kapcsolatos illúziók kialakításához vezetnek. A 

probléma és a patológia forrás az, hogy az a hamis énkép akarva-akaratlanul is összetűzésbe 

és ellentmondásba fog kerülni a külvilággal – amely kritikus esetben az önmagunkról való 

ismeretek teljes széteséséhez is vezethet. Külön hangsúlyozza a szerző, hogy az egykék illetve 

az elsőszülöttek fokozottabban mutathatnak ilyen tendenciákat (vö. Adler pszichoanalitikus 

elmélete a születési sorrendről). Millon elmélete tehát a szociális tanulás szerepét 

hangsúlyozza, mely az Egyesült Államok 1970-es évei nyomán (az „Én-évtized” – „The Me 

Decade”) a társadalmi szinten is jelentős mértéket öltő individualista tendenciákra és azok az 

emberek mindennapi életére gyakorolt hatásra való reakcióként jelent meg. Az elmélet talán 

legnagyobb erénye – azon túl, hogy Millon hatékony módon tette mérhetővé a konstruktumát 

–, hogy ötvözi a pszichológiai elképzeléseket a társadalmi folyamatokkal, kialakítva ezzel egy 

speciális és több tényezős teoretikus – és diagnosztikai – keretet a nárcizmus értelmezéséhez 

(Emmons, 1987; Wink, 1996; Millon, 2000; Millon, 2008; Millon és Millon, 2006). 

Az etiológiai elképzeléseket a 4. sz. táblázat foglalja össze. 

 

II.1.3. Tipológiák és rendszertanok 

 

Ahogy az már a definíciók sokszínűsége kapcsán is érzékelhető volt, a nárcizmus jelensége 

közel sem tekinthető homogénnek. A köztudatban – és meghatározó módon a klinikai- és 

személyiséglélektanban is – van egy kialakult kép a nárcisztikus emberekről, tendenciákról, 

ám fontos leszögeznünk, hogy ezek csupán egy szegmensét képzik a koncepciónak. A 

következőkben bemutatásra kerülnek a legjelentősebb felosztások és osztályozási rendszerek, 

amelyek a tudományos fejlődés során számos átalakításon estek át, eljutva ezek által a kortárs 

szakirodalom szerinti legelfogadottabb felosztásokig. Természetesen a tipológiák felsorolása 

nem teljes: részletes összefoglalóért érdemes átolvasni Pincus és Lukowitsky 2010-ben 

született összefoglalását. 
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Szerző(k) Iskola/megközelítés Patoetiológia 

Ellis és Näcke 
pszichiátria, 

szexuálpszichológia 

szexuális perverzió, melyben 
a szexualitás elsődleges és 
egyetlen fizikai és érzelmi 
tárgya a saját test 

Freud pszichoanalitikus 

metapszichológiai 
konstruktum, a fejlődés 
természetes állapota, mely 
akkor válik problémássá, ha 
meghaladása nem 
lehetséges 

Mahler 
strukturális-tárgykapcsolati 

pszichoanalízis 

nem kielégítő szülői 
gondoskodás a szeparáció-
individuációs folyamat során 

Klein 
strukturális-tárgykapcsolati 

pszichoanalízis 
védekezés az irigység és a 
függőségi viszony ellen 

Kohut 
tárgykapcsolati 
pszichoanalízis 

a nem kielégítő szülői 
gondoskodás miatt a 
tükrözés és a szelf 
integrációs zavara 

Kernberg 
tárgykapcsolati 
pszichoanalízis 

a hideg és elutasító szülői 
gondoskodás miatt oszcilláló 
és integrálatlan szelf 

Millon szociális konstruktivizmus 

a szülői túlértékelés nyomán 
hamis énkép alakul ki, ami 
összeütközésbe kerül a 
külvilággal 

4. sz. táblázat: a nárcizmus különböző patoetiológiai megközelítései 

 

Freud: primer és szekunder nárcizmus 

Az etiológiai elgondolások bemutatásakor már említésre került Freud 1914-ben kiadott A 

nárcizmusról című esszéje (Freud, 1975), melyben elkülönítette a primer és a szekunder 

nárcizmust. Ezek alapján a primer  nárcizmus a pszichoszexuális fejlődés egy természetes 

stádiuma, amely ha meghaladásra kerül a társas készségek és az érzelmi kötelékek kialakulása 

és fejlődése nyomán, nem jelentkezik patológia. A szekunder nárcizmus ezzel szemben éppen 

arra a felnőttkorban megjelenő jellegzetességre utal, amely során a primer nárcizmusban 

megtapasztalt omnipotencia és grandiozitás megmarad vagy újra dominánsá válik egy 

meghatározó életszakaszban. Ebben az esetben patológiáról beszélünk: a libidó ahelyett, hogy 

más tárgyakra irányulna és katektálna, ismét az autoerotizmushoz hasonló dinamikával a 
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szelfre és a saját testre irányul. Összességében ez egy regresszív, diszfunkcionális, maladaptív 

jellegzetesség, mely patológiás szintet is elérhet. 

 

Bursten tipológiája  

Bursten elméletében a nárcizmust négy típusra osztja a különböző önszabályzási stratégiák 

mentén, melyek a következők: sóvárgó, paranoid, manipulatív és fallikus nárcisztikus. A 

sóvárgó típusú személy ragaszkodó, követelőző és gyakran mutatja magát kiszolgáltatottnak, 

másokra rászorultnak. A paranoid típusú személyek kritikusak és kételkedőek, míg a 

manipulatív nárcisztikus egyének mások tudatos és akaratlagos megtévesztésében, 

átverésében lelik örömüket. A fallikus nárcisztikus egyének – mely terminológia Wilhelm 

Reichtől ered – agresszívek, magamutogatók, merészek és vakmerőek, ezzel képviselve a 

nárcizmus szociálisan legkevésbé kívánatos formáját (Bursten, 1973; idézi Wink, 1996). 

Bursten megközelítését kritikával szokták illetni annak kapcsán, hogy kevéssé tud választ 

adni a különböző típusok közötti keveredésekre, a diffúz jellegek megjelenésére. 

 

Kohut és Wolf tipológiája 

A fenti szerzőpáros a nárcizmus értelmezésének szelf-pszichológiai magyarázatában három 

típust különböztetnek meg. Az elsőt „merger-hungry”-nak nevezték el, amit megfelelő 

magyar fordítás hiányában csak úgy lehet körülírni, mint azok a személyek, akik folytonos 

kötődést várnak el másoktól, ugyanis csak ezáltal tudják értelmezni önmagukat. A második 

típus az ún. „contact-shunning” kategória, akik elutasítják a társas kapcsolatokat, mert félnek 

tőle, hogy viselkedésüket mások elfogadhatatlannak tartanák. A harmadik típust neve 

„mirror-hungry”, ami arra utal, hogy az ilyen személyek erős késztetést éreznek arra, hogy 

kiválóságukat fitogtassák más emberek előtt (Kohut és Wolf, 1978; idézi Wink, 1996). 

Gyakori kritikája az elképzelésnek, hogy túlzottan elméletterhelt: Kohut sajátos szelf 

pszichológiai keretrendszerében értelmezhető csupán a maga teljességében, kevéssé 

integrálható a tudományos diskurzusba. 

 

Millon tipológiája 

Theodore Millon szociális tanuláselméleti megközelítésében szintén kialakításra kerültek 

gyakori típusok. Ahogy a szerző is hangsúlyozza, szinte nem is létezik olyan 

személyiségtípus, aki teljesen leírható lenne egyetlen jellegzetesség vagy vonás mentén. A 

legtöbb ember a különböző személyiségtényezők konstellációjával jellemezhető – amelyből 

Millon sajátos elképzelése alapján a nárcizmusban négy jellemző típus figyelhető meg. Az 
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első az ún. elvtelen (unprincipled) csoport, ahol az antiszociális tendenciák jelennek meg 

legerőteljesebben: lelkiismereti diszfunkciók, gátlástalanság, amoralitás, lojalitás hiánya, 

megtévesztésre való hajlam, arrogancia, dominanciára törekvés, lenéző, gőgős, bosszúálló 

jellem. A második trípus az ún. amórus (amorous), ahol a hisztrionikus jegyek dominálnak: az 

ilyen típusú személy jellemzően szexuálisan csábító, okos és bőbeszédű, vonakodás a valódi 

intimitástól, hedonista vágyak vezérlik, megbabonázó és csalogató, patológiásan hazudozó. A 

harmadik az elitista (elitist), amely az utóbbi két tiszta típus közös halmaza. Jellemző rá a 

kiváltságosság és a feljogosultság érzése, mely a különleges és eltúlzott gyermekkori 

státuszból ered; a feljogosult külső arculat alig áll kapcsolatban a valósággal, törekvő, mohán 

vágyik speciálisan magas státuszokra, beosztásokra, címekre. A negyedik és utolsó típus a 

kompenzatív (compensatory), amelyben az elkerülő és a negativisztikus tendenciák 

keverednek: az ilyen személyre jellemző hogy a kisebbrendűségi érzéseiket és a az alacsony 

önértékelésüket próbálják ellensúlyozni, nagyszerszerűségről, különlegességről, álmodoznak, 

az önbecsülésük forrása a megerősítésekből ered, ezért fokozottan vágynak a pozitív 

visszajelzésekre (Millon 2000; Millon et al, 2006; Millon 2008). Millon tipológiai 

felosztásának nagy erénye, hogy nem csak egy vonás mentén határozza meg a típusokat, 

hanem egy integratív-interaktív felfogás mentén értelmezi őket. A megközelítés egyik 

legnagyobb problémája az elméletterheltség: a szociális tanulás szerepére épít a 

szakirodalomban domináló dinamikus megközelítés helyett – az empirikus alapjai is késvébé 

megbízhatóak az elmélet kissé periférikus helyzete miatt. 

 

A nyílt-rejtett tipológia 

A korábban ismertetett tipológiák bár többnyire a saját elméleti keretükben hatékonyan tudták 

magyarázni a nárcizmus jelenségében megjelenő heterogenitást, empirikus vizsgálatuk 

szegényesnek mondható. A mérőeszközök fejlődésével párhuzamosan egyre inkább 

körvonalazódni látszott az 1980-as évek elején egy tudományos konszenzus a nárcizmus 

tipológiája kapcsán. A szándék hasonló lehetett mint az extraverzió-intraverzió (Oláh, 2006) 

koncepció kialakításában: a lehető legátfogóbb módon meghatározni egy szuperdimenziót, 

amely képes elméleti keretbe foglalni a különböző megközelítéseket. Ez a koncepció lett a 

nárcizmus rejtett- és nyílt tipológiája, melyet Akhtar és Thomson publikált először 1982-ben 

illetve Cooper 1981-ben (Akhtar és Thomson, 1982, idézi Pincus és Lukowitsky, 2010; 

Cooper, 1981, idézi Pincus és Lukowitsky, 2010), de a fogalom igazán elterjedté Paul Wink 

majd egy évtizeddel később megjelent nagyhatású cikke nyomán vált (Wink, 1991; Wink, 

1996, Millon, 2000; Kelemen, 2010; Bandi, 2012; Bandi, 2013a). A nárcizmus nyílt 
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formájában a személyekre igen jellemző a nagyszerűség érzése, az exhibicionizmus és a 

jogosultság érzése, mely mellett a kisebbrendűségnek az érzése, a depresszió illetve a lelki 

üresség átélése csak alkalmanként jelentkező állapot. A rejtett, vagy „mimóza nárcizmusra” 

ezzel szemben jellemzőbb a szégyenlősség, félénkség illetve a viselkedés gátlásossága, 

mellyel az egyén képes elfedni a magamutogatásról és a nagyszerűségről való fantáziálási 

hajlamot. A két koncepció legélesebben az önértékelés mentén válik el egymástó (pl. Bandi, 

2012a): míg a nyílt nárcizmus a szakirodalmai áttekintések tükrében szinte konstans módon 

jár együtt a magas önértékelési szinttel, addig rejtett nárcizmus az alacsonnyal. A 

megközelítés dinamikus lényege gyakorlatilag abban rejlik, hogy a nagyszerűség iránti 

olthatatlan vágy milyen módon fejeződik ki: amennyiben inkább (vagy kizárólag) a fantáziára 

korlátozódnak a nagyzolási tendenciák, akkor rejtett nárcizmus alakul ki, míg ha ezek a 

tendenciák a viselkedésben hangsúlyosan kifejezésre kerülnek, akkor nyílt nárcizmusról 

beszélünk. A rejtett-nyílt tipológia tulajdonképpen egy énszabályozási mechanizmusra épít: a 

nárcisztikus jegyek kiélése inkább intraperszonálisan, a psziché saját tereiben történik meg 

vagy interperszonális módon, a szociális kapcsolatokban (Bandi, 2013a). A rejtett-nyílt 

tipológia elfogadottságát és konszenzusos jellegét jól mutatja, hogy a mérőeszközök 

fejlesztése is hangsúlyosan e koncepció köré szerveződik, illetve, hogy a korábbi teoretikusok 

közül például Heinz Kohut is ki tudott állni az elképzelés mellett, részben feladva ezzel saját 

elképzelését. A megközelítés kritikája központi részét képzi jelen dolgozatunknak, ezért 

ezekre a későbbiekben részletesen kitérünk. 

 

Pincus: nárcisztikus grandiozitás és a nárcisztikus vulnerábilitiás 

Ahogy arra a dolgozat bevezetőjében már utaltunk, a rejtett-nyílt tipológia mellett gyakran 

használják – azonos tartalommal felruházva – a vulnerábilis/rejtett-grandiózus/nyílt 

elkülönítést. Ennek oka a mérőeszközök módszertanának fejlődésében keresendő, illetve a 

patologikus szemlélet integrációjában. A grandiózus-vulnerábilis elkülönítés a klinikai 

kutatásokban már régóta jelen lévő elképzelés. A tipológia a patológia formáját fejezi ki: a 

nárcisztikus személy eltúlzott önértékelése mániás és impulzív módon jelenik meg, ami 

interperszonális kapcsolataiban problémát okoz (grandiózus) vagy a személy hiperérzékeny 

módon reagál bármilyen kritikára és állandóan leértékeltnek érzi magát, mely komoly 

szorongást és depresszivitást okoz, illetve az érzékeny attitűd és a sértődésre való hajlam 

miatt ez a jellegzetesség negatívan hat a társas kapcsolatokra (vulnerábilis). Könnyen 

belátható, hogy bár valóban vannak jól kivehető hasonlóságok a rejtett-nyílt és a vulnerábilis-

grandiózus tipológiák között, a kettő közel sem ugyanaz. Erre az összefüggésre hívják fel a 
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figyelmet Pincus és munkatársai 2009-es cikkükben, amikor úgy vélik, hogy mind 

nárcisztikus vulneráblitiásnak, mind pedig a nárcisztikus grandiozitásnak egyaránt lehet nyílt 

és rejtett formája is, az az a patológia bármelyik formája megnyilvánulhat nyílt 

(interperszonális) vagy rejtett (intraperszonális) szinten egyaránt (Pincus et al., 2009; Pincus 

és Lukowitsky, 2010). Fontos megjegyezni, hogy Pincus tipológiája nem a teljes nárcizmus 

jelenségét képzi, hanem kifejezetten a nárcisztikus személyiségpatológia, azaz az NPD-ben 

megjelenő kettősséget írja le. A pincusi elgondolás képzi alapját a dolgozat későbbi részében 

felállításra kerülő kutatási elméleti paradigmának. 

A bemutatásra került tipológiák összefoglalásáért lásd az 5. sz. táblázatot. 

 

Szerző Évszám Tipológia 

Freud 1914 
primer 

szekunder 

Bursten 1973 

sóvárgó 

paranoid 

manipulatív 

fallikus 

Kohut és Wolf 1978 

„mirror-hungry” 

„contact-shunning” 

„merger-hungry” 

Millon 1996 

elvtelen 

amórus 

elitista 

kompenzatív 

Akhtar és Thompson 

Cooper 

1982 

1981 

rejtett 

nyílt 

Pincus et al. 2009 
nárcisztikus grandiozitás 

nárcisztikus vulnerábilitás 

5. sz táblázat: a nárcizmus kiemelt jelentőségű tipológiái 

 

 

II.2. A személyiséglélektan „válsága” és megoldásai 

 

II.2.1. A válság és tünetei 

Christopher Lasch már többször említett nagyhatású művében, 1984-ben a nárcizmus 

társadalmi hatásait elemezve kitér a pszichológia és szorosabb értelembe véve a 

személyiséglélektan szerepére és felelősségére a nárcizmus ragályos társadalmi szintű 
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elterjedésének kapcsán. Úgy véli, hogy a pszichológia nem képes valódi válaszokkal szolgálni 

az egyre fokozódó individualisztikus tendenciák terjedésének okaira és hatásaira: a tudomány 

bezárkózott a saját kereteibe, és többé már nem – vagy csak alig – áll kapcsolatban a 

társadalom működését leíró folyamatok értelmezésével. Ahogy fogalmaz, a tudományos 

pszichológia nem több már, mint „méricskélés”, közösségileg hasznos eredmény felmutatása 

nélkül: a lélektan tulajdonképpen saját tudományos kritériumainak lett a nárcisztikus rabja 

(Lasch, 1984). Ezt a jelenséget nevezzük más szavakkal a nárcizmus kutatása kapcsán 

„empirikus tehetetlenségnek” (Bandi, 2013a). 

Ez a folyamat a személyiséglélektan esetében azonban nem csak a nárcizmus empirikus 

vizsgálata kapcsán figyelhető meg. A nagy hatású személyiségelméletek – még ha 

szűktartományúak voltak is –  megszületése a XX. század második felének közepéig lezárul: 

közülük is talán az utolsó volt Marvin Zuckerman szenzoros élménykeresés koncepciója 

(Zuckerman, 1982, 2007). Az eddig megszületett elképzelések bár alapvetően biológiai, 

illetve pszichobiológiai beállítottságúak voltak (gondoljunk példaként csak Gray a viselkedés 

gátló és serkentő rendszereiről készült leírására, vagy Byrne szenzitizáció-represszió 

konstruktumára – Byrne, 1964; Gray, 1981), az agyi megismerési módszertanok fejlődésének 

üteme nem volt képes követni az elméleti megfontolások kialakulásának ütemét, ami miatt 

biológiai igazolásaik maximum közvetve és metodológiailag kifogásolható módon volt 

kivitelezhető. A fenti problémán kívül a mérőeszközök jellege és fejlődése okozott további 

nehézséget a kutatók számára. A méréshez használt eszközök többnyire önkitöltős papír-

ceruza tesztek voltak, amik módszertanilag a szimulációs-disszimulációs tendenciák miatt 

kevéssé voltak használhatóak olyan szociálisan nem kívánatos maladpatív vonások mérése 

esetén, mint amilyen a nárcizmus is (ld. pl. Bandi, 2012). További kérdésekre adott okot a 

tesztek fejlesztése is: egységes koncepció hiányában számos mérőeszköz került kialakításra, 

amik csak részben mutattak hasonlóságot, holott a mögöttük lévő koncepció alapvetően egy 

és ugyanaz volt. A rejtett és nyílt nárcizmus elkülönítése például egy ilyen tesztelemzési 

folyamat divergens eredményeinek tükrében vált empirikusan megfogalmazhatóvá a 

mérőeszközök tekintetében (Hendi és Cheek, 1997; Cheek, Hendin és Wink, 2013). Az 

eredmények a mérőeszközök egyre bővülő tára miatt csak kevéssé voltak összevethetők, a 

tudományos konszenzus még módszertani szinten is hiányzott. A fent ismertetett jelenségek 

miatt a korábbi vonáselméleti kiindulási paradigma megváltozott, új szempontrendszer került 

előtérbe, mely a kurrens 21. századi személyiséglélektanban kiemelt szerepűnek tűnik, ennek 

az ismertetésére a következő részben kerül sor. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a 

vonáselméleti alapú kutatások és vizsgálatok válsága nem vezetett a megszűnésükhöz és teljes 
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berekesztésükhöz, sokkal inkább arról van szó, hogy a „klasszikus” személyiséglélektan 

megújulása más keretben fogalmazódott meg. 

