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EREDETISÉGNYILATKOZAT

Alulírott

, az ELTE PPK

[név]

[szak]

hallgatója

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a(z)
[cím]

című szakdolgozat/diplomamunka saját, önálló szellemi

munkám , az abban hivatkozott, nyomtatott és elektronikus szakirodalom felhasználása a
szerzői jogok általános szabályinak megfelelően történt.
Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat/diplomamunka esetén plágiumnak számít:

 a szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül;
 a tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül;
 más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése.
Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy
plágium esetén szakdolgozatom/diplomamunkám visszautasításra kerül, és ilyen esetben
fegyelmi eljárás indítható.

Budapest, 201... ............................................

........................................................................
aláírás

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnék köszönetet mondani elsősorban konzulensemnek és tanáromnak,
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BEVEZETÉS
Előszó
A parapszichológia, mint a pszichológia önálló, kutatási ága az eddig elért
eredményeivel együtt ma is tudományos viták kereszttüzében áll. Történik ez dacára
mindannak, hogy az első tudományos igénnyel lefolytatott parapszichológiai vizsgálatok a
múlt század harmincas éveiből valók (Rhine, 1934). Meglehet, ezeket a korai vizsgálatokat
később módszertanilag komoly és megalapozott bírálatok érték (Pratt és mtsai, 1940, id. Irwin
és Watt, 2007), maga a tény, hogy elindultak az első ilyen vizsgálatok azt mutatja, hogy a
megmagyarázhatatlan pszichés jelenségek korai, spiritisztákra és szeánszokra kiterjedő
vizsgálatai jól érzékelhetően elmozdultak egy olyan kutatási paradigma irányába, amelyben a
vizsgálatok kontrollált, laboratóriumi körülmények között, replikálható mérésekként zajlottak.
Ebből látszik, hogy a parapszichológiai jelenségek tudományos igényességű vizsgálata több
mint 80 évre tekint vissza, és ennyiben nem marad el nagyon a hagyományos, vagy
„mainstream” pszichológia tudományos vizsgálódásainak kezdeteitől. Ez az időszak
voltaképpen a behaviourizmus időszaka, amely a pszichológiában is egy váltást jelentett a –
jóllehet laborban végzett, ámde nagyrészt introspekciókon alapuló – szubjektív élményből
kiinduló

hozzáálláshoz

képest

egy

objektívebb,

pusztán

a

viselkedés

empirikus

megfigyelésére támaszkodó irányzat felé. Vagyis nem túl jelentős késéssel a tudományos
parapszichológia szinte a kezdetek óta együtt létezett a hagyományos pszichológiával. Ezt
mutatja a fogalom maga is: a görög „para-” előtag egyik jelentése: ”mellett” (Bakos, 1986).

A parapszichológia státusza
A brit Society for Psychical Research (SPR, kb. „Társaság a Pszichikus Kutatásokért”)
nevű intézményt 1882-ben alapították Londonban azzal a céllal, hogy szervezeti hátteret
biztosítsanak olyan kutatóknak és tudósoknak, akik tudományos kutatásokat kívánni folytatni
a paranormális jelenségek területén. Folyóiratuk Journal of the Society for Psychical Research
névvel jelenik meg. Az USA-ban, az európai intézmény mintájára, 1885-ben jött létre hasonló
szervezet American Society for Psychical Research (ASPR) néven, az ő folyóiratuk a Journal
of the American Society for Psychical Research. E két intézmény a tágabban értelmezett
parapszichológiai jelenségek kutatásával foglalkozik, folyóirataikban megjelennek cikkek
halál-közeli élményekről, médiumokról, jelenéses beszámolókról, reinkarnációs kutatásokról
vagyis jóval spirituálisabb beállítottságúak, mint a fél századdal később, Rhine-ék által
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alapított Parapsychological Association. A PA-t 1957-ben Durhamban hozták létre azzal a
céllal, hogy „ előmozdítsa a tudományos parapszichológiát, terjessze a tudományterület
ismereteit, és integrálja kutatási eredményeit más tudományágak ismereteivel.”(„to advance
parapsychology as a science, to disseminate knowledge of the field, and to integrate the
findings

with

those

of

other

(http://www.parapsych.org/history_of_pa.html
http://www.parapsych.org/history_of_pa.html).

Az

branches
ő

of

folyóiratuk

a

science"
Journal

of

Parapsychology. A PA 1969 óta tagja az American Association for the Advancement of
Science (AAAS) nevű szervezetnek, mely az egyik legnagyobb tudományos közösségeket és
társaságokat magába foglaló nemzetközi szervezet.

A parapszichológia kutatásának tárgya és jelenségei
A tudományos parapszichológia

olyan tudományterület, mely az élőlény és

környezete közötti olyan kölcsönhatásokat vizsgálja, melyek nem magyarázhatók a jelenleg
ismert fizikai törvényszerűségekkel (Vassy, 1989, 2006). A vizsgált jelenségek közé tartozik
például a telepátia , amely olyan információ átadásra utal két ember között, ami az ismert
érzékszervi csatornák használata nélkül történik. Ha az információszerzés közvetlenül a
fizikai környezetből történik (tehát egy másik ember nélkül), akkor a jelenséget clairvoyance nak hívják, vagy magyarosabban tisztánlátásnak. A prekogníció a jövőre vonatkozó, olyan
információ megszerzésére utal, amely a jelen információi között nem áll rendelkezésre és
azokból logikailag sem következtethető ki. Az előbbi három jelenséget összefoglalóan szokás
Extrasensory Perception-nek, röviden ESP -nek (Rhine, 1937), vagyis érzékszerveken kívüli
észlelésnek hívni. Miután pedig a telepátia és a clairvoyance jelenségek határai sokszor
összemosódnak, illetve nehezen szétválaszthatóak, az előbbi kettőre használatos még a
„general extrasensory perception” (GESP ) gyűjtőfogalom is. A pszichokinézis (PK) alatt azt
a jelenséget értjük, amikor valaki olyan változást tud előidézni egy fizikai rendszerben,
amelyet nem tudunk az ismert fizikai törvényszerűségekkel magyarázni. Mikro PK-ről
beszélünk, ha a változás magnitúdója relatív kicsi (például mérhető, de emberi érzékekkel
nem észlelhető hatások előidézése fizikai rendszereken: atomon, molekulán, vörösvértesteken
stb.), és makro PK-ról beszélünk, ha az előidézett változás szabad szemmel is érzékelhető
(például kanálhajlítás, vagy Poltergeist-jelenség, ami tárgyak

megmagyarázhatatlan

megmozdulása vagy elmozdulása). Legalább néhány jelenségről úgy tűnik, hogy általános
emberi képességről van szó, ami ugyanakkor igen gyenge, és a megnyilvánulásának
feltételeiről sem tudunk még eleget. A pszí kifejezés egy általánosan használt kifejezés, ami
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egyaránt utalhat a fenti képességünkre, vagy jelentheti ezeket a jelenségeket összefoglalóan.
Atkinson a következő meghatározást adja róla: „A pszi olyan információ- és energiaátadási
folyamatokra utal, amelyek jelenleg nem magyarázhatók a tudomány fogalmaival (azaz ismert
fizikai mechanizmusokkal). A pszi jelenségek a parapszichológia témái.” (Atkinson és mtsai,
2003, 190. old). Amikor azt mondjuk egy kísérletvezetőre, hogy pszí-elősegítő vagy pszígátló tulajdonságai vannak, akkor gondolhatunk a pszi által takart folyamatokra is, illetve az
emberek pszí-képességét kiváltó vagy gátló jelentést is tulajdoníthatunk a kifejezésnek.
Kapcsolódó fogalmak: Pszí-találatról (psi-hitting) beszélünk, ha úgy gondoljuk, hogy
egy kísérletben a véletlentől elvárt szintet szignifikánsan meghaladó találatokat a pszi
működése okozta, és nem a véletlen. Ennek analógiájára Pszí-hibázásr ól (psi-missing)
beszélünk, ha úgy gondoljuk, hogy egy kísérletben a véletlentől elvárt szintet szignifikánsan
alulmúló találatszámot a pszi működése okozta, és nem a véletlen. A céltárgy (target) az a
fizikai inger (kép, ábra, rajz, videó, dallam, tárgy stb.), amihez kapcsolódó információ
telepatikus kommunikációját mérni próbáljuk.
A következőkben egy rövid áttekintést szeretnénk adni a tudományterület módszertani
fejlődéséről csakúgy, mint a

különböző

technikákkal elért legfontosabb

kísérleti

eredményekről és azok kritikáiról.
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SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
A tudományos parapszichológiai kutatások kezdetei

– a Rhine -korszak

Az első, tudományosnak tekinthető parapszichológia vizsgálatokat JOSEPH BANKS
RHINE kezdte el az észak-karolinai Durham-ben lévő Duke Egyetemen 1930-as évek elején
(Brian, 1982). Noha, mint minden más tudományterületen, neki is voltak előhírnökei (Coover,
1917; Estabrooks, 1927; Jephson, 1928; idézi őket Irwin és Watt, 2007) mégis őt tekintik a
tudományos parapszichológia atyjának, mert ő alkalmazta először a tudományos vizsgálatok
módszertanát parapszichológiai jelenségekre.
Rhine módszere
A clairvoyance jelenség vizsgálatára – amely az érzékszerveken kívüli érzékelés egyik
formája – olyan kísérleti eljárást terveztek, amelyben az alanynak kártyákon található ábrákat
kellett kitalálni. A Rhine előtti időszakban mások már próbáltak ESP kísérleteket végezni a
francia kártya lapjaival (Thouless, 1972), de ezekkel kapcsolatban felmerültek bizonyos
problémák. Az első, hogy hajlamosak vagyunk – önkéntelenül vagy sem – preferenciát
kialakítani egyes kártyákra (például ász) így az a feltételezés, miszerint ESP információ
hiányában az várható, hogy az alanyok véletlenszerűen találgatnak, nem volt tartható. Gondot
jelentett továbbá az eredmények kiértékelése, nevezetesen az, hogy mit tekintsenek találatnak:
csak az lehet találat, ha az alany eltalálja a kártyalapnak mind a figuráját, mind az értékét
(ekkor a találati esélye 1/52), vagy az is elég, ha csak a figurát (úm. kőr, káró, pikk, treff ekkor a véletlen találati esély ¼ ), vagy esetleg már az is elég, ha csak a színét (ekkor pedig ½
a találati esély)? Ezeket a problémákat úgy oldották fel, hogy Rhine-nak egy Duke-beli
munkatársa, Karl Zener javasolt olyan ábrákat, melyekről jó eséllyel feltételezhető volt, hogy
érzelmileg semlegesek, ugyanakkor jól megkülönböztethető geometriai formákat ábrázolnak
(1. ábra). Az ötféle különböző ábra a következő volt: kör, csillag, négyzet, kereszt,
hullámvonalak – ezek lettek később a híres ESP-kártyák, vagy máshogyan Zener-kártyák.

1. ábra: A Zene r -kártyák, vagy isme rtebb nevükön ESP

-kártyák
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Egy tipikus kísérletben a kártyacsomag 25 lapból állt, mindegyik ábra ötször szerepelt
benne, és a kísérlet elején a kártyapaklit felkeverték, hogy a véletlen sorrendet biztosítsák.
Ezután a kísérletvezető megkérte az alanyt, hogy mondja meg, melyik ábra lehet az éppen
soron következő. A tipp rögzítésre került, a kísérletvezető végighaladt egyesével a paklin, és a
végén megszámolták a találatokat. (Az eljárás módszertani hiányosságaira később térünk ki,
most csupán az eljárást és annak kiértékelési módját szeretnénk bemutatni). A kiértékelés úgy
zajlott, hogy a kapott találatok számát összevetették a véletlentől várható találatok számával
(ami ebben az esetben 1/5), és ezután már meghatározható volt, hogy a találatok számában
adódó, a véletlen szintjétől való eltérés valójában milyen eséllyel volt a véletlen számlájára
írható. Miután a pakli 25 lapból állt, egy menet (angolul: run ) 25 darab próbából (vagy
angolul trial ) áll. Egy kísérlet persze több menetet is tartalmazhat.
Rhine első szignifikáns eredményei azokból a 1931 és 1932 közötti vizsgálatokból
származtak, melyekben clairvoyance feladatra felkért hallgatók a vizsgálatok összesített 800
próbájából 207 találatot értek el, szemben a véletlentől várható 160 helyett, aminek a véletlen
valószínűsége: p < 10-6 (Mauskopf és McVaugh, 1980, id. Vassy, 2010).

Rhine kritikái: módszertani megfontolások a korai választásos kísérletekkel
kapcsolatban
Szenzoros szivárgás
Az ESP kutatásában alapvető követelmény, hogy olyan kísérleti feltételeket
biztosítsunk, melyekkel kizárható a normál érzékszervi kommunikáció akármilyen típusa.
Rhine korai kísérletei (Rhine, 1934) nem elégítették ki mindig ezt a feltételt. Előfordult olyan
telepátia kísérlet, melyben az adó és a vevő egy helyiségben tartózkodott, s bár a vizualitást
egy ernyővel akadályozták – tehát a vevő nem látta a kártyákat – nem zárták ki az egyéb
(például a szuszogásból, sóhajokból, köhintésből leszűrhető) jelzések lehetőségét. Ideális
esetben, ezért, az adó és a vevő két, egymástól szenzorosan szigetelt helyiségben tartózkodik,
és a nagyon óvatos kísérleti elrendezésekben még arra is szoktak figyelni, hogy a két helyiség
lehetőleg ne osztozzon közös padlón, közös mennyezeten és közös szellőző rendszer se
jelenthessen kapcsolatot közöttük.
A kísérleti paraméterek előzetes rögzítése
Ezzel az elővigyázatossággal azt lehet elkerülni, hogy a kísérletvezető akkor hagyja
abba a vizsgálatot, amikor az adatok éppen jó irányba, vagyis a hipotézisét erősítő irányba
deviálnak, holott könnyen lehet, hogy még pár próba esetén éppen ellenkező tendenciájú
mérési eredményeket kapna, ami a végén kiegyenlítené az adatokat. A próbák számának
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kísérlet előtti rögzítésével valamint a „próba” és „éles” menetek számának előzetes
meghatározásával az is elkerülhető, hogy a kísérleti kezdeti sikertelen meneteit átkereszteljék
„próba-meneteknek” így torzítva az adatokat a kívánt irányba.
A résztvevők szelektálása
Rhine

előszeretettel

kísérletezett

az átlagosnál

tehetségesebbnek

mutatkozó

résztvevőivel. Ezzel az a probléma, hogy amennyiben úgy tekintünk az ESP-re, mint egy
gyenge, ámde általános humán képességre vagy potenciálra, akkor a néhány különösen
tehetséges alanyra szorítkozó vizsgálatok eredményeiből semmiféle konklúziót nem
vonhatunk le a populációra nézve. Rhine stratégiáját azzal lehetne mégis megvédeni, hogy
neki eltökélt szándéka volt egy olyan kísérlet létrehozása, amellyel bizonyítani tudja az ESP
létezését, így érthető hogy ehhez a tehetségesebb vizsgálati személyeket válogatta ki.
Azonban ha a korábbi feltevésből indulunk ki, akkor célszerű nem előválogatott vizsgálati
személyekkel kísérletezni, és bár ilyenkor valószínűsíthetően gyengébb hatást kapunk, a
következtetéseink általánosíthatósága növekszik.
Nem kellő véletlenszerűség
Rhine kísérletét azért is érte kritika, mert a menetek között a kártyapaklit keveréssel
„randomizálta” a soron következő menet előtt. Ez persze hiba, hiszen ezzel a módszerrel nem
zárható ki, hogy a korábbi menetben előforduló sorozatok nem „ oldódnak fel” a következő
menetre, így aztán a vizsgálati személy tippjében megjelenhet egy – tudatos vagy implicit –
tanulási jelenség, amely torzítja az eredményeket. Választásos ESP-kísérleteket ma már
számítógépekkel végeznek, ahol az ábraprezentáció randomizálását a számítógép végzi. Az
ezekben

található

pszeudo-véletlenszámgenerátorok

véletlenszámgenerátorokhoz

képest,

hogy

nem

előnye

érzékenyek

a
a

hagyományos
feszültség

és

hőmérsékletingadozásokra (Irwin és Watt, 2007), de nem mindig megbízhatóak a
véletlenszerűségüket tekintve. Ezért javasolt a számítógépes véletlenszám-generátorok
véletlenszerűségének statisztikai ellenőrzése is.
Motivált hibázás
A sokszor hosszú és monoton ESP-kártyás kísérletek nem csak a résztvevők kedvét és
figyelmét tudják kikezdeni, hanem a kísérletvezetőt is hibázásra hajlamosíthatják. Egy olyan
kísérletben pedig ahol hosszú időn keresztül kell például absztrakt ábrákat lejegyezni, mint a
vizsgálati személy tippjeit, könnyen becsúszhat pár hiba. Ezek a hibák az eredményt elvileg
bármelyik irányba módosíthatják, de megfigyelték, hogy a lelkes és inkább „hívőnek” titulált
kísérletvezetők a várt, vagy remélt irányba torzítják az adatokat öntudatlan hibázásaikkal.
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Azért hangsúlyozzuk a szándékolatlanságot, mert a szándékos torzítást csalásnak hívjuk, és
bár előforduló jelenség ez is, itt most nem erről van szó. Figyelembe véve a feltételezett ESP
hatásának csekély és gyenge voltát, ami sokszor pár darab többlet találatból ered – mindez
persze a minta elemszámának függvénye, de voltaképpen a hibák száma is, ha a hibaszázalék
rögzített – fontos kizárni annak lehetőségét, hogy ebbe a gyengének számító hatásnak a
kialakulásába a tudattalanul motivált hibázás ne számítson bele. Ezt például a monotonitás
csökkentésével (több, rövidebb menet) lehet elérni, illetve – ahogy manapság csinálják –
automatizált formában, ahol egy számítógépes program végez mindent, így a tippek jegyzését
is. Ehhez szemléltetésül ajánlunk egy ingyenesen játszható, online ESP /clairvoyance/- tesztet,
mely elérhető az alábbi linkről: http://www.assap.org/research/zener/zener.htm .)
Összegzés
1940-re 33 különböző kísérlet eredménye gyűlt össze, melyekben közel egymillió
próba szerepelt, olyanok, amelyekben módszertanilag kizárható volt a szenzoros szivárgás.
Vagy azért, mert zárt borítékos elrendezést alkalmaztak, vagy boríték és válaszfal együttesét.
Volt olyan, ahol a kísérletvezető és vevő közti távolság zárta ki az érzékszervi szivárgást,
vagy az a tény, hogy a tipp rögzítése időben megelőzte a kártyalapok kihúzását (prekogníciós
elrendezés). A 33 vizsgálatból 27-ben kaptak szignifikáns eredményt, továbbá a pozitív
eredmények nem csupán Rhine laborjára korlátozódtak. A módszertani hibáktól mentes
vizsgálatok összefoglalóját Radin (1997) közli.

2. ábra ESP -ábrás kísérletek összefoglaló eredményei, 1934

– 1939 (Radin, 1997, 96.old)

Az ábra vízszintes tengelyén a különböző vizsgálatok módszertanilag különválasztott
csoportjai találhatók, az alattuk lévő zárójelben az összes elvégzett próba számával). Az első
csoport clairvoyance vizsgálatok összesített eredményét mutatja, melyben zárt borítékban
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lévő ábrákat kellett kitalálni a vizsgálati személynek. Ugyanez az elrendezés kiegészítve egy
további biztonsági óvintézkedéssel – válaszfal közbeiktatásával – látható a második
csoportban. A harmadik csoport azoknak a próbáknak az összesített eredményeit mutatja,
amelyekben a vizsgálati személy jelentős távolságra (például más épületben) volt a kísérlet
helyszínétől, a negyedik csoport próbái pedig prekogníciós vizsgálatok voltak. A hibasávok a
kétszeres szórást mutatják. Az ábrán látszik, hogy gyenge hatásról beszélhetünk, hiszen a
találatarányok százalékban kifejezve nem sokkal térnek el a véletlen átlagtól, ez az eltérés
mégis igen nagy mértékben szignifikáns, ami nem a véletlen működését valószínűsíti.
A módszertan talán egyik legnagyobb hátránya, hogy könnyen monotonná és
unalmassá válhat. A próbák egyformák, mindig ugyanaz a feladat, tippelni kell egy véges
elemszámú ingerkészlet elemire és ezt menetenként megismételni 25-ször …nos, valóban
nagy motiváció kell ahhoz, hogy valaki az érdeklődését és a kíváncsiságát a kísérlet teljes
ideje alatt fent tudja tartani. Márpedig az egyik legelső összefüggés, amit ESP-kísérletek
során a jelenséggel kapcsolatban megállapítottak az a teljesítmény és a lelkesedés illetve
motiváció egyenes arányossága, vagyis az a tény, hogy a motiváció csökkenésével az ESPpróbákban mutatott sikeresség csökken (Rhine, 1964).
A másik kritikája a módszernek az ökológiai érvényességével kapcsolatban lehetne.
Ez persze minden laboratóriumi kísérletre igaz, nem csak a parapszichológia területén
végzettekre, de hát ezt áldozzuk fel, a kontrollálhatóság kedvéért. Márpedig a pszi-jelenségek
kutatásának kezdetén a kontrollált kísérleti elrendezés volt a legfontosabb megvalósítandó
szempont, és kevésbé az ökológiai validitás. Rhine munkásságának a jelentősége éppen abban
áll,

hogy

az

első

olyan

szisztematikus

tudományos

vizsgálódást

jelentették

a

parapszichológiában, amit standardizált eljárás keretében, laboratóriumi keretek között
folytattak. Rhine munkássága volt az alapja annak, amit ma tudományos parapszichológiának
hívunk.
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A Ganzfeld -paradigma és kidolgozója – a Honorton -korszak
A Ganzfeld -helyzet
A „Ganzfeld” német eredetű kifejezés és teljes mezőnek lehetne fordítani. A ganzfeldhatást először Wolfgang Metzger, német pszichológus, a Gestalt irányzat képviselője írta le
(Metzger, 1930, idézi Ramesh, 2007) és a következő jelenséget takarja a vizuális észleléssel
kapcsolatban: ha a szemet viszonylag hosszabb ideig nem éri mintázott inger (például azért,
mert csak egy nagy, homogén és a teljes optikai mezőt kitöltő felületet láttatnak velünk),
akkor a vizuális érzékenység lecsökken, és előáll egy, a vaksághoz hasonló állapot, amely
természetesen reverzibilis, és azonnal eltűnik, amint valamilyen minta kerül az optikai
mezőbe. A jelenség hasonlít a habituációnak, azon formájához, amit például a csuklónkon
hordott karóra esetében tapasztalunk. Mindeközben az agy próbálja felerősíteni az érzékleti
csatorna jelerősségét, hogy találjon valamit, mivel az érzékleti csatornáknak általában van egy
optimális ingereltségi szintje, és az agy törekszik ezt a jel-mennyiséget fenntartani. Csakhogy
ezzel a felerősítéssel erősödik a zaj is, és mintázott vizuális inger hiányában az agy a zajból
hoz létre észleletet, vagyis felerősödnek a belső, képzeleti képek és/vagy hallucinációk
jelennek meg (Ramesh, 2007).
A Ganzfeld-helyzetet CHARLES HONORTON használta először a parapszichológiai
kutatásban.

