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LÁBADI BEATRIX 

A preverbális érzelmek ontogenezise 
Az érzelmek kutatása az utóbbi években újra megélénkült, ez köszönhető talán an-
nak, hogy a kognitív tudomány mára nem csupán az információ-feldolgozó rendszer 
komputációs elméleteit preferálja, hanem egyrészt újra előtérbe kerültek az észlelés 
New Look elméletei, másrészt igény van a kognitív rendszerek mellett és együtt 
működő más rendszerek megismerésére is. Az érzelmek vizsgálatában manapság 
kitüntetett figyelmet kap az érzelmek fiziológiai háttere, az érzelmek fejlődése, 
valamint az érzelmek szociokulturális (diszkurzív pszichológiai)1 megközelítései. A 
kitüntetett területek mellett persze találunk néhány olyan cikket is, amely megpró-
bálkozik az érzelmek sokoldalú, integratív megközelítésével. 

Az érzelmek fejlődése nehezen megközelíthető kutatási terület, ennek megfele-
lően számos ellentmondásos eredménnyel találkozunk, sok a spekuláció, és az azo-
nos eredményeket más-más szerző eltérően értelmezi. A nehézség a probléma termé-
szetéből fakad, hiszen nagyon nehéz újszülött csecsemők érzelmeiről egyértelmű 
megállapításokat tenni, nem kérhetjük meg az újszülötteket, hogy introspektíven 
számoljanak be érzelmi állapotukról, de még az arckifejezésükről is nehéz egyértel-
műen leolvasni az érzelmeket. A nehézségek ellenére az érzelemkutatás fő irányvo-
nala mégis a nagyon korai érzelmek felé fordul. Arra keresi a választ, hogy vannak-e 
már a születés pillanatában érzelmek; ha vannak, akkor azokat képesek-e a csecse-
mők differenciáltan kifejezni; milyen sorrendben emelkednek ki az érzelmek; milyen 
szerepe van a kognitív érésnek az érzelmek kialakulásában; folyamatos vagy ugrás-
szerű változások figyelhetők meg az érzelmek fejlődésében…? 

Az érzelmi fejlődés vizsgálatánál célravezetőnek tartom, ha megfontoljuk 
Karmiloff-Smith (1994/1996) útmutatását, aki szerint érdemesebb a fejlődés miként-
jével, irányával, a fejlődést alakító folyamatokkal foglalkozni, mint pusztán egy 
bizonyos fejlődési kor tartalmával (például a 7 éves gyermek mire képes és mire 
nem), mivel az utóbbi években egyre több olyan kísérlettel találkozunk, amelyek 
mást nem akarnak bizonyítani, mint azt is, hogy egy képesség már egy hónappal 
előbb is megjelenhet, mint azt a szakirodalomban leírták. Ennek megfelelően azok a 
folyamatok érdekelnek, amelyek a kognitív és emocionális megismerésben szerepet 
játszanak, és azok hogyan járulnak hozzá az érzelmek fejlődéséhez. 

Érzelmek, affektusok, hangulatok 
Az érzelmek fejlődésével foglalkozó szakirodalom összevetésénél mindjárt egy 
szembeötlő problémával találkozunk. Azt tapasztaljuk, hogy nincs konszenzus a 
terminusok használatában. Az irodalomban gyakorta nem tesznek különbséget a 
fogalmak között, így felváltva, szinonimaként használják őket, függetlenül attól, 
hogy esetleg az egyik terminust már egy iskola vagy diszciplína „kisajátította”, vagy 
egy specifikus értelemben használja, egyenlőségjelet téve az érzelem, a hangulat és 
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az affektus közé. Pedig ezen kifejezések szemantikája meglehetősen különböző, és a 
fejlődésüket tekintve is eltéréseket mutatnak. 

Az érzelem a leggyakrabban használt terminus a témakörön belül, meglehetősen 
tág az értelmezési kerete. Talán legáltalánosabban így definiálhatjuk: olyan átmeneti 
érzelmi állapot, amely testi változásokban is manifesztálódik2. Az érzelem mint 
terminus meghatározásában sokan a kogníció szerepét is hangsúlyozzák. Vagyis az 
érzelem attól érzelem, hogy a szituációban jelentkező változást kognitív szinten 
kiértékeljük és csak ezzel együtt vagyunk képesek érzelmet átélni. 