 

II.2.2. A pozitív pszichológia, mint reakció 

A klasszikus szűktartományú elméletek alternatívájaként 2000-ben jelent meg a tudományos 

diskurzusban a pozitív pszichológia fogalma (Seligman és Csíkszentmihályi, 2000). A 

célkitűzésük az volt, hogy a pszichológiai kutatások tárgyává tudjanak tenni olyan – eddig 

csupán csak részleteiben vizsgált – témákat, mint a boldogság, a teljesség (én-koherencia) 

elérésére való törekvés, a jó-kellemes-teljes élet megélése, stb. (ld. pl. Csíkszentmihályi és 

Csíkszentmihályi, 2006). A pozitív pszichológiai megközelítés ugyanakkor célkitűzése szerint 

nem leváltója akart lenni a korábbi lélektani megközelítéseknek, hanem azt kiegészítő, 

hiánypótló eleme. A szándék ellenére a „trendváltás” mégis meglehetősen és érezhetően 

nagyhatású volt. Korábbi kutatók, akik eddig elsősorban a lélektani jelenségek maladpatív 

vagy averzív hatásaival foglalkoztak az ezredfordulótól kezdve sarkosan ellentétes jelenségek 

tudományos felderítésébe kezdtek: elég ha a pozitív pszichológia egyik atyjára, Martin 

Seligmanra gondolunk, aki kiterjedt vizsgálatokat végzett az ún. tanult tehetetlenség kapcsán 

(Seligman, 1975), majd mindezek után állt elő a pozitív pszichológia hatását tükrözve a tanult 

optimizmus elméletével (Seligman, 1991). Amikor Seligmant az APA (American Psychiatric 

Association) elnökévé választották 1998-ban a honlapján elérhető adatlapján szakterületeként 

már a pozitív pszichológiát adta meg. Mindez nem egyedi jelenség: a nárcizmus olyan 

nagyhatású kutatói, mint Paul Wink vagy Robert A. Emmons is olyan témák felé fordultak, 

mint a vallásosság és spiritualitás (Dillon és Wink, 2007) vagy akár a spirituális intelligencia 

(Emmons, 2000).  A pozitív pszichológia újítása azonban nem csupán a patológiai 

megközelítést alkalmazó személyiségfelfogással szembeni kiállásában keresendő: integratív 

módon kívánta alkalmazni és integrálni a fennálló biológiai és élettani eredményeket a 

kutatási témái esetében, illetve a fellendülőben lévő evolúciós pszichológiai paradigmát 

használja a jelenségek etiológiai és stratégikus magyarázatára (ld. pl. Bereczkei, 2000). A 

pozitív pszichológia tematikus beágyazottsága (ld. pl. Maslow és Carl Rogers munkásságát) 

és gyors pszichológiai és közéleti térnyerése mellett fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a fajta 

térhódítás nem kedvezett a maladaptív személyiségvonások kutatásának. Szerencsére ezek a 

témák sem vesztek ki teljes mértékben a pszichológiai diskurzusból – a 

személyiséglélektanban való háttérbe szorulásuk ellenére: az evolúciós pszichológia a Dark 

Triad koncepció (Paulhus és Williams, 2002) keretében kiterjedt vizsgálatokat kezdett a 

machiavellizmus, pszichopátia és a nárcizmus közötti lehetséges összefüggések felderítésére. 
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Az elképzelés lényege a szerzők szerint az, hogy létezik a személyiségnek illetve a 

személyiségvonásoknak egy olyan típusa vagy konstellációja, amely a nem kívánatos, 

interperszonálisan averzív tulajdonságokat és viselkedési formákat preferáló személy profilját 

jeleníti meg. A kutatók a machiavellizmus-nárcizmus-pszichopátia (kieg.: utóbbi nem azonos 

az antiszociális személyiségzavar koncepciójával) hármasában vélik azonosíthatónak ezt a 

típust. A kutatási eredmények igen sokszínűek – különösen a machiavellizmus nehezen 

definiálhatósága illetve sokszor instabil képet mutató jellege miatt – ám, tudományfejlődési 

szempontból mindenféleképpen jelentősek, hiszen képesek fenntartani az érdeklődést a 

személyiség „sötét” maladaptív kérdésköreivel kapcsolatban is. 

 

II.2.3. A személyiséglélektan új utjai: a network modellek 

A vonáselméleti és szűktartományú személyiségelméleti megújulás az utóbbi években indult 

el. Bár a pozitívpszichológiai megközelítés továbbra is dominánsnak mondható a személyiség 

kutatásában, a pszichometria részéről érkező innovációk új keretet tudnak biztosítani a 

korábbi tematikájú modellek számára. Ezek az ún. network modellek amellett érvelnek, hogy 

egyes vonások szintjének leírása önmagukban nem elegendőek a személyiség struktúrájának 

leírásához és értelmezéséhez. Ennek alternatívájaként azt ajánlják a network modell mellett 

érvelő szerzők, hogy a vonások egymáshoz való dinamikus viszonyának vizsgálata, a 

rendszerszerű értelmezés kialakítása lenne kívánatos, hogy behatóbban és mélyebb szinten 

megismerhetőek legyenek a személyiséget – és annak változásait – hangsúlyozó folyamatok. 

Ismeretes például a fejlődési pszichopatológia vonás akcentuációs elképzelése: bizonyos 

helyzetekben vagy fejlődési szakaszokban egyes már korábban is meglévő vonások nagyobb 

erővel képesek érvényesülni és felszínre jutni a viselkedésben mint korábban, kialakítva ezzel 

egy adaptív vagy maladaptív alkalmazkodási sémát – ami lehet ezután permanensen jelenlévő 

vagy csak átmeneti jellegű. A viselkedések azonban olyan összetettek, hogy valószínűtlennek 

tűnik, hogy csupán egyetlen vonás szintjében történő változtatás módosítaná ilyen jelentős 

mértékben a viselkedést illetve az átfogó élménymódot. A network elméletek tehát a vonások 

rendszerének dinamikáját próbálják értelmezni, ami első áttekintésre idegennek és 

összeegyeztethetetlennek tűnik a klasszikus vonáselméleti paradigmával, amelynek alaptétele, 

hogy a személy a rendelkezésre álló vonások mindegyikének rögzített szintjével rendelkezik. 

Az ellentmondás a dinamikus viselkedéses tendenciákat értelmezni kívánó rendszerszemlélet 

illetve a klasszikus vonáselmélet között annyiban oldható fel, ha módosítunk az utóbbi 

elképzelés egyik alaptézisén: megmarad az a hipotézis, hogy a személyiségünk rendelkezik az 

adott vonáskészlet mindegyikének bizonyos a személyre jellemző „optimális” szintjével, ám 
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ezt nem tekintjük többé sztenderd, rögzített változónak. Például kétségtelen, hogy egy magas 

introverziós szinttel jellemezhető egyén viselkedése jellemzően és átfogóan gátoltabb lesz 

szociálisan egy extrovertált személynél, ám az intorverziójának szintje különbözni fog, ha 

szerettei, barátai vagy családja körében kell megnyilvánulnia, vagy ha egy tudományos 

konferencián kell jelentős embertömeg előtt előadnia. 

Összhangban a DSM-5 személyiségzavarok osztályozásánál kialakított új típusú 

dimenzionális megközelítésével és az erre a célra kialakított PID-5 (Personality Inventory for 

DSM-5 – Krueger et al, 2013) nevű mérőeszközzel a dolgozat egyik célja a nárcizmus 

viszonyának tematizálása a meglévő komorbiditási és elméleti adatok tükrében a személyiség 

új típusú network modell felfogása keretében. 

 

 

II.3. Kérdésfelvetések az elméleti megfontolások tükrében 

 

II.3.1. Komorbiditási sokszínűség az NPD esetén 

Ahogy a dolgozat bevezető részében bemutatásra került, a nárcizmus korábban egyneműnek 

elképzelt jelensége igen sok féle formában tud megjelenni más pszichopatológia 

rendellenességekkel párosulva, ami felveti, annak a lehetőségét, hogy valójában a nárcizmus 

koncepció patológiás megnyilvánulása is minimum két formában történik. A leggyakoribb 

komorbiditási jelenségek összefoglalásáért lásd a 6. számú táblázatot. 

 

Pszichopatológiai kórkép Komorbiditási arány Forrás 

szorongásos zavarok 3% Zuckerman, 1991 

depresszív hangulatzavarok 4% Zuckerman, 1991 

major depresszió vagy disztímia 42-50% Ronningstan, 1999 

bipoláris zavar 5-12% Ronningstan, 1999 

mánia vagy hipománia nem ismert APA, 2013 

anorexia nervosa nem ismert APA, 2000 

szerhasználat és szerfüggőség 
(különösen kokain) 

24-50% Ronningstan, 1999 

hisztrionikus személyiségzavar 53% Morey, 1988 

borderline személyiségzavar 47% Morey, 1988 

paranoid személyiségzavar 36% Morey, 1988 

elkerülő személyiségzavar 36% Morey, 1988 

antiszociális személyiségzavar 16% Morey, 1988 

6. sz. táblázat: az NPD komorbidtási aránya más pszichopatológiai kórképekkel 
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Az összkép különösen a személyiségzavarok esetében különös: egyszerre mutat az NPD 

kapcsolatot a hisztironikus személyiségzavarral illetve az elkerülő személyiségzavarral, holott 

a két személyiségkonstruktum és patológia szerkezete teljes mértékben eltérő, majdhogynem 

ellentétesnek mondható. A fenti adatok jó alátámasztást tudnak adni Pincus és munkatársai 

elképzelésének, miszerint a nárcizmus kétarcúsága leginkább a nárcisztikus grandiozitás és 

nárcisztikus vulnerábilitás kettőségében fogalmazható meg (Pincus et al., 2009, idézi Pincus 

és Lukowitsky, 2010). Ahogy ezt már a tipológia kialakításánál is hangsúlyoztam, ez a 

felosztás a patológiai megjelenésre érvényes. A kérdés az, hogy vajon mennyire alkalmazható 

ez a tematikus felosztás a személyiségvonások szintjén és normális vagy szubklinikai 

populáció vizsgálatában? A személyiségzavarok dimenzionális felfogásának háttérelmélete 

(Krueger et al., 2012) értelmében számos személyiségmodell tanulmányozása után arra 

jutottak a szerzők, hogy a személyiségzavarok kialakulásának hátterében egyes vonások 

túlzott mértékű, már patológiás felerősödése áll. Ez az elképzelés maga után vonja azt a 

következtetést, hogy ezeknek a vonásjellegű személyiségdimenzióknak létezniük kell 

normális – azaz nem patológiás – illetve szubklinikai megnyilvánulásokban is. A vizsgálat 

egyik kutatási feladata tehát az, hogy egészséges populáción mérje fel, mely komorbiditási 

formák jellemezhetik inkább a vulnerábilis és melyek a grandiózus nárcizmust. Ennek konkrét 

vizsgálati mechanizmusai a Hipotézisek illetve a Módszertan fejezetekben kerülnek 

ismertetésre. 

 

II.3.2. Új értelmezési keret: az ortogonális nárcizmus koncepció 

A nárcizmus jelenségét a legkorábbi pszichológiai elképzelések is egységes, egynemű 

jelenségként kezelték. A tipológiák fejlődésével ez a kép megváltozott: konszenzusos módon 

Paul Wink úttörő munkája nyomán (Wink, 1991) kialakult az ún. rejtett/vulnerábilis-

nyílt/grandiózus kettősség, amely a legszélesebb körű elfogadottsággal bír az empirikus 

kutatásokban. Pincus és Lukowitsky ugyanakkor felveti ennek a felosztásnak a sematizáló 

jellegét: a vulnerábilis nem azonos a rejtett, illetve a grandiózus nem azonos a nyílt 

nárcizmussal (Pincus és Lukowitsky, 2010). Bár valóban megfigyelhetőek hasonló pontok 

nagy számban, tulajdonképpen a grandiózus-vulnerábilis felosztás a patológia formájára utal, 

míg a rejtett-nyílt különbségtétel a patológia megnyilvánulásának módjára a szociális 

önszabályozás tükrében (azaz hogy a patológia intraperszonálisan [rejtett] vagy 

interpersznonálisan [nyílt] nyilvánul-e meg). Ez alapján a nárcizmus patológiája kapcsán úgy 

vélik, hogy mind a nárcisztikus vulnerábilitás, mind pedig a nárcisztikus grandiozitás lehet 
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nyílt, vagy rejtett formájú (Pincus és Lukowitsky, 2010). A szerzőpáros elméletének 

sematikus leírásáért lásd az 1. számú ábrát. 

 

 

1. sz. ábra: Pincus és Lukowitsky: a patológiás nárcizmus hierarchikus szerveződése (2010) 

 

A dolgozat következő kutatási kérdése, a fenti modell személyiségpszichológia aktualizációja 

a network szemlélet illetve a maladaptív személyiségvonásokról kialakított korábban 

ismertetett dimenzionális modell keretében. Ennek az új személyiségpszichológiai 

konstruktumrendszernek a neve az ortogonális nárcizmus koncepció, mely a dolgozat 

elkészítésekor rendelkezésre álló információ alapján egyedülálló innováció a téma 

tekintetében. Az elgondolás alapja, hogy a nárcizmus vulnerábilis és grandiózus 

jellemvonásai tulajdonképpen egy dimenzió két végpontját képzik, míg a középpont és az 

akörüli területek az egészséges, adaptív nárcizmusra jellemzők. Bár a két koncepció 

alapvetően szembenállónak és különbözőnek tűnik, a pszichoanalitikus-dinamikus szemléletű 

vizsgálatok tükrében ismeretesek olyan eredmények, melyek alátámasztják azt, hogy 

tulajdonképpen ugyanarról a jelenségről van szó: a szégyen és nagyszerűség érzetében például 

osztoznak mind a vulnerábilis, mind pedig a grandiózus nárcisztikus személyek, ám a 

mértékében jelentős és ellentétes előjelű különbség áll fenn. A modellben ez képzi a 

horizontális tengelyt. A vertikális tengelyen válik értelmezhetővé, hogy ezek a 

jellegzetességek milyen formában fognak megnyilvánulni – inkább a viselkedésben vagy 

inkább a fantáziában. Fontos hangsúlyozni, hogy ez csupán egy teoretikus elképzelés, mely 

először ebben a dolgozatban kerül ismertetésre, első vizsgálatára is most kerül először sor. A 
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Nárcisztikus 
grandiozitás 

Nárcisztikus 
vulnerábilitás 
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modell sematikus leírásáért lásd a 2. számú ábrát. A modell konkrét vizsgálati mechanizmusa 

a Hipotézisek illetve a Módszertan fejezetekben kerülnek ismertetésre. 

 

 

2. sz. ábra: az ortogonális nárcizmus koncepció sematikus ábrája 

 

II.3.3. A Dark Triad, mint network 

A korábban már említett Dark Triad rendszerében válik a nárcizmus-machiavellizmus-

pszichopátia által meghatározhatóvá egy fajta szociálisan averzív személyiség- vagy 

viselkedés típus (Paulhus és Williams, 2002). A koncepció körül azonban számos kérdés 

merült fel. Az egyik ilyen probléma, hogy a triád több tagja nem egynemű, nem homogén 

jelenség. Ahogy azt a nárcizmus kapcsán részletekbe menően ismertetésre került, minimum 

két különböző megjelenési formájú nárcizmusról beszélhetünk, ám ez a pszichopátiánál sincs 

másképp. A sokat vitatott jelenségnél – amely például már nem is szerepel a DSM 

rendszerekben (APA, 2013) – is két altípust különböztethetünk meg. Az ún. primer 

pszichopátiában a deficit emocionális jellegű, érzelmi hidegség, az empátia csökkent 

képessége vagy hiánya jellemző, míg a szekunder pszichopátiát inkább az agresszivitás, 

impulzív kontrollálatlanság jellemzi (Newman et al., 2005; Patrick, 2006). A fontos kutatói 

kérdés a témában az lehet, hogy a vizsgált konstruktumok mely típusai érvényesülnek inkább 

n
yílt - rejtett 

vulnerábilis - grandiózus 

adaptív/egészséges nárcizmus 
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a Dark Triad koncepcióban, és melyek azok, amelyek nem játszanak szerepet a jelenség 

személyiséglélektani és viselkedéses megjelenésében. Érdekes lehet ebből a szempontból 

például a vulnerábilis nárcizmus jelensége: míg a beszámolók többször írnak arról, hogy a 

grandiózus nárcizmussal jellemezhető gazdasági vezetők sok esetben kifejezetten adaptívak 

tudnak lenni szerepkörük betöltésében (Maccoby, 2004), addig a vulnerábilis oldalon – a 

gazdasági szerepkör betöltésétől függetlenül is – ilyen összefüggés nem található. Sőt, 

figyelembe véve, hogy a magas vulnerábilis nárcizmus szinttel jellemezhető egyének inkább 

depresszív és neurotikus jegyeket mutatnak, jogosan merül fel a kérdés, hogy, egyáltalán 

létezik-e adaptív formája a vulnerábilis nárcizmusnak. A dolgozat következő vizsgálati célja a 

többarcú Dark Triad komponensek egymáshoz való viszonyának megállapítása, hogy képet 

kaphassunk arról, mely elemek meghatározóak és melyek nem, illetve, hogy mely 

konstelláció képes kiadni a „tipikus” alanyát a Dark Triad koncepciónak. Ennek konkrét 

vizsgálati mechanizmusai a Hipotézisek illetve a Módszertan fejezetekben kerülnek 

ismertetésre. 

 

II.3.4. Etiológia és kötődés 

 

A nárcisztikus patológia illetve a vonás kialakulásának és esetleges felerősödésének 

hátterében a különböző álláspontokat képviselő szerzők konszenzusos módon egyetértenek – 

leszámítva talán Millon szociális tanulás alapú elméletét –, hogy a korai szülő gyermek 

kapcsolat deficitje játssza a legfőbb szerepet. Ez az elsősorban analitikus-dinamikus 

keretekből kiépülő elképzelés lényege az, hogy az anyai gondoskodás hiánya vagy 

hiányosságai miatt a gyermek önmagáról kialakított képe torzul: nem képes megtapasztalni a 

saját maga nagyszerűségét más számára releváns személyek tükrében amit a nagyzásos 

fantáziákkal és viselkedéses tendenciákkal próbál ellensúlyozni. Ezt a fajta fejlődési 

pszichopatológiai megközelítést próbálja meg a vizsgálat egy másik, szintén jelentős 

fejlődéslélektani elmélet keretében értelmezni. Ez a nagy ívű – és talán a pszichológia 

legnagyobb hatású és legátfogóbb – elméleti megközelítése a John Bowlby nevéhez köthető 

kötődéselmélet (Bretherton, 1992; Fonagy és Target, 2005, Cassidy és Shaver, 2008) Az 

elmélet egyszerre támaszkodik klinikai megfigyelésekre, egészséges gyermekekkel végzett 

fejlődéslélektani empirikus kutatásokra illetve az evolúciós biológia és evolúciós pszichológia 

modern elképzeléseire. A teoretikus sokszínűsége miatt magyarázóereje közel olyan nagy, 

mint a pszichoanalitikus mozgalmaké, ám szemben azokkal az empirikus megalapozottsága és 

a tudományossági kritériumainak teljesülése jelentősen magasabb szintű. A kötődéselmélet 
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azt feltételezi, hogy a csecsemő és a gyermek tudatos módon képes és hajlamos szabályozni a 

fizikai és érzelmi jellegű közelséget-távolságot először az elsődleges kötődési személlyel 

(többnyire az anyával) majd később a kötődési személyek széles választékával. Ez a kötődés 

azonban nem csupán anaklitikus jellegű (pszichoanalitikus megközelítés) vagy másodlagos 

megerősítések összességének eredménye (kognitív megközelítés), hanem egy másra nem 

redukálható autonóm kötődési rendszer működésének eredménye (Fonagy és Target, 2005). 

Az elmélettel végzett vizsgálatok széles köre próbálta feltárni és igazolni annak 

létjogosultságát. Ezek közül a legismertebb a Mary Ainsworth által kidolgozott úgynevezett 

„idegen helyzet teszt”, melyben a különböző vizsgálati feltételek manipulálása mellett az anya 

magára hagyja gyermekét egy idegen jelenlétében, majd kisvártatva visszatér a szobába. A 

gyermek anya jelenlétében mutatott viselkedése (pl. a szoba explorációjának mértéke, 

kapcsolat kialakítása az idegennel megjelenik-e), a magára hagyás után mutatott viselkedés 

(pl. mennyire sír, mennyire nyugtatható meg, stb.) illetve az anya visszaérésekor tapasztalt 

viselkedésváltozás (pl. újraegyesülés, továbbra is magas szintű frusztráció kifejezése, stb.) 

alapján három, majd később négy kötődési típus került elkülönítésre. Ez a négy típus a 

biztonságosan kötődő, a szorongó-elkerülő és a szorongó-ellenálló, illetve a később 

azonosított nagy fokú szétesettséget és viselkedési inkoherenciát mutató dezorganizált 

(Fonagy és Target, 2005). A későbbiekben George, Main és Kaplan munkája alapján 

kialakított felnőtt kötődési interjú mentén mérhetővé vált a felnőtt kötődési stílus is, ami bár 

más terminológiával de közel azonos jelentéssel képzi le a négy ainsworthi típust. A 

mérőeszközök és módszerek fejlődésével kialakításra került a kötődéselmélet hosszmetszeti 

vizsgálatának módszertani feltételrendszere: az empirikus eredmények szerint ez alapján a 

korai kötődési stílus jól bejósolja a felnőttkori kötődés jellegét, melyben ritkán mutatkozik 

változás a korábbival összevetve (Cassidy és Shaver, 2008). Az elmélet relevanciája a 

jelenlegi kutatásban az, hogy míg az analitikus elméletek jó oki magyarázóelvnek 

bizonyulnak a nárcisztikus jellegek kialakulásában, addig a fennmaradásuk okára nem tudnak 

kielégítő válasszal szolgálni. A dolgozat további vizsgálati kérdése tehát a nárcizmus 

különböző fajtáinak és a kötődési jelleg egymáshoz való viszonyának feltárása. Ennek 

konkrét vizsgálati mechanizmusai a Hipotézisek illetve a Módszertan fejezetekben kerülnek 

ismertetésre. 

 

II.4. A témában végzett korábbi empirikus vizsgálatok 
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A következőkben rövid összefoglaló módon kerülnek bemutatásra azok az eredmények, 

amelyek relevanciája megjelenik a dolgozat vizsgálati kérdéseinek értelmezésében. Mind a 

nárcizmussal kapcsolatos, mind pedig a kötődéselméleti és a Dark Triad összefüggéseit kutató 

vizsgálatok kimerítő ismertetésére jelen dolgozat keretei szűkek, ezért önkényes módon 

kerülnek kiválasztásra a legdemonstratívabb illetve az esetlegesen legellentmondásosabb, 

tisztázatlan magyarázatú eredmények.  