A

Maimonides

kutatóközpontban

szerzett álomtelepátiával kapcsolatos

tapasztalataiból tudta, hogy a módosult tudatállapotokban is lehet, sőt adott esetben
sikeresebben lehet ESP kísérleteket végezni, mint normál, éber tudatállapotban (Ullman,
Krippner és

Vaughan, 1973). Az álomtelepátia kutatásához speciálisan felszerelt

laboratóriumra volt szükség, ami költségessé tette az eljárást, így Honorton egy olyan új
eljáráson kezdett el gondolkodni, ami egyesíti magában a módosult állapotokban való
kísérletezés előnyeit a gazdaságossággal. A Ganzfeld-helyzetről tudni lehetett, hogy részben
módosult tudatállapotot eredményez, így ennek a helyzetnek az előállítása lett az új kísérleti
elrendezés egyik meghatározó feltétele.
A Ganzfeld-helyzet olyan részleges szenzoros deprivációs helyzet, amiben a vizuális
és akusztikus csatornát – ahelyett, hogy teljesen kikapcsolnák az érzékelés folyamatából –
mintázat nélküli ingerlésnek teszik ki. Eredeti formájában úgy néz ki, hogy az alany becsukott
szemére félbevágott ping-pong labdákat helyeznek, amit szórt vörös fénnyel világítanak meg,
miközben fülébe ún. fehér zajt sugároznak, amely a hangfrekvenciák random keveréke
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(Honorton, 1974). A kísérlet vevője általában 15-20 percet tölt el így ebben a helyzetben, ami
után elkezdi mesélni benyomásait a célképről. Ezt a szakaszt mentációnak hívják.
3. ábra Vevő Ganzfeld helyzetbe n

tipikus,

Egy

Ganzfeld-helyzetben

végzett

telepátia kísérlet a következőképpen néz ki:
Az előre összeállított és gondosan kiválogatott
ingeranyagok

(általában

képek)

csoportjaiból

véletlenszerűen kisorsolnak egyet (például 1 borítékot,
melyben tipikusan 4 kép van), ebből pedig szintén
véletlenszerűen 1 db képet. A véletlenszerűséget
régebben
számítógép

véletlenszám-táblázatok,
beépített

ma

pedig

a

véletlenszám-generátorainak

segítségével biztosítják. Az adónak azt az instrukciót
adják, hogy ezt a véletlenszerűen kisorsolt képet nézze
– ezt kell majd telepatikusan átküldenie a vevőnek, aki egy izolált helyiségben tartózkodik.
Az izolált helyiség itt azt jelenti, hogy a kísérlet kezdetétől, vagyis a céltárgy kisorsolásától a
kísérlet végéig, vagyis a zsűrizés befejezéséig terjedően ki van zárva az adó és vevő közötti
kommunikáció összes általunk ismert fajtája: a két résztvevő nem láthatja, nem hallhatja
egymást, nem tartózkodhatnak egy légtérben. Ezt vagy úgy érik el, hogy a vevő egy
speciálisan szigetelt izolációs szobában van, vagy például egy másik épületben. Egy előre
megbeszélt jelre az adó elkezdi a telepatikus adást, melyet a vevő Ganzfeld-helyzetben elkezd
venni. A benyomásait, melyet a „vétel” alatt szerez, rögzítik (vagy hangfelvételen, vagy a
kísérletvezető lejegyzi – ezt hívják a vevő mentációjának). Ha a mentációs szakasznak vége,
elkezdődik a zsűrizés, melyben a mentáció során szerzett információt, vagyis a benyomásokat
kell összehasonlítani lehetséges céltárgyakkal. Ez úgy zajlik, hogy vagy a vevőnek, vagy egy
független zsűrinek megmutatják azt az egész képcsoportot, melyből a céltárgy is kisorsolásra
került, tehát magát a céltárgyat és három másik, a céltárgytól jól megkülönböztethető képet.
Ezután az észlelt hasonlóságon alapuló rangsor felállítását kérik a zsűrizést végző
alany(ok)tól, első helyre sorolandó a vevő benyomásaira legjobban hasonlító képet. Azt
tekintik találatnak, ha az első helyre sorolt kép a valódi céltárgy volt. Amennyiben nincsen
semmiféle információátadás adó és vevő között, akkor azt várjuk, hogy a zsűri ugyanolyan
eséllyel rakja első helyre a céltárgyat, mint bármelyiket a másik három közül, vagyis
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véletlenül tippelnek. Ha van valamiféle információátadás a résztvevők között, és ez az
információ valamennyire azonosítható a mentációban, akkor a zsűri a céltárgyat vélhetően
nagyobb eséllyel fogja első helyre tenni, mint a többit. Ezek után az eredmények
statisztikailag kiértékelhetők, hiszen a véletlen találat esélye ¼ , és ha ett ől szignifikáns eltérés
mérhető, akkor azt a pszi hatásának szokták tekinteni.
Honorton eredményei
Honortonék első kísérleti eredményeiket 1974-ben közölték (Honorton és Harper,
1974). Ez volt az első Ganzfeld-es ESP vizsgálat, és a kutatóknak sikerült szignifikáns
eredményt kapni (Z = 2.08 p < 0,05), ami 43%-os találati arányt jelentett a 25%-hoz képest.
Egy ezt követő vizsgálatban mások (Braud, Wood és Braud, 1975) azt is megnézték, hogy
vajon a sikeresség tényleg a Ganzfeld-helyzetnek köszönhető-e vagy valami másnak. Két
olyan csoportot hasonlítottak össze, akik csak abban különböztek, hogy volt-e az eljárásban
Ganzfeld- helyzetben töltött előzetes relaxáció vagy sem, minden más különben megegyezett
a két csoportban. A vizsgálatban azt kapták, hogy a két csoport α=0,05 szinten szignifikáns
mértékben különbözött a sikerességük tekintetében a ganzfeld-es csoport javára. (Braud,
Wood és Braud, 1975). Vassy (2010) két szempontra hívja fel ugyanakkor a figyelmünket,
melyek óvatosságra kell, hogy intsenek bennünket ennek az eredménynek az értelmezésénél.
Először is, a zsűrizésnél ugyanazt a képcsoportot (borítékot) használták, mint amit az adó is
használt, erről pedig tudjuk, hogy azért nem szerencsés, mert apró jelek (ujjlenyomatok,
zsírfolt, piszok stb.) kerülhetnek ilyenkor a borítékokra, melyek – akár tudatosak vagyunk rá,
akár nem – de segíthetik a vevőt a célkép azonosításában. Emiatt elvileg nem zárható ki, hogy
a Ganzfeld-helyzet utáni megváltozott tudatállapot csak ezeknek a mikro-jelzéseknek a
detektálásában segít. Másodszor, nem volt közölve az eredeti cikkben, hogy ki(k) végezték a
csoportba sorolást és pontosan hogyan, emiatt nem zárható ki valamiféle tudattalanul motivált
csoportosítás, amely kedvezett a kívánt hatás elérésnek. Ezt úgy lehetett volna kizárni, ha a
kísérleti és kontroll csoportba sorolást kellő körültekintés melletti véletlen besorolással
végzik, amit aztán pontosan dokumentálnak. Mindezek ellenére, a Ganzfeld-helyzet pozitív,
pszí-kiváltó hatását a későbbi replikációkban többször is tapasztalták, és az eljárás olyannyira
elterjedt, hogy ma is az uralkodó kísérleti paradigmának számít a telepátiakutatásban.
A Ganzfeldben végzett kutatásokról szóló, egyik korai összefoglaló szerint (Honorton,
1978, id. Irwin és Watt, 2007) 42 hasonló kutatásból 23-ban született sikeres replikáció,
amely 55%-os sikerességével magasan szignifikánsnak számít (Irwin és Watt, 2007). Ez a
magas replikációs arány arra sarkallta a szkeptikusabb kutatókat, hogy alaposan vegyék
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szemügyre az eljárást, megvizsgálva a feltételezett hatás mögött meghúzódó egyéb faktorokat,
esetleg hibákat.
Honorton kritik ái
A legalaposabb és legátgondoltabb kritikai észrevételeket a Ganzfelddel végzett
vizsgálatok kapcsán RAY HYMAN, kognitív pszichológus fogalmazta meg (Hyman, 1985).
Honorton segítségével 34 beszámolót gyűjtött össze az 1974 és 1981 közötti időszakból. Az
ezekben közölt 42 kísérletet, melyek összesített eredményéből számolt találati arány
közelítőleg 37% volt, két fő kérdés fényében elemezte: 1) elegendőek-e ezek a kísérleti
eredmények a pszi létezésének bizonyításához? 2) milyen mértékben replikálhatók a
Ganzfeld-kísérletek? Az alábbi szempontokat az ő cikke alapján közöljük (Hyman, 1985):

A kísérleti eljárás hibái:
Nem kielégítő ellenőrzés: a bírálat arra vonatkozott, hogy a vizsgálatok között több olyan is
volt, amiben nem tettek meg mindent a csalás lehetőségének a kizárásáért. Ha az adó és vevő
csalni akarnak, akkor megtehetik, hogy megbeszélnek előre valamilyen stratégiát, amivel még
az óvatos kísérleti elrendezés ellenére is kijátszhatják a kísérletvezetőt (például zsebbe rejtett,
titkos, rádiós adó-vevő vagy jelző készülék vagy bármi egyéb). Amit ez ellen védekezésül
tenni lehet, az az, hogy mindkét résztvevő mellé állítunk egy kísérletvezetőt. A standard
eljárás valóban így néz ki, de Hyman kimutatta, hogy a vizsgálatok 24%-ban (10 darabban
pontosan) nem tettek meg minden biztonsági óvintézkedést (például 1 személy volt a
kísérletvezető mindkét résztvevő mellett és az adó is ugyanez a személy volt – ilyen volt
Braud, Wood és Braud korábban említett 1975-ös vizsgálata).
Ugyanaz a céltárgy adónak és a zsűrinek: ez a fentebb vázolt módszertani hiba a „maszatos
képekkel” kapcsolatban. Hyman azt találta, hogy a vizsgálatok között 23 olyan volt (az összes
vizsgálat 55%-a), amiben ez a hiba előfordult.

A statisztikai elemzések körüli hibák:
Többféle statisztikai változó problémája: a vizsgálatok több mint felében alternatív módon
használtak különböző statisztikai változókat: egy szabad válaszos kísérletben általában azt
szokták találatnak tekinteni, ha a célképet a zsűri az első helyre rakja. Volt olyan elrendezés is
azonban, ahol már azt is találatnak tekintették, ha a célkép a lehetséges képek által felállított
sorrend első felébe esett. Ha egy kísérlet sikerességét reprezentáló függő változóról azt
állítjuk, hogy 5%-os szinten szignifikáns, majd egy másik, ettől független változóról is azt
állítjuk, hogy ez is képes 5%-os szignif ikancia szinten kimutatni a hatást, akkor az a
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hozzáállás, melyben megengedik, hogy a sikerességet jelenthesse akár az egyik, akár a másik
változóval mért siker, az elsőfajú hibát a duplájára emeli. „Matematikailag világos, hogy ha
két statisztikai változó egymástól független, akkor annak valószínűsége, hogy véletlenül vagy
egyik, vagy másik a 0,05 valószínűségű elvetési tartományba essen, pont a 0,05 kétszerese,
azaz 0,1. Ha pedig n darab van belőlük, az eredő valószínűség 0,05n. Esetünkben persze a
változók nem függetlenek, mert ha egy próbában például találat van az első helyre kerülő
célkép szerint, akkor biztos találat van a sorrend első felébe kerülő célkép szerint is…”
(Vassy, 2010, 7.41 alfejezet). Tehát miután a változók nem függetlenek, az elsőfajú hiba
valahol 0.05 és 0.1 között mozog (Hyman, 1985)
Kétvéges vs. egyvéges próbák: általában igaz, hogy ha egy kísérletben a véletlentől való
pozitív eltérést várunk, akkor azt egyvéges próbával szoktuk ellenőrizni. Hyman azonban
rámutat, hogy amikor a vizsgálatokban negatív eltérés jött ki, azt kétvéges próbával tesztelve
„kikiáltották” pszí-hibázásnak, tehát pszí-hatásnak. Márpedig ha ez pszí-hatás, akkor
voltaképpen a pozitív eltérés esetében is kétvéges próbát kellett volna alkalmazni, ahol az
eloszlás pozitív vége felé eső kritikus érték kijjebb tolódik, hiszen a negatív végénél lévő
másik 2,5%-kal együtt fogják kiadni a 5%-os elvetési tartományt. Így a sikeres replikációkban
közölt egyvéges próbákkal mért α értéke valójában ennek a duplája.
A kutatók a véletlen várható eloszláshoz szokták viszonyítani a mért vagy megfigyelt
eredményeket. A Hyman által elemzett vizsgálatok között azonban voltak olyanok is, ahol a
pszí-t mérő találati arányt összehasonlították ugyan az elméleti várható értékkel, de ugyanígy
összehasonlították más, kontrollpróbákból számított alapértékekkel és akkor tekintették
sikeresnek a kísérletet, ha valamelyik elemzési mód szignifikáns eredményt adott. Ezzel a
következtetés hibavalószínűsége ismét megemelkedett a feltételezett 5%-oshoz képest.

A parapszichológiai kísérletvezető-effektus
A kísérletvezető hatása nem kifejezetten parapszichológia terminus mivel a
hagyományos

pszichológiai

kísérleteknél

is

találkozhatunk

olyannal,

amelynél

a

kísérletvezető hangulatának, motivációjának, tudattalan metakommunikációjának hatása lehet
a résztvevők kísérleti eredményeire (Barber, 1976, id. Radin, 1997). A parapszichológiai
kísérletvezető-effektus (Kennedy és Taddonio, 1976) ennél azáltal több, hogy abból a
feltevésből indul ki, miszerint magának a kísérletvezetőnek is lehetnek pszi képességei, ha
pedig ez tudattalanul működésbe lép, például prekogníció formájában, akkor nehéz eldönteni,
hogy például egy véletlenszerűnek hitt csoportosítás valóban véletlen volt-e. Az ESP kutatása
kapcsán felfigyeltek arra a jelenségre, hogy az eredmények sokszor attól függtek, ki vezette a
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kísérletet (White, 1976). Van rá bizonyíték, hogy néhány kutató inkább pszí-elősegítő, néhány
pedig inkább pszí-gátló képességekkel rendelkezik (White, 1977; Irwin és Watt, 2007; Roe,
Davey és Stevens, 2006). Ez tehát következhet az eltérő személyiségjegyekből, az eltérő
hozzáállásból vagy hangulatból (kísérletvezető-effektus) vagy a kísérletvezetők eltérő psziképességéből, ami saját illetve a résztvevők irányába is megnyilvánulhat (parapszichológiai
kísérletvezető-effektus). Hyman is ki tudott mutatni összefüggést a kísérletvezetők és a
kísérletek eredményessége között, nevezetesen azt, hogy az egész adatbázis eredményeinek
szignifikanciája 4 kutató vizsgálataira vezethető vissza, akik átlagosan 44%-os találatarányt
értek el, míg a többi 11 kutató átlagosan 26 %-ot, amiről látszik, hogy nem haladja meg
szignifikánsan a véletlentől várható szintet.

Az „asztalfiók-probléma”
Ez a szóhasználat arra vonatkozik, hogy amikor több, hasonló célú, sikeres kísérletet
vonnak egy elemzés alá azzal a céllal, hogy az egyesített adatbázis eredményei alapján
mutassanak ki valamilyen összefüggést, akkor ebbe nem számítják bele az ugyanilyen célú,
de sikertelen, emiatt nem publikált, vagyis az asztal fiókjában maradt kísérleti beszámolókat.
Szokták „a szelektív közlés miatti torzításnak” is hívni (selective bias report) (Hyman, 1985;
Atkinson és mtsai, 2003) Hyman azzal érvel, hogy nem lehet tudni, mennyi publikálatlan,
sikertelen ganzfeld kutatás lapul ilyen asztalfiókokban, amik – ahogy ő feltételezi – ha
publikálva lennének, valószínűleg kiegyenlítenék a sikeres vizsgálatok eredményeit.
Cikke végén Hyman észrevételeit a következőképpen összegzi:
„…úgy látom, a ganzfeld pszi adatbázis [eredményei]– az első benyomások ellenére –
nem elegendőek sem ahhoz, hogy a replikálhatóság körüli vitában segíteni tudjanak, sem
ahhoz, hogy a pszi létezését demonstrálják.” („…I believe that the ganzfeld psi database,
despite initial impressions, is inadequate either to support the contention of a repeatable study
or to demonstrate the reality of psi.” Hyman, 1985, 38. old) Végül hozzáteszi:
„Következésképpen, a jelenlegi adatbázisnak túl sok hiányossága van ahhoz, hogy
ezzel a kívülállókat komolyan meg lehessen győzni a pszi létezéséről.” („In conclusion, the
current data base has too many problems to be seriously put before outsiders as evidence for
psi.” Hyman, 1985, 42.o)
Honorton a következő stratégiát választotta válaszul a kritikákra: miután a Hyman
által kimutatott egyértelmű (statisztikai vagy eljárási) hiányosságokat nem tudta vitatni,
hiszen azok objektív tényeken és számításokon alapultak, az adatbázis további elemzésébe
csak azokat a vizsgálatokat vonta be, amelyek a legkevésbé voltak támadhatóak, és amelyek a
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legfontosabb szempontok szerint egységesnek és standardnek számítottak. Az alternatív
statisztikai változók által felvetett problémát úgy oldotta meg, hogy csak a közvetlen
találatokat – mint függő változót – használó vizsgálatokat tartotta meg az adatbázisban, a
többi elhagyásával így a 42 eredeti vizsgálatból 28 maradt. Ezeket egységesen egyféle
statisztikai eljárással, a pontos binomiális eloszlás valószínűségértékeiből számolt Z értékek
használatával elemezte, majd ezek alapján a maradék 28 vizsgálatot összesítve Z = 6,6 - os
értéket kapott, ami még így is magasan szignifikáns maradt α = 10-9 szinten (Honorton, 1985).
Az asztalfiók-problémára reagálva pedig a következőkkel érvelt: a) a publikációs
szemlélet és gyakorlat is azt mutatja, hogy a sikertelen kísérleteket is közölni szokták (ezt a
Journal of Parapsychology kifejezetten kéri és erre bátorít) b) a rendelkezésre álló Ganzfeldbeszámolók között márpedig van olyan, ami sikertelen c) ahhoz, hogy a sikeres replikációkból
számolt összesített szignifikanciája felhíguljon a 5%-os határig, minden egyes sikeres
beszámolóra körülbelül 15 „nullás”, vagyis sikertelen beszámoló kellene jusson. Végül pedig
Honorton újraelemzte a leszűkített 28 vizsgálatot és azokon nem talált szignifikáns
összefüggést a kísérletvezetők személye és a kísérlet sikeressége között (Honorton, 1985). A
következő táblázatban találati arányokra vonatkozó pontbecslések, és azok 95%-os
konfidencia-intervallumait jelző sávok láthatók, melyek Honorton meta-elemzésében
szereplő, az eredeti 42-ből kiválogatott, módszertanilag helytálló vizsgálat eredményein
alapulnak.

4. ábra Ganzfeld -vizsgálatok ere dménye iből számolható pontbecslések a találati arányra, valamint a teljes
adatbáz is összesített mutatója (Radin, 1997, 84.old)

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

Közös nézetek és a kijelölt fejlődési irányok
1986-ban Hyman és Honorton közös közleményt adtak ki (Hyman és Honorton,
1986), amelyben kifejtették azokat a pontokat, melyek fölött továbbra sem értettek egyet,
ugyanakkor leszögezték azokat a pontokat is, amelyekben egyetértésre jutottak.
„Egyetértünk abban, hogy kimutatható egy szignifikáns hatás ezen az adatbázison,
melyet nem lehet ésszerűen a szelektív közléssel vagy a többszörös elemzésekkel magyarázni.
Továbbra is eltér az álláspontunk azzal kapcsolatban, mennyiben jelent ez a hatás
bizonyítékot a pszi létezésére, ugyanakkor egyetértünk azzal kapcsolatban, hogy a végső
döntéssel várnunk kell olyan jövőbeli vizsgálatok megszületéséig, melyeket kutatók egy
szélesebb csoportja szigorúbb követelményeknek megfelelve fog majd elvégezni.”
(„We agree that there is an overall significant effect in this data base that cannot
reasonably be explained by selective reporting or multiple analysis. We continue to differ
over the degree to which the effect constitutes evidence for psi, but we agree that the final
verdict awaits the outcome of future experiments conducted by a broader range of
investigators and according to more stringent standards.” Hyman és Honorton, 1986, 351.o)
Ezek után meg is fogalmazták ezeket a szigorúbb követelményeket, melyekből
felsorolunk néhányat, mert fontos módszertani elvárások lettek a későbbi kísérletek
szempontjából:
Az érzékszervi szivárgás kizárására javasolták a dupla célkép-sorozat használatát,
mellyel megelőzhető, hogy a célképen önkéntelenül nyomok maradhassanak, melyeket a vevő
a zsűrizés alatt detektálhat. Két kísérletvezető közreműködése nagyobb mértékben biztosítja
az érzékszervi információ terjedésének kizárását, hiszen az egyik úgy segíthet a vevőnek,
hogy tökéletesen vakká tehető a céltárggyal kapcsolatban, ugyanakkor a csalás lehetőségét is
ez az elrendezés zárja ki leginkább. A célképek véletlenszerűségének biztosítására javasolják,
hogy minden ezzel kapcsolatos megfontolás és eljárási részlet dokumentálva legyen,
különösen: a) az a személy aki a randomizálást végzi b) a randomitás forrása c) a
véletlenszámok meghatározásának menete. A félreértések elkerülése érdekében a zsűrizés és a
visszajelzés folyamatának pontos dokumentációját javasolják, nevezetesen a következőkkel
kapcsolatban: a) hogyan volt biztosítva a „vak” és „nem vak” résztvevők (vagyis az adó és
kísérletvezetője illetve a vevő és kísérletvezetője) szeparációja b) a vevőnek a zsűrizés alatt
milyen instrukciókat adtak c) a lehetséges képek bemutatásának mikéntje a zsűrizés során d) a
vevő tippjeinek rögzítésnél hogyan védekeztek a motivált hibázás ellen. Azt is javasolták,
továbbá, hogy a vizsgálatokban a kutatók előre döntsék el, és jelentsék ki, hogy exploratív
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vagy konfirmatív vizsgálatot óhajtanak folytatni, és hogy milyen statisztikai próbákat fognak
alkalmazni a hipotézis(ek) teszteléséhez.
Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a Hyman-Honorton vita rendkívüli
fontosságú

mérföldkőnek

számított

a

parapszichológia

történetében,

mind

annak

demonstrációjaként, hogy hogyan folytathatnak akár teljesen ellenkező szemlélettel
rendelkező kutatók is értelmes, megtermékenyítő vitát, mind a vita tartalmi eredményességét
tekintve. A Journal of Parapsychology már a közös nyilatkozatot közlő számban is több cikket
közölt, melyek szerzői elismerően méltatták a két kutató közös erőfeszítéseit (Hövelmann,
1986; McClenon, 1986; Palmer, 1986; Stanford, 1986; Stokes, 1986; Utts, 1986).
Az autoganzfeld
1983-ban Honorton és munkatársai elindítottak egy új ganzfeld kísérlet sorozatot,
amely már úgy volt megtervezve, hogy a már korábban észrevett (Honorton, 1979), majd a
86-os cikkben megemlített (Hyman és Honorton, 1986) legfontosabb hibákat ki lehessen
küszöbölni. Miután az eljárásban számítógép kontrollált egy sor fontos lépést, eredeti leírása
alapján („computer-controlled automated ganzfeld testing system”) autoganzfeld-nek
nevezték el (Honorton és mtsai, 1990). A kísérleti programban 3 előzetes (pilot) és 8 formális
vizsgálat szerepelt. Az összesített találati arány, mely 354 próbának az eredményein alapult
kb 34%-os találati arányt produkált, ami magasan szignifikánsak bizonyult (p = 0.0009) és
„kísértetiesen” hasonlított a ’85-ös meta-analízis 37%-os összesített találati arányához. Azt is
sikerült ezen felül kimutatniuk, hogy dinamikus céltárgyakkal (video-részletekkel)
sikeresebbek voltak a próbák (találati arány: 40%), mint statikus céltárgyakkal (találati arány:
27%), és hogy az ismeretlenekből összeálló párok (például vizsgálati személy és labor
munkatárs) rosszabbul teljesítettek, mint az ismerősökből állóak (Honorton és mtsai, 1990).
Az eredmények ismét meggyőzőnek mutatkoztak, de hátravolt még a független replikációk
kérdése.
1974 és 1997 között 2549 Ganzfeld-próbát végeztek, amiket közel 40 kísérleti
beszámolóban jelentettek meg (Radin, 1997). A következő ábrán a ’85-ös meta-elemzés, az
azutáni autoganzfeld-kísérletek, majd az őket követő független kutatócsoportok replikációinak
eredményeiből számolható pontbecslések találhatók a találati arányra. A hibasávok a 95%-os
konfidencia intervallum határait jelölik.