Hangulat a lélek állapotát vagy valamilyen attitűdöt fejez ki egy tárgy felé. Álta-
lában a hangulat prediszponálja a cselekvést. Gyakran olyan állapotnak tartják, 
amely hosszú ideig eltart, és az egész közérzetet meghatározza. 

Az affektus terminust eredetileg a pszichoanalitikus tradícióban használták a 
hedonikus tónus leírására, amely lehet kellemes vagy kellemetlen kvalitás. Mai 
jelentése még mindig kötődik az analitikus hagyományokhoz, de már szélesebb 
körben elterjedt. Gyakran alkalmazzák a csecsemők érzelmeire, amelyek akaratla-
nok, születéstől fogva adottak, és automatikusan lezajlanak. 

Dolgozatomban maradok az érzelem terminus használatánál, ugyanis nem ra-
gaszkodom a pszichoanalitikus hagyományokhoz, inkább a kognitív tudomány meg-
közelítéseire támaszkodom. 

Innátak-e az érzelmek? 
Az érzelmek fejlődését érintő első tisztázandó kérdés hogy, az érzelmek velünk 
születettek-e vagy a fejlődés során a kognitív rendszer érésének következtében a 
szociokulturális hatásokkal együtt tanuljuk meg őket. A kérdés megválaszolására 
alapvetően két tábor álláspontja bontakozik ki előttünk. Az egyik, amelyik az innát 
felfogást hirdeti, egészen Darwin 1872-ben (The expression of the emotions in man 
and animals – Az érzelmek kifejezése az embernél és az állatoknál) megjelent köny-
vében ismertetett nézetekig nyúlik vissza (most nem vesszük figyelembe a filozófiai 
előzményeket, pl. Descartes-ot). Darwin és követői feltételezik, hogy vannak velünk 
született primér érzelmek (alapérzelmek). Ekman és munkatársa (1971) szerint: 
félelem, harag, öröm, szomorúság, csodálkozás, szégyen, ezek az érzelmek univerzá-
lisak, vagyis minden kultúrában megtalálhatók, és felismerik őket. Már a csecsemő-
korban megfigyelhetők3, egy részük pedig már születés után megjelenik: szomorú-
ság, öröm, undor, harag (düh), ezek a kifejezések hasonló mintázatot mutatnak a 
felnőttekével. 

Izard és Malatesta (1977) DET elmélete (Differential Emotion Theory) szintén 
az innátista felfogást támogatja. Hangsúlyozzák, hogy a születéskor már léteznek az 
érzelmek magkomponensei (öröm, szomorúság, harag), ezekből emelkednek ki a 
diszkrét érzelmek a fejlődés során. Feltételezik, hogy a csecsemők már elég speciali-
záltak ahhoz, hogy érzelmeket fejezzenek ki, nincs szükségük a kogníció magasabb 
szintjére, már képesek a helyzetet „felmérni” és reagálni rá. Továbbá az érzelmeket 
nem szeparált mechanizmusoknak tartják, hanem szoros kapcsolatot tételeznek fel a 
belső állapotokkal: vagyis az érzelemkifejezés, az idegi folyamatok és szubjektív 
átélés összekapcsolt, és együtt jelenik meg. Ha egyetértünk az előbbi kijelentéssel, 
akkor felvetődik a kérdés, hogy miként képes a csecsemő adekvátan válaszolni a 
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környezet ingereire, ha még a kognitív rendszer nem elég érett az ingerek feldolgo-
zásához, illetve, ahogy az előbb láthattuk, nincs is szükség a kognícióra. A választ a 
DET elveivel egyetértő „hírhedett” modern csecsemőkutatók adtak. Meltzoff és 
Gopnik (1993) feltételezik, hogy veleszületett összehangoltság van az érzelmi kife-
jezés és az érzelmi állapot között. Az emberben mások és saját érzelmi állapotainak 
megértése utánzással történik. Utánzáskor a csecsemő előrehuzalozott kapcsolatok 
révén automatikusan aktiválja magában a megfelelő testi állapotot. Vagyis az után-
zással a csecsemő előidézi az érzelmi állapotot és introspektív módon észleli. Az 
átélt affektust pedig a másik személynek tulajdonítja. Tehát a másik személy érzelmi 
állapota tudatosul a csecsemőben. 