 

Az egyik leggyakrabban és legtöbbet ismertetett eredmény a nárcizmus kutatásában, hogy a 

rejtett és nyílt tipologikus felosztásban az önértékelés választja el leginkább a két típust: a 

nyílt/grandiózus nárcizmus magasabb szintjével jellemezhető egyének az önértékelés szintén 

megemelkedett szintjével jellemezhetők (Emmons, 1984; Raskin és Terry, 1988; Wink, 1996; 

Bandi, 2012; Bandi, 2014). Ami közös a két típusban az a negatív érzésekre és a hosztilitásra 

való nyitottság (Wink, 1996), ám a nyílt formában ezek az érzések direkt módon és célra 

irányulóan kerülnek kiélésre, míg ez a rejtett formában nem igazán jelenik meg. A klinikai és 

dinamikus megfontolások sokszor feltételezik azt, hogy emocionális szinten a szégyen az, ami 

facilitálja a nárcisztikus tendenciák kialakulását. Az eredmények azonban nem konzekvensek: 

Wright, O’Leary és Balkin (1989, idézi Wink, 1996) gyenge negatívirányú összefüggést 

tudott kimutatni a nárcizmus és a szégyenérzet között, míg Gramzow és Tangney (1992, idézi 

Wink, 1996) leválasztva az egészséges nárcizmusra jellemző jegyeket a teljes konstrukcióról 

arra a megállapításra jutott, hogy a patológiára hajlamosító nárcisztikus tendenciák és a 

szégyen között pozitív, de szintén gyenge kapcsolat áll fenn. Az empátia problematikája még 

több kérdést vet fel: meglepő módon Paul Wink több kutatása nyomán arra a felismerésre 

jutott, hogy a rejtett vagy hiperszenzitív nárcisztikus egyének alacsonyabb szintű empátiával 

rendelkeznek, mint a rejtett nárcisztikusok. Szignifikáns és erős kapcsolat található 

ugyanakkor a nyílt nárcizmus és a szenzoros élménykeresés között, míg ugyanez a tendencia 

a rejtett nárcisztikus egyéneknél egyáltalán nem figyelhető meg (Bandi, 2012). A CPI 

faktorokkal való összehasonlítás során a grandiózus nárcisztikus egyéneket a dominancia, a 

szociális jelenlét, a szociabilitás, az önelfogadás, az exhibicionizmus és az agresszió 

szignifikánsan magasabb szintje jellemezte, míg a vulnerábilis nárcizmus esetén a felsorolt 

összefüggések szintén statisztikailag szignifikáns módon, ám ellentétes előjellel jelentek meg 

– leszámítva az agressziót, amely nem állt kapcsolatban a vulnerábilis típussal. Ugyanennek a 

vizsgálatnak fontos eredménye, hogy míg a nyílt nárcizmus nem állt kapcsolatban a pszichikai 

jólléttel, addig a vulnerábilis forma szignifikánsan magas, robosztus mértékű negatív hatást 

gyakorolt ennek a tényezőnek az alakulására (Wink, 1991). Egy szintén igen érdekes 
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vizsgálati eljárás keretében mellékneveket kellett a résztvevőknek hozzárendelniük 

vulnerábilis illetve grandiózus személyekhez. Az válaszok igen szemléletesek voltak, a 

legfőbb eredményeket a 7. számú táblázat foglalja össze. 

 

Grandiózus Vulnerábilis Mindkettő 

agresszív 

konok/fafejű/gyakorlatias 

szókimondó 

nyugtalan 

felvágós 

asszertív 

egoisztikus 

céltudatos 

köntörfalazó 

impulzív 

énközpontú 

aggódó 

érzelmes 

defenzív 

ideges/szorongó 

keserű 

feszült 

panaszkodó 

érett 

függő 

elégedetlen 

rosszkedvű 

önkényes 

intoleráns 

kegyetlen 

vitatkozó 

haszonleső 

lázadó 

öntelt 

arrogáns 

követelőző 

szenvedélyes 

harsány 
7. sz. táblázat: a különböző nárcizmus típusok és leggyakrabban hozzárendelt melléknevek (Wink, 1991 nyomán) 

 

Míg a Big Five faktorai közül a grandiózus nárcizmus és az extraverzió viszonya 

konzekvensen megjelenik a szakirodalomban (pl. Samuel és Widiger, 2008, idézi Pincus és 

Lukowitsky, 2010), addig a barátságossággal alacsony szintű de szignifikáns negatív 

kapcsolat áll fenn a vulnerábilis forma esetén és pozitív a grandiózus tematikánál. A 

neuroticitással csak a vulnerábilis nárcizmus mutat erős pozitív összefüggést (Houlcroft, Bore 

és Munro, 2012). 

A fenti idézett tanulmány szerzői a Dark Triad koncepció részét képző pszichopátia szintjét is 

felmérték: mind az elsődleges, mind a másodlagos, mind pedig a teljes pszcihopátia 

pontszámok mérsékelt, és mérsékelten alacsony szintű kapcsolatot mutattak a nárcizmussal, 

hangsúlyosabban a vulnerábilis típusnál (Houlcroft, Bore és Munro, 2012). A tipologikus 

különbségtétel mellőzésével a Big Five faktorok esetében a Dark Triad mindhárom 

komponense mérsékelt erősségű negatív szignifikáns kapcsolatban állt a barátságosággal, és 

kifejezetten alacsony szintű negatív kapcsolatban a lelkiismeretességgel (a nárcizmus esetén 

volt ez az érték a legkisebb a mért változók közül). A Dark Triad elemei közötti 

interkorreláció értékei a pozitív tartományban 0,26 és 0,50 között változtak, ahol is a 

legerőteljesebb összefüggés a pszichopátia és a nárcizmus között volt megfigyelhető (Paulhus, 
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Williams és Harms, 2001). Az intelligenciával való korrelációja a fenti változók hármasának 

konzekvensen kimutatja, hogy a nárcizmus esetén a legmagasabb a kapcsolat (amelynek 

értéke azonban bár szignifikáns, továbbra is igen alacsony), míg a machiavellizmusnál a 

legalacsonyabb, ami a megközelítés kutatói számára számos megválaszolatlan kérdést vet fel 

(Paulhus és Williams, 2002). 

A nárcizmus és a kötődés viszonyát relatíve kevés vizsgálat tematizálja, ám néhány korábbi 

adat itt is felelhető. Dickinson és Pincus azt találta, hogy a vulnerábilis nárcisztikus 

személyekre 50%-ban félelemteli és 13%-ban elárasztó kötődési stílus jellemző, míg a 

grandiózus nárcisztikusokat 60%-ban biztonságos és 16%-ban elutasító. A vizsgálatban 

használt kontroll csoporttól nyert adatok alapján a grandiózus nárcisztikusora jellemző 

kötődési stílus áll közelebb az általános populáció értékeihez (Dickinson és Pincus, 2003). 

Egy másik vizsgálatban azt találták, hogy a szülőkkel és neveltetéssel kapcsolatos 

gyermekkori emlék összegyűjtése és osztályozása nyomán, hogy a rejtett nárcizmussal a 

legerősebb módon áll kapcsolatban a szorongás és a szülői hidegség, míg a szülői túlértékelés 

kisebb mértékben, de szignifikáns módon a szülői hidegség kettőse határozza meg a nyílt 

nárcizmust. Fontos még megemlíteni, hogy a rejtett nárcizmus esetén, az elkerüléses 

tendenciák mint látens változók hatottak a szorongásosságra és a szülői hidegség faktorára 

(Otway és Vignoles, 2006). 

 

III. HIPOTÉZISEK 

 

A hipotézisek a kutatói kérdések megfogalmazásával párhuzamosan szintén négy csoportba 

rendezhetőek. Ezek közül az első a komorbiditás kérdésével hivatott foglalkozni. Először meg 

kell vizsgálnunk, hogy a klinikai gyakorlattal egybevágóan a vulnerábilis és a grandiózus 

koncepció szubklinikai mérése során is valóban elkülönülnek-e, azaz az első hipotézis 

 

H1: a vulnerábilis és grandiózus nárcizmus nem állnak szignifikáns korrelációs kapcsolatban 

egymással. 

 

A komorbiditási sokszínűség abból adódik, hogy a DSM rendszerek – és jelentős részben az 

5. verzió is – a nárcizmus patológiája alatt a grandiózus nárcizmus magas szintjét értik, 

közben figyelmen kívül hagyva a vulnerábilis oldalt. A komorbiditási sokszínűség azonban 

azt indukálja, hogy egyes jellemzők inkább a vulnerábilis nárcizmus fogalomkörébe 

tartozóak, és kevésbé állnak kapcsolatban a grandiózus tendenciákkal. Ezek alapján a 
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szubklinikai személyiséglélektan szintjén a különböző máladaptív vonások a nárcizmus 

különböző típusával fognak kapcsolatban állni, tehát a második hipotézis 

 

H2: a máladaptív vonások közül a szorongás és a depresszivitás inkább a vulnerábilis 

nárcizusra, a grandiozitás, manipuláció, megtévesztés a grandiózusra, a figyelem keresése és 

az érzéketlenség pedig mindkettőre jellemző. 

 

A második kutatási kérdéskör az ortogonális nárcizmusról kialakított elméletet hivatott 

megvizsgálni. Ennek keretében kísérletet teszünk a rejtett-nyílt dimenzió konceptualizálásra, 

így feltáró kísérleti jelleggel az önértékelés dimenzióját tekintjük a rejtett-nyílt dimenzió, azaz 

a vertikális tengely kifejezőjének. Ezek alapján a harmadik és negyedik hipotézis alapján: 

 

a vulnerábilis nárcizmus mind a magas, mind pedig az alacsony  önértékelési régióban 

tartalmaz sűrűsödés pontokat (H3), illetve grandiózus nárcizmus esetén szintén megjelennek 

alacsony- illetve magas önértékeléssel jellemezhető sűrűsödés pontok (H4). 

 

A harmadik vizsgálati kérdésfeltevés a Dark Triad koncpeciót tematizálta. Tekintve, hogy a 

machiavellizmussal végzett személyiséglélektani vizsgálatokban a más vonásokkal mutatott 

eredmények inkonzisztensek és instabilak voltak, érdemes lenne megállapítani, hogy létezik-e 

„tipikus Dark Triad személyiség”, illetve fennállhat-e kapcsolat a Dark Triad koncepció és a 

maladaptív vulnerábilis nárcizmus között, tehát az ötödik és hatodik hipotézis szerint: 

 

legalább két eltérő sűrűsödés pont mutatható ki a Dark Triad koncepcióban (H5), melyek 

mindegyike a vulnerábilis nárcizmus hangsúlyosan alacsony értékeivel mutat kapcsolatot 

(H6). 

 

Az utolsó – ám nem kevésbé releváns és érdekes – kutatói kérdésfeltevések a kötődés és a 

nárcizmus viszonyát tematizálják. A gyermekkori gyökerekkel rendelkező felnőtt kötődési 

stílus lehet feltételezhetően a fenntartója a nárcisztikus vonás hangsúlyosságának illetve a 

patológia esetleges kialakulásának és fennmaradásának (valamint nagymértékű 

terápiarezisztenciájának). Ahogy arról már szó volt, a dinamikus elképzelések bár a korai 

szülői gondoskodás problémáival magyarázzák a nárcizmus kialakulását, az énszabályozás, 

illetve a nagyszerűségi fantáziák kiélése különböző módon történik. Ezek alapján 

feltételezhetjük, hogy 
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a magasabb szintű vulnerábilis nárcizmussal jellemezhető egyének inkább mutatnak 

szorongásos kötődési tendenciákat (H7), míg a magasabb grandiózus nárcizmus szinttel 

rendelkező egyének szignifikánsan nagyobb mértékben mutatnak elkerülő típusú kötődési 

stílust (H8). 

 

IV. MÓDSZERTAN 

 

IV.1. Résztvevők 

A vizsgálatban 149 személy vett részt. Ők elsősorban a Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karának Pszichológia BA és MA szakos hallgatói közül kerültek ki. Az 

eljárásban való részvétel önkéntes volt, akik további információt szerettek volna kapni, email 

címük megadásával megtehették ezt. Az adatfelvétel online módon történt, bármikor 

megszakítható volt. A vizsgálati alanyok feladata önkitöltős tesztek önálló teljesítése volt. A 

vizsgálat időtartama egyéni tempótól függően közel 15-20 perc között alakult. Az átlagéletkor 

23,74 év volt, a nemek eloszlása a nők javára 72,5% és 27,5% volt. Az iskolai végzettség 

szerint jelentős kisebbségben voltak azok a vizsgálati alanyok, akik legmagasabb iskolai 

végzettsége 8 osztály volt, míg a 12 osztályt végzettek és a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők száma közel azonosnak bizonyult. A demográfiai adatok részletes leírásáért lásd 

a dolgozat Mellékletek részét, míg a szemléletes áttekintésért a 8-9. számú táblázatot. 

 

 N % 

férfi 41 27,5 

nő 108 72,5 

∑ 149 100 
8. sz. táblázat: a résztvevők nemi eloszlása (N = 149) 

 

 N % 

8 osztály 8 5,4 

12 osztály 63 42,3 

felsőfokú végzettség 78 52,3 

∑ 149 100 
9. sz. táblázat: a résztvevők iskolázottsági eloszlása (N = 149) 
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IV.2. Vizsgálati eszközök 

A résztvevőknek hét papír ceruza teszt alapú pszichológiai mérőeszközt kellett kitölteniük. 

Ezek – egytől eltekintve – a személyiség máladpatív vonásait hivatottak mérni. A 

következőkben bemutatásra kerülnek a vizsgálatban felhasznált tesztek, és a működésükkel, 

mérési módszertanukkal kapcsolatos legfontosabb ismeretek. 

 

IV.2.1. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) 

A Rosenberg-Önértékelés Skála (a továbbiakban RSES) az egyik leggyakrabban használt 

önkitöltős mérőeszköze az önértékelésnek (Rusticus, Hubley és Zumbo, 2004). Az 

egydimenziós kérdőív 10 állítást tartalmaz, melyet a vizsgálati személyek egy négy fokú 

Likert-skálán kell megítéljenek, az „egyáltalán nem értek egyet” választól a „teljesen egyet 

értek” válaszig. A teszt egyenlő arányban tartalmaz egyenes és fordított tételeket. A 

kutatásban való felhasználásának relevanciáját az adja, hogy az önértékelés az a dimenzió, 

ami legélesebben képes elválasztani egymástól a rejtett és nyílt nárcizmust, ezért az 

ortogonális nárcizmus koncepciójában próbáljuk a lehetséges szerepét meghatározni. A tesztet 

1965-ös kiadása óta számos pszichometriai vizsgálatnak vetették alá: Rosenberg 

vizsgálataiban 0,85 és 0,88-as értékű Cronbach-alfákról számolt be (Rosenberg, 1965), a mi 

vizsgálati mintánkon a teszt ezen értéke 0,783, ennél valamennyivel alacsonyabb, az 

elfogadható tartományba esik. 

 

IV.2.2. Narcissistic Personality Inventory (NPI) 

A Nárcisztikus Személyiség Leltár (a továbbiakban NPI) a nemzetközi kutatásokban a 

nyílt/grandiózus nárcizmus mérésének legelfogadottabb és legelterjedtebb mérőeszköze.  A 

tesztet Raskin és Hall állította össze (1979): ez a legkorábbi verzió még 54 tételt tartalmazott, 

amit azonban közel tíz év pszichometriai munkája során 40 tételre redukáltak, így stabilabb és 

egyértelműbb faktorstruktúrát illetve magasabb megbízhatósági szintet kialakítva (Raskin és 

Terry, 1988). A teszt eredeti 40 tételes angol verziójában a kitöltőnek állításpárokból kell 

kiválasztania a rá inkább jellemzőt. A teszt magyar fordítása – majd a jelenleg a szerző 

részvételével zajló adaptálása – során, csak azok a tételek maradtak meg, melyek a párok 

közül a nárcisztikus tendenciákat jelenítették meg: ezekről kell a vizsgálati alanyoknak 

eldönteniük, hogy mennyire jellemzőek rájuk (ld. Bandi, 2014). 
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Több féle faktorstruktúra került kialakításra, ezek közül a legelterjedtebb – ám mára 

meghaladott – Raskin és Terry-féle hét faktoros megoldás (1988) és a napjainkban inkább 

használt Ackerman és munkatársai által kidolgozott három faktoros megoldás (2011). A 

Raskin és Terry (1988) féle hét dimenzió a következő: autoritás, önállóság, nagyszerűség, 

exhibicionizmus, manipuláció, feljogosultság és hiúság. Az Ackerman féle megközelítés azért 

örvend nagyobb népszerűségnek a kurrens pszichológiai és különösen a személyiséglélektani 

diskurzusban, mert az adaptivitás kérdését is figyelembe veszi (Ackerman, 2011). Az adaptív 

nárcizmust egy faktor méri, (vezetés/autoritás), míg a máladaptív tényezőit a nárcizmusnak a 

feljogosultság/manipuláció és az exhibicionizmus/nagyszerűség faktorok alkotják (Ackerman 

et al, 2011). Az így kialakításra került három faktor összesen 25 tételét használja fel az NPI-

nak. 

A Cronbach-alfa által mért megbízhatósági érték a jelen vizsgálatban az NPI esetén 0,814, 

ami a jó tartományba és ugyanakkor közel is esik a nemzetközi szakirodalomban mért 

értékekhez (lásd pl. Bandi, 2014). 

 

IV.2.3. Maladaptive Covert Narcissism Scale (MCNS) 

A Máladaptív Rejtett Nárcizmus Skála (a továbbiakban MCNS) a rejtett/vulnerábilis 

nárcizmus mérésére szolgáló legelterjedtebb teszt, a HSNS (Hypersensitive Narcissism Scale 

– Hiperszenzitív Nárcizmus Skála; Hendin és Cheek, 1997) bővített változata (Cheek, Hendin 

és Wink, 2013). A teszt bővítését az indokolta, hogy a szerzők az empirikus cikkek tükrében 

elégedetlenek voltak a HSNS megbízhatóságával, ezért azt további 13 tétellel kibővítették. 

Így tulajdonképpen a 23 tételes MCNS teszt egy az egyben tartalmazza a 10 tételes HSNS 

tesztet. A vizsgálati személyeknek ötfokú Likert-skálán kell megítélniük, hogy az adott állítás 

mennyire igaz rájuk vagy sem. A teszt egyik kifogásolható pontja, hogy fordított tételeket 

nem tartalmaz. 

A teszt magyar fordítása és jelenleg is zajló adaptációja a Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karának Pszichológiai Intézetében indult el mesterszakos hallgatói 

kezdeményezésként. A vizsgálatok jelenleg is folynak, és sajnos jelenleg még nemzetközi 

összehasonlítási alapok sem állnak nagy számban rendelkezésre. AZ MCNS teszt 

megbízhatósága a vizsgálati mintán 0,875-ös értéket mutatott. 

 

IV.2.4. Mach – IV. 

Christie és Geist (1970) úttörő munkája alapján került a köztudatba a machiavellizmus 

jelensége és az ahhoz kapcsolódó Mach tesztek. A machiavellizmus mint pszichológiai 
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fogalom, egy olyan viselkedési és személyiségbeli tendenciát jelent, melynek lényege a 

mások megtévesztésére törekvés magas szintje annak érdekében, hogy az egyén a saját 

lehetséges nyereségét minél inkább maximalizálni legyen képes. Emellé társulnak olyan 

negatív jellegzetességek, melyek miatt a machiavellizmus, mint viselkedési stratégia csak 

rövid távon képes hatékonyan működni: a szociális csoport nem sokáig tűri meg tagjai között 

a magas machiavellizmus szinttel jellemezhető egyéneket (Paulhus és Williams, 2002; 

Bereczkei, 2011). A teszt 20 állítást tartalmaz, melynek fele inverz tétel. Ezt kell a vizsgálati 

alanyoknak egy öt fokú likert skálán értékelniük, a kitöltése körülbelül 3-5 percet vesz 

igénybe. Faktorok kialakításával próbálkoztak a szerzők és a kutatók, ám a konstruktum 

elméleti és pszichometriai bizonytalansága miatt ez egyelőre nem elfogadott a tudományos 

diskurzusban. A teszt megbízhatósági értéke az aktuális vizsgálatban: 0,808. 

 

IV.2.5. Levenson Self-Report Psychopathy Scale (LSRP) 

A Levenson-féle Önbeszámolós Pszichopátia Skála (a továbbiakban LSRP) a pszichopátia 

mérésének egyik bevált eszköze, a Dark Triad vizsgálatokban gyakran használt eljárás. A 

pszichopátia fogalmát először a pszichológia tudományágán belül Hervey Cleckley írta le az 

1940-es évek elején. A mai DSM rendszerek (APA, 2013) nem tekintik diagnosztikai 

kategóriának a pszichopátiát. Egy nagyobb, ám a korábbi Cleckley-féle koncepcióval kevésbé 

összefüggő konstruktum, az antiszociális személyiségzavar kategóriájába sorolják a magasan 

társadalom ellenes, amorális és ismétlődő módon kriminalisztikus tendenciákat. Ugyanakkor 

ez a megközelítés mellőzi az érzelmi aspektus szerepét, amelyben az érzelmi hidegség illetve 

az emóciók felismerésének és adekvát használatának deficitje erőteljesen megjelenik, egyik 

központi elemét képezve az ún. primer pszichopátiának. Az LSRP mind a primer, mind pedig 

az ún. szekunder pszichopátiát méri a két kialakított faktora segítségével (a szekunder 

pszichopátia hangsúlyosabb módon függ össze az antiszociális tendenciákkal, illetve magával 

az antiszociális személyiségzavarral (Levenson, Kiehl és Fitzpatrick; 1995) ). 