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

5. ábra Független kutatócsoportok replikációinak e re dményei és az összesített mutató (Radin,
87.old) 85 MA: az 1985 -ös Honorton -féle me ta -analízis. PRL: az autoganz fe ld kísérletek meta

1997,
-analíz ise

A táblázatból jól látszik, hogy a jelenséget sikeresen megismételték más kutatók, más
intézetekben, és nagyjából hasonló eredménnyel. Az anomália tehát replikálhatónak tűnik.
Összegzés a Ganzfeld -eljárás sikerességéről
A kezdeti ígéretes eredmények megdöbbentő ereje arra sarkallta a szkeptikusokat,
hogy alapos módszertani elemzésnek és kritikának tegyék ki az eljárást, és a megjelentetett
vizsgálatokat. A ’85-ös Honorton-féle metaelemzés a kritikák figyelembevételével is ki tudta
mutatni, hogy a vizsgálatokban erősen szignifikánsan kimutatható a hatás, és hogy ez a hatás
replikálható. A még szigorúbb kritériumoknak megfelelő autoganzfeld vizsgálatok pedig
nagyjából ugyanezt a találati arányt produkálták. A szkeptikusok által hangoztatott igény és
bizonyíték a replikálhatóságra pedig az ezt követő időszakban született meg, amikor
egymástól független laboratóriumokban is ki tudták mutatni Ganzfeldben a pszí-hatást.
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Az ESP kutatás néhány speciális kérdése
Az ESP kutatásával kapcsolatban eddig leginkább azt hangsúlyoztuk, hogy mik voltak
azok a kísérletek, amelyek eredményeiben a parapszichológusok a pszí létezésének
bizonyítékát vélték felfedezni. Ezt a megközelítést a külföldi szakirodalom proof-oriented
research-nek hívja (amit bizonyíték-orientált kutatásnak is lehetne fordítani vagy bizonyítékközpontú szemléletnek). Létezik azonban egy másik irányzat is, melynek hozzáállása a
következőképpen foglalható össze. Függetlenül attól, hogy valaki hisz-e az ESP és a pszíképességek létezésében, vagy az eredményeket egy csupán eddig ismeretlen kommunikációs
anomáliának tudja be (vagy éppenséggel bármi másnak), magának a jelenségnek a lefolyása,
megjelenésének feltételei, az anomáliát erősítő / gyengítő egyéb tényezők kutatása
önmagában is érdekes lehet. Ez a hozzáállás a process-oriented research (vagyis folyamatorientált kutatás) megnevezést kapta. Ennek a megközelítésnek van még egy fontos
jellemzője: nem igényli annak az előfeltevésnek az elfogadását, hogy a parapszichológiai
jelenségek hátterében feltétlenül paranormális folyamatok állnak. Ez inkább ideológiai, h itbeli
vagy elméleti kérdés. A jelenségek előfordulása azonban nem hit kérdése, hanem megfigyelt
tény. Így aztán ez a megközelítés nem a „mi ez a dolog?” kérdést feszegeti, hanem a „hogyan
van/működik ez a dolog?” kérdésre keresi a választ. Ebből következik, hogy a „Folyamatorientált kutatás ezért a hitelesség kérdésétől függetlenül is indokolt.” („Process-oriented
research therefore is justified irrespective of the issue of authenticity.” Irwin és Watt, 2007,
8.old).
Most ezekből a folyamat-orientált kutatásokból szeretnénk kiemelni néhányat. A
válogatás önkényes, Irwin és Watt (2007) tankönyve rendkívül átfogóan tér ki minden egyes
fontosabb tényezőre, amit valaha vizsgáltak az ESP-vel kapcsolatban, az ő áttekintésüket
vettük alapul mi is:
A céltárgyak tulajdonságainak vizsgálata
Fizikai tulajdonságok: a hagyományos, ESP-ábrás választásos kísérletek idején még
olyan jellemzőket vizsgáltak, mint az ábra mérete. Erről az derült ki, hogy nem befolyásolta a
kísérletek sikerességét (Irwin és Watt, 2007). A Ganzfeld-helyzet céltárgyainak esetében
viszont vannak eredmények, melyek arra mutatnak, hogy a dinamikus ingerek (például videorészletek) jobb céltárgyak, mint a statikus ingerek (például képek) (Bem és Honorton, 1994).
Ez nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy egy dinamikus látvány ökológiailag validabb
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ingere lehet egy telepatikus kommunikációnak, mint egy statikus kép, vagy egy absztrakt
geometriai ábra. A kontrollált laboratóriumi vizsgálatok elrendezése és az ökológiailag valid
helyzet persze általában a mérleg két ellentétes serpenyőjében van, de ennek a Ganzfeldparadigma éppen jó áthidalása, hiszen kontrollált keretek között lehet „álomszerű állapotban”
benyomásokat rögzíteni és aztán statisztikusan kiértékelni.
Az ingeranyag pszichológiai jellegzetességei: A fizikai inger (akár extrapszichés akár
intrapszichés) az észlelet forrása és a szubjektív élmény alapja, egy kísérletben tehát nem
mindegy az inger elménykiváltó jellege. Az, hogy például az ingerek érzelemkiváltó erejének
milyen hatása van az ESP működésére, jelenleg nem tisztázott. Dean és Nash (1967, id. Irwin
és Watt, 2007) vizsgálatában a résztvevők magasabb találati arányt értek el, mikor a
céltárgyak barátaik nevei voltak, szemben idegenek neveivel. Ez az eredmény tehát arról
árulkodik, hogy a pozitív érzelmi kapcsolódás javított az ESP feladatban mutatott
sikerességen. Ugyanakkor Sherwood, Dalton, Steinkamp és Watt (2000, id. Irwin és Watt,
2007) álomban végzett clairvoyance kísérletükben azt találták, hogy a résztvevők a negatív
töltésű video-klippek esetében magasabb találati arányt értek el, mint pozitív vagy semleges
videók esetében.
A vizsgálati személyek tulajdonságainak vizsgálata
Attitűdök és a személyes hiedelmek szerepe: a szakirodalomban legtöbbet idézett
jelenség a vizsgálati személyek személyes hiedelmeinek és az ESP-kísérletekben nyújtott
teljesítményüknek a kapcsolata. Ezt a kapcsolatot Schmeidler mutatta ki először (1958), és azt
figyelte meg, hogy azok, akik nem utasították el az ESP létezését és hittek a működésében
(juhok vagy angolul „sheep”) jó eséllyel értek el szignifikáns többlettalálatot (angolul „psihitting”). Azok viszont, akik elutasították az ESP létezését (kecskék vagy „goats”) hajlamosak
voltak pszí-hibázást produkálni („ psi-missing”), vagyis a véletlennél szignifikánsan kevesebb
találatot értek el.
A pszí-hibázás egy rendkívül érdekes jelenség, mert nem a pszi hiányára utal. Ha így
lenne, akkor egy tipikus ESP feladatban a találatok száma a véletlen várható szintje körül
ingadozna. A pszí-hibázás eseteiben viszont úgy tűnik, mintha a pszi által közvetített
információt az alany detektálná, de azt valamiért öntudatlanul kerülni igyekszik. Ez a
szándékos viselkedés szintjén pedig abban nyilvánul meg, hogy – nem tudatosan ugyan, de –
elkerüli a céltárgyat.

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

A hangulat hatásának vizsgálatát legátfogóbban Carpenter (1991) végezte el, aki több
hangulati kérdőív kidolgozásával igyekezett mérni a választásos ESP kísérletekben mutatott
sikeresség és a hangulat közötti összefüggéseket. Vizsgálataiból az derült ki, hogy „a
sikeresség olyan hangulati állapotokkal állt kapcsolatban, melyben a vizsgálati személyek
határozottnak illetve magabiztosnak, közönyösnek illetve álmatagnak, és kellemesnek illetve
társaságkedvelőnek érezték magukat.” („ …ESP hitting is associated with moods in which the
subject feels strong-willed or assertive, detached or dreamy, and agreeable or outgoing.” Irwin
és Watt, 2007, 75.o). Azt is kimutatta, hogy pszí-hibázásra leginkább a szociálisan szorongó
hangulatban került sor. Carpenter a szabad válaszos vizsgálatokat is elemezte a résztvevők
hangulatának függvényében, és itt is hasonló összefüggéseket talált: a találatokat semleges
vagy pozitív fizikai és érzelmi hangulat jósolta be legjobban, míg a hibázást a szorongással és
a kísérleti körülménykehez való alkalmazkodás, az oldottság hiányával hozta kapcsolatba
(Carpenter, 2001)
A fiziológiai változók lehetséges szerepéről annyit már láttunk, hogy volt olyan
vizsgálat (Braud, Wood és Braud, 1975), amely ki tudta mutatni, hogy a Ganzfeld által
előidézett, csekély mértékben módosult tudatállapot javít az ESP kísérletek sikerességén. A
módosult tudatállapotokban megváltozott agyi tevékenység mérésére legtöbbször EEG-t
szoktak használni, de legújabban mértek már agytevékenységet fMRI technikával is,
miközben a vizsgálati személy ESP feladatot oldott meg (Bierman, 2007). Palmer (1978, id.
Irwin és Watt, 2007), például, összefüggést mutatott ki a sikeres ESP teljesítmény és a teszt
ideje alatti felerősödött alpha-tevékenység között. McDonough, Warren és Don (1989, id.
Irwin és Watt, 2007) összefüggést találtak a találatok száma és felerősödött delta- illetve téta
agyhullám tevékenység között. Ugyanők viszont egy későbbi kísérletükben differenciális
válasz-hatást kaptak, vagyis pszí-találat volt, ha az alpha és béta agyhullámok voltak
dominánsak, és pszí-hibázást találtak, amikor a delta és téta agyhullámok tevékenysége volt
domináns (McDonough, Don és Warren, 1994, id. Irwin és Watt, 2007).

Az érzelmek lehetséges szerepe az ESP -ben
Az érzelmek ESP-ben betöltött lehetséges szerepével kapcsolatban általában két
témakör szokott felvetődni: a céltárgy érzelmi tartalma és az érintett személyek közötti
érzelmi kapcsolat. A spontán esetleírások talán legnagyobb gyűjteményét Louisa Rhine, J. B.
Rhine felesége állította össze évek kitartó munkája során (Rhine, 1962). Az ezekből
kiemelkedő egyik jelenség az, hogy az ESP-vel kapcsolatos élmény (telepatikus
kommunikáció, clairvoyance vagy álombeli megérzés) általában olyan eseménnyel társul,
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aminek komoly érzelmi jelentősége van (nagyon sokszor haláleset, baleset, természeti
katasztrófa, vagyis valamilyen vagy már bekövetkezett vagy éppen közelgő krízis áll a
középpontban). A másik jelenség az élményben érintett, esetleg abban szereplő résztvevők
közötti érzelmi kapcsolat (tipikus példa lehet a gyermekkel kapcsolatos bajt, balesetet
megérző anya prekogníciós élménye). Ilyen és hasonló beszámolókról rendszerezett
összefoglalót lehet olvasni Lousia Rhine-tól (Rhine, 1962), akinek a gyűjteményére nagyon
sokan hivatkoznak, persze nem az ESP-t bizonyító ereje miatt. Egy esettanulmánytól ezt
általában sem várnánk el, még akkor sem, ha mondjuk több száz ilyen eset van, pusztán
amiatt, hogy nem tudjuk kizárni a véletlen egybeesések szerepét az ilyen anekdotikus
beszámolókban. Sokkal nagyobb jelentősége van abban, hogy – amennyiben feltételezzük,
hogy legalább egy részük valódi ESP-élményt takar – az ESP-nek a tulajdonságaira
következtethetünk belőle. Ily módon alkalom nyílik munkahipotézisek megfogalmazásához,
amit aztán kontrollált laborkísérletekkel ellenőrizni lehet.
A ganzfeld kísérletekben ez például úgy nyilvánult meg, hogy voltak olyan
próbálkozások, melyekben manipulálni próbálták a telepatikus céltárgy érzelmi jellegét. Ilyen
vizsgálatok voltak a korábban említett Dean és Nash (1967) valamint a Sherwood és mtsai
(2000) vizsgálatok.
Egy másik jelenség, ami utalhat az érzelmek lehetséges szerepére az ún. „preferenciahatás”. Ezt először MacFarland és George (1937) figyelte meg, és lényege abban áll, hogy ha
egy ESP kísérlet két feltétele közül az egyiket a résztvevők kimutathatóan preferálják, akkor
az eltérő feladatokba való eltérő érzelmi bevonódás – és az esetleg ezzel együtt járó, eltérő
sikermotiváció – nem csupán eltérő, hanem ellentétes eredményt produkál. Azt is
megfigyelték még, hogy ez a különbség az idő előrehaladtával lecsökkent. Rao-nak is sikerült
kimutatni a preferencia-hatást (Rao, 1962, 1963). Egy klasszikus, kártyaválasztásos
clairvoyance vizsgálatában két feltételt hozott létre: az elsőben a klasszikus Zener-ábrás pakli
lapjaira kellett tippelni, a másodikban viszont a vizsgálati személyek saját kártyákra tippeltek,
vagyis az öt klasszikus Zener-ábrát itt öt olyan különböző név, tárgy vagy rajz helyettesítette,
amit a vizsgálati személyek maguk választottak, és amihez érzelmileg kapcsolódtak. A saját
pakli feltételben Rao szignifikáns pozitív eltérést tapasztalt, a klasszikus feltételben pedig
szignifikáns negatív eltérést (pszí-hibázást). Ezt követő kísérletében (Rao, 1963) azt próbálta
megvizsgálni, hogy az eltérést valóban a vizsgálati személyek eltérő preferenciája, vagy
maguknak a céltárgyaknak a különbsége okozta. Hogy ezt kontrollálni tudja a vizsgálati
személyeket vakká tette arra nézve, hogy nem tudták melyik sorozatra tippelnek (klasszikusra
vagy sajátra). Most is szignifikáns különbséget kapott – tehát mégsem a résztvevők
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preferenciája okozta a preferencia-hatást – csakhogy éppen ellenkező tendenciában, mint az
első kísérletében: itt az ESP-ábrákra született a véletlennél szignifikánsan több találat, és a
saját pakli lapjaira a véletlennél kevesebb. Rao később bevezette a „differenciális válasz”
hipotézist (Rao, 1965), mely szerint, ha egy kísérletben két feltétel van, akkor a pszíjelenségek hajlamosak pszí-találatot produkálni az egyik, míg pszí-hibázást a másik
feltételben, néha a résztvevők – és köztük természetesen a kísérletvezető – szándékával
egyezően, néha pedig azzal teljesen ellentétesen. Irwin és Watt (2007) ezért a kísérletvezetőeffektus egy formáját látják ebben megnyilvánulni.
Da Silva és mtsai. (2003) érzelemkiváltó videó klipekkel végeztek Ganzfeld-telepátia
vizsgálatot, de nem találtak összefüggést a videók érzelemkiváltó ereje és a próbák
sikeressége között. Dalkvist és Westerlund (1998) negatív és pozitív tartalmú képekkel
végeztek Ganzfeld-típusú telepátia kísérletet, és ők sem találtak szignifikáns összefüggést a
képek érzelmi hatása és a találatarány között. Az eredeti várakozásukkal ellentétben, a nagyon
negatív tartalmú képekkel végzett próbákban ráadásul kevesebb találatot kaptak, mint a
mérsékelten negatív képek esetében. Ez szerintük azért mond ellent a várakozásoknak, mert
evolúciós pszichológiai szempontból azt feltételezhetnénk, hogy az egyedre különösen nagy
veszélyt vagy fenyegetést jelentő ingerek extraszenzoriális kommunikációja erősebb kellene,
hogy legyen a kevésbé intenzív ingerekénél.
Összességében tehát elmondható, hogy az érzelmek szerepe – legalábbis az
ingeranyag érzelmi tartalmára tekintettel – egyelőre nem tisztázott az ESP működésével
kapcsolatban. Vizsgálatunkban ezért nem csak a korábbi Ganzfeld-kísérletek replikációját
szeretnénk végrehajtani, hanem kifejezetten azt is szeretnénk megvizsgálni, hogy az érzelmi
ingerek telepatikus kommunikációjának sikeressége el fog-e térni a hagyományos, képekkel
végzett próbák sikerességétől.
Érzelemkiváltás képekkel
Az első változtatás, amit az érzelmek ESP-ben betöltött szerepének jobb megértése
érdekében alkalmazni kívántunk, az az ingerek tartalmának a megváltoztatása volt. A legtöbb
kísérletben a céltárgyak érzelmi jellege nem feltétlenül kap hangsúlyt. Mint láttuk, a
választásos kísérletben eleinte kifejezetten kerülni próbálták azt, hogy az ábrák érzelmi
reakciókat is kiváltsanak, de ott ennek a preferencia-mentesség volt a célja. Később viszont
úgy tűnt, hogy az említett preferencia-hatás egyik megalapozója lehet az eltérő érzelmi
bevonódás a különböző feltételek között, csakhogy a hatást nem sikerült egyértelműen a
résztvevők preferenciájával magyarázni. A szabad válaszos eljárásokban ezzel szemben
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kifejezetten az is egy érdekes kérdésfeltevés lehet, hogy a céltárgyak érzelmi jellege hogyan
befolyásolja a próbák sikerességét. A spontán esetekbe belegondolva logikusnak tűnik az a
feltevés, hogy ha az életben nagyon sok pszi jelenség köthető érzelmileg fontos események
érzékszerveken kívüli észleléséhez, akkor laboratóriumi feltételek között is érdemes
megvizsgálni az érzelmek lehetséges szerepét. Ismerünk olyan vizsgálatokat, ahol vizsgálták
ezt a kérdést (Dalkvist és Westerlund, 1988; da Silva és mtsai, 2003) de az eredmények elég
ellentmondásosak. Vizsgálatunkban ezért arra is keressük a választ, hogy az érzelmi tartalmú
ingerek telepatikus kommunikációja sikeresebb-e, mint az érzelmileg semlegeseké.
A célingerek tartalmának manipulálásán kívül egy másik szempontot is figyelembe
vettünk. Úgy gondoljuk, az adónak a hangulata, az érzelmi állapota is fontos lehet a sikeres
próba szempontjából, ezért nem pusztán érzelmekkel töltött ingereket szerettünk volna
használni, hanem kifejezetten az volt a célunk, hogy az adót egy bizonyos érzelmi hangulatba
hozzuk, amit a

célingerek érzelemkiváltó

erején keresztül próbáltunk elérni.

A

pszichológiában számos eljárás ismert kísérleti érzelemkiváltásra. Specifikus érzelmi
állapotokat lehet kiváltani a pszichofiziológiai mutatók (testhőmérséklet, szívritmus
biofeedback) manipulációjával (Kok és Broekens, 2006), fizetett színész alkalmazásával
(Chanel és mtsai, 2005, id. Teixeira és mtsai, 2009) negatív / pozitív szavak priminghatásának segítségével, érzelmi állapotok leíratásával vagy tudatos előhívatásával, esetleg
beépített ember használatával, hogy csak néhányat említsünk a gyakrabban használt
módszerek közül. (ezekről bő áttekintést ad Polifroni, 2006). Mi azt a technikát választottuk,
amely multimodális (vizuális és akusztikus) ingerekkel próbál kiváltani érzelmi állapotokat.
Ehhez az International Affective Picture System (IAPS; Lang, Bradley, és Cuthbert, 2008)
adatbázis képeit vettük alapul, de nem kizárólag csak azokat használtuk. Az IAPS képei
bevizsgált módon képesek érzelmi válaszokat kiváltani az emberekből (Bradley és mtsai,
2007; Mikels és mtsai, 2005; Lang, 1995; Lang és mtsai, 1990, 2008), amely válaszokat 3
dimenzión lehet mérni: 1) (érzelmi élmény-) érték, 2) kiváltott arousal, 3) kontroll v.
dominancia („valence / arousal / dominance”). E mögött az osztályozási rendszer mögött egy
olyan korábban kidolgozott elmélet áll, mely az érzelmi élmények sokszínűségét alapvetően
két szempont szerint próbálja értelmezni. Lang és mtsai (1990) úgy gondolják, hogy „a
viselkedés érzelmi jelentősége két primitív stratégiai szempont fényében válik érthetővé: az
élményérték és az arousal fényében. Az élményérték az a szempont, amely alapján az élőlény
vagy megközelítő, vagy elkerülő viselkedés-repertoárt aktivizál. Az arousal pedig az a
szempont, ami azt készíti elő, hogy az élőlény mekkora erővel vagy energia-befektetéssel
reagáljon.”(„the emotional significance of behavior can be understood in terms of two
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primitive strategic dispositions, valence and arousal. Valence refers to the organism's
disposition to assume either an appetitive or defensive behavioral set. Arousal refers to the
organism's disposition to react with varying degrees of energy or force.” Lang és mtsai, 1990,
380.old – kiemelés az eredeti szerint). Az IAPS adatbázis ezen az elméleti munkán és
modellen alapul, az említett harmadik szempont (dominance ) későbbi cikkekben bukkant fel a
képek megítélésénél, és olyasmit takar, hogy egy adott kép mennyire vonja hatás alá a
szemlélőt, illetve a szemlélő mennyire kerül a kép hatása alá. Ha igen, akkor a szemlélő
kevéssé domináns a képhez képest, és a kép „uralkodik” rajta, ha fordítva, akkor pedig magas
a néző dominancia-pontszáma (Lang és mtsai, 2008). Általában csak az első két szempontot
szokták figyelembe venni, miután az elméleti modell is ezen a kétfaktoros elrendezésen
alapul. Ezeket a faktorokat és a képek kapcsolatát mutatja Bradley és Lang (2007) cikkének
egyik szemléletes ábrája:

6. ábra Érzele mkiváltó képek a kétfaktoros érzelmi mode llbe n (Bradle y és Lang, 2007, 585.old)

Exploratív jelleggel kíváncsiak voltunk arra is, hogy van-e különbség a telepatikus
próbák sikerességében különböző érzelmi állapotok kiváltása után.
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A VIZSGÁLAT HIPOTÉZISEI
Kísérletünk elsődleges célja, hogy módosított autoganzfeld eljárás keretei között
replikálni tudjuk a pszí-hatást, vagyis a véletlennél szignifikánsan több találatot kapjunk a
kísérletben. Másodlagos célja az, hogy összehasonlítsuk a statikus céltárgyakkal folytatott
próbák sikerességét a dinamikus céltárgyakkal folytatottakéval, amivel kapcsolatban azt
várjuk, hogy a dinamikus feltételben több első helyezés fog születni. Ezért:

 H1: az első helyezések száma a statikus feltételben a véletlentől várható értéknél
szignifikánsan magasabb lesz. a

 H2: az első helyezések száma a dinamikus feltételben a véletlentől várható értéknél
szignifikánsan magasabb lesz. a

 H3: a dinamikus feltételben – a statikus feltételhez képest – szignifikánsan több lesz az
első helyezések száma. a
a

– a hipotézist egyvéges próbával fogjuk tesztelni

A vizsgálati személyek tulajdonságai és a találatszámok közötti összefüggések hipotézisei
Megkíséreljük replikálni Honorton és munkatársainak (1990) eredményeit az ismerősség
hatását illetően, ezért:

 H4: Az egymást jobban ismerő pároktól nagyobb arányban várunk első helyezéseket,
vagyis szignifikáns pozitív együtt járást várunk az ismerősség foka és a találatarányok
között.
Megkíséreljük

kimutatni a

Schmeidler

(1958) által publikált „ juh-kecske hatást”

autoganzfeld-típusú telepátiakísérletben, vagyis azt várjuk, hogy:

 H5: A paranormális jelenségekben jobban hívő párok szignifikánsan több első
helyezést fognak produkálni, mint a kevésbé hívő párok.
Megkíséreljük igazolni a szorongás és a sikeresség fordított összefüggését állító hipotézist,
vagyis azt várjuk, hogy:

 H6: A magas szorongás-pontszámmal jellemezhető párok szignifikánsan kevesebb
találatot fognak produkálni, mint az alacsony szorongással jellemezhetők.
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Exploratív hipotézisek

 H7: A dinamikus feltételben változást fogunk tapasztalni az adó hangulatában és
arousal szintjében az inger prezentáció után az azt megelőzőhöz képest.