A rivális elméletet Bridges nevéhez köti a szakirodalom. Szerinte születéskor 
nincsenek diszkrét érzelmek, az érzelmi állapotok pusztán differenciálatlan érzések. 
Az élet korai szakaszában az ingerek intenzitásuktól függő, de tartalmuktól függet-
len generalizált izgalmat hoznak létre. Az erős ingerekre távolodó, míg a gyenge 
ingerekre közelítő mozgással válaszol a csecsemő. Tehát az újszülöttekben nem 
léteznek jól körülhatárolt érzelmek, ezek csak asszociatív elemekkel kapcsolódva 
jönnek létre. Az új tapasztalatok csak azonos vagy hasonló jellegű tapasztalatok 
mozgósítják, így az izgalom lokális asszociációkhoz társul, melyek a konkrét érzel-
mek kialakulásának eredménye. Az integrált érzelmek a fejlődés során alakulnak ki, 
de igazán csak a kognitív fejlődés eredményeképpen. Ezt a nézetet fejleszti tovább 
Sroufe (1979), aki szerint az érzelmek kialakulása egy általános törvény szerint 
történik, először minden ingerre differenciálatlan válasszal reagál a csecsemő, majd 
megkezdődik az ingerek elkülönülése, és ennek megfelelően a válaszok is egyre 
bonyolultabbá és egyedibbé válnak. Diszkrét érzelmek legkorábban 2-3 hónapos kor 
körül jelenhetnek meg. Sroufe szerint szoros kapcsolat van a kognitív képesség 
fejlődése (perceptuális és értékelő képesség) és az érzelmek fejlődése között. Az 
öröm, boldogság példáján szemlélteti az érzelmek fejlődését egy differenciálatlan 
vagy reflexszerű állapotból egy fejlett, integrált érzelemig. Későbbi munkáiban azt 
is kifejti, hogy a diszkrét érzelmek megjelenése függ az attachment rendszertől (a 
kötődés minőségétől) is, ugyanis ez hozza létre az individuális különbségeket az 
érzelmi folyamatokban és az egyénre jellemző személyiségstruktúrát, mely meghatá-
rozza az érzelemi válaszkészséget. 