A teszt 26 tételt tartalmaz, melyek között szintén felelhetőek fordított tételek. A vizsgálati 

személyeknek ót fokú Likert-skálán kell megítélniük mennyire értenek egyet az adott 

állítással. A teszt megbízhatósága a vizsgálati mintán 0,840-es értéket mutatott.  

 

IV.2.6. Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) 

A DSM-5 Személyiség Leltára (a továbbiakban PID-5) a 2013-ban megjelent legújabb 

diagnosztikai és nozológiai rendszerek új fajta személyiségzavar megközelítését hivatott 

mérni. Ismeretes – ahogy arról a dolgozat korábbi részeiben is volt szó –, hogy a korábbi 
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DSM manuálok a többi pszichés zavarhoz hasonlóan kategorikusan próbálták értelmezni a 

perszonálpatológiákat, amely emiatt egyikévé vált a rendszer legtöbbet vitatott elemének. Bár 

a DSM-5 megjelenésével nem szűnt meg a korábbi kategorikus személyiségzavar 

diagnosztizálási eljárás, ám alternatívaként felajánlják a kutatóknak és a klinikusoknak a 

személyiségzavarok dimenzionális elméletét. Ennek lényege, hogy a maladpatív 

személyiségvonások felerősödése és több ilyen vonás együttállása adja ki azt a profilt, ami 

meghatározhat egy adott személyiségzavart. Természetesen a vonások megléte, felerősödése 

és együttállása önmagában nem okoz patológiát, más fontos tényezők is szerepet játszanak, 

amelyek kifejtésére jelen dolgozat keretei nem elégségesek (ld. APA, 2013). 

A PID-5 ezeket a máladpatív vonásokat foglalja össze és méri igen magas megbízhatósággal 

(Krueger et al., 2012; Krueger et al., 2013). A teszt 25 faktorából jelen vizsgálat hetet 

választott ki, ezek kerültek lefordítása: a szelekció alapját az jelentette, hogy mely 

személyiségvonásokat említette a DSM-5 alternatív személyiségzavarokat ismertető fejezete 

meghatározónak a nárcizmus és az antiszociális személyiségzavar kapcsán. Ez a hét faktor így 

a következők lettek:  

 

- grandiozitás (6 tétel) 

- figyelem keresése (8 tétel) 

- manipuláció (5 tétel) 

- megtévesztés (10 tétel) 

- érzéketlenség (14 tétel) 

- depresszió (14 tétel) 

- szorongásosság (9 tétel) 

 

A faktorok megbízhatósági adatokért lásd a 10. számú táblázatot. 

 

IV.2.7. Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R) 

A felnőtt kötődési stílus mérésére kialakított ECR-R tesztet eredetileg 1998-ban állította össze 

Brennan, Clark és Shaver, melynek több módosításon átesett változata a vizsgálatban 

felhasznált aktuális kérdőív. A teszt elmélete ismert: a társas- és egyedfejlődés legkorábbi 

időszakában megszerzett anyával kapcsolatos tapasztalatok autonóm rendszerszerű működése 

miatt többnyire élethosszig tartóan befolyásolják azt, hogy a társas kapcsolataink milyen 

minőségűek lesznek. Az ECR-R két dimenziója – kapcsolati szorongás és kapcsolati elkerülés 

– által meghatározható a felnőtt kötődés négy ismert stílusa: a biztonságos, az elárasztó, az 
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elutasító és a félelemteli. A két kapcsolati faktort 18-18 tétellel méri a teszt, mely szintén 

tartalmaz inverz itemeket. A vizsgálati személyeknek hét fokú Likert-skálán kellett 

megítélniük az egyetértésük mértékét mind a 36 tétel esetében (Fraley, Waller és Brennan; 

2000).  A megbízhatósági adatokért lásd a 10. táblázatot. 

 

Teszt Tételszám Faktorok Cronbach-alfa 

RSES 10 - 0,783 

NPI 40  
- vezetés/autoritás 
- feljogosultság/manipuláció 
- exhibicionizmus/nagyszerűség 

0,814 
0,735 
0,640 
0,212 

MCNS 23 - 0,875 

MACH-IV 20 - 0,808 

LSRP 26  
- primer pszichopátia 
- szekunder pszichopátia 

0,840 
0,880 
0,643 

PID-5 66  
- grandiozitás 
- figyelem keresése 
- manipuláció 
- megtévesztés 
- érzéketlenség 
- depresszió 
- szorongásosság 

 
0,822 
0,827 
0,825 
0,844 
0,868 
0,889 
0,868 

ECR-R 36  
- kapcsolati szorongás 
- kapcsolati elkerülés 

 
0,902 
0,851 

10. sz. táblázat: a vizsgálat során használt tesztek főbb adatai 

 

V. STATISZTIKA 

 

V.1 Az első hipotézis statisztikai elemzése 

Az első hipotézis statisztikai vizsgálatát (H1: a vulnerábilis és grandiózus nárcizmus nem 

állnak szignifikáns korrelációs kapcsolatban egymással) első körben Pearson-féle 

korrelációval végeztük el, melynek eredményeit a 11. számú táblázat szemlélteti. 
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 NPI40 NPI25 HSNS MCNS 

NPI40 - 0,935** 0,083 0,133 

NPI25  - 0,062 0,093 

HSNS   - 0,866** 

MCNS    - 
11. sz. táblázat: a vulnerábilis és grandiózus nácizmust mérő eszközök összpontszámainak korrelációs 

összefüggései (az NPI40 és az NPI25 jelölés a faktorstruktúra kialakítására szolgáló össztételszámra utal, illetve 

a ** jelölés  p<0,01) 

 

A következő vizsgálati lépésben az NPI Ackerman és munkatársai (2011) által meghatározott 

három faktoros megoldás korrelációs összefüggése kerültek elemzésre azonos módszertannal, 

melynek eredményeit a 12. számú táblázat mutatja be. 

 

 vezetés/autoritás exhibicionizmus/nagyszerűség feljogosultság/manipuláció 

HSNS 0,003 0,014 0,256** 

MCNS 0,056 0,034 0,206* 
12. sz. táblázat: az NPI faktorai és a vulnerábilis nárcizmus korrelációs összefüggései (**  p<0,01; *  

p<0,05) 

 

A rejtett nárcizmussal kapcsolatot mutató feljogosultság/manipuláció és a rejtett nárcizmus 

mérésére megbízhatóbbnak tűnő MCNS teszt összpontszámának viszonyát lineáris regresszió 

analízissel is megvizsgáltuk, melynek értéke F (1;147) = 6,482 (p<0,05) és a R
2 

= 0,042. 

Ezek alapján szignifikáns együttjárás tapasztalható a feljogosultság/manipuláció faktor és a 

vulnerábilis nárcizmus mértéke között, melyek varianciája körülbelül 4%-ban egyezik. A 

részletes statisztikai adatokért lásd a Mellékleteket. Összességében tehát elmondható, hogy az 

első hipotézis részben igazolódott be, mert bár a mérőeszközök összpontszáma szintjén 

valóban nem mutat kapcsolatot a két koncepció (illetve azok mérési módszertana), ám az 

egyik alfaktor esetén mégis található 4%-os kapcsolat. Ennek értelmezésére a következő, 

Megvitatások részben kerül sor. 

 

V.2 A második hipotézis statisztikai elemzése 

A második hipotézis (H2: a máladaptív vonások közül a szorongás és a depresszivitás inkább 

a vulnerábilis nárcizusra, a grandiozitás, manipuláció, megtévesztés a grandiózusra, a 

figyelem keresése és az érzéketlenség pedig mindkettőre jellemző) vizsgálatához először 

szintén Pearson-féle korrelációs eljárást alkalmaztunk, melynek eredményeit a 13. számú 

táblázat ismerteti. 
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 GRAND FIGYKER MAN MEGTÉV ÉRZÉKET DEP SZOR 

NPI 0,636** 0,598** 0,507** 0,318** 0,307** -0.145 -0,069 

MCNS 0,137 0,078 0,119 0,326** 0,297** 0,599** 0,624** 
13. sz. táblázat: a vulnerábilis és grandiózus nárcizmus illetve a máladaptív vonások korrelációs összefüggései 

(GRAND=grandiozitás; FIGYKER= figyelem keresése; MAN=manipuláció; MEGTÉV=megtévesztés; 

ÉRZÉKET=érzéketlenség; DEP=depresszivitás; SZOR=szorongásosság; **  p<0,01) 

 

A következő vizsgálati lépés keretében megvizsgáltuk, hogy a korrelációs kapcsolatban álló 

konstruktumok között van-e különbség a két típusú  nárcizmus sztenderdizált szórásrégiói 

tekintetében. Ehhez egyszempontos függetlenmintás varianciaanalízist alkalmaztunk melynek 

eredményeit 14-15. számú táblázatok ismertetik. 

 

 GRAND FIGYKER MAN MEGTÉV ÉRZÉKET 

NPI 
F(4;144) = 
16,905** 

F(4;144) = 
14,047** 

F(4;144) = 
10,706** 

F(4;144) = 
4,555** 

F(4;144) = 
4,316** 

14. sz. táblázat: a grandiózus nárcizmus és a máladaptív vonások egyszempontos függetlenmintás 

varianciaanalízisének eredményei ( **  p<0,01) 

 

 MEGTÉV ÉRZÉKET DEP SZOR 

MCNS 
F(3;145) = 
3,956** 

F(3;145) = 
5,131** 

F(3;145) = 
17,789** 

F(3;145) = 
22,348** 

15. sz. táblázat: a vulnerábilis nárcizmus és a máladaptív vonások egyszempontos függetlenmintás 

varianciaanalízisének eredményei (**  p<0,01) 

 

A fentiek tekintetében, tehát szignifikáns különbség áll fenn a vulnerábilis és grandiózus 

nárcizmus különböző szinttel jellemezhető csoportjai között a máladaptív vonások 

tekintetében. Az egyes csoportok közötti különbségeket a post hoc vizsgálatok eredményei 

mutatják meg, melyek részletesen – a további statisztikai adatokkal együtt – a Mellékletekben 

tekinthetők meg, ám általában elmondható, hogy javarészt szignifikáns módon, ám tendencia 

szinten az összes vizsgált változó kivétel nélkül növekvő tendenciát mutatott a pozitív 

szórásrégiók felé való növekedéssel párhuzamosan. Összességében tehát elmondható, hogy a 

második hipotézis részben beigazolódott, azaz a grandiozitás és manipuláció csak a 

grandiózus nárcizmusra volt jellemző, a depresszivitás és a szorongásosság csak a 

vulnerábilisra, és az érzéketlenség valóban közös a két koncepcióban. Ugyanakkor a 

megtévesztés szintén közös tényező, míg a figyelem keresése csupán a grandiózus 

nárcizmussal mutat kapcsolatot. Ennek értelmezésére a következő, Megvitatások részben 

kerül sor. 
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V.3 A harmadik és negyedik hipotézis statisztikai elemzése 

A harmadik és negyedik hipotézis (a vulnerábilis nárcizmus mind a magas, mind pedig az 

alacsony önértékelési régióban tartalmaz sűrűsödés pontokat (H3), illetve grandiózus 

nárcizmus esetén szintén megjelennek alacsony- illetve magas önértékeléssel jellemezhető 

sűrűsödés pontok (H4)) tesztelése több lépésben történt. Először reziduálanalízis segítségével 

felmérésre került, hogy van-e olyan eleme a mintának, ami jelentős mértékben eltér a minta 

eloszlásától. Ilyen eset nem fordult elő, ezért a további analízisek 149 fős mintán kerültek 

lefuttatásra. A következő lépésként klaszteranalízis segítségével megállapításra kerültek mind 

az önértékelés + grandiózus nárcizmus változók esetén, mind pedig az önértékelés + 

vulnerábilis nárcizmus változóknál a lehetséges klaszterek száma. Ez mindkét esetben 

sztenderdizált értékek segítségével kialakított öt klaszteres megoldást eredményezett, melyet 

relokáció egészített ki. Ennek eredményeit a 16-17. számú táblázat szemlélteti. 

 

Klaszter Elemszám Homogenitás 
Önértékelés 

mértéke 

Grandiózus 
nárcizmus 
mértéke 

1 26 0,37 M+ . 

2 31 0,38 . A 

3 30 0,71 A+ A 

4 26 0,51 M M+ 

5 36 0,51 . M 
16. sz. táblázat: az önértékelés és a grandiózus nárcizmus változóinak klaszteranalízise nyomán kialakított 

faktorok és azok egymáshoz viszonyított sztenderdizált mértéke (A  alacsony; M  magas; .  átlagos; () 

mérsékelten magas/alacsony +  kiemelten magas/alacsony; ++   extrém magas/alacsony) 

 

Klaszter Elemszám Homogenitás 
Önértékelés 

mértéke 

Vulnerábilis 
nárcizmus 
mértéke 

1 31 0,34 M+ A 

2 38 0,37 A . 

3 24 0,66 A+ M++ 

4 40 0,33 . (A) 

5 16 0,53 (M) M 
17. sz. táblázat: az önértékelés és a vulnerábilis nárcizmus változóinak klaszteranalízise nyomán kialakított 

faktorok és azok egymáshoz viszonyított sztenderdizált mértéke (A  alacsony; M  magas; .  átlagos; () 

mérsékelten magas/alacsony +  kiemelten magas/alacsony; ++   extrém magas/alacsony) 
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Az így kapott kontroll klaszterváltozók segítségével kerültek kialakításra a sűrűsödéspontok, 

melyeket a 18. és a 19. számú táblázatok mutatnak be. A sűrűsödéspontok azt a célt 

szolgálják, hogy fel tudják tárni egy adott mintán, adott változók mentén milyen prototipikus 

mintázatok találhatók az adott sűrűsödéspontokhoz közel eső értékek mennyisége alapján. 

 

Sűrűsödéspont 
száma 

Klaszter Önértékelés 
Grandiózus 
nárcizmus 

Mintázat 

     

DP9 1 0,74 -0,28 M/. 

     

DP6 2 -0,21 -0,59 ./(A) 

DP5 2 -0,21 -0,43 ./. 

DP1 2 0,03 -0,28 ./. 

DP4 2 0,27 -0,43 ./. 

DP3 2 0,27 -0,28 ./. 

     

DP11 5 -0,21 0,52 ./(M) 

DP7 5 0,03 0,36 ./. 

DP8 5 -0,44 0,2 (A)/. 
18. sz. táblázat: az önértékelés és a grandiózus nárcizmus változóinak sűrűsödéspontjai (A  alacsony; M  

magas; .  átlagos; () mérsékelten magas/alacsony +  kiemelten magas/alacsony; ++   extrém 

magas/alacsony) 

 

Sűrűsödéspont 
száma 

Klaszter Önértékelés 
Vulnerábilis 
nárcizmus 

Mintázat 

     

DP7 2 -0,21 0,04 ./. 

     

DP2 4 0,27 -0,71 ./A 

DP1 4 0,27 -0,44 ./(A) 

DP3 4 0,27 -0,17 ./. 

DP4 4 0,03 -0,3 ./. 

DP5 4 0,74 -0,57 M/(A) 
19. sz. táblázat: az önértékelés és a vulnerábilis nárcizmus változóinak sűrűsödéspontjai (A  alacsony; M  

magas; .  átlagos; () mérsékelten magas/alacsony +  kiemelten magas/alacsony; ++   extrém 

magas/alacsony) 

 

A 3. és 4. hipotézis tehát beigazolódott, azaz vannak olyan prototipikus pontok és ezek 

mentén mintázatok, amelyek mind a grandiózus, mind pedig a vulnerábilis nárcizmus esetén 

alacsony illetve magas önértékelési szinttel is rendelkeznek. Ennek az ortogonális nárcizmus 
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koncepcióval való kapcsolatát a Megvitatás részben ismertetjük. További statisztikai 

eredmények a Mellékletekben találhatók. 

 

V.4. Az ötödik és hatodik hipotézis statisztikai elemzése 

Az ötödik és hatodik hipotézis (legalább két eltérő sűrűsödés pont mutatható ki a Dark Triad 

koncepcióban (H5), melyek mindegyike a vulnerábilis nárcizmus hangsúlyosan alacsony 

értékeivel mutat kapcsolatot (H6)) statisztikai vizsgálatához az előző részben bemutatásra 

került sűrűsödéspont elemzés került elvégzésre, ám előtte Perason-féle korrelációval 

megvizsgáltuk, hogy a Dark Triad koncepciót alkotó vonások mely típusai és elemei járnak 

együtt. Ennek eredményeit a 20. számú táblázat szemlélteti. 

 

 NPI40 MCNS 
LSRP –  
primer 

LSRP – 
szekunder  

MACH 0,267** 0,397** 0,753** 0,364** 
20. sz. táblázat: a Dark Triad koncepció lehetséges elemeinek egymással mutatott korrelációja (**  p<0,01) 

 

A teljes korrelációs táblázat megtekinthető a Mellékletek részben. Az ötödik hipotézis 

vizsgálatához a grandiózus nárcizmust és a primer pszichopátiát használtuk fel a 

machiavellizmus mellett  A relokáció utáni klaszterstruktúrát illetve a kialakításra került 

sűrűsödéspontokat a 21-22. számú táblázatok szemléltetik. 

 

Klaszter Elemszám Homogenitás 
Grandiózus 
nárcizmus 

Machiavellizmus 
Primer 

pszichopátia 

1 38 0,49 A A A 

2 44 0,56 M . . 

3 35 0,54 A . . 

4 28 0,78 M M M+ 

5 4 1,96 . M++++ M++++ 
21. sz. táblázat: a grandiózus nárcizmus, a machiavellizmus és a primer pszichopátia változóinak 

klaszteranalízise nyomán kialakított faktorok és azok egymáshoz viszonyított sztenderdizált mértéke (A  

alacsony; M  magas; .  átlagos; +  kiemelten magas/alacsony; ++++   extrém magas/alacsony) 
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Sűrűsödéspont 
száma 

Klaszter 
Grandiózus 
nárcizmus 

Machiavellizmus 
Primer 

pszichopátia 
Mintázat 

      

DP13 1 -0,59 -0,77 -0,82 (A)/A/A 

DP14 1 -0,28 -1,08 -0,82 ./A+/A 

DP12 1 -0,12 -0,83 -0,57 ./A/(A) 

      

DP3 2 0,2 0,18 -0,2 ././. 

DP2 2 0,04 -0,26 -0,07 ././. 

DP1 2 0,04 -0,07 -0,2 ././. 

DP4 2 -0,12 -0,39 -0,07 ././. 

DP9 2 0,04 -0,33 -0,82 ././A 

      

DP7 3 -0,43 0,05 -0,32 ././. 

DP5 3 -0,28 -0,14 0,05 ././. 

DP8 3 -0,43 -0,26 -0,2 ././. 
22. sz. táblázat: a grandiózus nárcizmus, a machiavellizmus és a primer pszichopátia változóinak 

sűrűsödéspontjai (A  alacsony; .  átlagos; +  kiemelten magas/alacsony) 

 

Ezek alapján az ötödik hipotézis helytállónak bizonyult, mert a sűrűsödéspontok analízise 

alapján kiderült, hogy a vizsgálati mintán elkülöníthető egy mindhárom változó alacsony 

értékével jellemezhető tipikus mintázat (pl. DP13-DP14), illetve egy mindhárom változó 

esetén fennálló átlagos mintázat (pl. DP1-DP3). Ennek lehetséges magyarázatait a Megvitatás 

rész ismerteti részletesen. 

 

Mivel a fent ismertetett kivonatolt korrelációs táblázat feltárta a machiavellizmus viszonyát a 

szekunder pszichopátiával és a vulnerábilis nárcizmussal is (kieg.: a részletes korrelációs 

táblázat [ld. Mellékletek] alapján pedig az is látható, hogy a szignifikáns együttjárás csupán a 

grandiózus nárcizmus és a szekunder pszichopátia illetve a vulnerábilis nárcizmus között 

hiányzik!), ezért hasonló módon ezeket is sűrűsödéspont elemzésnek vetettük alá. Ennek 

eredményeit a 23-24. számú táblázatok ismertetik. 
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Klaszter Elemszám Homogenitás 
Vulnerábilis 
nárcizmus 

Machiavellizmus 
Szekunder 

pszichopátia 

1 34 0,59 A A+ A 

2 34 0,65 . (A) . 