 H8: A dinamikus feltételben változást fogunk tapasztalni a vevő hangulatban és
arousal szintjében a mentáció után az azt megelőzőhöz képest.

 H9: Azonos találatszámot várunk a dinamikus feltétel különböző alesetei, vagyis a
négyféle kiváltott érzelmi állapot szempontja szerint.
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MÓDSZER
A minta mére tének meghatározása
A minta méretének becslésénél arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mekkora
kellene, hogy legyen a minta mérete ahhoz, hogy a replikációban legalább 50%-os eséllyel
kapjunk 5%-os szinten szignifikáns eredményt, feltéve, hogy a mi mérőpárjaink is tudnak egy
34%-os találati arányt produkálni a kísérlet egészében (tehát nem külön feltételenként). Ebből
a számításból N = 73,67 vagyis N ≈ 74-et kapunk. Ha tehát ennél nagyobb lenne a mintánk,
akkor 50%-nál valamelyest nagyobb eséllyel kapnánk 5%-os szinten szignifikáns eredményt
az egész kísérletben (egész alatt itt most azt értjük, hogy a két feltétel próbáit egybeszámítva).
Vagyis egy 80 próbából álló kísérletben kb. 54% esélyünk lenne egy sikeres replikációra.
Ekkor a két feltételben egyenként 40 – 40 próba szerepelne, ami pedig illeszkedik ahhoz a
hagyományhoz, hogy általában 30 próba szokott lenni egy Ganzfeld kísérletben. Ezután
kiszámoltuk azt is, hogy feltételenként (vagyis n = 40 mellett) mekkora esélyünk lenne a
vizsgálati személyeink 34%-os találati arányát feltételezve 5%-os szinten szignifikáns
eredményt elérni feltételenként. Erre azt kaptuk, hogy ≈18%, vagyis valamivel kevesebb, mint
1/5.

A vizsgálati személyek
Kísérleti személyeknek önkénteseket toboroztunk, akiket vagy szóban, vagy írásban
kerestünk meg. Ezek a személyek a kísérletvezető ismerősei vagy barátai voltak, illetve azok,
akiket ezek a személyek hoztak magukkal. A potenciális résztvevőket arra kértük, hogy egy
olyan párt hozzanak magukkal ismerőseik, barátaik, rokonaik közül, akikkel szívesen részt
vennének majd egy telepátia-kísérletben. Nem szabtunk semmi egyéb kritériumot, mint
ahogyan a mintába kerülésnek sem volt semmiféle előzetesen felállított kritériuma, kivéve a
betöltött 18. életkort és az aláírt beleegyező nyilatkozatot (a betöltött 18. életkortól egy
esetben tértünk el, amikor a 15 éves vizsgálati személy édesanyjával szerepelt a kísérletben,
így nem merültek fel etikai aggályok a kiskorúság okán).
A tervek szerint az így toborzott párok két alkalommal vesznek majd részt a
kísérletben. Minden egyes alkalom két próbából fog állni (a két feltételnek megfelelően) úgy,
hogy az adó-vevő szerepek rögzítettek. A második alkalommal fog sor kerülni az adó-vevő
szerepcserére, újból két próbával. Egy darab megfigyelési egységnek egy adó és egy vevő
közötti telepatikus kommunikáció próbája felelt meg. Így aztán k darab pár, vagyis 2k
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vizsgálati személy, feltételenként (és alkalmanként is) 2 – 2, vagyis összesen 4k próba adatait
szolgáltatta a 3. ábrán látható elrendezésben.

1. alkalom

2. alkalom

Adó

Vevő

próba

Statikus feltétel*

A

B

n1

Dinamikus feltétel*

A

B

n2

Statikus feltétel

B

A

n3

Dinamikus feltétel

B

A

n4

* a feltételek sorrendje randomizálva volt
1. táblázat A vizsgálati sze mélyek (pl A és B) elre ndezése fordulónként és szere penként

A tervezett 80 próbához (40 alkalomhoz) tehát 20 pár két alkalommal történő
megjelenése lett volna szükséges. A 20 párból 16 jött el másodjára is (80%). Az így h iányzó 4
alkalomra újabb párokat toboroztunk. Az a 8 pár, akik csak egyszer szerepeltek a vizsgálatban
vagy azért nem szerepeltek második fordulóban, mert nem találtunk erre alkalmas időpontot,
vagy mert nem óhajtottak részt venni másodjára, vagy mert véget ért a kísérlet egésze. A
kísérletben való részvételt a következő táblázat szemlélteti. (A táblázat fejlécében a párok
indexe szerepel, ez azonban nem azonos a kísérletben betöltött sorszámukkal, így ez nem is
jelent időbeli sorrendet.)
Mindkétszer eljöttek
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Csak egy alkalommal szerepeltek
11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

Σ

8

                       
               
i i i i i m m v

24
16
40

2. tábláz at: A párok részvéte le a kísérletben, és távolmaradásuk okai:
i – időhiány (5/24 ≈ 21% ): megfelelő időpont hiányában nem tudtak eljönni másodjára
m – motiváció (2/24 ≈ 1%: nem jelezte szándékát, hogy folytatná a kísérletet
v – a kísérlet véget ért, ezért nem tudott második alkalomra jönni (1/24 ≈ 0.4% )

Ebből következően, 24 pár, vagyis 48 személy alkotta a kísérleti mintát. Életkori
terjedelmük 15 – 59 év, (átlag = 27, 19 év, szórás = 8,01 év), nemek szerinti megoszlásuk: 15
férfi (31,2%) és 33 nő (68,8%). Ez a minta nem reprezentatív a teljes populációra nézve.
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Eszközök, felszerelés és a kísérleti elrendezés
Pszichológiai Mér őeszközök
Két kérdőívet használtunk:



A VFT (Vassy-féle Teszt) 12 állítást tartalmaz a közfelfogás szerinti

paranormális témákra vonatkozólag (radiesztézia, UFO-k, kísértetek stb.). Ötfokú,
Likert- típusú skálán kell a résztvevőknek önbeszámolós módszerrel megjelölniük,
hogy mennyire hisznek az egyes állításokban (pl. „A földsugárzás bizonyos zónái
betegségeket okozhatnak.” – részletesen lásd a Mellékletet). A válaszlehetőségek: 1nem igaz, 2-valószínűleg nem igaz, 3-nem tudom, 4-valószínűleg igaz, 5-igaz).

Így az elérhető

minimális pontszám 12, maximálisan pedig 60 pont érhető el. Ezzel a kérdőívvel az
volt a célunk, hogy felmérjük, mennyire hisznek a résztvevőink az általában
paranormálisnak mondott jelenségekben, illetve mennyire szkeptikusak ezekkel
szemben. A kérdőívet Vassy (1998) állította össze. Pszichometriai jellemzőit illetően a
validitási adatok nem ismertek, ezzel kapcsolatban validitási vizsgálatot még nem
végeztek. A felszíni érévényessége (face validity) alapján döntöttünk a használata
mellett. A kérdőív reliabilitását mutató Cronbach-α = 0,78 magas, tehát a kérdőív
megbízhatóan mér.



A második mérőeszközzel a vizsgálati személyek aktuális szorongás-

szintjét szerettük volna meghatározni. A STAI-kérdőív (Spielberger,1970, id. Sipos és
mtsai, 1988) szakirodalmi adatok alapján megbízható és valid mérőeszköz (Tilton,
2008), hazai standardizálását Sipos és munkatársai (1988) végezték el. A
standardizálás keretében a kutatók hazai mintán a következő standard értékeket
állapították meg a State-skálával kapcsolatban (1978-as vizsgálat egészséges mintán):
N=376, átlag =41,5 szórás =10,3. Az aktuális szorongást a State-skálájának
használatával mértük. Ez a skála megbízhatóan méri a pillanatnyi szorongás szintjét, a
saját vizsgálatunkban kapott Cronbach-α = 0,87 igen magas, tehát a skála belső
konzisztenciája nagyon jó.
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Az ingeranyag
A kísérletben szereplő céltárgyak – a kétféle feltételnek megfelelően – lehettek

statikusak vagy dinamikusak (a táblázatokban – az egyszerűség kedvéért – dinamikus céltárgy
helyett sokszor „Videó” kifejezés szerepel, statikus céltárgy esetében pedig „Kép”.)
Statikus ingerek : különböző fotók, melyek általában helyeket, helyszíneket
ábrázoltak (például gát, lakóház, lépcső, szalmabálák stb. – a képek listája a Mellékletben
található).
A statikus ingerek kiválogatásánál a következőket vettük figyelembe:



a képen legyen egy domináns forma, alakzat, amely akár egy jellemző

geometriai ábrával leírható (például piramis). E mögött a döntésünk mögött azon – Rhineidőszakra is jellemző – elképzelés állt, hogy az absztrakt, geometriai formák egyszerűségük
miatt feltehetően alkalmasak a telepatikus átvitelre.



A kép lehetőleg legyen annyira érzelemmentes, amennyire lehet, hiszen itt

kifejezetten nem volt célunk az érzelemkiváltás, ezzel is növelendő a hipotetikus kontrasztot a
másik feltételhez képest.
A természeti és / vagy épített környezet képei általában meg szoktak felelni ezeknek a
kritériumoknak, így törekedtünk ilyen fotókat gyűjteni.1 Összesen 20 kép szerepelt a
vizsgálatban, 5 csoportban, csoportonként 4 képpel.
A

dinamikus

ingeranyag

képi

részének

összeállításához

egyrészt

olyan

érzelemkiváltó képeket használtunk (IAPS; Lang, Bradley, és Cuthbert, 2008), melyeknek
érzelemkiváltó képességét – korábbi vizsgálatok eredményei alapján (Bradley és mtsai, 2007;
Mikels és mtsai, 2005; Lang, 1995; Lang és mtsai, 1990, 2008) – bizonyítottnak tekintettük.
Ezek mellett pedig olyan saját képeket, melyek az előzőek témájával megegyeztek, de azokat
nem az IAPS adatbázisból válogattuk ki, hanem az Internetről töltöttük le. Ezeknek az
érzelemkiváltó hatásáról nem volt előzetes adatunk, így csak a tematikus hasonlóság alapján
feltételeztük, hogy megfelelőek lesznek. A zenei aláfestést minden képhez önkényesen
válogattuk. Így a dinamikus ingerek olyan előszerkesztett video-fájlok lettek, melyek nem egy
filmből vett video-részletet tartalmaznak, hanem vagy egy, vagy több (de maximum 6),
különböző, de ugyanazon téma köré csoportosuló képből állnak, és amelyeknek

A fotók forrása az internet volt; miután ezek publikusan közzétett, szabadon terjeszthető és
bárki által letölthető képek, így ezek használatával–véleményünk szerint – nem sértettünk
szerzői jogot.

1
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érzelemkiváltó jellegük van, amit hangulatban ehhez illő, nem szöveges, zenei aláfestés kísért.
Valójában tehát ezek zenés képvetítések, a képek felvillanása közötti nem random, hanem a
zene dinamikájához illeszkedő szünetekkel (ilyenkor kép helyett egy üres, fekete képkocka
van vetítve, a zene azonban folyamatosan szól), és a képkockákon esetenként előszerkesztett
kameramozgások vannak (úm. pásztázás és zoomolás), melyek azt vannak hivatva segíteni,
hogy a néző (az adó) figyelme ne fixálódjon pusztán egy dologra, hanem járja be az egész
képet. A video-fájlok hossza változó (2:02 – 6:50), amit az aláfestő zene hossza szab meg. Az
ingerbemutatás hossza persze már egységes volt, annyi ingadozással, hogy azt pedig a vevő
mentációjának ideje szabta meg (10 – 12 perc). Volt olyan video-fájl, tehát, amit ez alatt az
idő alatt, az ismétlésre beállított lejátszó program hatszor játszott végig, és volt olyan is, amit
csak kétszer. Úgy gondoltuk, hogy nem ez fogja befolyásolni a próba sikerét, hanem az, hogy
mennyire volt sikeres a hangulatkiváltás. Összesen 16 video-fájl szerepelt a vizsgálatban, 4
csoportban, csoportonként 4 video-fájllal.
Szoftverek



Windows Media Player – a MS Windows XP beépített médialejátszó

szoftvere: a video-fájlok prezentációjához, valamint a kísérlet végén az adónak játszott
relaxációs zene lejátszásához használtuk.



IrfanView for Win XP version 3.98 – az Internetről ingyenesen

letölthető, szabad terjesztésű (freeware) képnézegető program a statikus ingerek
prezentációjához.



A Ganzfeld-program: Vassy Zoltán által készített VisualBasic nyelven

szerkesztett, Windows alatt futtatható program. (A program és a használati útmutatás
elérhető Vassy Zoltántól). A program végigvezeti a résztvevőket a kísérlet teljes
hossza alatt az adó bejelentkezésétől kezdve, a céltárgy random kisorsolásán keresztül,
a zsűrizés. A program minden kísérleti paramétert rögzít, és MS Excel fájlba menti az
adatokat.



SPSS version 13.0 for Windows – a statisztikai elemzésekhez használt

program.
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A la bor elrendezése és berendezései

7. ábra: A labor részei és berendezései

A – vezérlőhelyiség
B – a vevő helyisége
C – az adó helyisége
D – előtér
S – az adó tartózkodási helye a kísérlet alatt
R – a vevő tartózkodási helye a kísérlet alatt
E1 – a kísérletvezető tartózkodási helye a kísérlet előtt
E2 – a kísérletvezető tartózkodási helye a kísérlet alatt
a – A helyiség perifériái (monitor, billentyűzet, egér) PC1-hez
b – B helyiség perifériái (monitor, billentyűzet, egér) PC1-hez
c – C helyiség perifériái (projektor, billentyűzet, egér) PC1-hez
d – A helyiség perifériái (monitor, billentyűzet, egér) PC2-höz
e – vetítővászon; méretei: 104 cm x 106 cm; távolság a projektortól: 186 cm
f – projektor; típus: Hewlett-Packard vp6110
g – relaxációs készülék (relaxomat); típus: SITA D-2080 Pinneberg SIT A SYSTEM 3140
h – audio-keverőpult; típus: SoundCraft Compact 10
i – kísérletvezető mikrofonja
j – zsilip-ajtó; egymással szembenyíló, hangszigetelt ajtópár
k – középről széthúzható sötétítőfüggöny padlótól mennyezetig (sötétítés és takarás céljából)
l – infralámpák (2 db); átmérő: 16 cm a vevő arcától való távolság: kb. 80-100cm
m – a labor bútorai
n – a labor bejárata
o – kb. 20 cm széles téglafal professzionális hangszigeteléssel;
p – 110 cm x 50 cm méretű, függönnyel eltakart pinceablak
q – 110 cm x 50 cm méretű áttetsző üvegezéssel ellátott pinceablak
r – dallamcsengő hangszórója
s – dallamcsengő
t – padlótól mennyezetig érő takarófüggöny A és D helyiségek között
u – PC1: Intel® Celeron ™ CPU 1,7GHz 1GB RAM, Microsoft XP SP3 op.rendszerrel
v – PC2; Intel® Core™2 Duo CPU 2,2 GHz 1 GB RAM, Microsoft XP SP3 op.rendszerrel
w – Reluxa-sötétítővel eltakarható, duplatáblás, hangszigetelő ablak

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

Az eljárás
1. „Bemelegítő” szakasz:
A labor egy budapesti, lakótelepi tízemeletes ház pincéjéből lett kialakítva speciálisan
erre a célra. A résztvevők ide lettek híva előzetes telefonos vagy e-mailben történő egyeztetés
alapján. A kísérletvezető köszöntötte az érkező résztvevőket, majd – kívánság szerint –
üdítőitallal, teával és aprósüteménnyel kínálta meg a vendégeket. Ezzel az volt a cél, hogy a
résztvevők minél otthonosabban és oldottabban érezzék magukat. Ezután a kísérletvezető
megmutatta a labort, a főbb berendezéseket és szólt pár szót a Ganzfeld telepátia kísérletek
történeti előzményeiről és az eljárásról magáról. Szó esett a jelenség furcsa tulajdonságairól,
az instabilitásáról és az „illékonyságáról”, amivel az volt a cél, hogy hangsúlyozzuk: nem egy
feladat-orientált tesztben fognak részt venni, ahol a 100%-os siker a cél, hanem inkább egy
érdekes és játékos próbában, vizsgálatban, ahol nagyon könnyen megesik, hogy nem tudunk
kimutatni semmit. Próbáltuk hangsúlyozni, hogy nem kell szorongani, ha valami nem sikerül,
hiszen ennek a jelenségnek ilyen a természete. Még a kísérlet elején megkértük a
résztvevőket, hogy értékeljék saját fizikai, érzelmi és szellemi hangulatukat, állapotukat egy
ötfokozatú Likert-skálán, ahol az értékek a következő jelentéssel bírtak:
5 – sokkal jobb, mint általában ; 4 – jobb, mint általában ; 3 – mint általában ; 2 – rosszabb, mint általában ; 1 –
sokkal rosszabb, mint általában

Ezen kívül rákérdeztünk a résztvevők személyes kapcsolatának eredetére, ismeretségük
tartamára, szorosságára, majd ezek alapján egy 5-fokú ordinális skála értékével jellemeztük
őket az alábbiak szerint:
1 – ismeretlenek, 2 – ismerősök, 3 – barátság, 4 – párkapcsolat, 5 – vérrokonok (éspedig:…)

A felvett adatok között volt még a résztvevők születési ideje, és a kísérlet során
használni kívánt azonosítójuk (nevük vagy jelszavuk).
2. Adminisztrációs szakasz
Ezután a 15-20 perces bevezető szakasz után következett a kísérletről szóló
tájékoztatás. Ebben szó esett a kísérlet időbeli kereteiről, az eljárás szakaszairól, az
adavédelem szempontjairól és az önkéntességről. A tájékoztató rész a Beleegyező
nyilatkozatot (2. számú melléklet) aláírásával zárult.
A résztvevők először a Vassy-féle tesztet (VFT) töltötték ki, majd a STAI pillanatnyi
vagy aktuális állapotra vonatkozó szorongás-skáláját. Ezt követte a próba paramétereinek
rögzítése, úgymint az adó és vevő szerep meghatározása, melyet a résztvevők szándékára és
közös megegyezésére bíztunk, ettől is remélve egy oldott és feszültség- illetve elvárás-mentes
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légkör kialakulását, hiszen úgy érezhették, hogy nem nekik mondják meg, hanem ők
választhatják ki maguknak a feladatot, miután pedig az eljárásban az adó/vevő szerep
sorrendisége nem releváns, ezt bátran megengedhettük nekik. Véletlen sorsolással
(pénzfeldobással) döntöttük el, hogy melyik feladattal kezdődjön a kísérlet, amiről a
résztvevőket nem tájékoztattuk, nehogy a különböző feltételek iránt táplált eltérő érzések
esetleg befolyásolják a próba kimenetelét.
3. Relaxációs szakasz
A relaxációs szakasz elé beiktattunk egy ún. „adó főpróbát”, melyben egyszer közösen
lepróbáltuk az adóval, hogy mit kell majd tennie a kísérlet alatt. (Erre azért volt szükség, mert
asszisztens nem állt a kísérletvezető rendelkezésére, és az egész eljárás ennek korlátait
figyelembe véve lett kialakítva). Elindítottuk a vezérlőprogramot (a Vassy-féle Ganzfeldprogramot) egy próbafutás erejéig céltárgy exponálása nélkül, és részletesen elmagyaráztuk az
adónak, hogy mikor mit kell majd tennie a kísérlet során. Ezalatt a vevő a neki kijelölt
helyiségben tartózkodott. Miután meggyőződtünk arról, hogy az adó megértette az
instrukciókat, a relaxációs szakaszra előkészülve felhelyeztük fülére a fejhallgatót, szemére
pedig a speciális szemüveget, majd ugyanezt megtettük az akkor már külön helyiségben lévő
vevővel is.
A relaxációs szakasz egy 15 perces előkészítés volt a Ganzfeldben töltött telepatikus
próbát megelőzően. Egy erre a célra kialakított készülék (relaxomat) egy adott frekvenciának
megfelelő gyakorisággal (tehát 20 Hz = 20 jel /sec) hang és fényjeleket bocsát ki. Egy
speciális szemüveg – mely tulajdonképpen egy keret, ami két vörösen világító LED-villogót
tart az ember szeme előtt – és egy sztereó fülhallgató továbbítja a jeleket, melyek egymással
szinkronban váltakoznak a jobb és bal oldali szemet illetve fület felváltva ingerelve ezzel. Az
ingerlés frekvenciája, vagyis a jel szaporasága négyzetesen csökken. 20 Hz-ről indul, és
fokozatosan csökkenve kb. 2 perc elteltével a frekvencia már a 8-10 Hz-es tartományban jár,
majd ez még tovább csökken egészen a 3-4 Hz-es tartományig. Ez a szakasz a leghosszabb
(kb. 10 perc), majd ezután ugyanilyen módon gyorsulva tér vissza a kezdeti frekvenciához.
Ezt a folyamatot az 5. ábra mutatja.
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8. ábra: A relaxomat inger -frekvenciájának időbe li alakulása a relaxáció teljes hossza alatt

Az emberi agynak van egy hajlama arra, hogy egy domináns környezeti inger
frekvenciájának jelenlétében saját, domináns EEG frekvenciáit az előbbihez igazítva
megváltoztassa (Oster, 1973; Marsh és mtsai, 1970). Ezt a jelenséget a külföldi szakirodalom
„frequency following response, (FFR)”-nak, magyarul frekvencia-követő válasznak hívunk. A
relaxációs szakasz alatti audio-vizuális ingerlésnek pedig éppen az volt a célja, hogy az
agynak ezt a tulajdonságát kihasználva, a résztvevők agytevékenységét dominánsan
befolyásoló agyhullámokat megváltoztassuk. Olyan irányba, mégpedig, hogy a résztvevők
képesek legyenek egy ellazult, oldott, stressz-mentes állapot elérésére, amelyben arra is
számítottunk, hogy egy ilyen álom- vagy félálomszerű állapot – csakúgy, mint a Ganzfeld –
kedvezni fog a képzeleti képek felerősödésének és élénkebb vizualizációt tesz lehetővé.
Ehhez az instrukció a következő volt:
„Most egy relaxációs szakasz következik. Kényelmes, fekvő testhelyzetben fogtok egy
relaxációs készülék segítségével lazítani, hogy a tudatotokat felkészítsük a telepátiára. Hang
és fényingerekkel fogjuk agytevékenységeiteket egy ellazult, nyugodt, relaxált állapotba hozni.
A készülék egy szemüvegből és egy fülhallgatóból áll. A fülhallgatóból váltott módon fog a
jobb, illetve bal fületekbe érkezni egy halk, pityegő hang, amivel egy időben a szemüvegből
ugyanúgy váltott módon fényingerlést fogtok kapni. A váltott hang és fényinger eleinte
szaporán, vagyis 12 Hz fölötti frekvenciával fog érkezni, ami megfelel az agy normál, éber,
gondolkodó működésmódjának megfelelő domináns agyhullámok frekvenciájának. Ezután ez
majd szépen lelassul a 8-10 Hz-es alfa-agyhullámok frekvenciáján keresztül egy még lassabb
3-5 Hz-es tartományig. Ez a szakasz lesz a leghosszabb, majd ennek végeztével – fokozatosan
– újra a kezdeti, gyors szakasszal fog befejeződni a relaxáció. Nektek annyi lesz a dolgotok,
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hogy lazítsatok, és csak hagyjátok, hogy a készülék lecsillapítsa a tudatotokat. Szemeteket
tarthatjátok nyitva is, de le is csukhatjátok. Ha álmosak lesztek, nyugodtan szunyókáljatok egy
kicsit. Ez a szakasz 15 percig fog tartani, én kint leszek, figyellek benneteket, és majd érkezem,
ha vége a relaxációnak. Kellemes pihenést!”