Ehhez a konstruktivista állásponthoz közelítenek azok az utóbbi időben felbuk-
kanó elméletek, melyek a fejlődést mint dinamikus rendszert szemlélik4. Ez az elmé-
let hasonlóan Bridges elgondolásához nem tételez fel semmiféle velünk született 
fiziológiai programot az érzelmek kifejezésére és átélésére. Állításaik szerint csupán 
néhány genetikus eredetű érzelmi komponens létezik a születés pillanatában, de 
ezeket nem tartják még érzelem magoknak sem. Ehelyett feltételezik, hogy ezek az 
alapvető belső komponensek a környezettel dinamikus interakcióban kezdenek min-
tázatokba szerveződni. Vagyis az érzelmek önszervező dinamikus rendszereken 
alapulnak. A fejlődés során a szervezetet érő hatásokat egy belső, hierarchikus „top-
down” szerveződésű viselkedésmodell azonosítja, a modellben egy központi végre-
hajtó hivatal vagy „parancs program” kontrollálja a viselkedéses elemek kiválasztá-
sát és idői szekvenciáit a környezeti hatásokkal történő interakció eredményeként. E 
nézet szerint tehát az érzelmek emergens módon jelennek meg, alacsonyabb rendű 
folyamatok interakcióiból, amelyek maguk nem érzelmek. 
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A nativista és a konstruktivista nézőpontok az érzelem területén talán nem is áll-
nak olyan távol egymástól, mint ahogy azt gondolnánk. Először is, ha ragaszkodunk 
egy szélsőséges előre huzalozott prediszpozíciókat feltételező érzelem elmélethez, 
akkor azt kell látnunk, hogy egy túl merev rendszert kapunk, amellyel nehéz meg-
magyarázni a fejlődés során tapasztalható konstruktivizmust és plaszticitást. Ugyanis 
minél komplexebb képet rajzolunk a csecsemő elméjének veleszületetten meghatá-
rozott prediszpozícióiról, annál fontosabb lesz a fejlődés rugalmasságának megma-
gyarázása. A másik oldalról nézve pedig, ha nem tételezünk fel veleszületett 
prediszpozíciókat az érzelmek kifejezésére és megértésére, akkor pont az ilyen elmé-
let számára oly fontos tényező kialakulását nehezítjük meg. Vagyis ha a csecsemő 
nem rendelkezik alapvető genetikailag kódolt érzelemdifferenciálási képességekkel, 
akkor a környezettel való interakció is nehézkessé válik. A problémát persze szélső-
ségesen kiéleztem, hogy jobban érzékeltessem a két nézőpont különbözőségeit. De a 
helyzet ennyire nem reménytelen, talán a bemutatott elméletek is már jelezték, hogy 
a nézőpontok közelíthetők. Feltételezéseim szerint az agy/elme születéskor rendel-
kezik veleszületett prediszpozícióval az érzelmek kifejezésére és mások érzelmeinek 
értékelésére. Erre azért van szükség, hogy lehetővé tegyék a külső környezet ingerei-
re való reakciót. Emde (1991) szerint a csecsemőnek innát kapacitása van arra, hogy 
monitorozza a tapasztalatait, mi kellemes és mi kellemetlen. Ezek a tapasztalatok 
vezetik a csecsemőt a környezet megismerésében is. Valószínűleg az Izard által 
feltételezett affektív mag az a struktúra, amely prediszponált és lehetővé teszi az 
érzelmi kommunikációt a környezettel (elsősorban az anyával). Másrészt formálja a 
csecsemő első interszubjektív tapasztalatainak reprezentációját5. 

Az érzelemfejlődés implicit-explicit rendszere 
Ha megfigyeljük a csecsemőt élete első évében, az érzelmi viselkedésében bekövet-
kező változások meglepően nagyok. De valójában mi változik meg? A fejlődés 
előrehaladtával a csecsemő fokozatosan fejleszti reprezentációit, mind a külső, mind 
a saját belső környezetével folytatott interakció révén. A környezeti ingerek felé 
fordulás azonban mindig függ attól, hogy az agy mely struktúrái elég érettek, ezért 
életkoronként változik, hogy mely érzelmek tudnak kiemelkedni. Panksepp (1994) 
spekulációi szerint az első évben két kiemelkedően jelentős változás történik az 
érzelmi életben, amelyekért neurális változások felelősek: a szociális kötődés kiala-
kulása és a szeparációs szorongás. Panksepp továbbá megjegyzi, hogy a biológia és 
a környezet között a kapcsolat oda-vissza meghatározott. Egyrészt a környezeti 
események módosíthatják az idegrendszer struktúráit és funkcióit, másrészt az ilyen 
környezeti események a kritikus periódusok alatt jelennek meg. Ugyanakkor a fejlő-
dés valószínűleg nem lépcsőzetes, hanem folytonos. Tegyük azért hozzá, hogy a már 
meglévő reprezentációk nem vesznek el az agy újabb érési periódusát követően, 
hanem újraíródnak. 