3 29 0,67 . . M+ 

4 24 1,02 M++ M+ M 

5 25 0,82 A M (A) 
23. sz. táblázat: a vulnerábilis nárcizmus, a machiavellizmus és a szekunder pszichopátia változóinak 

klaszteranalízise nyomán kialakított faktorok és azok egymáshoz viszonyított sztenderdizált mértéke (A  

alacsony; M  magas; .  átlagos; () mérsékelten magas/alacsony; +  kiemelten magas/alacsony; ++   

extrém magas/alacsony) 

 

Sűrűsödéspont 
száma 

Klaszter 
Vulnerábilis 
nárcizmus 

Machiavellizmus 
Szekunder 

pszichopátia 
Mintázat 

      

DP11 1 -0,84 -1,02 -0,75 A/A+/A 

DP12 1 -0,91 -0,89 -0,5 A/A/(A) 

DP8 1 -0,71 -0,83 -0,25 A/A/. 

      

DP10 2 0,24 -0,26 -0,25 ././. 

DP13 2 0,1 -0,51 0 ./(A)/. 

DP3 2 -0,24 -0,51 -0,25 ./(A)/. 

DP5 2 -0,37 -0,26 -0,25 ././. 

DP7 2 -0,17 0,05 -0,5 ././(A) 

DP9 2 0,04 0,18 -0,5 ././(A) 

DP6 2 -0,17 -0,7 -0,25 ./A/. 

DP2 2 -0,24 -0,14 -0,75 ././A 

DP1 2 -0,3 -0,45 -0,75 ./(A)/A 

DP4 2 -0,44 -0,58 -0,25 (A)/(A)/. 
24. sz. táblázat: a vulnerábilis nárcizmus, a machiavellizmus és a szekunder pszichopátia változóinak 

sűrűsödéspontjai (A  alacsony; .  átlagos; () mérsékelten magas/alacsony) 

 

A hatodik hipotézis a fenti statisztikai adatok tükrében tehát részben igazolódott be, mert bár 

valóban megjelentek olyan sűrűsödéspontok, melyek a vulnerábilis nárcizmus Dark Triad 

koncepcióban játszott szerepének alacsony szintjéről tudósítanak, éppen úgy megjelentek 

átlagos övezeti mintázatok is. Ennek részletes értelmezésére a Megvitatás fejezetben kerül 

sor. További statisztikai adatokért lásd a Mellékletek részt. 



 49 

V.5. A hetedik és nyolcadik hipotézis statisztikai elemzése 

A hetedik (H7: a magasabb szintű vulnerábilis nárcizmussal jellemezhető egyének inkább 

mutatnak szorongásos kötődési tendenciákat) illetve a nyolcadik hipotézis (H8: a magasabb 

grandiózus nárcizmus szinttel rendelkező egyének szignifikánsan nagyobb mértékben 

mutatnak elkerülő típusú kötődési stílust) statisztikai tesztelése egyszempontos 

függetlenmintás varianciaanalízissel történt. Ennek eredményei hetedik hipotézis mentén: 

 

F (3;145) = 22,257; p<0,01 

 

tehát a hetedik hipotézis helytállónak bizonyult, azaz az F próba és a Bonferoni-féle post hoc 

vizsgálat eredményeinek tükrében (ld. Mellékletek) a vulnerábilis nárcizmus szintjének 

növekedésével párhuzamosan nő a kapcsolati szorongás mértéke is. 

 

A nyolcadik hipotézis fentiekben ismertetett vizsgálati eljárással mért eredménye: 

 

F (4;144) = 0,532; p>0,05 

 

tehát a nyolcadik hipotézis nem bizonyult helytállónak, azaz az F próba tükrében a grandiózus 

nárcizmus mértékének növekedésével nem áll kapcsolatban a kapcsolati elkerülés mértéke. A 

részletes statisztikai adatok a Mellékletek részben tekinthetők meg, míg a hetedik és a 

nyolcadik hipotézis eredményeinek szakmai magyarázatára a Megvitatás fejezetben kerül sor. 

 

 

VI. MEGVITATÁS 

 

VI.1. A komorbiditásról és a kísérő máladaptív vonásokról 

A vizsgálat egyik célkitűzése az volt, hogy górcső alá vegye azokat a jelenségeket, amelyek a 

nárcisztikus patológia sokszínű komorbiditási képét jellemzik. Az alapvető probléma az, hogy 

a DSM rendszerek, illetve a klinikai gyakorlat elsősorban továbbra is a grandiózus nárcizmust 

tekintik a nárcisztikus személysiégpatológia fő – vagy kizárólagos – formájának. Ezen 

részben a már többször említett dimenzionális személyiségzavar felfogás tudott módosítani, és 

kissé árnyalta a képet: a DSM-5 a komorbiditási jellemzőknél megemlíti olyan vonások 

meglétét is, mint a depresszivitás és a szorongásosság, amelyek szinte soha nem jelennek meg 

a grandiózus nárcizmus esetében. Jelenlegi vizsgálat a dimenzionális személyiségpatológia 
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felfogása alapján az NPD-re jellemző komorbid máladaptív vonásokat vizsgálta meg az erre 

kialakított mérőeszköz (PID-5, Krueger et al. 2012; Krueger et al.; 2013) segítségével. A PID-

5 kiválasztott alskáláinak fordítását a dolgozat szerzője nyelvi és szakmai szupervízió mellett 

végezte el, melynek megbízhatósági mutatói kifejezetten jónak mondhatók. 

Az első hipotézis azt kívánta tisztázni, hogy valóban megkülönböztethető-e, azaz valóban két 

különböző konstruktum-e a grandiózus és a vulnerábilis nárcizmus. A vizsgálat eredményei 

alapján nem mutatkozott együttjárás a két koncepció között, amely aláhúzza azt a 

szakirodalomból is jól ismert eredményt, hogy a nárcizmusnak mint vonásnak és mint 

patológiának is két jól elkülöníthető típusa van (Wink, 1991; Wink, 1996; Pincus és 

Lukowitsky, 2010). Ennek az eredménynek a tükrében – különösen figyelembe véve Pincus 

és Lukowitsky (2010) kimerítő áttekintését a témában – érdemes lenne a klinikai gyakorlatban 

is nagyobb figyelmet szentelni a nárcizmus kétarcúságának, és a diagnosztikai rendszereket 

érzékenyebbé tenni a vulnerábilis formákra is. Ezen utóbbi jelenség relevanciáját az még 

tovább növeli, hogy számos máladaptív vonás hangsúlyosan a vulnerábilis nárcizmus mellett 

manifesztálódik (ld. a második hipotézis megvitatásánál). Még ha érthető is, hogy a klinikai 

prevalenciája a grandiózus nárcizmusnak jelentősen magasabb, mint a vulnerábilis 

nárcizmusé, a későbbiekben ismertetésre kerülő komorbidi vonások jellegéből adódóan 

teoretikus és gyakorlati figyelmre is méltó lenne a jelenség. Fontos azonban megjegyezni, 

hogy a jelen vizsgálat nem klinikai populáción mért összefüggései csak korlátozottan 

általánosíthatóak a klinikai gyakorlat számára. 

A statisztikai adatokból származó értékek némileg azonban árnyalják is a grandiózus-

vulnerábilis elkülönítést. A szubklinikai grandiózus nárcizmust mérő eszköz egyik faktora 

korrelációs együttjárást, és lineráris regresszióval vizsgálva szignifikáns – ám csupán 4%-os – 

kapcsolatot mutatott a vulnerábilis nárcizmussal. A kérdés további kutatásra is érdemes 

lehetne, amennyiben a skála megbízhatósága nem lenne katasztrofálisan rossz. A 

feljogosultság/manipuláció faktor 0,212-es Cronbach alfa értéke nyomán jelen vizsgálatban 

nem érdemes semmiféle elméleti megfontolást alkalmazni a lehetséges összefüggésekre, 

holott a fenti faktor képzi a legkárosabb, „szociálisan toxikus” (Ackerman et al., 2011) 

összetevőjét a grandiózus nárcizmusnak, amely releváns kérdés lehetne a vulnerábilis 

nárcizmus általános máladaptivitása kapcsán. A skála elképesztően alacsony megbízhatósága 

miatt érdemes lenne megismételni a reliabilitási vizsgálatot egy jelentősen nagyobb mintán, 

illetve a hármas felosztású faktorstruktúra általános érvényességét a magyar mintákon 

újragondolni. 
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A vizsgált máladaptív változók közül nem okozott meglepetést, hogy a grandiozitás csak a 

grandiózus nárcizmussal, míg a depresszivitás és a szorongásosság csak a vulnerábilis 

nárcizmussal álltak kapcsolatban. Az utóbbi eredmény azonban felhívja egy fontos dologra a 

figyelmet. A patoetiológia gyakran úgy véli, a nárcisztikus működésmód, a nárcisztikus 

„karakterpáncél” összeomlása okozza a depresszió és a szorongásosság, azaz a neurotikus 

tünetek megjelenését. Ezt az elképzelést támasztja alá az is, hogy meglehetősen ritkán kerül 

mentális szakemberek látókörébe csak második tengelyes személyiségzavarok kliens: 

jellemzően egy első tengelyi hangulat- vagy szorongásos zavar explorációja nyomán fedezik 

fel a háttérben álló permanens élménymódot. Ugyanakkor a mi vizsgálati mintánkban 

egészséges személyek vizsgálatánál már vonás szinten is erőteljesen megjelentek a depresszív 

és szorongásos tendenciák. Ez tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy a depresszió és a 

szorongás a nárcizmus vulnerábilis arcának „természetes velejárója”, nem pedig reakció a 

grandiozitás és a nárcisztikus élménymód szétesésére. A két elmélet természetesen nem zárja 

ki egymást, ám ismét aláhúzza a nárcizmus kétarcúságának fontosságát akár 

személyiséglélektani, akár klinikai kérdéskörben. 

A figyelem keresése a hipotézissel ellentétesen csupán a grandiózus nárcizmusban volt 

meghatározó. A hipotézis azon alapult, hogy a nárcisztikus személy – akár vulnerábilis, akár 

grandiózus – fokozottan vágyik arra, hogy környezete elismerje nagyságát, kiválóságát, 

egyediségét vagy rendkívüliségét. A grandiózus nárcisztikus ezt interperszonális módon a 

saját énje (nem pszichotikus szintű) felnagyításával és kiterjesztésével éri el, és ehhez 

eszköznek használja a figyelem keresését, azaz azt a jellegzetességet, amivel el tudja érni, 

hogy a környezete – akarva-akaratlanul – rá irányítsa a figyelmét. A vulnerábilis 

nárcizmusban azonban úgy tűnik más a helyzet. Az ilyen típusú nárcisztikus személy úgy 

tűnik inkább csak vágyakozik az elismerésre, de ezt a viselkedésében nem igazán jeleníti meg, 

azaz nem hívja fel magára a figyelmet. A stratégia természetesen hangsúlyosan máladaptív, 

hiszen az elismerés megszerzése a számára fontos emberektől így majdhogynem lehetetlenné 

válik, mivel az én és annak magában igen nagyra tartott tulajdonságainak prezentációja nem – 

vagy csak alig történik meg. Összefoglalóan tehát a grandiózus nárcisztikus keresi a 

figyelmet, míg a vulnerábilis csak vágyik rá (ld. pl. Wink, 1996). 

További fontos eredmény, hogy az érzéketlenség (eredetileg „Callousness”) és a megtévesztés 

(„Deceitfulness”) mind a vulnerábilis, mind pedig a grandiózus nárcizmusra jellemző 

máladaptív vonásnak mutatkoztak. Ezek a jellemzők már korábbi vizsgálatokban is 

szerepeltek, elsősorban a Dark Triad kutatások kapcsán kaptak nagyobb szerepet – azaz eddig 

elsősorban a grandiózus nárcizmushoz voltak köthetők. A vulnerábilis (vagy ahogy egy 
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magyar fordítás érzékletesen kifejzei, a „mimóza”) nárcizmus kapcsán ezek az összefüggések 

eddig kevésbé voltak ismertek. A megtévesztés skálára jellemző a pozitív irányú tudatos 

énprezentáció illetve a személy számára releváns történések „kidíszítése” vagy „átszínezése”, 

míg az érzéketlenség a mások életével és helyzetével kapcsolatos empátia diszfunkcióját, a 

bűntudat és megbánás hiányát fejezi ki. Ezen jellegzetességek közül számos elem 

visszaköszön az NPD diagnózisában, mely tulajdonképpen a grandiózus nárcizmus patológiás 

formája. A helyzet ezzel szemben az, hogy ezek a jellegzetességek nem csak a grandiózus 

nárcizmust, hanem az egész nárcizmus koncepciót átható magtulajdonságok. Ezek az 

eredmények felvetik annak a lehetőségét tehát, hogy a két típusú nárcizmus tulajdonképpen 

nem is igazán két különböző típus, hanem inkább egyazon jelenség két különböző végpontjai: 

azaz elhelyezhetőek egy közös dimenzión. A vizsgált máladaptív vonások eloszlását a 

harmadik számú ábra mutatja be. 

 

 

          3. sz. ábra: a grandiózus- és vulnerábilis nárcizmusra jellemző máladaptív vonások 

 

VI.2. Máladaptivitás más modellben: a Dark Triad koncepció és a nárcizmus két arca 

A grandiózus nárcizmusra jellemző máladaptív jellegzetességek ismertetésénél a manipuláció 

vonására az előzőekben nem került sor. Ahogy az a második hipotézis statisztikai 

vizsgálatában igazolást nyert, a manipuláció, azaz a tudatos megtévesztés, más személyek 
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mutatott a grandiózus nárcizmussal, sőt – a többi vonáshoz hasonló módon – a grandiózus 

nárcizmus mértékének növekedésével párhuzamosan emelkedett a szintje. Ez az a 

komponense a koncepciónak, amely leghangsúlyosabban kapcsolatban áll a Dark Triad 

elképzeléssel, ezért tárgyalására is ebben a keretben érdemes inkább. A Dark Triad koncepció 

három máladaptív vonása – machiavellizmus, pszichopátia és nárcizmus – erős kapcsolatban 

állnak egymással, amely korrelációs szinten már többször is bebizonyosodott (ld. pl. Paulhus 

és Williams, 2002). Ugyanakkor az továbbra is kérdéses, hogy létezik-e tipikus Dark Triad 

mintázat, azaz van-e olyan együttállása a három vonás dimenzióinak, amely nagyobb 

arányban jelenik meg. A jelen vizsgálat alapján igen, létezik ilyen konstelláció, sőt, több is 

előfordul. A sűrűsödéspont elemzés (előzetes hierarchikus klaszteranalízissel és relokációval 

kiegészítve) azt tárta fel, hogy a vizsgálati mintán két tipikus mintázat különült el. Ezek közül 

az elsőben mindhárom vonás alacsony szintjével jellemezhető típus, míg a másodikban 

mindhárom vonás átlagos mértékével bíró személyiségtípus tűnt meghatározónak. A több 

típus relevanciáját az adja, hogy míg a nárcizmus és a pszichopátia jelensége a szakirodalmi 

és elméleti megfontolások mentén robosztus és stabil konstruktumnak bizonyult, addig a 

machiavellizmus sokszor igen instabil. Ez az instabilitás megjelenik abban például, hogy bár a 

magas machiavellizmus szinttel jellemezhető egyének valóban hajlamosak mások 

manipulálására (ld. pl. Bereczkei, 2011), ugyanakkor ez a tendencia helyzetről helyzetre 

változik, és inkább csak kétszemélyes helyzetben működőképes. Ma még az is vita tárgyát 

képzi, hogy a machiavellizmus kezelhető-e egyáltalán személyiségvonásként, vagy sokkal 

inkább egy tudatos szituatívan választott és működtetett stratégiáról van-e szó. További 

problémát jelent a mérőeszközök kérdése: nem teljesen bizonyos, hogy a Mach-IV teszt 

valóban a pszichológiai és etológiai eredetű konstruktumot méri, vagy inkább egy fajta 

erőteljes pragmatista filozófiát. A sűrűsüdéspont elemzés eredményei ugyanakkor más 

kérdéseket is felvetnek: miért nem jelent meg a vizsgálati mintában egyik változó esetén se 

magas sűrűsödéspont érték? A válasz megadására csak elméleti jellegű felvetéseink lehetnek. 

Ismert például, hogy az üzleti életben, illetve például a vezetők között nagyobb arányban 

fordulnak elő machiavellista személyek, azaz inkább speciális mintákon találhatunk ilyen 

személyeket. Kérdéses, hogy egy elsősorban graduális pszichológia szakos hallgatókból 

képzett mintán érvényesülhetnek-e ezek a máladaptív tendenciák, különösen ha figyelembe 

vesszük, hogy a pszichológia képzés hangsúlyos elemét képzi az empátiára, elfogadásra való 

érzékennyé tétel és nevelés, illetve a lehetséges kliensek feletti kontrollfölény tekintetében a 

szakember személyes felelősségének kérdése. Talán minden bizonytalanság nélkül állítható, 

hogy a pszichológia szakos hallgatók szakmai oktatása és pályaszocializációja éppen a Dark 
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Triad típusú személyiséggel szögesen ellentétes személyes értékek és vonások megjelenését 

valószínűsítik, amivel magyarázható, hogy miért csak alacsony illetve átlagos mintázatok 

jelentek meg sűrűsödéspontként, holott a klaszteranalízis kimutatott kiemelten magas 

csoportokat is – csupán ezekben nem találhatók tipikus sűrűsödéspontok. Érdemes lenne a 

vizsgálatot megismételni speciális minták (pl. vezető beosztású vizsgálati alanyok vs. 

beosztott státuszú vizsgálati alanyok) összehasonlításával, amely mind pszichometriailag, 

mind szakmailag képes lehet tovább árnyalni az amúgy is összetett képet. 

A korrelációs vizsgálat kimutatta, hogy ugyanakkor nem csupán a szakirodalomban 

konzekvensen megjelenő primer pszichopátia és grandiózus nárcizmus mutat kapcsolatot a 

machiavellizmussal, hanem mindkét jelenség „másik arca is” szerepet játszhat. Ez tette 

indokolttá a sűrűsödéspont elemzés elvégzését a szekunder – azaz inkább nyílt antiszociális 

tendenciákat mutató – pszichopátiával és a vulnerábilis nárcizmussal is. A sűrűsödéspont 

analízis hasonló eredményt hozott, mint az imént értelmezett vizsgálat esetében: két olyan 

mintázat tűnt tipikusnak, ahol vagy mindhárom vonás alacsony mértékű volt, vagy olyat, ahol 

az alacsony illetve átlagos mintázatok kis mértékben oszcilláló mértéke volt jellemző. Az is 

hasonló, hogy bár kialakításra került előzetesen olyan klaszter, ahol mindhárom vonás magas 

vagy kiemelten magas értéke volt jellemző, ezen klaszterben egyetlen sűrűsödéspont sem volt 

kimutatható. Ugyanakkor ez nem változtat azon, hogy a vulnerábilis nárcizmusnak mégiscsak 

szerepe lehet a Dark Triad koncepcióban. Bár alapvetően máladaptív vonások hármasából lett 

kialakítva a koncepció, a kép ennél jelentősen árnyaltabb. A társadalmi átalakulások nyomán 

az 1970-es évektől kezdődően számos korábban negatívnak tekintett vonás vált egyre 

elfogadottabbá, sőt, sokszor kimondottan adaptívvá (ezt a folyamatot a nárcizmus 

vonatkozásában ld. Bandi, 2013a; Bandi és Bandi, 2014). Ezek alapján mind a 

machiavellizmusnak, mind a pszichopátiának, mind pedig a nárcizmusnak vannak olyan 

szituatív megjelenési formái melyben – többnyire rövidtávon, de – adaptívnak, követendő 

viselkedési tendenciának tekinthetőek. Ugyanakkor az irodalmi áttekintések tükrében a 

vulnerábilis nárcizmus nem volt jellemezhető az adaptivitás alacsony szintjével sem, sőt, 

kifejezetten a neurotikus patológiák felé vezető ágát képviselte a nárcizmusnak, szemben a 

sokszor szilárdan és hatékonyan működő grandiózus nárcizmussal. A hipotézis éppen emiatt 

feltételezte azt, hogy vélelmezhetően a Dark Triad koncepción belül csak alacsony szinttel 

játszhat szerepet a vulnerábilis nárcizmus. Egyrészt azért, mert ha létezik a Dark Triad 

személyiségnek adaptív megnyilvánulása, akkor a máladaptív vulnerábilis nárcizmus abban 

vagy egyáltalán nem, vagy csak alacsony szinten jelenhet meg, illetve ha létezik egy 

kimondottan máladaptív Dark Triad személyiségtípus, az vélhetően egészséges mintán nem, 
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vagy csak alig jelenik meg – tekintve, hogy egy ilyen személyiségtípust a szociális környezet 

nem igazán tolerálna. A mintaválasztás sajnos nem teszi lehetővé ennek a kérdéskörnek a 

mélyebb feltárását, hiszen mindhárom konstruktum átlagos vagy alacsony szintű, amely 

ahogy korábban is megfogalmazódott, valószínűleg a pszichológus hallgatók „anti-Dark 

Triad” személyiségéből adódhat. A fentiekben már javasolt módon érdemes lenne speciális 

mintával megismételni a vizsgálatot, illetve lehetőség szerint – amennyiben az nem rontja az 

értelmezhetőségi lehetőségeket – mind az öt vonást (machiavellizmus, primer és szekunder 

pszichopátia, vulnerábilis és grandiózus nárcizmus) egy sűrűsödéspont analízis keretén belül 

megvizsgálni. 