Ezután a kísérletvezető elindította a 15 perces relaxációs szakaszt, majd miután ennek
vége lett helyet foglalt az izolációs kabinban a vevő mellett, és megkezdte a kísérletet. A
kísérletben két feltétel volt, az eljárás további részeit – a némiképp eltérő kísérleti protokoll és
instrukciók miatt – ennek megfelelően fogjuk ismertetni.
4/A. Kísérleti szakasz – Statikus feltétel
Az izolációs kabinban a vevővel együtt bent tartózkodó kísérletvezető innentől kezdve
egyirányú hangkapcsolaton át kommunikált az adóval, egy nála lévő mikrofon és az adón lévő
fejhallgató segítségével. A kísérletvezető instrukciói szerint az adó a Ganzfeld programban
kisorsolta magának a céltárgyat. A kísérletvezető ezután a következőképpen instruálta tovább
az adót:
„A feladatod a következő lesz: egy darab képet fogsz nézni körülbelül 10 percen
keresztül. Arra szeretnélek kérni, hogy próbáld meg ezt a képet átküldeni (a vevő
keresztnevének). Ez most már nem is lesz olyan nehéz, így hogy összehangoltunk benneteket.
Figyeld a képet, nyugodtan, lazán! Gondolj arra, hogy amit a szemeiddel látni fogsz, azt
(vevő neve) is látni fogja „mentális” szemeivel! Képzeld azt, hogy mindaz, ami megjelenik
benned, az meg fog jelenni Őbenne is! Ő várni fogja az adást.”

Ezután a kísérletvezető bekapcsolta a vevő helyiségben a vörös fényszórókat, majd a
vevő instrukcióival folytatta:
„Kedves (vevő keresztneve), a telepatikus adás hamarosan elkezdődik. Kérlek téged,
hogy figyelj arra, mi jelenik meg benned! Teljesen természetes egyébként, ha semmi, ez
általában mindenkivel így van az elején. Ez ne zavarjon téged, Te csak figyelj a
benyomásaidra! Nincs rá szabály, hogy mikor fogsz látni valamit, előbb-utóbb lesznek
benyomásaid. Ha egyetlen egy dolgot fogsz látni az ugyanolyan jó, mintha 10-15 különböző
kép bukkanna fel. Én itt leszek melletted és hallgatom az élményeidet. Most adj magadnak pár
percet, hogy lecsendesedjen a tudatod! Azután pedig kérlek, szólj, ha látsz valamit!”

A kísérletvezető jelzésére az adó megnyitotta magának a kisorsolt kép-fájlt, az adást
elkezdődött, a kísérletvezető pedig elindította az idő mérését. A vevő részleges Ganzfeldhelyzetben saját érzése szerint kezdte el mondani, hogy milyen benyomásai érkeznek. (A
részleges Ganzfeld-helyzet azt jelenti, hogy nem volt fehér-zaj sugárzása a fülbe. Ennek az
volt az oka, hogy a kísérletvezető tudja segíteni a vevőt a mentációja során.) Az eljárás ez
utáni része nem tekinthető standardnak, hiszen személyről-személyre változott, de néhány
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alapvető vonás közös volt, az így kialakult „párbeszédekben”. Ha a vevő elakadt, akkor a
kísérletvezető megpróbálta olyan szuggesztiókkal segíteni, mint például: „Sokszor segít az, ha
gondolatban egy új lapot húzol elő lelki szemeid előtt. Tedd meg ezt most, és mondd, ha megjelenik valami!” Ha

elhangzott egy homályos benyomás, és nem hangzottak el részletek vele kapcsolatban, akkor
a kísérletvezető próbált felderítő kérdésekkel puhatolózni, úm.:„Próbáld megragadni a látvány
formáját! ... Milyen formákat látsz? ... Szimmetrikus-e a kép vagy inkább aszimmetrikus? … Milyen színt tudsz
társítani a képhez? … Milyen érzéseket tudsz társítani a képhez?”

A mentáció általában 10-12 percig tartott (ezt a kísérletvezető mérte), és a
kísérletvezető a teljes szakaszról kézírásos jegyzet készített. Miután letelt az idő és véget ért a
mentáció, ezt jelezte a vevőnek, majd kikapcsolta a vörös fényszórókat. A vevő levette a
szemüveget, a kísérletvezető pedig utasította az adót, hogy a Ganzfeld program kivételével
zárjon be minden alkalmazást, aminek a céltárgy identitásához köze lehet. Az adó ezután
kilépett a Ganzfeld programból, miközben a program tovább futott a vevő bejelentkezésére
várva. A vevő közben azt a feladatot kapta, hogy készítsen egy vázlatos rajzot a Ganzfeldben
átélt benyomásairól. A kísérletvezető bekapcsolta a benti monitort, amin megjelent az addig
futó program, ezután kiment a vezérlő helyiségbe, kikapcsolta az adó helyiségében lévő
projektort, elindított a fülhallgatójába egy relaxációs zenét és visszatért a vevőhöz.
5. Kiértékelés
Ezután kezdődött a zsűrizés, melyet a vevő maga végzett úgy, hogy a kísérletvezető is
vele volt. Erre egyrészt azért volt szükség, hogy a Ganzfeld program további használatában
segíteni tudjon, hiszen ez a program végezte az automatizált zsűrizési folyamatot is, és így az
instrukciókat nem kellett előre betanítani a vevőnek, hanem mód volt rá, hogy ezt együtt
végezzék. A vevő megtekintette a lehetséges képek csoportját, mindegyiket összehasonlította
a lejegyzetelt mentációjával és az elkészített rajzával, majd a benyomásai és a képek közötti
egyezés alapján felállított egy sorrendet, első helyre téve azt a képet, melyet a benyomásához
leghasonlóbbnak vélt, utolsónak pedig a legkevésbé hasonlót téve. Megkértük arra is, hogy
jelezze, mennyire biztos a felállított sorrendben (1: „teljesen biztosan ezt a sorrendet tartom
helyesnek” – 5: „nincs ötletem a sorrend helyességéről, bármi más is lehetne”). Miután
megtörtént a vevő tippjének (vagyis a sorrendnek) a rögzítése, a program megmutatta az igazi
célképet, és a kísérlet véget ért. A kísérletvezető – és a program is – rögzítette az eredményt,
vagyis a célkép helyezését, a programot bezárták, a vevő találkozott az adóval, és következett
a kísérlet megbeszélése illetve feloldása. A vevők minden esetben pozitív visszajelzést kaptak
a „teljesítményükről”, és megbeszélték élményeiket egymással valamint a kísérletvezetővel.
4/B. Kísér leti szakasz – Dinamikus feltétel
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A statikus feltételhez képest az alábbi eltéréseket tartalmazta:



Mielőtt az adó kisorsolta volna magának a céltárgyat, a kísérletvezető

megkérte mindkét résztvevőt, hogy értékeljék érzelmi állapotukat két dimenzió, a
„hangulat” (1: teljesen negatív – 7: teljesen pozitív) és „ellazultság” (1: teljesen
nyugodt, relaxált – 5: teljesen izgatott, nyugtalan) mentén. A vevő ezt szóban jelezte a
kísérletvezetőnek, aki ezt lejegyezte, míg a külön helyiségben tartózkodó adó ezt egy
kis jegyzetlapra írta le. Ugyanezt az értékelést megtették a mentációs szakasz végén is.
Erre azért volt szükség, hogy megvizsgálhassuk, okozott-e változást az adó érzelmi
állapotban a megtekintett videó (és ha igen, milyet), illetve okozott-e változást az adó
által átélt és „küldött” érzelmi élmény a vevő hangulatában (és ha igen, milyet).



Az adó instrukciója a következő volt:

„Nemsokára egy zenés képvetítést fogsz látni, amely állhat egy képből, de állhat több
képből is, és ami hogyha véget ért, ismétlődni fog. Mindez kb. 10-12 percig fog tartani. Arra
szeretnélek kérni, hogy próbáld meg átküldeni partnerednek mindazt, amit majd érezni és látni
fogsz! Ez most már könnyen fog menni, hiszen összehangoltunk benneteket. Figyeld a vetítést,
nyugodtan, lazán! Gondolj arra, hogy amit a szemeiddel látni fogsz, azt partnered is látni
fogja mentális szemeivel! Figyelj az érzéseidre! Figyelmedet fordíts befelé, és próbáld meg
elérni, hogy ő is azt érezze, amit te! Ő várni fogja az adást. Képzeld azt, hogy mindaz, ami
megjelenik benned, az meg fog jelenni Őbenne is!”



A vevőnek pedig a következő instrukciót kapta:

„A telepatikus adás hamarosan elkezdődik. Nem kell semmit tenned, csak lazíts és
figyelj arra, mi jelenik meg benned! Teljesen természetes egyébként, ha semmi, ez általában
mindenkivel így van az elején. Ez ne zavarjon téged, Te csak figyelj a benyomásaidra! Nincs
rá szabály, hogy mikor fogsz látni valamit, előbb-utóbb lesznek benyomásaid. Ha egyetlen egy
dolgot fogsz látni az ugyanolyan jó, mintha 10-15 különböző kép bukkanna fel. Próbáld meg
majd figyelemmel követni azt is, hogy milyen érzések jelennek meg benned, miközben
mentális szemeiddel a felbukkanó képeket nézegeted. Bármilyen gond van, jelezd! Én itt
leszek melletted és hallgatom az élményeidet.”



A zsűrizés alatt a vevőnek a Ganzfeld-program nem indított el

egyszerre 4 video-fájlt, hogy válasszon közülük, mert ez így értelmetlen lett volna. A
program a video-fájlokban található képi elemek közül mutatta meg a legjellemzőbbet.
A 4 video-fájlt természetesen a vevő végignézhette egyesével, Windows Media Player
alkalmazásával. A sorrend rögzítése már ismét ugyanúgy zajlott, mint a statikus
feltételben.
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EREDMÉNYEK
A véletlenszerűség tesztelése
A kísérlet véletlen változói a következők voltak: a próbák sorrendje, a statikus céltárgy
paraméterei (csoportja és sorszáma), a dinamikus céltárgy paraméterei (csoportja és
sorszáma).
A próbák sorrendje: 22 alkalommal kezdődött a kísérlet a statikus feltétel próbájával
(55%), és 18 alkalommal a dinamikus feltétel próbájával (45%). Ez nem tér el szignifikánsan
a véletlentől várt 50% - 50%-hoz képest ( Z(40)=0,474 p=0,681), vagyis megtartjuk a próbák
sorrendjének véletlenségét állító hipotézist.
A céltárgyak paramétereit (csoportját és sorszámát) egy pszeudo-véletlenszám
generátor sorsolta ki próbáról-próbára. Az egyes értékek gyakoriságát a véletlentől várható
gyakoriságokkal összehasonlító χ 2-próba értékei és szignifikanciái találhatók a következő
táblázatban.
Teszt statisztikák
Videó
Videó
csoportja
sorszáma
3,200
3,800

χ2
szabadságfok
Szignifikancia

A kép csoportja A kép sorszáma
8,000
3,600

3

3

4

3

0,362

0,284

0,092

0,308

3. Táblázat A véletlen szerinti eloszlás tesztelése a céltárgyak paramétereire vonatkozóan

Mivel sehol sem kaptunk szignifikáns értéket, a paraméterek véletlen előfordulását
állító hipotézist nem vetjük el.

A replikáció sikerének tesztelése
A kísérlet egy megfigyelési egységének egy próba felelt meg, tehát az egész
kísérletben N=80, feltételenként pedig n=m=40. A próba sikerét akként definiáltuk, hogy az
első helyre sorolta-e a vevő a céltárgyat, vagy sem. A null-hipotézis szerint p0 = 0,25, a
sikeres próbák várt száma ekkor E(k0) = N x p0 , szórása pedig σ k0 = √N x p0 x (1- p0 ), vagyis:
n = m = 40 mellett

E(k0 ) = 10,

σ k0 ≈ 2,74.

C.I.(95%) = (4,63 ; 15,37)

N = 80 mellett

E(k0 ) = 20,

σ k0 ≈ 3,87

C.I.(95%) = (12, 41 ; 27,59)
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A következő táblázatban összefoglaljuk a kísérlet főbb eredményeit:
STAT IKUS FELTÉT EL
n=40
Mért

Mért

Elméleti
%

k

DINAMIKUS FELTÉTEL
m=40

k

1. helyezés

2

5,0

10

2. helyezés

15

37,5

3. helyezés

16

4. helyezés
ÖSSZESEN

%

%

ÖSSZESEN
N= n+m=80
Mért

Elméleti

Elméleti

%

k

%

10

25,0

10

12,5

20

2 5,0

37,5

10

25,0

30

37,5

20

2 5,0

6

15,0

10

25,0

22

27,5

20

2 5,0

25 ,0

11

27,5

10

25,0

18

22,5

20

2 5,0

100,0

40

100,0

40

1 00 ,0

80

100,0

80

100,0

k

25 ,0

8

20,0

10

25 ,0

15

40,0

10

25 ,0

7

17,5

10

40

100,0

40

k

%

k

4. Táblázat: A próbák eredményeinek eloszlása fe ltételenként és a kísérlet egészében

H1: A statikus feltételben k=2 volt az első helyezések száma, ami Z(40) = -2,74-es
értéknek felel meg, amelyhez p=0,003. A null-hipotézissel szemben azt vártuk, hogy k >10,
így ez az eredmény nem támasztja alá a hipotézisünket.
H2: A dinamikus feltételben k=8 volt az első helyezések száma, ami Z(40) = -0,55-es
értéknek felel meg, amelyhez p=0,209. A null-hipotézissel szemben azt vártuk, hogy k >10,
így ez az eredmény nem támasztja alá a hipotézisünket.
H3: A két feltételben mért első helyezések száma a várt iránynak megfelelően
különbözött egymástól. Ezt egyoldalú különbségi próbával ellenőriztük és azt kaptuk, hogy a
különbségi változóra számolt Z(40) = 2.08, p = 0.019 (egy oldalú). Vagyis kijelenthetjük,
hogy az első helyezések száma 5%-os szinten szignifikánsan különbözött egymástól a két
feltételben, és a dinamikus feltételben szignifikánsan több első helyezés született, mint a
statikusban.

Megvizsgáltuk a céltárgyak helyezésének eloszlását feltételenként is, és a kísérlet
egészében is, és összehasonlítottuk azokat a null-hipotézis szerint várható értékekkel. Ehhez
χ2 - próbát alkalmaztunk, a kapott eredményeket a következő táblázat tartalmazza:
Statikus feltétel
χ2
13,4
szabadságfok 3
Szignifikancia 0,004

Dinamikus feltétel
4,6
3
0,204

A teljes kísérletben
10,4
3
0,015

5. Táblázat A helyezések eloszlásának illeszke dése a véletle n eloszláshoz: a

χ2-próbák értékei
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Vagyis a próbák eredményeinek eloszlása a dinamikus feltételben nem tért el
szignifikánsan a véletlenhez képest. A statikus feltételben viszont 1%-os szinten
szignifikánsan eltért a véletlenhez képest, és emiatt az összesített adatok eloszlása is eltér 5%os szignifikanciaszinten a véletlentől.
A két feltételben mutatott teljesítmény kapcsolata
A két feltételben ugyanattól a párostól két próba adata származott ezért megvizsgáltuk,
hogy van-e kapcsolat a két próba eredménye között. Először is, azt vizsgáltuk, hogy a két
feltétel sikerének mutatója, vagyis a céltárgy helyezése között van e pozitív kapcsolat. Mivel
ordinális skálákról van szó, rangkorrelációs vizsgálatot végeztünk. Sem a Kendall-féle τ b =
0,148, p=0,284, sem a Spearman-féle rangkorrelációs együttható r s= 0,169, p=0,296 nem lett
szignifikáns, vagyis nem tapasztaltunk szignifikáns együtt járást a két feltételben elért
eredmények között.
A próba sikerének alternatív operacionalizációja
Az első helyezések alacsony száma – különösen a statikus feltételre vonatkozóan –
megnehezíti a statisztikai próbák használatát, miután a megfigyelt gyakoriságok annyira
alacsonyak, hogy az első helyezések további csoportosítása értelmetlenné válik. Emiatt egy új
változót vezetünk be a próba sikerességének mérésére: a céltárgy helyezését kódoló változót
fogjuk használni, tehát az elemzést nem szűkítjük le az első helyezések számának
csoportonkénti vizsgálatára, hanem a próba sikerességét akként operacionalizáljuk, hogy
hányadik helyre tette a vevő a zsűrizés során a képet. Nem fenyeget az a veszély, hogy
alternatív módon újraelemezzük a kísérlet eredményességét, mivel ezt az új változót csak arra
fogjuk használni, hogy néhány – a résztvevőket jellemző – szempont és az eredményesség
közötti kapcsolatról le tudjuk vonni következtetéseket.
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Sikeresség és a résztvevők jellemzőinek kapcsolata
H4: Az egymást jobban ismerő pároktól nagyobb arányban várunk első helyezéseket, vagyis
szignifikáns pozitív együtt járást várunk az ismerősség foka és a találatarányok között.
A résztvevők ismeretségi fokát egy ordinális változóba kódoltuk. Ezek értékei és
gyakoriságai a következők voltak:
1.

ismeretlenek (7,5%)

2.

ismerősök

(20%)

3.

barátság

(40%)

4.

párkapcsolat (30%)

5.

vérrokonok

(2,5%)

Az 9.ábra a párok megoszlását
mutatja az ismerősség foka szerint. A 6. és
9. ábra A párok megoszlása az ismerősség foka
szerint

7.

táblázatok

mutatják

a

céltárgy

helyezésének eloszlását az ismerősség eltérő szintjeinek függvényében:
A

Statikus céltárgy helyezése (k)

résztvevők

Összes

ismerősségi foka

1

2

3

4

(próbák száma)

0%

0

2

1

0

3

12,5%

1

1

5

1

8

6,3%

1

6

5

4

16

párkapcsolat

0%

0

5

5

2

12

vérrokonok

0%

0

1

0

0

1

2

15

16

7

40

ismeretlenek
ismerősök
barátság

Összes

6. Táblázat A Statikus feltéte l eredményeine k eloszlása az isme rősség függvényében, különös tekintettel az
első helyezésekre (k = esetek száma)
A

Dinamikus céltárgy helyezése (k)

résztvevők

Összes

ismerősségi foka
ismeretlenek
ismerősök
barátság
párkapcsolat
vérrokonok
Összes

1

2

3

4

(próbák száma)

0%

0

0

2

1

3

25%

2

3

1

2

8

31,3%

5

5

1

5

16

8,3%

1

6

2

3

12

0%

0

1

0

0

1

8

15

6

11

40

7. Táblázat A Dinamikus feltétel ere dménye inek eloszlása az ismerősség függvényében, különös tekintettel
az első helyezésekre (k = esetek száma)
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Azt vártuk, hogy az ismerősségi szint emelkedésével a találatok száma is emelkedni
fog, ez viszont magába foglalja azt az előfeltevést, hogy a különböző kategóriákban közel
ugyanannyi eset (vagyis pár) fog szerepelni, és a találatok száma amiatt fog emelkedni
szintenként, mert az egymást jobban ismerő párosok jobban teljesítenek. Az 5.ábráról látszik,
hogy ez az előfeltevés nem teljesült, ezért azt vizsgáljuk, hogy az első helyezések számának
szintenkénti aránya követ-e valamiféle növekvő tendenciát. A táblázatból annyi látszik, hogy
a mintán kapott adatokból nem lehet érvényes következtetést levonni semmiféle
összefüggésre. Az ismerősség szintjének és az első helyezések számának függetlenségét
tesztelő χ2-próba alkalmazási feltétele nem teljesül, mert az elvárt értékek sehol sem haladják
meg cellánként az 5-öt. Ezért a Fisher-féle exact próbát alkalmaztuk, melyre 9,866-os értéket
kaptunk, amihez p = 0,604, ami nem szignifikáns.
Azt is megvizsgáltuk, hogy az egyes párokat jellemző ismerősségi szint és a próba
eredményeként kapott helyezés között van-e pozitív együttjárás. Egyik feltételben sem
találtunk szignifikáns összefüggést a két változó között (statikus feltételben: Kendall-féle τb =
0,002, p=0,989 (kétoldalú), Spearman-féle rangkorrelációs együttható = 0,000, p=0,998;
dinamikus feltételben: Kendall-féle τ b = -0,040, p=0,767 (kétoldalú), Spearman-féle
rangkorrelációs együttható = -0,053, p=0,747.)

Összességében tehát nem találtunk a mintán semmiféle szignifikáns kapcsolatot az
ismerősség szintjei és az első helyezések száma között. Úgyszintén, az ismerősség szintje és
általában a próbák sikerességét mutató helyezés pontszáma között sem volt együtt járás.
A hipotézisünket a minta adatai alapján nem tudjuk alátámasztani.
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H5: A paranormális jelenségekben jobban hívő párok szignifikánsan több első helyezést
fognak produkálni, mint a kevésbé hívő párok.
A paranormális jelenségekbe vetett hitet („para-hitet”) a VFT kérdőív pontszámaival
jellemeztük. Az adó para-hitének (S_VFT) és a vevő para-hitének (R_VFT) átlaga adta a
párost jellemző értéket (VFT_PAIR). A leíró statisztikák a következők:
N
Adó para-hite
Vevő para-hite
Para-hit páros szintje

Minimum
40
40
40

Maximum

24
24
24,00

Átlag

55
60
52,50

Szórás

41,20
41,68
41,44

7,84
8,82
6,87

8. Táblázat A VFT pontszámok leíró statisztikái

Az adó para-hitét jellemző (S_STAI) és a vevő para-hitét jellemző (R_STAI) között
mérsékelt, pozitív együtt járást találtunk, ami 5%-os szinten szignifikáns. (Pearson-féle r=
0,357 p=0,024, kétoldalú). Emiatt úgy gondoljuk, hogy a párt jellemző para-hit mutatóban
valamennyire öröklődik a párost alkotó résztvevők jellemzője.
Pozitív együtt járást kerestünk a VFT szintjei és a helyezés értékei között. Az
eredményeket a következő táblázatban foglaltuk össze:
Rangkorrelációs együttható (Kendall-féle τ b ) értékei

Statikus céltárgy
Helyezése
Dinamikus céltárgy
helyezése
Adó para hite

Vevő para hite

Parahit páros szintje

Kendall-féle τ b
Szig. (2-oldalú)
N

Statikus
céltárgy
helyezése
1,000

Dinamikus
céltárgy
helyezése
0,148
0,284
40
1,000

.