Feltételezzük, hogy a különböző érzelmek kialakulása tehát a környezettel folya-
tott interakció eredményeként jön létre, attól függően, hogy az idegrendszer elérte-e 
már a kritikus fejlődési stádiumot. Ennek megfelelően megpróbálom felvázolni, 
hogy a különböző modalitásból érkező környezeti információk hogyan hatnak a 
csecsemők érzelmeinek fejlődésére. Születéskor igazán csak a szervezet belső inge-
reire váltható ki érzelem, illetve érzelemkifejezés. Például a mosoly az első hónap-
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ban külső inger hatására nem jön létre, inkább a szervezet belső kellemes ingereinek 
vagy alvás alatt a REM fázisnak a következménye6. Undor kifejezést a csecsemőknél 
savanyú ízre mutattak ki7. Ez azt jelenti, hogy az első hónapban kitüntetett szerepet 
kapnak az érzelmek kiváltásában a testérzékleti folyamatok, valamint az auditoros 
ingerek. A vizuális modalitás ebben a korban még kisebb szerepet kap, melynek az 
oka, hogy a látórendszer még nem képes éles fókuszálásra, csak 20–30 cm-es távol-
ságban képes élesen látni. A humán tárgy diszkriminációja már az első hónap alatt 
megindul, a csecsemő képes az anyát megkülönböztetni másoktól. De érdekes mó-
don ez a diszkrimináció elsősorban nem vizuálisan vezérelt, mint azt sokan feltétele-
zik, ugyanis a vizuális rendszer az első két hónapban fejletlen. Valószínűleg na-
gyobb szerepe van a taktilis-kinesztetikus (testi) és auditoros tapasztalatoknak. A 
taktilis, proprioceptív tapasztalatok dominanciája teremti meg a testhatárok kialaku-
lását, és ezzel a legkorábbi én-élmény a testi-én elkülönítésének alapját. A gondozó 
taktilis diszkriminációja egyben emocionális preferencia is, ezzel együtt a szeretet 
legkorábbi formája. Erre bizonyíték, hogy három hónaposan preferálják az anyára 
jellemző sajátos handling stílusát8. A taktilis, kinesztetikus érzések közvetlenül 
hatnak a csecsemők proprioceptív rendszerére, amelyen keresztül a külvilág ingereit 
érzékelni képesek. Az érintés vagy a tartás minősége az érzelmi viszonyulás milyen-
ségét is közvetlenül közvetíti a csecsemő felé, amely a testi érzéseken keresztül 
válik hozzáférhetővé. Ezek lesznek az érzelmek és a szociális kapcsolatok első rep-
rezentációi, melyek még nem tudatosak, megelőzik a szimbolikus és vizuális repre-
zentációt. Az ilyen első reprezentációs mintákat nevezi Karmiloff-Smith (1994/96) 
implicit reprezentációknak. A csecsemő számára még kognitív szinten nem megra-
gadható, inkább procedurális tudás formájában vannak csupán jelen, vagyis viselke-
désminták. Az első procedurális reprezentációk az affektív mag szerves részét képe-
zik, lehetővé teszik a külső környezet ingereire való reakciót, illetve a külvilágból 
érkező érzelmi információhoz való hozzáférést. 

Az érzelmek testi érzékletekkel való összefüggéseit bizonyítja, hogy nem csupán 
az érzelmek kiváltása történik a testen keresztül, hanem az érzelmek szabályozása 
(kontrollja) is motoros mintázatokon keresztül működik ebben a nagyon korai kor-
ban. Trevarthen (1996) számos anya-csecsemő interakciót rögzített és részletes 
mikroanalízissel értelmezett, az interakcióban kölcsönös egymásra hangoltság, 
frusztráló és válaszképtelen anya szituációt alkalmazva. A jobbkezes csecsemők, ha 
kommunikatív kontaktusban voltak az anyjukkal, akkor a jobb kezükkel szabályoz-
ták az interszubjektív kontaktust, míg a bal kezükkel magukat szabályozták azáltal, 
hogy önmagukat érintették. Míg a fenyegető, frusztráló vagy distresszt okozó szituá-
ciókban a csecsemők hajlottak az elkerülő mozdulatokra és a saját test megérintésé-
re. Ez a megfigyelés felhívja a figyelmet az érzelmek agyi aszimmetriájára, illetve 
arra, hogy az érzelmek szabályozása a motoros rendszeren keresztül történik egy 
olyan korai szinten, amikor még nincs kognitív séma a tárgyakkal való manipuláció-
ra, és nincs szemantikus kódban történő reprezentáció. 