 

VI.3. Az ortogonális nárcizmus koncepciója 

Az elméleti háttérben ismertetett a szerző által kialakított személyiséglélektani nárcizmus 

koncepció konceptualizálására tett első lépés volt jelen dolgozat harmadik és negyedik 

hipotézisének vizsgálata. Ahogy Pincus és Lukowitsky (2010) korábban leírta, a patológiás 

nárcizmusnak két típusa ismert: a vulnerábilis és a grandiózus. Ezen két típusnak mindkét 

esetben két-két megjelenési formája lehet: nyílt vagy rejtett. Ezen elképzelés módosítása 

került átültetésre egy személyiséglélektani vonáselméleti megközelítésbe. Ahogy a megvitatás 

első részéből kiderült, a nárcizmusra jellemző máladaptív vonások közül számos csak a 

grandiózus (pl. manipuláció), számos pedig tipikusan csak a vulnerábilis formára jellemző (pl. 

depresszivitás). Ám az is kiderült, hogy mindkét formára jellemzőek a nárcizmus 

magtulajdonságait hordozó vonások, amik okot adnak azt feltételezni, hogy nem is két 

típusról van szó, hanem inkább egy dimenzió két végpontjáról. Ez képzi az ortogonális 

nárcizmus koncepció horizontális tengelyét. A nyílt-rejtett dimenzió alkotná a vertikális 

tengelyt, amely azonosítására kísérleti jelleggel az önértékelés konstruktuma került 

alkalmazásra. Ennek több oka is van: a nyílt és rejtett nárcizmus azóta már meghaladt és a 

vulnerábilis-grandiózus felosztással kissé átfedést mutató tipológiájában az önértékelés 

disztingvált a leghatékonyabban. További érv az önértékelés koncepciójának felhasználása 

mellett, hogy például több vizsgálatban igazolt kapcsolatban áll azt extraverzióval (ld. pl. 

Robins et al., 2011), azaz a viselkedés kitágítására vagy beszűkítésére (ld. introverzió) tett 

tendenciával. Ez utóbbi érv azt feltételezi, hogy valójában az önértékelés mint metaváltozó, 

egy másik konstruktum közvetítője jelenik meg a modellben: ennek a felvetésnek valóban van 

relevanciája, ám mivel a modell első pilot jellegű empirikus teszteléséről van szó, ez az 

elméleti és pszcihometriai bizonytalanság elfogadható. 
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A sűrűsödéspont elemzés célja az volt, hogy általa leválasztható legyen egymásról a nyílt-

rejtett illetve grandiózus-vulnerábilis koncepció (ld. a korábbi nyílt/grandiózus-

rejtett/vulnerábilis tipológia). A korábbi vizsgálatok – éppen a fogalmak tisztázatlansága miatt 

– azt mutatták ki, hogy az önértékelés konzekvensen alacsony szintet mutat a 

rejtett/vulnerábilis nárcizmussal, míg rendszeresen magasat a nyílt/grandiózus nárcizmussal. 

A hipotézisek tehát azt feltételezték, hogy van olyan tipikus pontja a vizsgált mátrixnak, ahol 

alacsony önértékelési szint mellett (rejtett tendencia) megjelenhet grandiózus nárcizmus, 

illetve ahol magas önértékelési szint mellett (nyílt tendencia) megjelenhet vulnerábilis 

nárcizmus. Az eredményeket a 4. számú ábra szemlélteti. 
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A fenti ábrán is jól látható, hogy a sűrűsödéspontok nem csak a szürkével jelölt rejtett és 

vulnerábilis illetve nyílt és grandiózus áreákban jelentkeztek. Azaz ezek alapján 

megállapíthatjuk, hogy létezik olyan tipikus mintázata a vulnerábilis nárcizmusnak mely 

nyíltan kifejeződik, illetve kimutatható, hogy a grandiózus nárcizmusnak is van rejtett 

alítpusa. A fenti eredmények egyik első empirikus alapját és igazolását jelentik az ortogonális 

nárcizmus elképzelésének, amely lehetőé teszi a rejtett-nyílt és a vulnerábilis-grandiózus 
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tipológiák egymástól való elkülönítését illetve annak egy új koncepcióban való értelmezését. 

Bár a kutatói kérdés a hipotézis tesztelése által választ talált, számos kérdés merült fel. Ezek 

közül a legfontosabb talán az önértékelés dimenzió felhasználhatóságának kérdése. Érdemes 

lenne megvizsgálni a horizontális tengelyt olyan más konstruktumokkal (pl. extraverzió-

introverzió; BIS-BAS, stb.), amelyek közvetlenül és nem csak metaszinten mutatják meg a 

viselkedése nyílt vagy rejtett jellegét. További fontos feladat lehet a mérőeszköz fejlesztés: 

legelőször érdemes lenne egy a vulnerábilis és grandiózus nárcizmust egyszerre vizsgáló 

tesztet kialakítani, amelyhez később a rejtett-nyílt dimenzió lehetne csatolható. Összességében 

elmondható, hogy az ortogonális nárcizmus koncepció próbatesztelése sikeres volt, ám még 

sok elméleti és pszichometriai fejlesztést igényel az elképzelés részletes szakmai kidolgozása. 

 

VI.4. Kötődési kérdések 

A negyedik kutatói kérdés és a dolgozat másik nagy kérdésköre a nárcizmus 

(pato)etiológiájára irányult. A dinamikus szemléletű megközelítések markánsan azt az 

álláspontot képviselik, hogy a korai szülő-gyermek kapcsolat problémái állhatnak a nárcizmus 

megjelenése mögött – legyen az akár patológiás akár szubklinikai. Bár az ezt valló 

elméletalkotók érvelése meggyőző, empirikusan kevéssé igazoltak az ilyen elképzelések. A 

hetedik és nyolcadik hipotézis vizsgálata során arra tettünk kísérletet, hogy a már részletesen 

ismertetett kötődéselmélet keretében magyarázzuk a nárcizmusban megjelenő nem 

biztonságos kötődési jellegzetességeket. A vizsgálati hipotézis az volt, hogy a vulnerábilis 

nárcizmus szintjének növekedésével párhuzamosan nőni fog a kapcsolati szorongás mértéke 

is, amely hipotézis beigazolódott. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vulnerábilis 

nárcizmusra jellemző szorongásosság (ld. az első illetve második hipotézis eredményeit) a 

konstruktum alapélményének tekinthető. A szorongás számos okból adódhat: egyes analitikus 

elméletalkotók úgy vélik, hogy a megszégyenüléstől való félelem a legmeghatározóbb a 

nárcizmus minden válfajában, míg mások azt hangoztatják, hogy a vulnerábilis nárcizmus 

esetén fennálló neurotikus tendenciák az elfogadás veszélyeztetettségéből, sokszor csak a 

fantázia szintjén megjelenő anticipált elutasítottságból eredeztethetőek. Összességében 

elmondható, hogy ezen eredménye elvárásainkkal egybevágók, koherens részét alkotják a 

nárcizmusról kialakított tudományos képpel. 

A kutatói kérdés arra irányult, hogy feltárja az esetleges kötődési kettősséget a vulnerábilis és 

a grandiózus nárcizmus között. Az elgondolás lényege az, hogy a két típus közötti különbség 

lehetséges módon szintén a társas kapcsolatok kialakításának legkorábbi szakaszában válik el 

egymástól, és az elkülönülést a kötődési stílusban fennálló eltérések határozzák meg és tartják 
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fenn. Tehát az elvárásunk az volt, hogy míg a vulnerábilis nárcizmusra inkább a kapcsolati 

szorongás magasabb szintje és így a félelemteli kötődési stílus lesz jellemző, addig a 

grandiózus nárcizmusra az elkerülő kapcsolati tendenciák és az elutasító kötődési stílus. 

Elképzeléseink további tesztelése során a grandiózus nárcizmus szintjének növekedését és az 

elkerülő kapcsolati jellegeket vizsgáltuk meg, amely hipotézis nem igazolódott be, azaz a 

grandiózus nárcizmus növekedésével párhuzamosan nem mutatható ki a kapcsolati elkerülés 

növekedése. Ez az eredmény meglepő volt, hiszen a szakirodalmi áttekintések tükrében 

elvárható volt, hogy összefüggés mutatkozzon a két jelenség között, ám még tendencia szintű 

kapcsolat se volt megfigyelhető. Ennek okait kutatva fontos megemlíteni, hogy a jelen 

vizsgálat alapjait képző tesztbattéria utolsó eleme volt a felnőtt kötődési stílust mérő ECR-R 

teszt, azaz elképzelhető, hogy addigra a kitöltés a hosszú tesztelési procedúra miatt 

következetlenné vagy esetlegessé vált. Ennek kiszűrésére a vizsgálat korai szakaszában nem 

volt lehetőség, hiszen az eredmények automatikusan kerültek felvitelre a teszt adatait 

tartalmazó online felületen. További probléma a kérdéskörrel kapcsolatban, hogy egyik teszt 

sem tartalmaz validitás skálát, vagy bármely olyan eszközt, amellyel az inkonzekvens kitöltés 

kiszűrhetővé válna (hasonlóan mint az MMPI esetén). Tovább árnyalja – és egyben rontja is – 

a képet, hogy a teszt felszíni validitása (látszatérvényesség) szintén nagy: azaz az aktuális 

vizsgálati személy a kitöltés során hamar „rá tud tanulni” a megfelelő kitöltési algoritmusra, 

ami megint csak azt eredményezheti, hogy konzekvens módon kellene a „sztereotíp” kötődési 

kép megjelenjen. 

A kérdés vizsgálata kulcsfontosságú lehet a nárcizmus jelenségének megértésében, ezért 

érdemes a kötődéselmélet és a grandiózus illetve vulnerábilis nárcizmus viszonyának 

újratematizálása egy másik kutatás keretében. Szintén ajánlatos lehet kevesebb kérdőívet 

alkalmazni, ezzel elkerülendő az inkonzisztens kitöltés lehetőségét, és így tisztább képet 

kapva a vizsgált változók összefüggéseiről. További kutatási érdeklődésre tarthat számot az 

ECR-R mögött álló koncepció ortogonális értelmezési kerete nyomán a sűrűsödéspont 

vizsgálat mind a grandiózus mind pedig a vulnerábilis nárcizmus esetén. Jelen vizsgálat 

sajnálatos módon ezekre a kiemelten fontos és kérdés kutatói számára is sokszor ismeretlen 

felvetésekre nem tudott érdemben reagálni, a kötődés és nárcizmus viszonya empirikusan nem 

– vagy csak alig – vált megközelíthetővé. 
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VII. ÖSSZEGZÉS 

 

 A dolgozat két nagy témát próbált felölelni: a nárcizmus strukturális szerkezetét és a 

patoetiológiai kérdéskör magyarázatára a kötődés szerepét. Sikerült feltárni, hogy vélhetően 

az NPD-re jellemző komorbiditási sokszínűség mögött a nárcizmus kétarcúsága áll: bár a 

beteg populációban valóban nagyobb számban jelennek meg a grandiózus tendenciákkal 

jellemezhető nárcisztikus betegek, a patológiaia kép és a mögötte meghúzódó 

személyiségvonások mentén élesen elkülönül a vulnerábilis nárcizmus ága. Az éles különbség 

mellett azonban sok magtulajdonságban mutatnak azonosságot a két típus képviselői. Ez 

utóbbi felveti annak a lehetőségét, hogy tulajdonképpen nem is két különálló típusként lenne 

érdemes kezelni a nárcizmust, hanem egy kontinuumként, melynek egyik végét a grandiózus 

nárcizmus, míg a másig végpontját a vulnerábilis nárcizmus képviseli. 

A dolgozat a máladaptív vonások kapcsán kitért még egy másik koncepcióra, mely 

rendszerszinten értelmezi a nárcizmus illetve a pszichopátia és a machiavellizmus jelenségét. 

A Dark Triad elképzelésben naprakész statisztikai módszerekkel sikerült elkülönítenünk több 

tipikus mintázatot, illetve részben integrálni az elképzelésbe a amchiavellizmussal 

kapcsolatban álló szekunder pszichopátiát és vulnerábilis nárcizmust is. Ez utóbbi két 

fogalom eddig kevéssé kapcsolódott a klasszikus Dark Triad elképzeléshez, ám a dolgozatban 

kimutatott sűrűsödéspontok értelmezése is csak nagyon szűk keretben lehetséges, tekintve a 

minta viszonylagos speciális homogenitását. 

Szintén a struktúrához kapcsolódott az első hipotézis során felvetett grandiózus-vulnerábilis 

dimenzióra építő ortogonális nárcizmus koncepció, mely segítségével fogalmilag és 

empirikusan is leválaszthatóvá vált a nyílt-rejtett tipológia a grandiózus-vulnerábilis 

megkülönböztetésről. A két komponens egymáshoz való viszonyában bebizonyosodott, hogy 

mind a grandiózus, mind pedig a vulnerábilis nárcizmus lehet rejett vagy nyílt formájú is 

egyaránt, amely az első ilyen személyiséglélektani és vonáselméleti megközelítésből 

származó eredmény. Bár számos kérdés megválaszolatlan, a szerző által létrehozott 

ortogonális nárcizmus koncepció első próbatesztelése sikeresnek és egyedülállónak 

mondható. 

A dolgozat másik kérdésköre a nárcizmus és a kötődés viszonyát tematizálta, ám csupán a 

vulnerábilis nárcizmus esetén volt bármiféle összefüggés felfedezhető. Emiatt oki 

magyarázatokat sem sikerült kialakítani az elméleti elgondolásokkal való éles szembenállás 

miatt. Feltételezhetően adatfelvételi, módszertani jellegű problémák okozhatták ezt a 

statisztikai eredményt, ami miatt indokolt lehet kontrolláltabb és jóval átgondoltabb módon 
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megismételni a vizsgálati hipotézistesztelést. A kérdés kiemelten fontos, hiszen ezen a 

területen a nagy elméletalkotók között sincs empirikus konszenzus, tehát a probléma 

létjogosultsága vitathatatlan. 

 

A dolgozat zárásaként érdemes összefoglalni jelen vizsgálat erősségeit, gyengeségeit és a 

további kutatási lehetőségeket számba venni. A dolgozat illetve a kutatás erősségei ezek 

alapján: 

 

- több problémafelvetés integrálása a nárcizmus és a máladaptív komorbid vonások 

illetve patológiák értelmezésében 

- kortárs szemléletmód (DSM-5 dimenzionális személyiségzavar koncepció) és újszerű 

innovatív eljárások (sűrűsödéspont elemzés) alkalmazása 

- aktuális és eddig megválaszolatlan kérdésekre való reflexió igénye (nárcizmus 

részletes patoetiológiája) 

- a fogalmi átfedések tisztázásának igénye (nyílt/grandiózus – rejtett/vulnerábilis) 

- új, saját elmélet alkalmazása a nárcizmus személyiséglélektani szerkezetének 

értelmezésére 

- eszközfejlesztés a nárcizmus mérése érdekében (MCNS teszt és a PID-5 lefordítása és 

folyamatban lévő adaptálása) 

- a klinikai megfontolások és a személyiséglélektan kapcsolatainak integratív tematikus 

feltárása. 

 

A dolgozat gyengeségei: 

 

- alacsony mintaelemszám 

- túl hosszú tesztelési eljárás miatti inkozekvens tesztkitöltés lehetőségei 

- egyes mérőeszközök nem megfelelő megbízhatósága 

- a kötődés illetve a patoetiológiai kérdések megválaszolatlansága 

- metaváltozók miatti bizonytalanság néhány konstruktum értelmezése esetén, melyek 

könnyen lehet, hogy elfedik a valódi változókat és azok természetét 

 

A dolgozat további lehetséges kutatási irányvonalai: 
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- az ortogonális nárcizmus koncepció vertikális (rejtett-nyílt) dimenziójának tesztelése 

más változók (pl. extraverzió-introverzió, BIS-BAS) behelyettesítésével 

- a Dark Triad koncepció megvizsgálása mind a két típusú nárcizmus és mind a két 

típusú pszichopátia figyelembevételével 

- a kötődési vizsgálat megismétlése módszertanilag akkurátsuabb körülmények között 
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legnagyobb köszönettel konzulensemnek, Nagy László tanár úrnak tartozom, aki időt és 

energiát nem kímélve segíti és követi aktív figyelemmel a nárcizmussal kapcsolatos 
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X. MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet: plágiumnyilatkozat 
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2. számú melléklet: az 1. hipotézis statisztikai adatai 
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3. számú melléklet: a 2. hipotézis statisztikai adatai 
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4. számú melléklet: a 3-4. hipotézis statisztikai adatai 

 

A hierarchikus klaszterelemzés során a klaszteregyesítés módszere: Ward-féle eljárás 

Az alkalmazott távolságmérték: Átlagos négyzetes eltérés    

Az összes kiválasztott változóra érvényes adattal rendelkező esetek száma: N = 149 

A jelen elemzésben csak ezek az esetek vesznek részt.    

Az elemzés során a változókat standardizáljuk.     

         

ALAPSTATISZTIKÁK a komplett esetekre      

Index Változó       Súly Átlag Szórás Min Max   

5 Rses_sum         1 17,87 4,216 6 25   

6 Npi40_su         1 16,74 6,308 3 33   
 

KLASZTERSTATISZTIKÁK 5 KLASZTERRE      

         

Klaszter1 Klaszterkód: 1 Elemszám: 24 Homogenitási együttható: 0,36 

Változó:  Rses_sum Npi40_su       

Átlag:  21,79 12,42       

Szórás:  2,085 2,104       

Min:  19 7       

Max:  25 15       

         

Klaszter2 Klaszterkód: 4 Elemszám: 21 Homogenitási együttható: 0,32 

Változó:  Rses_sum Npi40_su       

Átlag:  16,95 10,14       

Szórás:  1,284 2,988       

Min:  15 4       

Max:  19 14       

         

Klaszter3 Klaszterkód: 5 Elemszám: 33 Homogenitási együttható: 0,85 

Változó:  Rses_sum Npi40_su       

Átlag:  12,06 13,24       

Szórás:  1,802 5,172       

Min:  6 3       

Max:  15 23       

         

Klaszter4 Klaszterkód: 8 Elemszám: 33 Homogenitási együttható: 0,66 

Változó:  Rses_sum Npi40_su       

Átlag:  22,39 21,82       

Szórás:  1,435 4,64       

Min:  20 15       

Max:  25 33       

         

Klaszter5 Klaszterkód: 10 Elemszám: 38 Homogenitási együttható: 0,53 

Változó:  Rses_sum Npi40_su       

Átlag:  17,03 21,74       
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Szórás:  1,838 3,666       

Min:  13 15       

Max:  21 29       

         

A homogenitási együttható a klaszterbeli páronkénti távolságok átlaga.   

         

Silhouette mutató: SC = 0,616       

         

NEM STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK      

Klaszter Elemszám Rses_sum Npi40_su      

1 24 21,79 12,42      

2 21 16,95 10,14      

3 33 12,06 13,24      

4 33 22,39 21,82      

5 38 17,03 21,74      

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK       

Klaszter Elemszám Rses_sum Npi40_su      

1 24 0,93 -0,69      

2 21 -0,22 -1,05      

3 33 -1,38 -0,55      

4 33 1,07 0,81      

5 38 -0,2 0,79      

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK MINTÁZATA (M = Magas, A = Alacsony)   

Klaszter Elemszám Homog. Rses_sum Npi40_su     

1 24 0,36 M A     

2 21 0,32 . A+     

3 33 0,85 A+ (A)     

4 33 0,66 M+ M     

5 38 0,53 . M     

         

Jelölések:        

Egyszerű kiírás:  0,675 <= |z| <= 1,000  (p: 16-25%)     

( ):  0,44 <= |z| <= 0,674  (p: 25-33%)      

+:  1,001 <= |z| <= 1,404  (p: 8-16%)      

++:  1,405 <= |z| <= 1,644  (p: 5-8%)      

+++:  1,645 <= |z| <= 2,044  (p: 2-5%)      

++++:  2,045 <= |z| (p: 0-2%)       

         
Total ESS = 
296,00 

  Aktuális ESS = 
82,44 Megmagy.ESS% = 72,15     

         

____________________________________________     

RELOKÁCIÓ: K-központú klaszteranalízis 5 klaszterrel    
Teljes ESS = 
296,00 

Aktuális ESS = 
82,44 Megmagyarázott ESS% = 72,15     
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Iterációs Áttett    Megmagy Pontbiszeriális 

sorszám esetek  ESS  ESS%  együttható 

 i=1 16  73,41  75,2  0,378  

 i=2 8  72,17  75,62  0,38  

 i=3 3  71,85  75,72  0,38  

 i=4 4  71,63  75,8  0,381  

 i=5 0  71,63  75,8  0,381  

         

__________________________________________     

VÉGSŐ KLASZTERSTATISZTIKÁK 5 KLASZTERRE     

         

KLASZTER 1 Elemszám: 26 Homogenitási együttható: 0,37  

Változó:  Rses_sum Npi40_su       

Átlag:  22,85 14,15       

Szórás:  1,488 3,107       

Min:  20 7       

Max:  25 19       

         

KLASZTER 2 Elemszám: 31 Homogenitási együttható: 0,38  

Változó:  Rses_sum Npi40_su       

Átlag:  17,71 11,16       

Szórás:  1,616 3,067       

Min:  15 4       

Max:  21 16       

         

KLASZTER 3 Elemszám: 30 Homogenitási együttható: 0,71  

Változó:  Rses_sum Npi40_su       

Átlag:  12,07 12,33       

Szórás:  1,893 4,482       

Min:  6 3       

Max:  15 19       
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KLASZTER 4 Elemszám: 26 Homogenitási együttható: 0,51  

Változó:  Rses_sum Npi40_su       

Átlag:  22 24       

Szórás:  1,523 3,888       

Min:  20 19       

Max:  25 33       

         

KLASZTER 5 Elemszám: 36 Homogenitási együttható: 0,51  

Változó:  Rses_sum Npi40_su       

Átlag:  16,28 21,83       

Szórás:  2,037 3,291       

Min:  12 17       

Max:  9 29       

         

A homogenitási együttható a klaszterbeli páronkénti távolságok átlaga.   