Kendall-féle τ b

40
0,148

Szig. (2-oldalú)
N

0,284 .
40

Kendall-féle τ b

0,024

0,181

Szig. (2-oldalú)
N

0,851
40

0,145
40

40

Kendall-féle τ b

-0,020

-0,101

Szig. (2-oldalú)
N

0,871
40

0,412
40

Kendall-féle τ b

0,009

0,030

Szig. (2-oldalú)
N

0,940
40

0,807
40

9. Táblázat VFT pontszámok és a he lyezés kapcsolata

Nem találtunk szign ifikáns együtt járást a páronkénti VFT pontszámok és a helyezések
pontszáma között.
Ezért kettéosztottuk a vizsgálati személyeket a VFT pontszámok átlagának
figyelembevételével, és az átlag alatti pontszámot elérőket „alacsony”, míg az átlag felettieket
elérőket „magas” elnevezésű csoportba soroltuk. Ezt a csoportosítást elvégeztük az adókra, a
a vevőkre, és a párokra egyaránt.
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Adó p ara
hite

N

Rangok Ra ngok Vevő pa ra
á tla ga ö ssze ge hite

Statikus
alacsony 18
céltárgy
magas
22
Helyezése
Összesen 40
Dinamikus alacsony 18
céltárgy
magas
22
helyezése
Összesen 40

18,08
22,48
16,08
24,11

Pa ra hit
Rangok Rangok pá ros
á tla ga ö ssze ge szintje

N

325,50 alacsony 20
494,50 magas
20
Összesen 40
289,50 alacsony 20

21,95

530,50 magas
20
Összesen 40

17,55

10. Táblázat Rangátlagok és rangösszegek különbségei a pa

19,05
23,45

N

Rangok Rangok
á tla ga ö ssze ge

439,00 alacsony 19
381,00 magas
21
Összesen 40
469,00 alacsony 19

20,95

398,00

20,10

422,00

20,84

396,00

351,00 magas
21
Összesen 40

20,19

424,00

ra -hit szerint képzett csoportokban

A két csoport által elért helyezések mediánjainak ugyanakkoraságát tesztelő
Wilcoxon-próba, és a sztochasztikus ugyanakkoraságot vizsgáló Mann-Whitney-próba
eredményeit foglalja össze a következő táblázat.
Az adók para-hite szerinti
két csoport különbsége
Statikus
Dinamikus
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Szignifikancia (2-oldalú)
* p < 0,05

+

154,500
325,500
-1,262
0,207

118,500
289,500
-2,259
0,024*

A vevők para-hite szerinti
két csoport különbsége
Statikus
Dinamikus
171,000
381,000
-0,837
0,403

141,000
351,000
-1,668
0,095 +

A párok para-hite szerinti
két csoport különbsége
Statikus
Dinamikus
191,000
422,000
-0,246
0,806

193,000
424,000
-0,184
0,854

p < 0,10

11. Táblázat Al acsony és magas VFT pontszámú csoportok helyezésekben elért különbsége inek vizsgálata

Vagyis a dinamikus feltétel esetén az átlagnál alacsonyabb pontszámokkal rendelkező
adók csoportjában („kevésbé hívők”) a helyezések szignifikánsan alacsonyabbak voltak, mint
a „jobban hívők” csoportjában. Ennek a különbségnek a fordítottja csak tendenciaként
jelentkezik a vevőknél: itt a „jobban hívő” vevők értek el jobb helyezéseket. A párok két,
ugyanígy különválasztott csoportjában pedig nem jelentkezett különbség. A fent elmondottak
csak a dinamikus feltételben jelentkeztek, a statikus feltételben – bár ugyanez a mintázat
jelent meg – de itt nem lettek szignifikánsak a különbségek a csoportok teljesítménye között.
A hipotézisünket a minta adatai alapján tehát nem tudjuk alátámasztani.
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H6: A magas szorongás-pontszámmal jellemezhető párok szignifikánsan kevesebb találatot
fognak produkálni, mint az alacsony szorongással jellemezhetők.
Az adó pillanatnyi szorongás-szintjét mérő változó (S_STAI) és a vevő pillanatnyi
szorongás-szintjét mérő változó (R_STAI) átlaga határozta meg a páros pillanatnyi szorongásszintjét (STAI_PAIR). Ezek leíró statisztikái:
N
Az adó szorongás-szintje
A vevő szorongás-szintje
A szorongás páros szintje

Minimum
40
40
40

Maximum

20
22
25,26

Átlag

58
65
61,58

Szórás

34,29
35,01
34,65

7,92
8,19
6,75

12. Táblázat A pillanatny i szorongást mérő STAI pontszámok leíró statisztikái

Az adó szorongás-szintjét jellemző (S_STAI) és a vevő szorongás-szintjét jellemző
(R_STAI) között közepesen erős, pozitív együtt járást találtunk, ami 1%-os szinten
szignifikáns. (Pearson-féle r= 0,404 p=0,01, kétoldalú). Emiatt úgy gondoljuk, hogy a párt
jellemző para-hit mutatóban öröklődik a párost alkotó résztvevők jellemzője.
Pozitív együtt járást kerestünk a STAI szintjei és a helyezés értékei között. Az
eredményeket a következő táblázatban foglaltuk össze:
Rangkorrelációs együttható (Kendall-féle τb ) értékei

Statikus céltárgy helyezése

Korrelációs együttható
Szignifikancia (2 oldalú)
N

Statikus
céltárgy
helyezése
1,000

Dinamikus
céltárgy
helyezése
0,148

40

0,284
40

.

Dinamikus céltárgy helyezése

Korrelációs együttható
Szignifikancia (2 oldalú)
N

0,148
0,284 .
40

1,000

Az adó szorongásszintje

Korrelációs együttható
Szignifikancia (2 oldalú)

0,128
0,311

0,205
0,098

N
Korrelációs együttható
Szignifikancia (2 oldalú)
N
Korrelációs együttható

40
-0,092
0,468
40
0,053

40
0,031
0,806
40
0,213

Szignifikancia (2 oldalú)
N

0,671
40

0,083
40

A vevő szorongásszintje

A szorongás páros szintje

40

13. Táblázat STAI pontszámok és a he lyezés kapcsolata

A dinamikus feltételben gyenge, tendencia-szerű kapcsolatot kaptunk az adó
szorongás-szintje és a helyezés pontszáma között, ami – feltehetően – egyben a forrása is a
szorongás páros szintje és a helyezés közötti szintén gyenge, tendencia-szerű kapcsolatnak.
Ezért ezt a lehetséges kapcsolatot további elemzésnek vetettük alá. Mindhárom változó
esetében a változó átlaga volt az az érték, ami szerint kettéosztottuk a mintát, alacsony és
magas pontszámot elérőkre. Ezek alapján összehasonlítottuk a csoportonkénti helyezéseket.
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Statikus céltárgy
Az adó

Dinamikus céltárgy

helyezése

szorongás-szintje

1

2

alacsony

2

magas

0

Összesen

2

helyezése

3
10

3

Összesen
26

4

6

4

14

15

16

7

40

11

4

1

2
5

3

4
6

Összesen
26

3

5

14

6

11

40

12

3

3

3

8

15

14. Táblázat Céltárgy he lyezése és az adó szorongásának kapcsolata a két feltételbe n

A 14. táblázatból az látszik, hogy a statikus feltételben az első helyezések 100%-a (2ből 2) olyan pároktól származott, ahol az adó alacsony STAI pontszámmal rendelkezett. Ez a
tendencia megmarad a 2. helyezések esetében is, bár csökken (11/15≈73%), még tovább
csökken a 3. helyezések esetében (10/16 ≈ 63%) és megfordul a 4. helyezések esetében, ahol
a magasan szorongó adók adják a 4. helyezések többségét. A χ 2-próba értéke nem szignifikáns
(χ 2(3)=3,087 p=0,378). A dinamikus feltételben hasonló tendencia figyelhető meg. Az első
helyezések többsége (5/8 ≈ 63%) itt is az alacsonyan szorongó adóktól jött, a 2. helyezés
esetében úgyszintén, csak itt még kifejezettebb a különbség (12/15 ≈ 80%). Viszont a 3. és 4.
helyezések tekintetében már kiegyenlítettebbek az arányok. A χ2-próba értéke itt sem
szignifikáns (χ2(3)=2,627 p=0,453).
Ugyanezt az elemzést a vevő szorongás-szintjére is elvégeztük:
A vevő
szorongás-szintje

Statikus céltárgy helyezése
1

2

3

Alacsony
magas

1

5

1

Összesen

2

Dinamikus céltárgy helyezése
Ö sszesen

4

1

2

10

3

19

3

10

6

4

21

15

16

7

40

3

Összesen

4

8

4

4

19

5

7

8

15

2

7

21

6

11

40

15. Táblázat Céltárgy helyezése és a vevő szorongásának kapcsolata a két fe ltéte lben

A 15. táblázatból azt érdemes észrevenni, hogy a mintánkban a magasan szorongó
vevők mindkét feltételben több 4. helyezést produkáltak, mint az alacsonyan szorongó vevők,
3. helyezésből az alacsonyan szorongók produkáltak többet, a többi helyezés esetében nem
látszik tendencia. A χ 2-próba értéke itt sem szignifikáns egyik feltételben sem (statikus
feltétel: χ 2(3)=2,716 p=0,437; dinamikus feltétel: χ 2(3)=1,956 p=0,582).
A párt közösen jellemző szorongás-szint csoportosítása után pedig a következő
táblázatot kapjuk:
A páros
szorongás-szintje

Statikus céltárgy helyezése
1

2

3

Dinamikus céltárgy helyezése
Ö sszesen

4

1

2

3

Összesen

4

Alacsony
magas

2

8

9

3

19

5

11

3

3

19

0

7

7

4

21

3

4

3

8

21

Összesen

2

15

16

7

40

8

15

6

11

40

16. Táblázat Céltárgy helyezése és a pár átlagos szorongásának kapcsolata a két feltételben
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Az adó szorongás-szintjének táblázatánál látottakhoz hasonlóan, úgy tűnik, mintha
mind a statikus, mind a dinamikus feltételben az alacsony szorongással jellemezhető párok
szerepeltek volna jobban, ami az 1. illetve a 2. helyezések számát illeti.
A χ2-próba értékei azonban itt sem szignifikánsak (statikus feltétel: χ 2(3)=2,080
p=0,556; dinamikus feltétel: χ 2 (3)=5,696 p=0,127).
Az alacsony és magas szorongással jellemezhető csoportok közti különbségek,
nevezetesen

a

helyezések

mediánjainak

(Wilcoxon-próba)

és

sztochasztikus

ugyanakkoraságának (Mann-Whitney-próba) vizsgálatával kapott eredményeket foglalja
össze a következő táblázat.
Az adók szorongásszintje
szerinti
két
csoport
különbsége
Statikus
Dinamikus
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Szignifikancia (2-oldalú)

128,000
479,000
-1,634
0,102

153,000
504,000
-0,859
0,390

A vevők szorongásszintje
szerinti
két
csoport
különbsége
Statikus
Dinamikus
171,500
402,500
-0,809
0,418

197,500
387,500
-0,057
0,955

A párok szorongásszintje
szerinti
két
csoport
különbsége
Statikus
Dinamikus
170,500
423,500
-0,798
0,425

130,000
383,000
-1,932
0,053 +

17. Táblázat Alacsony és magas STAI pontszámú csoportok he lyezésekben elért különbségeinek vizsgálata

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a minta adatai alapján nincs szignif ikáns
összefüggés a szorongás szintje és próbák sikeressége között.A hipotézisünket tehát nem
sikerült alátámasztani.
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Exploratív hipotézisek
H7: A dinamikus feltételben változást fogunk tapasztalni az adó hangulatában és arousal
szintjében az inger prezentáció után az azt megelőzőhöz képest.
Két szempontos, összetartozó mintás variancia-analízist végeztünk, ahol az egyik
szempont az indukció hatása volt, a másik szempont pedig a dinamikus céltárgy által
képviselt érzelmi-hangulati tartalom, vagyis a kiváltani célzott érzelem. A 4 különböző
csoportot a 4 következő érték kódolta:
1 = pozitív érzelmi töltés + magas arousal (izgalmas vagy izgató ingerek)
2 = pozitív érzelmi töltés + alacsony arousal (boldogságot, elégedettséget kiváltó ingerek)
3 = negatív érzelmi töltés + alacsony arousal (szomorúságot, lehangoltságot kiváltó ingerek)
4 = negatív érzelmi töltés + magas arousal (félelmet, zaklatottságot kiváltó ingerek)

A függő változók a hangulat és az arousal csoportonkénti átlagai voltak, inger
prezentáció előtti (előzetes), és utáni (utólagos) szintekkel. Leíró statisztikáik a következők:
Adó előzetes érzelmi hangulata

céltárgy („videó”)
sorszáma
1

átlag
5,67
4,75

szórás
1,033
0,500

4,67
5,33

1,000
1,000

9
9

Összesen
1

5,11
6,00

0,994
0,632

28
6

2

4,75

0,957

4

3

3,22

1,202

9

4

3,44

1,333

9

Összesen

4,11

1,548

28

1

2,00

1,549

6

2
3

3,25
2,33

0,957
1,000

4
9

4
Összesen
1

1,89
2,25
2,67

1,054
1,175
0,816

9
28
6

2

3,75

0,957

4

3

2,33

0,707

9

4

3,67

1,225

9

Összesen

3,04

1,105

28

2
3
4
Adó utólagos érzelmi hangulata

Adó előzetes arousal

Adó utólagos arousal

N
6
4

18. Táblázat Az adó hangulatának és arousal -sz intjének leíró statisztikái

A hangulatváltozások irányát és mértékét a következő ábra mutatja:
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10. ábra Az adó hangulatának változása a kiváltott érzele m függvényébe n

A hang ulatváltozás viz sgálata : A két szempontos VA-hoz teljesült a szfericitási feltétel: a
Box-féle statisztika nem szignif ikáns (p=0,650).Az inger prezentációja szignifikáns változást
okozott az adó hangulatában: F (1) = 7,965 p = 0,009** és a két szempont (vagyis az indukció
és az érzelmi kategória) interakciója is szignifikáns volt: F(1,3) = 4,440 p = 0,013*. Az
érzelmi hangulatváltozásban az inger csoportjának, mint csoportosító tényezőnek is
szignifikáns hatása volt: F(3) = 6,873 p = 0,002**.
Az arousalváltozások irányát és mértékét a következő ábra mutatja:

11. ábra Az adó arousal -szintjének változás a a kiváltott érzelem függvényében
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Az arousal -szint változás vizsgálata : A két szempontos VA-hoz teljesült a szfericitási
feltétel: a Box-féle statisztika nem szignifikáns (p=0,774). Az inger prezentációja szignifikáns
változást okozott az adó arousal-szintjében: F (1) = 6,801 p = 0,015*. Az arousal-szint
változásban az inger csoportjának, mint csoportosító tényezőnek nem volt szignif ikáns hatása
(F(3) = 2,439 p=0,089 n.sz.).
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az érzelemkiváltó dinamikus ingereknek
volt hatása az adó hangulatára és arousal-szintjére.
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H8: A dinamikus feltételben változást fogunk tapasztalni a vevő hangulatban és arousal
szintjében a mentáció után az azt megelőzőhöz képest.
Ezt a hipotézist az előbbivel analóg módon két szempontos variancia-analízissel
vizsgáltuk meg. Az állapotmutatók (hangulat és arousal) csoportonkénti leíró statisztikái:

Vevő előzetes érzelmi hangulata

Vevő utólagos érzelmi hangulata

Vevő előzetes arousal

Vevő utólagos arousal

céltárgy („videó”)
sorszáma
1
2
3
4
Összesen
1

átlag
5,00
3,67
4,89
5,30
4,93

szórás
0,577
1,528
0,601
1,059
0,961

N
7
3
9
10
29

5,00

0,816

7

2

3,67

0,577

3

3

4,67

1,500

9

4

4,10

1,595

10

Összesen
1
2
3
4

4,45

1,352

29

2,29
4,00
1,89
2,40

1,254
0,000
0,601
1,075

7
3
9
10

Összesen
1

2,38

1,083

29

1,57

0,535

7

2

4,00

1,000

3

3

2,00

1,000

9

4

3,50
2,62

1,179
1,321

10
29

Összesen

19. Táblázat A vevő hangulatának és arousal-sz intjének leíró statisztikái

A hangulatváltozások irányát és mértékét a következő ábra mutatja:

12. ábra A vevő hangulatváltozásai a kiváltott érzelem függvényében
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A hang ulatváltozás viz sgálata :
A két szempontos VA-hoz nem teljesült a szfericitási feltétel: a Box-féle statisztika
szignifikáns (p=0,023). Ezért az elemzésben a VA robusztus változatainak (Greenhouse –
Geisser és/vagy a Huynh – Feldt-féle) értékeit vettük figyelembe (Vargha, 2000).
Az érzelmi indukció nem okozott szignif ikáns változást a vevő hangulatában ( F (1) =
1,497 p = 0,233, n.sz.). Az indukció hatása a csoport hatásával sem volt interakcióban
(F(1,3)=1,371, p=0,275 n.sz.). Az inger érzelmi tartalmának, mint csoportosító tényezőnek,
nem volt szignifikáns hatása az érzelmi hangulatváltozásban: F(3) = 1,593 p = 0,216.
A arousal-változások irányát és mértékét a következő ábra mutatja:

13. ábra A vevő arousal-szint változásai a kiváltott érzelem függvényében

Az arousal -szint változás vizsgálata : A két szempontos VA-hoz teljesült a
szfericitási feltétel: a Box-féle statisztika nem szignifikáns (p=0,266),
Az érzelem indukciója nem okozott szignif ikáns változást a vevő arousal-szintjében: F
(1) = 0,229 p = 0,636. Viszont az érzelemkiváltás és az érzelmi kategória hatásának
interakciója 5%-os szinten éppen szignifikáns lett: F(3) = 2,995 p = 0,050. Az arousal-szint
változásában az érzelemnek, mint csoportosító tényezőnek igen jelentős szignifikáns hatása
volt: F(3) = 8,441 p < 0,001***.
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H9: Azonos találatszámot várunk a dinamikus feltétel különböző alesetei, vagyis a négyféle
kiváltott érzelmi állapot szempontja szerint.

Céltárgy

Céltárgy helyezése
1

2

3

4

Összesen

1

1

3

2

1

7

2

1

2

1

3

7

3

4

4

2

2

12

4

2

6

1

5

14

Összesen

8

15

6

11

40

típusa

20. Táblázat A helyezés ek eloszlása a céltárgy érze lmi tartalmának függvényében

A két változó függetlenségét χ2 -próba helyett (a várt elméleti gyakoriságok a cellák
94%-ban nem haladják meg az 5-öt) Fisher-féle egzakt próbával tesztelve nem szignifikáns
értéket kapunk.
χ2-próbák
Pearson féle χ
Fisher-féle egzakt próba
2

Érték
5,250

szf
9

Asymp. Sig.
(2-sided)
0,812

5,371

Exact Sig.
(2-sided)
0,849

Exact Sig.
(1-sided)

0,866

N
40
a. 15 cellában (93,8%) az elvárt gyakoriság kevesebb, mint 5.

A két változó függetlenségének hipotézisét megtartjuk, vagyis a hipotézisünket
sikerült alátámasztani.

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

DISZKUSSZIÓ
Az eredmények értelmezése
Az elvégzett kísérlet egyszerre volt replikációs kísérlete korábbi, hasonló felépítésű és
célú kísérleteknek, és exploratív jelleggel néhány új aspektusát is megvizsgálta a
hagyományos eljárásnak. Emiatt több hipotézist is vizsgáltunk. Ezek egy része a replikáció
sikerét feltételezte, második csoportjuk a lehetséges eredmények és a vizsgálati személyek
jellemzői közötti kapcsolatról állított fel hipotéziseket, harmadik csoportjuk a kísérletben
használt dinamikus ingeranyaggal kapcsolatban fogalmazott meg állításokat.
A szakirodalomban fellelhető korábbi, hasonló kísérletekben kapott eredményeket
nem sikerült replikálni. Azt vártuk a vizsgálattól, hogy a véletlenhez képest szignifikánsan
több találatot fogunk kapni, mind a statikus, mind a dinamikus feltételben, és – emiatt persze
– az egész kísérletben is. A dinamikus feltételben kapott találatszám nem tért el jelentősen a
véletlentől várható szinttől (10 helyett 8 találat 40 próbából). A statikus feltételben kapott
találatszám ugyan jelentősen eltért a véletlentől várható szinttől (10 helyett 2 találat 40
próbából), csakhogy ellenkező irányba, mint amit feltételeztünk. Ezért nem jelenthetjük ki,
hogy az eredmények alapján sikerült kimutatni az általunk feltételezett hatást, hanem azt a
következtetést vonjuk le, miszerint ezt az eredményt is a véletlen okozta (e következtetéssel
szembeni alternatív magyarázatokat később tárgyaljuk). A két feltételben kapott eredmény
különbsége 5%-os szinten szignifikáns, tehát úgy gondoljuk, a dinamikus feltételben jobb
eredményt produkálnak a vizsgálati személyek, mint a statikus feltételben.
A találatszámok alakulásáról tehát azt állítjuk, hogy ezt a véletlen okozta, és nem
működött a háttérben semmi egyéb hatás. Nem is tehetünk mást, hiszen a vizsgálat elején nem
számoltunk azzal, hogy a véletlennél jóval kevesebb találatot fogunk kapni a kísérletben, így
megmaradunk a véletlen hipotézisénél.
Ezzel az értelmezéssel szemben a legerősebb alternatíva az, amit a szakirodalom pszíhibázásnak hív. Ezt mi ehelyütt ki fogjuk fejteni, mint egy lehetséges másik értelmezését az
adatoknak, de nem kívánjuk ezt a magyarázatot levonni az eredményekből.
A pszí-hibázás jelenségét már az ESP-kártyás korszakban felfedezték. Részletesen ír
erről Rhine (1952), és felesége Louisa Rhine (1965) is. Előfordulásainak körülményeinél
megfigyelték, hogy pszí-hibázáshoz vezethet, ha valaki már eleve kételkedik a sikerben, vagy
általában sem hisz az ESP létezésében (juh-kecske hatás – lásd Schmeidler, 1965), vagy ha
nem jó kedvvel, nem szívesen vesz részt a kísérletben (Vassy, 2010). Két megjegyzést
tennénk ehhez: egyrészt ezt a jelenséget választásos kísérletekkel szokták leginkább
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összefüggésbe hozni, minthogy ott figyeltek fel rá először, és aztán elég sokat kiderítettek
ezzel kapcsolatban szintén választásos kísérlet alapján. Szabad válaszos kísérletekben
azonban inkább az a tendencia, hogy nem jön ki szignifikáns többlet, vagyis a véletlen körül
mozognak az találatok, és nem alulmúlják a véletlen szintjét. Ezért volt az, hogy nem is
számoltunk ezzel a lehetőséggel a vizsgálat elején. A másik megjegyzésünk az, hogy a pszíhibázás ellen védekezni ugyan nem lehetetlen – ezt meg lehet tenni előzetes próbák vagy
módszertani finomítások segítségével (Vassy, 2010) – ez a védekezés nehézkes és időigényes.
Vagy egy sor változót kellene kontroll alatt tartani, vagy eleve annyira meg kellene szűrni a
résztvevőket, hogy csak a paranormális dolgok iránt nyitott, önmaguk sikerében hívő,
szorongásra nem hajlamos, könnyed, játékos, felszabadult stb. egyének vegyenek részt a
vizsgálatban. Erre ebben a vizsgálatban nem figyeltünk különösebben, ami kétségtelenül igen
erős korlátja lehet a kísérletnek. Ugyanakkor figyelembe kellett vennünk a vizsgálat idő-,
költség- és erőforrás-igényének korlátait is. Egy nagyobb szabású replikációban különös
figyelmet lehetne fordítani a pszí-hibázás elkerülésének lehetőségeire: előzetes próbák
beiktatására, személyiségtesztek

segítségével előválogatott résztvevők alkalmazására,

optimális motiváció fenntartására, több kutató bevonására a munkateher optimális elosztása
érdekében stb.
Egy másik jelenség, amely a pszí-hibázással kapcsolatos, még ez utóbbinál is
érdekesebb. Rao (1965) fogalmazta meg a differenciális válasz hipotézisét, amely szerint a
pszí-jelenségek vagy pozitív, vagy negatív irányba nyilvánulnak meg, vagyis vagy a
résztvevők szándékának megfelelően vagy azzal ellentétesen. Azt is hozzátette, hogy a pszíhibázásnak ez a következetlen jellege leginkább akkor nyilvánul meg, ha a kísérletben két
feltétel van (például kétféle céltárgy), és ilyenkor az egyik feltételben általában pszí-hibázás
fordul elő, függetlenül a másik feltételben elért eredménytől (ami tehát lehet ugyanilyen
mértékű pszí-találat vagy véletlen szerinti eredmény). Hangsúlyozni szeretnénk, hogy nem ezt
a következtetést vonjuk le a mérési adatainkból, csak felvázoljuk alternatív magyarázatként a
véletlen hipotézise mellett.
A következő hipotézisek azon alapultak, hogy a lehetséges pozitív eredmények –
vagyis az érzékszerveken kívüli észlelés sikeressége – és a vizsgálati személyek bizonyos
jellemzői között összefüggéseket vártunk. Miután nem sikerült kimutatni a hatást, és arra a
következtetésre jutottunk, hogy az eredményeinket a véletlenen kívül más nem befolyásolta,
értelmetlennek tűnhet ezen második csoportba tartozó hipotézisek további vizsgálata. Úgy
gondoljuk azonban, hogy a kísérlet tanulsággal szolgálhat későbbi vizsgálatokhoz, ezért
megfogalmazunk néhány sejtést a vizsgálati személyek jellemzőivel kapcsolatban.