Az érzelmek kiváltásában és kiemelkedésében (a fejlődési menetrendből) a kog-
nitív (vizuo-perceptuális, szimbolikus, kategorizációs) rendszer fejlődésével a vizuá-
lis érzékletek domináns szerephez jutnak a testérzéklettel szemben. Az első hónaptól 

                                                        
6 Sroufe 1978. 
7 Steiner 1979. 
8 Kulcsár 1996. 
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kezdve kezd a csecsemő enyhe nem specifikus környezeti ingerekre mosolyogni, a 
hatodik-nyolcadik héttől az emberi arc válik kitüntetetté, majd a 3-4. hónaptól lesz 
az anya arca a legpotenciálisabb mosolyfakasztó vizuális inger. A mosoly különböző 
ingerre történő kiválthatósága jól tükrözi, hogyan érik az idegrendszeri apparátus, 
alakul ki a szociális kapcsolat az anyával, melynek eredményeként az anya reprezen-
tációja létrejön és hatással lesz az érzelmek kialakítására. A fejlődés előrehaladtával 
az érzelmek procedurális reprezentációja fokozatosan egyre több ingert kap a vizuá-
lis percepción keresztül, ez köszönhető a vizuális rendszer érésének, valamint az 
anya (gondozó) törődésének. Az érés szerepét hangsúlyozza az a tény, hogy született 
vakoknál is hasonló módon jelenik meg a szociális mosoly, ebben az esetben viszont 
nem a vizuális ingerek vezérlik a kialakulását, hanem taktilis auditoros ingerlés 
szükséges hozzá9. A vizuális ingerek dominanciája mellett más modalitásból szár-
mazó ingerek továbbra is megmaradnak, csak kevésbé tudatos módon hatnak az 
érzelmeinkre, de mint procedurális tudás járulnak hozzá az érzelmi rendszerhez. 

A vizuális érzelmi ingerek (pl. anya mosolya, grimasza vö. utánzás- és tükrözés 
elméletek) megfigyelése, észlelése egyenértékű testérzékleti mintákat mozgósít a 
csecsemőkben, vagyis automatikusan mozgósítja a látott formák testérzékleti formá-
ját. Heal10 szerint a mások viselkedésének, érzelemkifejezésének megértését szolgál-
ják az ilyen jellegű procedurális tudást mozgósító folyamatok, amelyek a megfigye-
lőben érzékleti motoros folyamatok formájában reprezentálódnak. 

A szakirodalomban kitüntetett figyelmet szentelnek az utánzás vagy tükör szere-
pének az érzelmi minták alakulásában11. Meltzoff és munkatársainak (1993) állás-
pontja szerint az utánzáskor a csecsemőben aktualizálódnak az utánzó, arcmozgás-
hoz tartozó előre huzalozott, érzelmi állapotra jellemző vegetatív-aktivációs folya-
matok. Úgy vélik, hogy a csecsemő utánzáskor az átélt érzelmi minőséget 
analógiaszerűen a gondozónak tulajdonítja, ezzel a folyamattal tulajdonképpen ké-
pes mások érzelmeit „megérteni”, és ez hozzájárul az érzelmek fejlődéséhez. Ennek 
a feltételezésnek több gyenge pontja is van. Ha valóban az utánzás az érzelmek 
fejlődésének központi mechanizmusa, akkor miért nem vagyunk képesek születéstől 
fogva fókuszálni, miért tűnnek el ezek a korai utánzó válaszok idővel (csak a 7 hó-
nap után térnek vissza)12. Feltételezhető, hogy a korai utánzáskor (pár órás, napos, 
hetes csecsemő esetében) veleszületett perceptív-motoros kapcsolat aktivizálódik, 
ekkor még nem jön létre az érzelmi minőségek átélése, legfeljebb kellemes-
kellemetlen dimenzió mentén. Előbb szüksége van a csecsemőnek a saját testérzék-
leti tapasztalatainak a gyakorlására, hogy képes legyen a vizuális tapasztalatokat 
illeszteni hozzájuk. (Ugyanis nem valószínű, hogy veleszületett intermodális kap-
csolat létezik, inkább csak intermodális egyenértékűség lehetősége áll az újszülött 
rendelkezésére, a tényleges megvalósuláshoz tapasztalatra van szükség.13) Viszont 
meggyőző Gergely és Watson (1998) álláspontja, mely szerint a gyermeket a szülő 
arcán megjelenő arckifejezés érzelmi minőségéről az ezt követő szülői viselkedés 
informálja. Majd ezt a minőséget a látási és testérzékleti mintázat közötti megfelelés 
alapján alkalmazza saját érzelmi kifejezésére, azt magára vonatkoztatja. Így alakul 
ki a saját érzelmi minőség átélése. 