         

Silhouette mutató: SC = 0,674       

         

NEM STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK      

Klaszter Elemszám Rses_sum Npi40_su      

1 26 22,85 14,15      

2 31 17,71 11,16      

3 30 12,07 12,33      

4 26 22 24      

5 36 16,28 21,83      

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK       

Klaszter Elemszám Rses_sum Npi40_su      

1 26 1,18 -0,41      

2 31 -0,04 -0,88      

3 30 -1,38 -0,7      

4 26 0,98 1,15      

5 36 -0,38 0,81      

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK MINTÁZATA (M = Magas, A = Alacsony)   

Klaszter Elemszám Homog. Rses_sum Npi40_su     

1 26 0,37 M+ .     

2 31 0,38 . A     

3 30 0,71 A+ A     

4 26 0,51 M M+     

5 36 0,51 . M     

         

Jelölések:        

Egyszerű kiírás:  0,675 <= |z| <= 1,000  (p: 16-25%)     

( ):  0,44 <= |z| <= 0,674  (p: 25-33%)      
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+:  1,001 <= |z| <= 1,404  (p: 8-16%)      

++:  1,405 <= |z| <= 1,644  (p: 5-8%)      

+++:  1,645 <= |z| <= 2,044  (p: 2-5%)      

++++:  2,045 <= |z| (p: 0-2%)       
 

 

 

Hierarchikus klaszteranalízis       

         

A beolvasott összes eset száma:   149      

         

A hierarchikus klaszterelemzés során a klaszteregyesítés módszere: Ward-féle eljárás 

Az alkalmazott távolságmérték: Átlagos négyzetes eltérés    

Az összes kiválasztott változóra érvényes adattal rendelkező esetek száma: N = 149 

A jelen elemzésben csak ezek az esetek vesznek részt.    

Az elemzés során a változókat standardizáljuk.     

         

ALAPSTATISZTIKÁK a komplett esetekre      

Index Változó       Súly Átlag Szórás Min Max   

5 Rses_sum         1 17,87 4,216 6 25   

12 Mcns_sum         1 65,47 14,76 36 104   

 

KLASZTERSTATISZTIKÁK 5 KLASZTERRE      

         

Klaszter1 Klaszterkód: 1 Elemszám: 30 Homogenitási együttható: 0,34 

Változó:  Rses_sum Mcns_sum      

Átlag:  23,43 51,03       

Szórás:  1,073 7,806       

Min:  22 36       

Max:  25 65       

         

Klaszter2 Klaszterkód: 2 Elemszám: 62 Homogenitási együttható: 0,56 

Változó:  Rses_sum Mcns_sum      

Átlag:  15,89 67,55       

Szórás:  2,298 7,507       

Min:  11 51       

Max:  20 86       

         

Klaszter3 Klaszterkód: 5 Elemszám: 18 Homogenitási együttható: 0,45 

Változó:  Rses_sum Mcns_sum      

Átlag:  11,39 86,22       

Szórás:  2,033 6,83       

Min:  6 75       

Max:  14 98       

         

Klaszter4 Klaszterkód: 6 Elemszám: 26 Homogenitási együttható: 0,23 

Változó:  Rses_sum Mcns_sum      
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Átlag:  19,54 52,65       

Szórás:  1,334 5,418       

Min:  17 39       

Max:  21 62       

         

Klaszter5 Klaszterkód: 56 Elemszám: 13 Homogenitási együttható: 1,05 

Változó:  Rses_sum Mcns_sum      

Átlag:  20,15 85,77       

Szórás:  2,764 11,58       

Min:  15 72       

Max:  23 104       

         

A homogenitási együttható a klaszterbeli páronkénti távolságok átlaga.   

         

Silhouette mutató: SC = 0,607       

         

NEM STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK      

Klaszter Elemszám Rses_sum Mcns_sum     

1 30 23,43 51,03      

2 62 15,89 67,55      

3 18 11,39 86,22      

4 26 19,54 52,65      

5 13 20,15 85,77      

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK       

Klaszter Elemszám Rses_sum Mcns_sum     

1 30 1,32 -0,98      

2 62 -0,47 0,14      

3 18 -1,54 1,41      

4 26 0,4 -0,87      

5 13 0,54 1,38      

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK MINTÁZATA (M = Magas, A = Alacsony)   

Klaszter Elemszám Homog. Rses_sum Mcns_sum    

1 30 0,34 M+ A     

2 62 0,56 (A) .     

3 18 0,45 A++ M++     

4 26 0,23 . A     

5 13 1,05 (M) M+     

         

Jelölések:        

Egyszerű kiírás:  0,675 <= |z| <= 1,000  (p: 16-25%)     

( ):  0,44 <= |z| <= 0,674  (p: 25-33%)      

+:  1,001 <= |z| <= 1,404  (p: 8-16%)      

++:  1,405 <= |z| <= 1,644  (p: 5-8%)      

+++:  1,645 <= |z| <= 2,044  (p: 2-5%)      
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++++:  2,045 <= |z| (p: 0-2%)       

         
Total ESS = 
296,00 

  Aktuális ESS = 
69,90 Megmagy.ESS% = 76,38     

         

____________________________________________     

RELOKÁCIÓ: K-központú klaszteranalízis 5 klaszterrel    
Teljes ESS = 
296,00 

Aktuális ESS = 
69,90 Megmagyarázott ESS% = 76,38     

         

Iterációs Áttett    Megmagy Pontbiszeriális 

sorszám esetek  ESS  ESS%  együttható 

 i=1 21  61,84  79,11  0,403  

 i=2 10  60,96  79,4  0,397  

 i=3 8  60,13  79,68  0,395  

 i=4 3  59,88  79,77  0,4  

 i=5 1  59,87  79,77  0,4  

 i=6 0  59,87  79,77  0,4  

         

__________________________________________     

VÉGSŐ KLASZTERSTATISZTIKÁK 5 KLASZTERRE     

         

KLASZTER 1 Elemszám: 31 Homogenitási együttható: 0,34  

Változó:  Rses_sum Mcns_sum      

Átlag:  23,35 50,97       

Szórás:  1,142 7,683       

Min:  21 36       

Max:  25 65       

         

KLASZTER 2 Elemszám: 38 Homogenitási együttható: 0,37  

Változó:  Rses_sum Mcns_sum      

Átlag:  14,66 67,45       

Szórás:  1,864 6,224       

Min:  11 51       

Max:  17 76       

         

KLASZTER 3 Elemszám: 24 Homogenitási együttható: 0,66  

Változó:  Rses_sum Mcns_sum      

Átlag:  12,46 87,75       

Szórás:  2,604 7,742       

Min:  6 75       

Max:  17 104       

         

KLASZTER 4 Elemszám: 40 Homogenitási együttható: 0,33  

Változó:  Rses_sum Mcns_sum      

Átlag:  18,98 56,15       

Szórás:  1,476 6,67       
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Min:  16 39       

Max:  21 67       

         

KLASZTER 5 Elemszám: 16 Homogenitási együttható: 0,53  

Változó:  Rses_sum Mcns_sum      

Átlag:  20,25 78,75       

Szórás:  1,915 8,339       

Min:  17 69       

Max:  23 99       

         

A homogenitási együttható a klaszterbeli páronkénti távolságok átlaga.   

         

Silhouette mutató: SC = 0,681       

         

NEM STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK      

Klaszter Elemszám Rses_sum Mcns_sum     

1 31 23,35 50,97      

2 38 14,66 67,45      

3 24 12,46 87,75      

4 40 18,98 56,15      

5 16 20,25 78,75      

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK       

Klaszter Elemszám Rses_sum Mcns_sum     

1 31 1,3 -0,98      

2 38 -0,76 0,13      

3 24 -1,28 1,51      

4 40 0,26 -0,63      

5 16 0,56 0,9      

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK MINTÁZATA (M = Magas, A = Alacsony)   

Klaszter Elemszám Homog. Rses_sum Mcns_sum    

1 31 0,34 M+ A     

2 38 0,37 A .     

3 24 0,66 A+ M++     

4 40 0,33 . (A)     

5 16 0,53 (M) M     

         

Jelölések:        

Egyszerű kiírás:  0,675 <= |z| <= 1,000  (p: 16-25%)     

( ):  0,44 <= |z| <= 0,674  (p: 25-33%)      

+:  1,001 <= |z| <= 1,404  (p: 8-16%)      

++:  1,405 <= |z| <= 1,644  (p: 5-8%)      

+++:  1,645 <= |z| <= 2,044  (p: 2-5%)      

++++:  2,045 <= |z| (p: 0-2%)       
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Sűrűsödéspont-elemzés: a sok szomszéddal rendelkező személyek azonosítása  

         

A beolvasott összes eset száma:   149      

         

ALAPSTATISZTIKÁK        

Index Változó        Súly Esetek Átlag Szórás Min Max  

5 Rses_sum         1 149 17,87 4,216 6 25  

6 Npi40_su         1 149 16,74 6,308 3 33  

         

Az összes kiválasztott változóra érvényes adattal rendelkező esetek száma: N = 149 

A sűrűsödéspont (dense point) elemzésben csak ezek az esetek vesznek részt.  

Az alkalmazott távolságmérték: Átlagos négyzetes eltérés gyöke   

Az elemzés során a változókat standardizáljuk.     

Két sűrűsödéspontot összevonunk, ha távolságuk kisebb, mint 0,05   

Valamely eset szomszédságába való tartozás köszöbe: 0,50    
 

A sűrűsödéspontok kezdeti száma: 14         

A sűrűsödéspontok száma az összevonások után: 11       

            

A VÉGSŐ SŰRŰSÖDÉSPONTOK PÁRONKÉNTI TÁVOLSÁGAI       

 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 DP9 DP10  

DP1 0 0,11 0,17 0,2 0,2 0,28 0,45 0,47 0,5 0,52  

DP2 0,11 0 0,2 0,28 0,28 0,38 0,34 0,4 0,52 0,5  

DP3 0,17 0,2 0 0,11 0,35 0,4 0,48 0,61 0,34 0,68  

DP4 0,2 0,28 0,11 0 0,34 0,35 0,59 0,67 0,35 0,71  

DP5 0,2 0,28 0,35 0,34 0 0,11 0,59 0,48 0,68 0,4  

DP6 0,28 0,38 0,4 0,35 0,11 0 0,69 0,59 0,71 0,47  

DP7 0,45 0,34 0,48 0,59 0,59 0,69 0 0,35 0,67 0,61  

DP8 0,47 0,4 0,61 0,67 0,48 0,59 0,35 0 0,9 0,28  

DP9 0,5 0,52 0,34 0,35 0,68 0,71 0,67 0,9 0 1,01  

DP10 0,52 0,5 0,68 0,71 0,4 0,47 0,61 0,28 1,01 0  

DP11 0,59 0,48 0,65 0,75 0,67 0,78 0,2 0,28 0,87 0,56  

            

 DP11           

DP1 0,59           

DP2 0,48           

DP3 0,65           

DP4 0,75           

DP5 0,67           

DP6 0,78           

DP7 0,2           

DP8 0,28           

DP9 0,87           

DP10 0,56           

DP11 0           
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A KÖZÖS SZOMSZÉDOK SZÁMA A KÜLÖNBÖZŐ SŰRŰSÖDÉSPONT PÁROKRA     

 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 DP9 DP10  

DP1 30 25 25 24 23 21 13 13 9 12  

DP2 25 28 21 19 20 18 16 16 7 13  

DP3 25 21 27 25 19 18 11 11 11 8  

DP4 24 19 25 27 19 19 9 9 12 7  

DP5 23 20 19 19 27 25 10 12 4 13  

DP6 21 18 18 19 25 27 8 10 4 11  

DP7 13 16 11 9 10 8 25 16 2 8  

DP8 13 16 11 9 12 10 16 25 0 14  

DP9 9 7 11 12 4 4 2 0 25 0  

DP10 12 13 8 7 13 11 8 14 0 25  

DP11 10 13 8 6 8 6 20 18 0 8  

            

 DP11           

DP1 10           

DP2 13           

DP3 8           

DP4 6           

DP5 8           

DP6 6           

DP7 20           

DP8 18           

DP9 0           

DP10 8           

DP11 26           

            

A SŰRŰSÖDÉSPONTOK STANDARDIZÁLT VÁLTOZÓÉRTÉKEI       

Index Rses_sum Npi40_su          

DP1 0,03 -0,28          

DP2 0,03 -0,12          

DP3 0,27 -0,28          

DP4 0,27 -0,43          

DP5 -0,21 -0,43          

DP6 -0,21 -0,59          

DP7 0,03 0,36          

DP8 -0,44 0,2          

DP9 0,74 -0,28          

DP10 -0,68 -0,12          

DP11 -0,21 0,52          

            

KONTROLL KLASZTERVÁLTOZÓ = Clus         
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A SZOMSZÉDSÁGOK KLASZTEREKKEL KÖZÖS RÉSZEI (%) 

 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 szomszédok     

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____      

DP9 64 28 0 8 0 25      

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____      

DP6 0 78 4 0 19 27      

DP5 0 70 4 0 26 27      

DP1 7 63 0 0 30 30      

DP4 19 63 0 0 19 27      

DP3 15 59 0 0 26 27      

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____      

DP11 0 4 0 0 96 26      

DP7 4 12 0 8 76 25      

DP8 0 16 12 0 72 25      

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____      

DP2 7 50 0 0 43 28      

DP10 0 24 40 0 36 25      

            

A VEZETŐ SŰRŰSÖDÉSPONTOK STANDARDIZÁLT VÁLTOZÓÉRTÉKEI      

DPindex CLindex Max% Szomsz. Rses_sum Npi40_su Mintázat      

_____ _____ _____ _____ _____ _____       

DP9 1 64 25 0,74 -0,28 M/.      

_____ _____ _____ _____ _____ _____       

DP6 2 78 27 -0,21 -0,59 ./(A)      

DP5 2 70 27 -0,21 -0,43 ./.      

DP1 2 63 30 0,03 -0,28 ./.      

DP4 2 63 27 0,27 -0,43 ./.      

DP3 2 59 27 0,27 -0,28 ./.      

_____ _____ _____ _____ _____ _____       

DP11 5 96 26 -0,21 0,52 ./(M)      

DP7 5 76 25 0,03 0,36 ./.      

DP8 5 72 25 -0,44 0,2 (A)/.      

A mintázatra vonatkozó jelölések:         

A: alacsony standard érték          

M: magas standard érték          

Egyszerű kiírás:  0,675 <= |z| <= 1,000  (p: 16-25%)        

( ):  0,44 <= |z| <= 0,674  (p: 25-33%)         

+:  1,001 <= |z| <= 1,404  (p: 8-16%)         

++:  1,405 <= |z| <= 1,644  (p: 5-8%)         

+++:  1,645 <= |z| <= 2,044  (p: 2-5%)         

++++:  2,045 <= |z| (p: 0-2%)          
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Sűrűsödéspont-elemzés: a sok szomszéddal rendelkező személyek azonosítása 

        

A beolvasott összes eset száma:   149     

        

ALAPSTATISZTIKÁK       

Index Változó        Súly Esetek Átlag Szórás Min Max 

5 Rses_sum         1 149 17,87 4,216 6 25 

12 Mcns_sum         1 149 65,47 14,76 36 104 

        

Az összes kiválasztott változóra érvényes adattal rendelkező esetek száma: N = 149 

A sűrűsödéspont (dense point) elemzésben csak ezek az esetek vesznek részt. 

Az alkalmazott távolságmérték: Átlagos négyzetes eltérés gyöke  

Az elemzés során a változókat standardizáljuk.    

Két sűrűsödéspontot összevonunk, ha távolságuk kisebb, mint 0,05  

Valamely eset szomszédságába való tartozás köszöbe: 0,50   

 

 

A sűrűsödéspontok kezdeti száma: 12     

A sűrűsödéspontok száma az összevonások után: 7    

        

A VÉGSŐ SŰRŰSÖDÉSPONTOK PÁRONKÉNTI TÁVOLSÁGAI   

 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 

DP1 0 0,19 0,19 0,19 0,35 0,39 0,47 

DP2 0,19 0 0,38 0,33 0,35 0,51 0,62 

DP3 0,19 0,38 0 0,19 0,44 0,34 0,36 

DP4 0,19 0,33 0,19 0 0,54 0,19 0,29 

DP5 0,35 0,35 0,44 0,54 0 0,73 0,8 

DP6 0,39 0,51 0,34 0,19 0,73 0 0,14 

DP7 0,47 0,62 0,36 0,29 0,8 0,14 0 

        

A KÖZÖS SZOMSZÉDOK SZÁMA A KÜLÖNBÖZŐ SŰRŰSÖDÉSPONT PÁROKRA 

 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 

DP1 34 26 29 24 20 17 15 

DP2 26 33 21 16 21 10 8 

DP3 29 21 33 26 16 20 19 

DP4 24 16 26 33 10 26 22 

DP5 20 21 16 10 32 3 2 

DP6 17 10 20 26 3 32 27 

DP7 15 8 19 22 2 27 32 

        

A SŰRŰSÖDÉSPONTOK STANDARDIZÁLT VÁLTOZÓÉRTÉKEI   

Index Rses_sum Mcns_sum     

DP1 0,27 -0,44      

DP2 0,27 -0,71      

DP3 0,27 -0,17      
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DP4 0,03 -0,3      

DP5 0,74 -0,57      

DP6 -0,21 -0,17      

DP7 -0,21 0,04      

        

KONTROLL KLASZTERVÁLTOZÓ = Clus     

        

A SZOMSZÉDSÁGOK KLASZTEREKKEL KÖZÖS RÉSZEI (%)   

 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 szomszédok 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

DP7 0 53 0 34 12 32  

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

DP2 3 0 0 97 0 33  

DP1 0 9 0 88 3 34  

DP3 0 18 0 76 6 33  

DP4 0 27 0 67 6 33  

DP5 34 0 0 66 0 32  

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

DP6 0 47 0 47 6 32  

        

A VEZETŐ SŰRŰSÖDÉSPONTOK STANDARDIZÁLT VÁLTOZÓÉRTÉKEI  

DPindex CLindex Max% Szomsz. Rses_sum Mcns_sum Mintázat  

_____ _____ _____ _____ _____ _____   

DP7 2 53 32 -0,21 0,04 ./.  

_____ _____ _____ _____ _____ _____   

DP2 4 97 33 0,27 -0,71 ./A  

DP1 4 88 34 0,27 -0,44 ./(A)  

DP3 4 76 33 0,27 -0,17 ./.  

DP4 4 67 33 0,03 -0,3 ./.  

DP5 4 66 32 0,74 -0,57 M/(A)  

A mintázatra vonatkozó jelölések:     

A: alacsony standard érték      

M: magas standard érték      

Egyszerű kiírás:  0,675 <= |z| <= 1,000  (p: 16-25%)    

( ):  0,44 <= |z| <= 0,674  (p: 25-33%)     

+:  1,001 <= |z| <= 1,404  (p: 8-16%)     

++:  1,405 <= |z| <= 1,644  (p: 5-8%)     

+++:  1,645 <= |z| <= 2,044  (p: 2-5%)     

++++:  2,045 <= |z| (p: 0-2%)      
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5. számú melléklet: a 5-6. hipotézis statisztikai adatai 

 

Hierarchikus klaszteranalízis       

         

A beolvasott összes eset száma:   149      

         

A hierarchikus klaszterelemzés során a klaszteregyesítés módszere: Ward-féle eljárás 

Az alkalmazott távolságmérték: Átlagos négyzetes eltérés    

Az összes kiválasztott változóra érvényes adattal rendelkező esetek száma: N = 149 

A jelen elemzésben csak ezek az esetek vesznek részt.    

Az elemzés során a változókat standardizáljuk.     
 

 

KLASZTERSTATISZTIKÁK 5 KLASZTERRE      

         

Klaszter1 Klaszterkód: 1 Elemszám: 48 Homogenitási együttható: 0,69 

Változó:  Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak      

Átlag:  12,46 61,98 7,687      

Szórás:  4,964 7,7 3,378      

Min:  3 47 1      

Max:  23 79 15      

         

Klaszter2 Klaszterkód: 8 Elemszám: 42 Homogenitási együttható: 0,58 

Változó:  Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak      

Átlag:  19,55 71,6 12,98      

Szórás:  4,413 7,457 3,265      

Min:  12 54 7      

Max:  30 86 21      

         

Klaszter3 Klaszterkód: 67 Elemszám: 28 Homogenitási együttható: 0,64 

Változó:  Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak      

Átlag:  12,64 88,07 17,64      

Szórás:  3,38 8,593 4,968      

Min:  5 72 9      

Max:  19 110 30      

         

Klaszter4 Klaszterkód: 85 Elemszám: 26 Homogenitási együttható: 0,65 

Változó:  Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak      

Átlag:  23,54 89,12 21,73      

Szórás:  3,478 9,219 4,601      

Min:  18 78 14      

Max:  33 107 32      

         

Klaszter5 Klaszterkód: 136 Elemszám: 5 Homogenitási együttható: 2,45 

Változó:  Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak      

Átlag:  21,8 117,2 39,4      

Szórás:  8,815 15,79 6,841      
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Min:  13 97 34      

Max:  32 140 51      

         

A homogenitási együttható a klaszterbeli páronkénti távolságok átlaga.   