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

Az ismerősség fokozatai
Az egyik legelterjedtebb felfogás a köztudatban a telepátiával kapcsolatosan az, hogy
az valami olyan jelenség, ami ikertestvérek között „megy igazán”, meg néha szülő és gyereke
között is erős lehet. Anekdotikus beszámolók tanúsága szerint (Rhine, 1969) ez sokszor
valóban így van. Laboratóriumi vizsgálatokban is találtak összefüggést az ismerősség
fokozatai és a kísérletben mutatott sikeresség között (Honorton és mtsai, 1990). Mi azonban
nem találtunk szignifikáns kapcsolatot a mintában az ismerősség szintjei és az első helyezések
száma között. Úgyszintén, az ismerősség szintje és általában a próbák sikerességét mutató
helyezés pontszáma között sem volt szignifikáns együtt járás. Ezzel kapcsolatban azonban azt
érdemes figyelembe venni, hogy a vizsgálat nem kifejezetten ennek a kapcsolatnak a
feltárására vagy jobb megértésére született, ezért az ismerősség szintjei szerint csoportosított
mintában ezek a csoportok nem voltak sem elég nagyok, sem kiegyensúlyozottak. A
csoportok elemszáma néhol annyira kicsi volt (például „vérrokonok” csoportjában 1 pár),
hogy emiatt fenntartással kell kezelnünk minden, a minta alapján levont következtetést ezen
összefüggést illetően. Ezt a hiányosságot egy következő vizsgálatban úgy lehetne korrigálni,
hogy a minta összeállításánál a csoportok elemszámának egyenlőségére külön odafigyelünk.
Jelen vizsgálatnak nem ez volt a fő célja, így a kérdést nyitva hagyjuk. Lehetséges, hogy az
ismerősség fokának van szerepe a telepátia hatékonyságában, de ezt a jelen vizsgálat adatai
alapján nem tudjuk alátámasztani.
A paranormális jelenségekbe vetett hit hatása
A többek által kimutatott „juh-kecske effektus” (Schmeidler, 1958; Palmer, 1977)
szerint jobb teljesítményt érnek el ESP-próbákban azok, akik alapvetően elfogadóbbak („juh”)
a nem megmagyarázható, paranormálisnak hívott jelenségek irányában, mint a szkeptikusak
(„kecske”). Csoportosítottuk a vizsgálati személyeket a „para-hit” mintából kapott átlagos
értékeinek figyelembevételével mind az adók, mind a vevők, mind pedig a párosok esetében,
két csoportot létrehozva. Az „alacsony” elnevezésű csoportba az átlagosnál alacsonyabb
pontszámot, vagyis a „kevésbé hívőket” soroltuk, míg a „ magas” csoportba a „jobban
hívőket”. Alacsonyabb helyezéseket (tehát jobb teljesítményt) produkáltak a kevésbé hívő
adók, és a jobban hívő vevők, de csak a dinamikus feltételben. Az első különbség szignifikáns
lett (p < 0,05), a második különbség csak jelzésértékű ( p < 0,10). A statikus feltételben ilyen
különbség egyáltalán nem volt megfigyelhető. A juh-kecske effektust a minta adatai alapján
tehát nem tudjuk alátámasztani. Ebbe persze beleszól az a tény is, hogy nem tudtunk a
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véletlennél szignifikánsan magasabb találatszámot mérni egyik feltételben sem, így a
teljesítménybeli különbséget csak közvetett módon, az összes helyezés csoportonkénti
mediánjainak összevetésével tudtuk elemezni. Ugyanekkor ez utóbbi elemzésből kiderült,
hogy ugyan nem tisztázott módon, de a paranormális jelenségekbe vetett hitnek lehet szerepe
a próbák sikerességében. Az összefüggés tisztázása további – leginkább sikeres –
vizsgálatokat igényelne.
Szorongás és hangulati tényezők
Van rá szakirodalmi adat (Carpenter, 2001), hogy a laza, oldott, elvárás-mentes
hangulat – illetve ami ezzel némiképp ekvivalens, a pillanatnyi szorongás alacsony szintje –
kedvez az ESP-próbák sikerességének. Vassy (2010) is azon a véleményen van, hogy „A
kísérletező parapszichológusoknak általános benyomásuk – amit ugyan (legalábbis
pillanatnyilag) nem lehet egzakt tudományos módon megfogalmazni –, hogy nagy eséllyel
pszí-hibázáshoz vezet a résztvevők minden lelki feszültsége, még ha az nem is tudatosodik
bennük.” (Vassy, 2010, 3.423 alfejezet). A nem tudatos lelki feszültségeket persze nem tudjuk
kontrolláln i sem magunkban sem másban. Ettől persze az még kifejtheti a hatását, ami ESPkísérletekben általában nem kedvez a sikerességnek. Vassy (1995) szerint ezt akár akként is ki
lehet használni, hogy terápiás céllal rejtett lelki feszültségek jelenlétét lehet felderíteni ESPpróbákkal, mivel a feszültség sokszor pszí-hibázást hoz létre.
Vizsgálatunk alapján ezt az összefüggést nem tudjuk megerősíteni. Nem találtunk
szignifikáns együtt járást sem a pillanatnyi szorongás mértéke és az első helyezések száma,
sem a szorongás és általában a helyezések pontszáma között. Ehhez természetesen –
ugyanúgy, mint az előző szempont esetében – hozzátartozik az a tény, hogy nem sikerült a
véletlennél jobb eredményt kapni, tehát a Ganzfeldben nyújtott sikerességgel kapcsolatban a
pillanatnyi szorongás hatásáról nem tudunk következtetést levonni. Azt tudjuk megnézni,
hogy a pillanatnyi szorongás eltérő szintjeinek volt-e hatása az amúgy a véletlentől is várható
találatok ingadozásában, vagy a helyezések pontszámaiban. Egy gyenge tendencia (p < 0,10)
mutatkozott arra, hogy – a pár átlagos szorongás-szintjét figyelembe véve – az alacsonyan
szorongó párok jobb helyezéseket értek el a jobban szorongókhoz képest, de csak a dinamikus
feltételben volt ilyen különbség. A feltételezett összefüggést tehát nem sikerült replikálni.
A dinamikus ingerek
A dinamikus ingeranyaggal kapcsolatos első hipotézis az volt, hogy a céltárgyak az
adóban valóban ki tudnak majd váltani érzelmi állapotokat. Ezt meg tudtuk erősíteni a
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vizsgálatban. Az adókat 4 csoportba lehetett sorolni aszerint, hogy milyen érzelmi tartalmú
ingert kaptak a prezentáció során. Az így kialakított csoportokban megvizsgáltuk a
prezentáció előtti és utáni állapotuk mutatóit (hangulat és arousal változók értékei). Az
ingerprezentáció utáni önbeszámolós állapot-értékelés mutatók (mind a hangulat, mind az
arousal mutatók) átlagai szignif ikánsan különböztek a prezentáció előttihez képest, vagyis az
érzelmi indukciónak szignifikáns hatása volt az adó állapotára. Ráadásul nagyjából abba az
irányba változtak a mutatók, amire az inger – és az általa hordozott érzelem – jellemzőiből
előre következtetni lehetett.
A céltárgy
érzelmi
jellemzői

A céltárgy, vagy az
ahhoz kapcsolódó
h angulat jellemzői
érdekes, izgalmas vagy
izgató, erotikus
kellemes, boldog,
elégedett, nyugodt,
vágyakozó

3

(+ ) érték,
magas arousal
(+ ) érték,
alacsony
arousal
(-) érték,
alacsony
arousal

4

(-) érték,
ijesztő, felkavaró,
magas arousal
felzaklató

A céltárgy
sorszáma
1

2

melankolikus, szomorú,
lehangolt, nyomasztó

Az adó
hangulatának
változása

Az adó arousal szintjének
változása

▲

▲

▬

▲

▼

▬

p =0,032*

▼

▲

p=0,003**

p=0,007**

Jelmagyarázat:

▲

emelkedett

▼
▬

csökkent
nem változott

A szimbólum mérete a változás nagyságával
arányos

21. Táblázat Az adó hangulati állapotának változása a preze ntált inge r függvényében

A következő hipotézis azt a feltevést tartalmazta, hogy az adóban kiváltott érzelmi
állapot és ennek a potenciális telepatikus kommunikációja a vevő hangulatát is befolyásolni
fogja, mégpedig az adóéval egyező módon. Ebben a feltevésben tehát burkoltan benne volt
egy olyan feltevés is, ami a telepatikus kommunikáció sikerét is mutathatná. Hiszen
amennyiben a céltárgyakhoz kapcsolódó érzelmek a mentáció alatt megjelennek a vevőben is,
és/vagy a vevő hangulata az adónál kiváltott érzelmi állapotnak megfelelően változik, akkor
ez egy indirekt mutatója is lehetne érzékszerveken kívüli észlelésnek, csak itt nem a vizuális
ingerek extraszenzoriális észlelését tesztelhetnénk, hanem a kifejezetten az érzelmi állapotok
észlelését. Azzal a hipotézissel szemben, hogy a vevő esetében nem fogunk tapasztalni
változást a mentáció előtti és utáni állapot között, érdekes változásokat figyeltünk meg.
Ezeket a változásokat a következő táblázat mutatja:
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A céltárgy
sorszáma

A céltárgy
érzelmi
jellemzői

A céltárgy, vagy az
ahhoz kapcsolódó
hangulat jellemzői

3

(+ ) érték,
érdekes, izgalmas vagy
magas arousal izgató, erotikus
(+ ) érték,
kellemes, boldog,
alacsony
elégedett, nyugodt,
arousal
vágyakozó
(-) érték,
alacsony
melankolikus, szomorú,
arousal
lehangolt, nyomasztó

4

(-) érték,
ijesztő, felkavaró,
magas arousal felzaklató

1

2

A vevő
hangulatának
változása
▬

A vevő arousal szintjének
változása

▼
n.sz.

▬

▬

▼

▬

▼

▲

n.s z.

p=0,05

Jelmagyarázat:

▲

emelkedett

A szimbólum mérete a változás nagyságával
arányos

▼
csökkent
▬
nem változott
22. Táblázat A vevő hangulati állapotának változása a mentáció előtti és az azt követő állapot között

Csak a vevő arousal változása bizonyult 5%-os szinten szignifikánsnak: t (9) = 2,283 p
= 0,048), a többi különbség nem érte el ezt a szignifikancia szintet.

Egy fontos megjegyzés a többszörös összehasonlításokkal kapcsolatban:
Nem csak ezen utóbbi (exploratív hipotézisek), de a korábbi hipotézisek tesztelésénél
is felmerül egy statisztikai probléma: a többszörös összehasonlítások problémája. Ha ugyanis
egy feltételezett hatás kimutatásához, vagyis valamilyen nullhipotézis teszteléséhez egy
statisztikai eljárást többször (mondjuk n -szer) végzünk el ugyanazokon az adatokon, akkor a
nullhipotézissel szembeni következtetésünk hibája jelentősen el fog térni a kijelö lt (általában
5%-os) szinttől, vagyis az első fajú hiba nagysága inflálódni fog. Ahhoz, hogy ez
megmaradjon a kívánt α szinten, az egyes tesztek szignifikanciáját kell „ szigorítanunk”,
vagyis csökkentenünk, méghozzá α/n szintre. Ezt a szigorítást teszi meg például a Bonferronikorrekció. Ha konzervatívak akarunk maradni, akkor az összes tesztet figyelembe kell
vennünk, amit végeztünk, és beleszámított a hipotézisünkről való döntésbe. Így a dinamikus
ingeranyaggal kapcsolatban levont következtetések a következő kiegészítésekre szorulnak.
Azt a nullhipotézist teszteltük voltaképpen, hogy az érzelemkiváltó „videóknak” semmiféle
hatása nincs a résztvevők állapotára. Ezt teszteltük egyszer az adóra, egyszer a vevőre,
mindkét esetben hangulatra és arousalra, vagyis összesen 4 variancia-analízist futtatunk. Ha
tehát nem akarjuk, hogy a végső következtetés hibája meghaladja a 5%-os szintet, akkor az
egyes variancia-analízisek eredményeit 0,05/4=0,0125 p érték alatt utasíthatjuk el. Ezt a
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szignifikancia szintet csupán egy teszt érte el, a többi meghaladta azt, tehát szigorúan nézve
nem hozhatunk 5%-os szinten elutasító döntést a videók általában vett, és mindkét résztvevőre
igaz érzelemkiváltó hatásának hiányáról.
Ezek után térjünk vissza a vevő arousal-változásának az értelmezésére:
1.

A fentiek miatt nem 5% az esélye annak, hogy valójában nincs is ilyen

különbség illetve hatás, és az eltérés a véletlennek köszönhető, hanem
(1 – (1 – 0,05)4)≈0,185, vagyis kb 18,5%.
2.

Lehetséges, hogy a vevő arousal-emelkedését mégsem a véletlen

okozta, de nem volt semmiféle pszí-hatás az adó és vevő között, csak valamilyen
helyzeti tényező vagy tényezők felelnek ezért az emelkedésért.
3.

Lehetséges, hogy fellépett valamilyen ESP-eredetű hatás a félelemkeltő

ingerekkel kapcsolatban, és az adó arousal-szintjének emelkedése valamilyen – nem
teljesen értett módon – megemelte a vevő arousal szintjét is.

Ad 1. Közel 20% az esély arra, hogy itt is csak a véletlent mértük, és a populációban
nem létezik ez a különbség.

Ad 2. Érthető, hogy minden résztvevő pozitív elvárásokkal állt a kísérlethez és nagyon
szeretett volna sikert elérni. A túlzott elvárások és a nagyon magas teljesítmény-motiváció
azonban könnyen görcsösséget, erőlködést vagy némi szorongást szülhetnek, ami az ESPkísérletekben szinte mindig lerontja a teljesítményt a véletlen szintjére, vagy esetleg az alá is
(pszí-hibázás). Ennek a kísérletvezetők többnyire tudatában vannak, és törekedni szoktak arra,
hogy ezt lehetőleg annyira elkerüljék, amennyire csak lehet. Ennek eszközei a jó hangulat
megteremtése, a barátságos, inkább informális légkör kialakítása, az elvárási hatás
csökkentése, a szorongás oldása. Természetes azonban, hogy ezt ennek ellenére is nehéz
kontrolláln i, és persze ahány ember, annyiféle motivációval érkeik egy ilyen kísérletbe. (Nem
egy olyan páros volt, akik állításuk szerint az életben spontán módon már többször
tapasztaltak ESP-jelenségeket, és azért jöttek el a laborba, hogy ezt bebizonyítsák… - sajnos
semmi nem sikerült nekik). Az elvárások, elképzelések és a valóság közötti „szakadék”
megtapasztalása néha rossz élmény, a mi esetünkben pedig a résztvevőknek ez legtöbbször az
volt, bármennyire igyekeztünk ezt tompítani. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a mentáció során
a vevők nem pont, vagy egyáltalán nem azt az élményt illetve tapasztalatokat szerezték, mint
amire számítottak. Ezért könnyen lehet, hogy a mentáció végén csalódottan álltak fel, ami
magyarázná a hangulat negatívabbá válását, ugyanakkor kíváncsiak is voltak az eredményre,
ami pedig a megemelkedett izgalmi szintet okozta. Ha a hangulat rosszabbá válását a csalódás
okozta, akkor logikusnak tűnik az a feltevés, hogy ez az élmény legintenzívebben az első
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kudarcba

fulladt

próbálkozás

után

jelenik

meg,

és

kevésbé

intenzív

később.

Összehasonlítottuk a hangulatváltozás mutatóit az olyan próbák végeztével, ami az első volt
az adott páros számára, olyanokkal, amik nem azok voltak. Nem kaptunk szignifikáns
különbséget a két érték között ( t(8) = 0,904 p=0,393). Ugyanígy az arousal emelkedést sem
tudjuk azzal magyarázni, hogy azt az újoncok első próbájának a végén mért megemelkedett
izgalmi szint adta. A különbség itt sem volt szignifikáns a két csoport között (t(9) = 0,264
p=0,798). Ezzel viszont még nem zártuk ki azt a lehetőséget, hogy mindenki izgalommal
várta az eredményhirdetést, ezért emelkedett meg az arousal. Ha az arousal-szint emelkedése
a próba végeredményének izgalom teli várásával van kapcsolatban, és semmi mással, akkor
elvileg ez ugyanolyan arousal emelkedést kellene, hogy okozzon bármelyik adónál kiváltott
érzelem esetében, vagyis nem várunk különbséget a különböző feltételek között. Az
egyszempontos VA viszont 5%-os szinten éppen szignifikáns, így inkább azt mondjuk, hogy
nem volt egyforma az arousal emelkedés a különböző esetekben (F(3) = 2,995 p=0,05). A
post hoc elemzések azt is megmutatták, hogy csak a félelmetes inger esetében emelkedett meg
a vevő arousal szintje, mint ahogy az az alábbi ábrán is látható, az izgalmas inger esetében
csökkent, a másik két esetben nem változott.

14. ábra A vevő arousal változásának mértéke az adónak adott érze lmi indukció függvényében

Ezek után nehéz elképzelni bármilyen más alternatív magyarázatot, ami generális okot
adna az arousal-növekedésre, hiszen az ugyanígy nem tudná megmagyarázni a specifikusan
kiváltott hatást. Úgy gondoljuk, hogy amennyiben az arousal-növekedést nem a véletlen miatt
kaptuk, akkor ez összefüggésben van a félelemkeltő inger prezentációjával.
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Egy fontos kritikai észrevételt kell még azonban tennünk, mielőtt tovább mennénk. Ez
pedig az adatgyűjtés jellege. Az arousal-növekedést arra alapozva állapítottuk meg, hogy a
vevő önbeszámolójából kapott két értéket (a mentáció előttit és utánit) kivontuk egymásból.
Ez kétségtelenül használható eljárás, mint ahogy a legtöbb kérdőív is önbeszámolós, csak nem
a legegzaktabb, amit használhatnánk. Egy következő kísérletben érdemes lenne fiziológiai
mutatókat (is) mérni, úgymint pulzus, légzésszám, GBR stb. mivel ezek objektívebb mutatói
lennének a vegetatív arousal változásának.