                                                        
9 Fraiberg 1971. 
10 1992., in. Marton 1999. 
11 Meltzoff és Gopnik 1993, Gergely és Watson 1998, Marton 1998. 
12 Vinter 1986, id. Marton 1998. 
13 Marton 1998. 



Lábadi Beatrix 

 40 

Elképzelésem szerint az érzelmek fejlődésében az első lépcsőfokot a testérzékle-
ti tapasztalatok adják, melyek implicit formában reprezentálódnak, és csak később 
egészülnek ki vizuális tapasztalattal, de ekkor már koordináltan (egymásnak megfe-
leltetetten). A korai implicit reprezentációk a fejlődéssel nem vesznek el, még akkor 
sem, ha az éréssel egy más minőségű szintre ér a csecsemő, hanem csak újraíródnak. 
Megmaradnak mint procedurális reprezentációk, vagyis, hogy hogyan reagálunk, 
hogyan értünk meg automatikusan egy-egy érzelmet kiváltó ingert. A fejlődést a 
kognitív rendszer érésének köszönhetjük. Az érzelmek reprezentációja fokozatosan a 
tudat számára hozzáférhetővé, verbálisan is megragadhatóvá válnak. Ekkor mond-
hatjuk azt, hogy az érzelmeknek már nem csak a procedurája ismert, hanem a tartal-
ma is, ezt nevezzük explicit vagy deklaratív tudásnak. Az érzelmek explicitté válása 
azt jelenti, hogy a „tudás” közvetlenül hozzáférhető, lehetővé válik az ismeretek 
közötti belső, rendszeren belüli kapcsolatok reprezentációja. A kognitív rendszer 
érése lehetővé teszi a gyermek számára, hogy értékelni tudja mások mentális állapo-
tait (érzéseket, vágyakat, intenciókat), majd a nyelv megjelenésével: interpretálni 
mások cselekvéseit, érzéseit. Az érzelmek a nyelv megjelenésével interszubjektívvé 
válnak. 

Összegzés 
Az érzelmek fejlődését több alrendszer {fiziológiai (biológiai érés), motoros-
proprioceptív, kognitív} szoros kapcsolata, valamint interakciója határozza meg. 
Feltételezhetjük, hogy születéskor az Izard (1977) által bemutatott affektív-mag már 
létezik, de elsősorban csak érzelemkifejezést tesz lehetővé, azt is korlátozottan: 
kellemes-kellemetlen (oldó-feszültségkeltő) dimenzió mentén. Az első kezdetleges 
érzelemkifejezések proprioceptív érzések reprezentációját hozzák létre, miközben a 
csecsemő kívülről a gondozó által keltett kellemes vagy kellemetlen taktilis, kinesz-
tetikus testi érzékleteket él át (ezek lennének az első kívülről jövő érzelem észlelé-
sek). A vizuális rendszer fejlődésével a testi érzékleteket kiegészítik, majd háttérbe 
szorítják a vizuális ingerek: mások arckifejezései, gesztusai informatívabbak lesz-
nek, és jobban aktiválják az érzelmi rendszert. De ezeket a vizuális jelzéseket a 
csecsemőben, illetve később a felnőttben is motoros, testérzékleti reprezentációk 
kísérik. Az érzelmek testi érzékleteken alapuló első reprezentációit implicit vagy 
procedurális tudásnak nevezzük. Ezek a fejlődéssel változnak, de alapvetően nem 
vesznek el, később is fontos összetevői az érzelmi rendszerünknek, általában nem 
tudatosak. A kognitív fejlődéssel tudunk továbblépni az érzelmek egy más minőségű 
reprezentációs szintjére, amely már explicit tudás. Az explicit rendszer lehetővé 
teszi az érzelmek tudatos kifejezését, megélését, megoszthatóságát, miközben az 
implicit rendszerrel szorosan együttműködik. 
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