         

Silhouette mutató: SC = 0,565       

         

NEM STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK      

Klaszter Elemszám Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak     

1 48 12,46 61,98 7,687     

2 42 19,55 71,6 12,98     

3 28 12,64 88,07 17,64     

4 26 23,54 89,12 21,73     

5 5 21,8 117,2 39,4     

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK       

Klaszter Elemszám Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak     

1 48 -0,68 -0,89 -0,86     

2 42 0,45 -0,29 -0,2     

3 28 -0,65 0,75 0,39     

4 26 1,08 0,81 0,9     

5 5 0,8 2,58 3,11     

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK MINTÁZATA (M = Magas, A = Alacsony)   

Klaszter Elemszám Homog. Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak    

1 48 0,69 A A A    

2 42 0,58 (M) . .    

3 28 0,64 (A) M .    

4 26 0,65 M+ M M    

5 5 2,45 M M++++ M++++    

         

Jelölések:        

Egyszerű kiírás:  0,675 <= |z| <= 1,000  (p: 16-25%)     

( ):  0,44 <= |z| <= 0,674  (p: 25-33%)      

+:  1,001 <= |z| <= 1,404  (p: 8-16%)      

++:  1,405 <= |z| <= 1,644  (p: 5-8%)      

+++:  1,645 <= |z| <= 2,044  (p: 2-5%)      

++++:  2,045 <= |z| (p: 0-2%)       

         
Total ESS = 
444,00 

  Aktuális ESS = 
149,58 Megmagy.ESS% = 66,31     

         

____________________________________________     

RELOKÁCIÓ: K-központú klaszteranalízis 5 klaszterrel    
Teljes ESS = 
444,00 

Aktuális ESS = 
149,58 Megmagyarázott ESS% = 66,31     
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Iterációs Áttett    Megmagy Pontbiszeriális 

sorszám esetek  ESS  ESS%  együttható 

 i=1 20  136,39  69,28  0,336  

 i=2 11  133,74  69,88  0,334  

 i=3 10  131,17  70,46  0,334  

 i=4 0  131,17  70,46  0,334  

         

__________________________________________     

VÉGSŐ KLASZTERSTATISZTIKÁK 5 KLASZTERRE     

         

KLASZTER 1 Elemszám: 38 Homogenitási együttható: 0,49  

Változó:  Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak      

Átlag:  11,26 61,03 7,553      

Szórás:  3,761 7,5 3,134      

Min:  3 47 2      

Max:  17 76 15      

         

KLASZTER 2 Elemszám: 44 Homogenitási együttható: 0,56  

Változó:  Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak      

Átlag:  21,02 70,05 12,32      

Szórás:  3,372 8,452 4,203      

Min:  16 54 1      

Max:  30 86 21      

         

KLASZTER 3 Elemszám: 35 Homogenitási együttható: 0,54  

Változó:  Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak      

Átlag:  12,14 82,8 14,77      

Szórás:  3,291 9,048 3,679      

Min:  5 69 9      

Max:  19 110 22      

         

KLASZTER 4 Elemszám: 28 Homogenitási együttható: 0,78  

Változó:  Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak      

Átlag:  22,82 91,54 23,61      

Szórás:  4,635 8,686 4,549      

Min:  14 78 14      

Max:  33 107 34      

         

KLASZTER 5 Elemszám: 4 Homogenitási együttható: 1,96  

Változó:  Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak      

Átlag:  19,25 122,25 40,75      

Szórás:  7,762 12,74 7,089      

Min:  13 113 36      

Max:  29 140 51      

         

A homogenitási együttható a klaszterbeli páronkénti távolságok átlaga.   
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Silhouette mutató: SC = 0,657       

         

NEM STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK      

Klaszter Elemszám Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak     

1 38 11,26 61,03 7,553     

2 44 21,02 70,05 12,32     

3 35 12,14 82,8 14,77     

4 28 22,82 91,54 23,61     

5 4 19,25 122,25 40,75     

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK       

Klaszter Elemszám Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak     

1 38 -0,87 -0,95 -0,88     

2 44 0,68 -0,39 -0,28     

3 35 -0,73 0,42 0,03     

4 28 0,96 0,97 1,13     

5 4 0,4 2,9 3,28     

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK MINTÁZATA (M = Magas, A = Alacsony)   

Klaszter Elemszám Homog. Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak    

1 38 0,49 A A A    

2 44 0,56 M . .    

3 35 0,54 A . .    

4 28 0,78 M M M+    

5 4 1,96 . M++++ M++++    

         

Jelölések:        

Egyszerű kiírás:  0,675 <= |z| <= 1,000  (p: 16-25%)     

( ):  0,44 <= |z| <= 0,674  (p: 25-33%)      

+:  1,001 <= |z| <= 1,404  (p: 8-16%)      

++:  1,405 <= |z| <= 1,644  (p: 5-8%)      

+++:  1,645 <= |z| <= 2,044  (p: 2-5%)      

++++:  2,045 <= |z| (p: 0-2%)       
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Sűrűsödéspont-elemzés: a sok szomszéddal rendelkező személyek azonosítása 

        

A beolvasott összes eset száma:   149     

        

ALAPSTATISZTIKÁK       

Index Változó        Súly Esetek Átlag Szórás Min Max 

6 Npi40_su         1 149 16,74 6,308 3 33 

13 Mach_sum         1 149 76,18 15,91 47 140 

14 Lsrp_fak         1 149 14,56 7,977 1 51 

        

Az összes kiválasztott változóra érvényes adattal rendelkező esetek száma: N = 149 

A sűrűsödéspont (dense point) elemzésben csak ezek az esetek vesznek részt. 

Az alkalmazott távolságmérték: Átlagos négyzetes eltérés gyöke  

Az elemzés során a változókat standardizáljuk.    

Két sűrűsödéspontot összevonunk, ha távolságuk kisebb, mint 0,05  

Valamely eset szomszédságába való tartozás köszöbe: 0,50   

 

 

A sűrűsödéspontok kezdeti száma: 14            

A sűrűsödéspontok száma az összevonások után: 14          
 
A SŰRŰSÖDÉSPONTOK STANDARDIZÁLT VÁLTOZÓÉRTÉKEI          

Index Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak            

DP1 0,04 -0,07 -0,2            

DP2 0,04 -0,26 -0,07            

DP3 0,2 0,18 -0,2            

DP4 -0,12 -0,39 -0,07            

DP5 -0,28 -0,14 0,05            

DP6 -0,28 0,05 -0,45            

DP7 -0,43 0,05 -0,32            

DP8 -0,43 -0,26 -0,2            

DP9 0,04 -0,33 -0,82            

DP10 -0,12 -0,83 -0,2            

DP11 -0,59 -0,33 -0,57            

DP12 -0,12 -0,83 -0,57            

DP13 -0,59 -0,77 -0,82            

DP14 -0,28 -1,08 -0,82            

               

KONTROLL KLASZTERVÁLTOZÓ = Clus            

               

 

A SZOMSZÉDSÁGOK KLASZTEREKKEL KÖZÖS RÉSZEI (%)          

 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 szomszédok        

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____         

DP13 86 7 7 0 0 28         

DP14 81 19 0 0 0 26         
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DP12 58 38 4 0 0 26         

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____         

DP3 0 68 32 0 0 25         

DP2 10 66 24 0 0 29         

DP1 6 65 29 0 0 31         

DP4 11 59 30 0 0 27         

DP9 25 54 21 0 0 28         

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____         

DP7 7 25 68 0 0 28         

DP5 8 32 60 0 0 25         

DP8 14 34 52 0 0 29         

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____         

DP6 8 42 50 0 0 26         

DP10 36 48 16 0 0 25         

DP11 43 21 36 0 0 28         

               

A VEZETŐ SŰRŰSÖDÉSPONTOK STANDARDIZÁLT VÁLTOZÓÉRTÉKEI         

DPindex CLindex Max% Szomsz. Npi40_su Mach_sum Lsrp_fak Mintázat        

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____         

DP13 1 86 28 -0,59 -0,77 -0,82 (A)/A/A        

DP14 1 81 26 -0,28 -1,08 -0,82 ./A+/A        

DP12 1 58 26 -0,12 -0,83 -0,57 ./A/(A)        

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____         

DP3 2 68 25 0,2 0,18 -0,2 ././.        

DP2 2 66 29 0,04 -0,26 -0,07 ././.        

DP1 2 65 31 0,04 -0,07 -0,2 ././.        

DP4 2 59 27 -0,12 -0,39 -0,07 ././.        

DP9 2 54 28 0,04 -0,33 -0,82 ././A        

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____         

DP7 3 68 28 -0,43 0,05 -0,32 ././.        

DP5 3 60 25 -0,28 -0,14 0,05 ././.        

DP8 3 52 29 -0,43 -0,26 -0,2 ././.        

A mintázatra vonatkozó jelölések:            

A: alacsony standard érték             

M: magas standard érték             

Egyszerű kiírás:  0,675 <= |z| <= 1,000  (p: 16-25%)           

( ):  0,44 <= |z| <= 0,674  (p: 25-33%)            

+:  1,001 <= |z| <= 1,404  (p: 8-16%)            

++:  1,405 <= |z| <= 1,644  (p: 5-8%)            

+++:  1,645 <= |z| <= 2,044  (p: 2-5%)            

++++:  2,045 <= |z| (p: 0-2%)             
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Hierarchikus klaszteranalízis       
 

A hierarchikus klaszterelemzés során a klaszteregyesítés módszere: Ward-féle eljárás 

Az alkalmazott távolságmérték: Átlagos négyzetes eltérés    

Az összes kiválasztott változóra érvényes adattal rendelkező esetek száma: N = 146 

A jelen elemzésben csak ezek az esetek vesznek részt.    

Az elemzés során a változókat standardizáljuk.     

         

ALAPSTATISZTIKÁK a komplett esetekre      

Index Változó       Súly Átlag Szórás Min Max   

12 Mcns_sum         1 64,84 14,21 36 104   

13 Mach_sum         1 75,65 15,1 47 123   

15 Lsrp_f_1         1 9,801 3,772 2 20   
 

KLASZTERSTATISZTIKÁK 5 KLASZTERRE      

         

Klaszter1 Klaszterkód: 1 Elemszám: 37 Homogenitási együttható: 0,72 

Változó:  Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1      

Átlag:  52,14 59,41 7,216      

Szórás:  7,185 5,876 3,083      

Min:  36 47 2      

Max:  65 69 15      

         

Klaszter2 Klaszterkód: 5 Elemszám: 30 Homogenitási együttható: 0,64 

Változó:  Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1      

Átlag:  70,47 67,77 8,6      

Szórás:  8,881 7,021 2,222      

Min:  59 52 3      

Max:  96 79 12      

         

Klaszter3 Klaszterkód: 50 Elemszám: 21 Homogenitási együttható: 0,62 

Változó:  Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1      

Átlag:  65,19 77,67 14,62      

Szórás:  9,776 5,756 2,085      

Min:  49 68 12      

Max:  81 87 20      

         

Klaszter4 Klaszterkód: 67 Elemszám: 39 Homogenitási együttható: 1,20 

Változó:  Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1      

Átlag:  78,77 92,36 11,9      

Szórás:  11,25 11,67 2,854      

Min:  54 72 6      

Max:  104 123 17      

         

Klaszter5 Klaszterkód: 71 Elemszám: 19 Homogenitási együttható: 0,50 
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Változó:  Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1      

Átlag:  51,68 83,21 7,105      

Szórás:  5,963 6,933 2,283      

Min:  41 74 2      

Max:  61 101 11      

         

A homogenitási együttható a klaszterbeli páronkénti távolságok átlaga.   

         

Silhouette mutató: SC = 0,553       

         

NEM STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK      

Klaszter Elemszám Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1     

1 37 52,14 59,41 7,216     

2 30 70,47 67,77 8,6     

3 21 65,19 77,67 14,62     

4 39 78,77 92,36 11,9     

5 19 51,68 83,21 7,105     

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK       

Klaszter Elemszám Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1     

1 37 -0,89 -1,08 -0,69     

2 30 0,4 -0,52 -0,32     

3 21 0,02 0,13 1,28     

4 39 0,98 1,11 0,56     

5 19 -0,93 0,5 -0,71     

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK MINTÁZATA (M = Magas, A = Alacsony)   

Klaszter Elemszám Homog. Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1    

1 37 0,72 A A+ A    

2 30 0,64 . (A) .    

3 21 0,62 . . M+    

4 39 1,2 M M+ (M)    

5 19 0,5 A (M) A    

         

Jelölések:        

Egyszerű kiírás:  0,675 <= |z| <= 1,000  (p: 16-25%)     

( ):  0,44 <= |z| <= 0,674  (p: 25-33%)      

+:  1,001 <= |z| <= 1,404  (p: 8-16%)      

++:  1,405 <= |z| <= 1,644  (p: 5-8%)      

+++:  1,645 <= |z| <= 2,044  (p: 2-5%)      

++++:  2,045 <= |z| (p: 0-2%)       

         
Total ESS = 
435,00 

  Aktuális ESS = 
166,67 Megmagy.ESS% = 61,69     

         

____________________________________________     



 101 

RELOKÁCIÓ: K-központú klaszteranalízis 5 klaszterrel    
Teljes ESS = 
435,00 

Aktuális ESS = 
166,67 Megmagyarázott ESS% = 61,69     

         

Iterációs Áttett    Megmagy Pontbiszeriális 

sorszám esetek  ESS  ESS%  együttható 

 i=1 18  155,64  64,22  0,357  

 i=2 4  154,02  64,59  0,362  

 i=3 3  153,72  64,66  0,363  

 i=4 0  153,72  64,66  0,363  

         

__________________________________________     

VÉGSŐ KLASZTERSTATISZTIKÁK 5 KLASZTERRE     

         

KLASZTER 1 Elemszám: 34 Homogenitási együttható: 0,59  

Változó:  Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1      

Átlag:  51,24 59,21 6,912      

Szórás:  6,742 5,943 2,667      

Min:  36 47 2      

Max:  64 69 11      

         

KLASZTER 2 Elemszám: 34 Homogenitási együttható: 0,65  

Változó:  Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1      

Átlag:  70,59 68,82 8,618      

Szórás:  8,457 7,445 2,296      

Min:  59 52 3      

Max:  96 82 12      

         

KLASZTER 3 Elemszám: 29 Homogenitási együttható: 0,67  

Változó:  Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1      

Átlag:  65,72 78 14      

Szórás:  8,68 8,46 2,121      

Min:  49 58 11      

Max:  81 95 20      

         

KLASZTER 4 Elemszám: 24 Homogenitási együttható: 1,02  

Változó:  Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1      

Átlag:  85,29 93,33 12,96      

Szórás:  8,64 11,58 2,836      

Min:  68 72 7      

Max:  104 123 17      

         

KLASZTER 5 Elemszám: 25 Homogenitási együttható: 0,82  

Változó:  Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1      

Átlag:  54,84 87,6 7,44      

Szórás:  8,229 11,11 2,256      
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Min:  41 74 2      

Max:  73 113 12      

         

A homogenitási együttható a klaszterbeli páronkénti távolságok átlaga.   

         

Silhouette mutató: SC = 0,608       

         

NEM STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK      

Klaszter Elemszám Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1     

1 34 51,24 59,21 6,912     

2 34 70,59 68,82 8,618     

3 29 65,72 78 14     

4 24 85,29 93,33 12,96     

5 25 54,84 87,6 7,44     

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK       

Klaszter Elemszám Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1     

1 34 -0,96 -1,09 -0,77     

2 34 0,4 -0,45 -0,31     

3 29 0,06 0,16 1,11     

4 24 1,44 1,17 0,84     

5 25 -0,7 0,79 -0,63     

         

STANDARDIZÁLT ÁTLAGOK MINTÁZATA (M = Magas, A = Alacsony)   

Klaszter Elemszám Homog. Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1    

1 34 0,59 A A+ A    

2 34 0,65 . (A) .    

3 29 0,67 . . M+    

4 24 1,02 M++ M+ M    

5 25 0,82 A M (A)    

         

Jelölések:        

Egyszerű kiírás:  0,675 <= |z| <= 1,000  (p: 16-25%)     

( ):  0,44 <= |z| <= 0,674  (p: 25-33%)      

+:  1,001 <= |z| <= 1,404  (p: 8-16%)      

++:  1,405 <= |z| <= 1,644  (p: 5-8%)      

+++:  1,645 <= |z| <= 2,044  (p: 2-5%)      

++++:  2,045 <= |z| (p: 0-2%)       
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Sűrűsödéspont-elemzés: a sok szomszéddal rendelkező személyek azonosítása 

        

A beolvasott összes eset száma:   149     

        

ALAPSTATISZTIKÁK       

Index Változó        Súly Esetek Átlag Szórás Min Max 

12 Mcns_sum         1 149 65,47 14,76 36 104 

13 Mach_sum         1 149 76,18 15,91 47 140 

15 Lsrp_f_1         1 149 10,02 4,051 2 24 

        

Az összes kiválasztott változóra érvényes adattal rendelkező esetek száma: N = 149 

A sűrűsödéspont (dense point) elemzésben csak ezek az esetek vesznek részt. 

Az alkalmazott távolságmérték: Átlagos négyzetes eltérés gyöke  

Az elemzés során a változókat standardizáljuk.    

Két sűrűsödéspontot összevonunk, ha távolságuk kisebb, mint 0,05  

Valamely eset szomszédságába való tartozás köszöbe: 0,50   

 

A SŰRŰSÖDÉSPONTOK STANDARDIZÁLT VÁLTOZÓÉRTÉKEI   

Index Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1     

DP1 -0,3 -0,45 -0,75     

DP2 -0,24 -0,14 -0,75     

DP3 -0,24 -0,51 -0,25     

DP4 -0,44 -0,58 -0,25     

DP5 -0,37 -0,26 -0,25     

DP6 -0,17 -0,7 -0,25     

DP7 -0,17 0,05 -0,5     

DP8 -0,71 -0,83 -0,25     

DP9 0,04 0,18 -0,5     

DP10 0,24 -0,26 -0,25     

DP11 -0,84 -1,02 -0,75     

DP12 -0,91 -0,89 -0,5     

DP13 0,1 -0,51 0     

        

KONTROLL KLASZTERVÁLTOZÓ = Clus     

        

A SZOMSZÉDSÁGOK KLASZTEREKKEL KÖZÖS RÉSZEI (%)   

 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 szomszédok 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

DP11 91 9 0 0 0 23  

DP12 78 22 0 0 0 23  

DP8 72 28 0 0 0 25  

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

DP10 0 92 8 0 0 25  

DP13 4 83 13 0 0 23  

DP3 23 73 0 0 4 26  
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DP5 19 67 4 0 11 27  

DP7 0 65 0 0 35 26  

DP9 0 64 4 0 32 25  

DP6 36 64 0 0 0 25  

DP2 0 63 0 0 37 27  

DP1 23 55 0 0 23 31  

DP4 41 52 0 0 7 27  

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

        

A VEZETŐ SŰRŰSÖDÉSPONTOK STANDARDIZÁLT VÁLTOZÓÉRTÉKEI  

DPindex CLindex Max% Szomsz. Mcns_sum Mach_sum Lsrp_f_1 Mintázat 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

DP11 1 91 23 -0,84 -1,02 -0,75 A/A+/A 

DP12 1 78 23 -0,91 -0,89 -0,5 A/A/(A) 

DP8 1 72 25 -0,71 -0,83 -0,25 A/A/. 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

DP10 2 92 25 0,24 -0,26 -0,25 ././. 

DP13 2 83 23 0,1 -0,51 0 ./(A)/. 

DP3 2 73 26 -0,24 -0,51 -0,25 ./(A)/. 

DP5 2 67 27 -0,37 -0,26 -0,25 ././. 

DP7 2 65 26 -0,17 0,05 -0,5 ././(A) 

DP9 2 64 25 0,04 0,18 -0,5 ././(A) 

DP6 2 64 25 -0,17 -0,7 -0,25 ./A/. 

DP2 2 63 27 -0,24 -0,14 -0,75 ././A 

DP1 2 55 31 -0,3 -0,45 -0,75 ./(A)/A 

DP4 2 52 27 -0,44 -0,58 -0,25 (A)/(A)/. 

A mintázatra vonatkozó jelölések:     

A: alacsony standard érték      

M: magas standard érték      

Egyszerű kiírás:  0,675 <= |z| <= 1,000  (p: 16-25%)    

( ):  0,44 <= |z| <= 0,674  (p: 25-33%)     

+:  1,001 <= |z| <= 1,404  (p: 8-16%)     

++:  1,405 <= |z| <= 1,644  (p: 5-8%)     

+++:  1,645 <= |z| <= 2,044  (p: 2-5%)     

++++:  2,045 <= |z| (p: 0-2%)      
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6. számú melléklet: a 7-8. hipotézis statisztikai adatai 
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ANOVA 

ECR_SZORONG 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 17600,941 3 5866,980 22,257 ,000 

Within Groups 38222,388 145 263,603   

Total 55823,329 148    
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