Ad 3 . Jogosan merül fel a kérdés, hogy ha volt valamiféle pszí-hatás, akkor az miért
nem nyilvánult meg a többi érzelmi-indukció esetében, továbbá miért csak az arousal-szint
esetében működött a hatás. Minek köszönhető a szelektivitás? Nos, ezt a kérdést jelenleg nem
tudjuk megválaszolni, csak spekulatív módon. Az a gondolat, hogy a félelmetes inger
kitüntetett szereppel bírhat a boldog, békés vagy melankolikus hangulatot árasztókhoz képest
nem új keletű (Radin, 1997; Dalkvist és Westerlund, 1998). Evolúciós okokból érthető, hogy
ha – tegyük fel – létezne egy kommunikációs csatorna az élőlények (különösképpen a
fajtársak) között, ami azért alakulhatott ki, mert szelekciós előnyt biztosít az élőlénynek,
akkor annak feltehetően a túlélés szempontjából legfontosabb információk közlését kell
szolgálnia. Ezek pedig felfogásunk szerint az önfenntartás és a fajfenntartás céljaihoz
rendelhetők. A félelemkeltő inger – ami a közvetlen veszélyre utal, és az egyedet a
pusztulással fenyegeti – lehet ilyen inger. A fajfenntartással kapcsolatos inger ugyanilyen
fontosságú lehet, vagyis bármi, ami a párosodáshoz és az utódnemzéshez kapcsolható inger.
Az izgató, erotikus ingerek ilyenek, és valóban ennek az érzésnek az indukciójánál történt
még arousal-szint változás, csakhogy – zavarba ejtő módon – éppen nem abba az irányba
amerre ezt vártuk.
A félelemkeltő inger pszí-hatása, és a pszí-hipotézis mellett szólhatna még az a tény,
hogy – bár nem szignifikáns módon – de csökkenést tapasztaltunk a vevő hangulatában,
vagyis az adónak mutatott félelmetes inger prezentációja alatt negatívabb lett a vevő
hangulata is (és persze az adóé is).
Egy következő vizsgálatban érdemes lenne olyan ingeranyagokat használni és
prezentálni, amik kifejezetten olyan témákat érintenek, amik az evolúciós szempontok,
konkrétan az említett két szempontból fontosak. Ilyen lehetne például egy erotikusan vonzó
személy képe, vagy a dimenzió másik végéről: egy ragadozó képe, vagy más, ökológiailag
érvényes veszélyforrás (például tűz vagy szakadék) vagy még inkább olyan videó-jelenetek
melyekben valaki ilyen veszélyhelyzetet él át. Ez két szempontból is továbbfejlesztése lehetne
a jelenlegi paradigmának. Egyrészt növelné az ökológiai valid itását a kísérletnek úgy, hogy
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közben megmarad ellenőrzött körülmények között, másrészt egy próba lehetne arra, hogy
valamit bevigyünk a laborba az anekdotikus esetekből. Ezekben ugyanis sokszor valamiféle
vészhelyzet vagy krízis képei fogalmazódnak meg, tehát nem teljesen alaptalan az a feltevés,
hogy ha ilyen veszélyhelyzetek érzetét videók vetítésével kiválthatnánk, akkor az érdekes
vizsgálati helyzete lehetne az érszerveken kívüli észlelésnek. Természetes, hogy ilyen
kísérleti helyzetekben mindig adódnak etikai aggályok, de ha ezt előzetesen közöljük a
résztvevőkkel és ők vállalják a részvételt, akkor ez a probléma megkerülhető.
Elgondolkodtató eredmények prekogníciós kísérletekből
A prekogníciós

szakirodalomban

van példa hasonló

jelenségre. Az egyik

kísérlettípusba olyan vizsgálatok tartoznak, amelyben fiziológiai mutatókat (galvános
bőrellenállást (GBR), szívritmust és az ujjbegyek vérellátottságát) mérnek a vizsgálati
személyeken miközben ők egy adott inger megjelenésére várnak. Az inger megjelenése és
annak feldolgozása – érthető módon – fiziológiai válaszokat is kivált a vizsgálati
személyekből (az orientációs reflex részeként), csakhogy azt vették észre, hogy ezek a
fiziológiai változások az előtt kezdődnek, mint ahogy az ingerek megjelennek, méghozzá a
később megjelenő inger tulajdonságaitól függően másként. A jelenség a „presentiment effect”
nevet kapta (Radin, 1997). Amikor tehát egy olyan kép felvillanása következett, mint
prezentált inger, ami érzelmileg nyugalmat árasztott (tájképek, természetfotók, boldog
emberek), akkor a GBR mutatója már a prezentáció előtt elkezdett emelkedni (ami
önmagában is érdekes, és nehezen magyarázható), amikor azonban olyan képet villantottak fel
a vizsgálati személynek, ami érzelemkeltő volt (izgató, felkavaró vagy sokkoló képek, melyek
között voltak erotikus képek és hullákat ábrázolók is), akkor a GBR úgyszintén elkezdett
emelkedni, csakhogy szignifikánsan nagyobb mértékben (Radin, 1996, id. Radin, 1997).
Később tovább finomították az eredményeket már csak az érzelemkeltő képeket használták
tovább csoportosítva őket erotikus és erőszakos képekre. Ugyanúgy megkapták az
ingerprezentáció előtti emelkedést, és az erotikus ingereknél mértek nagyobb GBR változást.
Később másoknak is sikerült replikálni ezeket az eredményeket (Bierman és Radin, 1997;
Spottiswoode és May, 2003; Vassy, 2004; May, Paulinyi és Vassy, 2005). Van hát némi
alapunk azt feltételezni, hogy a pszí-hatások valamilyen eddig ismeretlen oknál fogva
preferálják az erotikus és az erőszakos ingerek érzékszerveken kívüli észlelését. Ennél fogva
érdemes lenne a fent vázolt videó-jelenetes telepátia kísérletet ötvözni egy prekogníciós
stratégiával is, és a két ESP-jelenséget együtt vizsgálni.
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Az elvégzett kísérlet módszertani buktatói
Legjobb igyekezetünk ellenére a kísérleti eljárás nem volt módszertani hibáktól
mentes. Ezeket nem az alapos tervezés hiánya okozta, hanem az tény, hogy nem állt
rendelkezésre még egy kísérletvezető, vagy asszisztens, ami általában bevett gyakorlat szokott
lenni és bizonyos szempontokból elvárás is a Ganzfeld-típusú telepátia kísérletekben. Ezeket
a szempontokat fogjuk áttekinteni, megvizsgálva, hogy sérülésük mennyire befolyásolhatta a
kísérlet végkimenetelét.
1.

ugyanaz a személy volt a kísérletvezető, mint aki a céltárgyakat

összeállította és csoportokba rendezte: vagyis a kísérletvezető nem tudta, hogy mi az
adott próba céltárgya, de ismerte az összes lehetséges céltárgyat. Ez azért lehet
probléma (de nem feltétlenül az, ahogy később látni fogjuk), mert a vevő
mentációjában szereplő elemek emiatt kialakíthatnak a kísérletvezetőben egy képet
arról, hogy mi is érkezhet éppen telepatikusan az adótól, és innentől már elvileg nem
zárható ki, hogy a kísérletvezető – bár „vak” a céltárgyat illetően – tudatosan vagy
tudattalanul úgy kommunikál a vevővel, hogy segítse egy lehetséges céltárgy
eltalálásában (vagy ad absurdum elkerülésében). Ez persze a nullhipotézisben
megfogalmazott véletlen-hipotézis elvetésének 1.-fajú hibáját nem emeli meg, csak
egy másik, alternatív hipotézist kínál, a pszí-hipotézissel szemben.
2.

egyetlen egy pont volt az egész eljárás alatt, amikor nem volt teljes az

izoláció a kísérletvezető és az adó között, az pedig akkor történt, amikor a mentáció
után, de még a zsűrizés előtt a kísérletvezető kijött B helyiségből A helyiségbe (de
nem C helyiségbe) hogy a szükséges technikai változtatásokat a vezérlőben be tudja
állítani a kísérlet folytatásához (ezek a lépések részletesen le vannak írva a Melléklet
található „Forgatókönyv” című részében). Ezen a ponton – bár a kísérletvezető nem
látta a C helyiségben elfüggönyözött adót, de – hallás útján szerezhetetett információt
az adó állapotáról, amiből következtethetett a céltárgy jellegére, és ezt azután
tudattalanul kommunikálhatta a vevővel. Ez reális veszélyt inkább a dinamikus
feltételben jelentett volna, itt volt ugyanis érzelmi indukció, ami olyan állapotba
hozhatta volna az adót, hogy abból hallás útján valami átszivárogjon.
Ezek az eljárási hibák komoly támadási pontok lennének egy olyan kísérletben, ahol a
véletlennél szignifikánsan több találat született volna, és amiből azt a következtetést vonnánk
le, hogy az eredményeket a pszí hatásának tekintjük. Hiszen látjuk, hogy a kísérlet sikerét
ekkor okozhatta volna szenzoros szivárgás vagy a céltárgyak ismerete miatti tudatos vagy
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nem tudatos következtetés a kísérletvezető részéről, és ennek szándékos vagy nem szándékos
kommunikációja a vevő felé. Csakhogy a kísérletben olyan eredményeket kaptunk, amiről
nem állíthatjuk, hogy nem a véletlen okozta őket, így a kísérlet sikerességével kapcsolatban
levont következtetésünket ezek a támadási pontok nem érintik. Érinthetik azonban azt a
következtetést, miszerint a dinamikus feltételben jobb eredmények születtek, mint a
statikusban, mert ott elvileg nem zárható ki a 2. pontban megfogalmazott hibalehetőség
hatása, bár ezt mi tartjuk valószínűnek.
Jó eséllyel mindkét hibát el lehetett volna kerülni, hogyha rendelkezésre áll egy
asszisztens, vagy két kísérletvezetőből az egyiknek csak az lett volna a dolga, hogy a vevő
mentációját kísérje, a másiknak pedig csak az, hogy az eljárás technikai részeivel
foglalkozzon. Ezért lenne fontos egy későbbi, megismételt vagy módosított kísérletben
legalább két kísérletvezető részvétele.
Egy további korlátját jelenti a kísérletnek, hogy nincs semmiféle támpontunk arra,
hogy vajon tényleg kiváltódott-e a részlegesen módosult tudatállapot. Braud, Woood és Braud
(1975) kísérlete óta van rá okunk, hogy ezt az állítást elfogadjuk. Az autoganzfeld eljárás sem
változtatott az eredeti ingerhelyzeten, vagyis ezt ott sem kérdőjelezzük meg. A mi
kísérletünkben ehhez képest annyi változtatás volt, hogy nem volt fehér zaj akusztikus
prezentációja a fülbe, amit az indokolt, hogy a remote viewing kísérletekben (Targ és Puthoff,
1978) hasznosnak bizonyult vevő és kísérletvezető közötti „interjú-helyzetet” át akartuk
emelni az eljárásba.2 Egy következő kísérletben talán érdemes valamilyen fiziológiai mutató
mentén (például EEG és/vagy pulzus és/vagy légzésszám) megvizsgálni, hogy a remélt
relaxált, α-agyhullám tevékenységgel jellemezhető állapotot elérte-e a vevő.
Szuggesztiók hatása
Úgy gondoljuk, hogy a résztvevőknek adott utasításoknak nagyon nagy szerepe lehet a
próbák sikerességében. Az ESP-kísérletekben olyan jelenségeket próbálunk mérni, amik a
hétköznapi tapasztalataink szerint nem szokványos dolgok, és az ezeknek a lehetőségében
való hit, az oldottság, a jó hangulat és a pozitív kimenetelben való bizakodás – mint láttuk –
minden résztvevő (tehát vizsgálati személyek és kísérletvezető egyaránt) szempontjából
fontosak. A kísérletvezető hozzáállása már eleve befolyásolja a kísérlet menetét
(parapszichológiai kísérletvezető effektus, lásd 14.old), de még ha ő hisz is a saját

A remote viewing kísérletek módszertanilag a szabad válaszos kísérletek közé tartoznak, ahol az adó egy előre
kisorsolt helyszínen tartózkodik, amit a vevő az akár több km-re lévő laborban próbál „leírni” benyomásai
alapján. Ezekről a típusú kísérletekről részletesen írnak Targ és Puthoff (1978).
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kísérletének sikerében, ezután még mindig kritikus lehet, hogy a résztvevők is hisznek-e
benne (juh-kecske hatás, lásd 21.old). Az utóbbi hatását lehetne – véleményünk szerint –
azáltal befolyásolni, hogy olyan szuggesztiókat adunk a résztvevőknek, amivel sikerességhez
szükséges megfelelő attitüdinális hozzáállást alakítanánk ki. Úgy véljük, hogy jól
megfogalmazott szuggesztiókkal lehetséges volna oldani a természetes szkepszist, a kognitív
gátakat a vizsgált jelenségek iránt, pozitív, bizakodó hangulatot lehetne kiváltani, csakúgy,
mint csökkenteni a teljesítmény-motiváció miatti szorongást. Ezek a szuggesztiók az
instrukciók részét képezhetnék. Ha ilyen sugalmazásokkal el lehetne érni, hogy a résztvevők
ne csak reménykedjenek a sikerben, de konkrétan elhiggyék, hogy sikerülni fog a telepátia
kísérlet, akkor ez feltehetően mérhető javulást eredményezne a sikerességben.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Nem sikerült replikálni a korábbi Ganzfeld- és autoganzfeld-kísérletekben elért
eredményeket, így a vizsgálat alapján nem tudjuk alátámasztani a pszí-hipotézist. Nem
gondoljuk azonban, hogy ez azt jelentené, hogy pszí-hatás, és a többek által kimutatott
anomália nem létezik, vagy műtermék, viszont nekünk most nem sikerült igazolni a pszíhatását feltételező hipotéziseinket.
Emiatt korlátozott módon tudunk nyilatkozni a sikeresség és a személy-jellemzők
kapcsolatáról, hiszen nem tudtuk igazolni, hogy a véletlenen kívül más is befolyásolta volna a
találatszámok ingadozását. Ezért a véletlen hipotézisén belül maradva próbáltuk magyarázni
az eredmények ingadozást és a jellemzők kapcsolatát. Jobbára azonban ezek az összefüggések
sem emelkedtek ki szignifikánsakként, ahol pedig igen, ott is figyelembe kell vennünk a
többszörös analízis miatti szignifikancia-inflálódást, tehát ezeket a hipotéziseket sem sikerült
alátámasztani. A kérdéses személy-jellemzők (a résztvevők ismeretségi szintje, paranormális
jelenségek iránti nyitottsága, és a kísérletben mért pillanatnyi szorongás-szintjük) és a
sikeresség mutatói között nem találtunk szignif ikáns kapcsolatot.
A dinamikus ingeranyagok („videók”) használata kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy
összehasonlítsuk hatásukat a klasszikus ingerek (képek) hatásával. Szignif ikánsan több
találatot kaptunk abban a feltételben, ahol ilyen ingerek szerepeltek, mint abban, ahol a
klasszikus ingerek. Van okunk azt gondolni, hogy a dinamikus ingerek valóban kiváltottak
érzelmi hangulat és arousal változást az adóban. Az ingerprezentációt megelőző és az azt
követő állapot közötti eltérések akkor is szignifikánsak maradnak 5%-os szinten, ha
Bonferroni-korrekcióval ellensúlyozzuk a többszörös összehasonlítás α-értéket infláló hatását.
A vevő állapotában is tapasztaltunk változást a mentáció előtti és az azutáni állapot között,
azonban ezek nem haladták meg az 5%-os szignifikanciaszinthez tartozó értékeket, kivéve
egy esetben: az arousal-szint változásánál a félelemkeltő inger esetében. Ennek
értelmezéséhez három magyarázatot vizsgáltunk meg, és 5%-os szinten nem tudtuk kizárni,
hogy ezt az eltérést is a véletlen okozta. Ugyanakkor van rá esély, és szakirodalmi adat is,
amely miatt nem zárhatjuk ki a véletlennel szemben megfogalmazható alternatív magyarázat,
valamilyen anomáliás pszí-hatás lehetőségét. A kísérlet egy lehetséges megismétlése
voltaképpen nem kiterjesztés, hanem szűkítés volna, ami által alaposabban szemügyre
vehetnénk speciális ingerek és érzelmi állapotok lehetséges extraszenzoriális percepcióját. Ezt
kiegészítve eljárási, módszertani és technikai javításokkal, és a hibák kiküszöbölésével, úgy
gondoljuk, hogy komolyan javítható lenne a kísérlet sikeressége.
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Azonosító vagy jelszó: …………………………………..
Dátum: 2010
hó
nap
1. VFT
1. Egyes betegségek kézrátétellel gyógyíthatók.

 nem igaz  valószínűleg nem igaz

 nem tudom  valószínűleg igaz 

igaz

2. A földsugárzás bizonyos zónái betegségeket okozhatnak.

 nem igaz  valószínűleg nem igaz

 nem tudom  valószínűleg igaz 

igaz

3. Még a nagy tudású asztrológusok sem tudják megjósolni a jövőt.

 nem igaz  valószínűleg nem igaz

 nem tudom  valószínűleg igaz 

igaz

4. Látogatnak bennünket idegen, Földön kívüli civilizációk.

 nem igaz  valószínűleg nem igaz

 nem tudom  valószínűleg igaz 

igaz

 nem tudom  valószínűleg igaz 

igaz

 nem tudom  valószínűleg igaz 

igaz

5. A növények is éreznek fájdalmat.

 nem igaz  valószínűleg nem igaz
6. Telepátia nem létezik.

 nem igaz  valószínűleg nem igaz

7. Lehetséges előre megérezni eseményeket, amelyeket a jelenben nem következtehetünk ki.

 nem igaz  valószínűleg nem igaz

 nem tudom  valószínűleg igaz 

igaz

 nem tudom  valószínűleg igaz 

igaz

8. Holt lelkek néha visszajárnak kísérteni.

 nem igaz  valószínűleg nem igaz

9. Szellemi koncentrációval nem lehet tárgyakat elmozdítani.

 nem igaz  valószínűleg nem igaz

 nem tudom  valószínűleg igaz 

igaz

10. Nostradamus jóslatai nagyrészt beigazolódnak.

 nem igaz  valószínűleg nem igaz

 nem tudom  valószínűleg igaz 

igaz

11. Fémtárgyakat (pl. kanál) meg lehet hajlítani szellemi koncentrációval.

 nem igaz  valószínűleg nem igaz

 nem tudom  valószínűleg igaz 

igaz

 nem tudom  valószínűleg igaz 

igaz

12. Létezik lélekvándorlás.

 nem igaz  valószínűleg nem igaz
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Azonosító vagy jelszó: …………………………………..
Dátum: 2010
hó
nap
2. SZT

Néhány olyan megállapítást olvashat az alábbiakban, amelyekkel az emberek önmagukat
szokták jellemezni. Figyelmesen olvassa el valamennyit, és karikázza be a számok közül a
megfelelőt attól függően, hogy ebben a pillanatban vagyis “ÉPPEN MOST” hogyan érzi
magát.
Nincsenek helyes vagy helytelen válaszok. Ne gondolkodjon túl sokat, hanem jelenlegi érzéseit
a legjobban kifejező választ jelölje meg.
1:Egyáltalán nem jellemző 2:Valamennyire jellemző 3: Eléggé jellemző 4:Nagyon/teljesen jellemző

1. Nyugodtnak érzem magam.

1

2

3

4

2. Biztonságban érzem magam.

1

2

3

4

3. Feszültnek érzem magam.

1

2

3

4

4. Valami bánt.

1

2

3

4

5. Gondtalannak érzem magam.

1

2

3

4

6. Zaklatott vagyok.

1

2

3

4

7. Aggódom, hogy bajba keveredem.

1

2

3

4

8. Kipihentnek érzem magam.

1

2

3

4

9. Szorongok.

1

2

3

4

10. Kellemesen érzem magam.

1

2

3

4

11. Elég önbizalmat érzek magamban.

1

2

3

4

12. Ideges vagyok.

1

2

3

4

13. Nyugtalannak érzem magam.

1

2

3

4

14. Fel vagyok húzva.

1

2

3

4

15. Minden feszültségtől mentes vagyok.

1

2

3

4

16. Elégedett vagyok.

1

2

3

4

17. Aggódom.

1

2

3

4

18. Túlzottan izgatott és feldúlt vagyok.

1

2

3

4

19. Vidám vagyok.

1

2

3

4

20. Jól érzem magam.

1

2

3

4
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TÁJÉKOZTATÁS
PARAPSZICHOLÓGIAI KÍSÉRLETBEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ
1. ÖNKÉNTESSÉG
Tájékoztatjuk, hogy Ön Matyi Csongor V. éves pszichológushallgató szakdolgozatához
szükséges kísérleti mérésekben fog részt venni, amely részvétel önkéntes. Anyagi
ellenszolgáltatást ezért mi nem ajánlunk fel, nem kérünk, és nem fogadunk el. A kísérletből –
az Ön kérésére – annak folyamán Ön bármikor kiléphet.
2. EPILEPSZIAVESZÉLY
Tájékoztatjuk, hogy a kísérleti eljárás részét képezi egy foto-stimulációs szakasz, mely az
epilepsziával vagy annak enyhébb formáival érintett embereket veszélyeztetheti.
3. FELNŐTT TARTALMAK
Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy a kísérlet véletlen paramétereitől függően Ön olyan
helyzetbe kerülhet, mely a nyugalom megzavarására alkalmas audio-vizuális ingereket
tartalmazhat. Ezek között szerepelhetnek erőszakos és szexuális tartalmak is.
NYILATKOZAT
PARAPSZICHOLÓGIAI KÍSÉRLETBEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ
Alulírott __________________________________ kijelentem, hogy Matyi Csongor V. éves
pszichológushallgató szakdolgozatához szükséges kísérleti mérésekben önként veszek részt.
A kísérlet menetéről tájékoztatást kaptam ugyanúgy, mint a lehetséges testi illetve pszichés
kockázati tényezőkről.
Kijelentem továbbá, hogy nem szenvedek epilepsziás betegségben. Tudomásul veszem, hogy
adataimat bizalmasan kezelik, és a személyes adataim megadását önként teszem.
Mindezeket figyelembe véve, részt kívánok venni a kísérletben.

Budapest,

év

hó

nap

aláírás
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A Statikus feltételben használt képek (Paulinyi Tamás engedélyével)
1. csoport

2. csoport

3. csoport

4 csoport

5. csoport
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A dinamikus feltételben használt ingeranyag képei
1.csoport

2.csoport

3.csoport

4.csoport

X csoport/1. (nőknek)

X.csoport / 1. (férfiaknak)
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An Equal Opportunity Institution

NIMH Center for the Study of Emotion and Attention
Director – Peter J. Lang, Ph.D. PO Box 112766

CSEA

Media core coordinator - Margaret M. Bradley, Ph.D. Gainesville, Fl 32611
Fax 352-392-6047
http://www.cse a.phhp .ufl.ed u

Dear Colleague:
Thank you for requesting the International Affective Picture System. The IAPS is to
be used exclusively in academic, not-for-profit research. It is expected that the
pictures will be used only in basic and health research projects. In accepting these
materials, researchers are expected not to provide them to profit making companies
or organizations. Furthermore, they are expected not to make them available to the
media (television, magazines, etc.), to publish the pictures (including in scientific
journals or any other publication) or to place them on the internet. In addition to
copyright and legal concerns, making these materials familiar to the general public
can seriously compromise their value as stimuli in many research projects.
The development of a set of affective ratings for pictures is part of an ongoing
research program at the NIMH Center for the Study of Emotion and Attention, whose
mission includes creating and distributing affective ratings for stimuli for use in
studies of emotion and attention.
At this time, the IAPS (pronounced EYE-APS) includes over 1000 stimuli.
• When citing the IAPS in published manuscripts, the appropriate citation is:
Lang, P.J., Bradley, M.M., & Cuthbert, B.N. (2008). International affective picture

system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical
Report A -8. University of Florida, Gainesville, FL.
If you should use any of the pictures in your research, it would be helpful if you report
the specific IAPS picture numbers of the exemplars used in publications that may
result. The purpose of the enterprise is to create a standard that will extend across
laboratories, so that other laboratories can replicate and/or extend your research.
The pictures currently in the International Affective Picture System (IAPS) are
included in a folder/directory called "Images". Each of these pictures is in JPEG
format, labeled by its IAPS catalog number and the .JPG extension (e.g. 1090.JPG).
While the dimensions of any specific picture might vary slightly, the maximum size is
1024 x 768 pixels. The pictures have been digitally color-corrected and in some
cases reformatted for monitor viewing.
The affective norms (ratings of pleasure, arousal, and dominance) for the pictures
currently in the IAPS were obtained in 18 separate studies involving approximately 60
pictures each. The folder/directory called "Data" includes the files containing the
normative pleasure, arousal and dominance ratings (means and standard deviations)
for the pictures 1) averaged across all subjects, 2) averaged across male subjects
and 3) averaged across female subjects. The files are in tab-delimited ASCII (plain
text) format, and can be read by most text editors, graphics packages and statistics
packages.
In order to view the image (.JPG) files, you will need software that is able to open and
display JPEG files. To view the data files, you will need software that can open and
read text files.
Finally, the IAPS is given specifically for use in your laboratory
. We appreciate
your not distributing it to other individuals or laboratories, but instead, please refer
interested colleagues to us. We keep a database of users as part of our research,
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and must monitor IAPS use for grant agency reports. In addition, direct connection
assures that all IAPS users can receive updates when additional IAPS materials or
new media are added for Center distribution.
Best of luck in your research. We will include findings from other laboratories in future
technical reports, and would appreciate it greatly if you could send us preprints or
reprints of research you publish which makes use of these materials.
Peter J. Lang, Ph.D. Margaret M. Bradley, Ph.D.
CSEA Director CSEA Media Core Coordinator
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Képek a laborból:
Vezérlőhelyiség (A helyiség)

Belátás a vevő helyiségébe

Előtér (kísérlet utáni megbeszéléssel)

Előtér 2

Adó helyisége (C helyiség)

Vetítővászon
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Adó helyiség eltakarva

Adó/vevő helyiségek közti válaszfal

Dupla (zsilip-) ajtó

Vevő helyisége (B helyiség)

Vevő helyiségének berendezései

B helyiség perifériái
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Adó kísérlet közben

Vevő kísérlet közben

Jegyzetkészítés mentáció alatt

Megbeszélés kísérlet után

Ping-pong labdák helyett

Relaxomat szemüvege és fejhallgatója
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