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Nyitrai Erika:

Az érintés érzelmeket közvetítő szerepe  

A méhen belüli létezésünktől kezdve az életünk végén megjelenő búcsúzásig 
végigkíséri életünket a bőr stimulációjának szükséglete, a kontaktusteremtés 
iránti vágy, a különböző érintések. Ezeknek az érintéseknek minden élet-
korban, élethelyzetben más a jelentése, jelentősége. Fizikai, biológiai szinten 
a test növekedésében, kifejezetten az idegrendszer fejlődésében, a születés 
után a különböző szervrendszerek beindításában, a hőmérséklet-szabályo-
zásban, az immunrendszer működésében nélkülözhetetlen. Hatással van 
olyan pszichés funkcióinkra, mint a valóságképünk, a taktilis tapasztalatok 
mentén alakuló képességeink, az én és a másik elkülönítésének képessége, az 
identitás alakulása, kialakítása. Nélkülözhetetlenek a társas-szociális vonat-
kozásai is, az érintés nagyon erőteljes jelzése a szeretetnek, vigasztalásnak, 
biztatásnak, büntetésnek, bizalomnak, engesztelésnek, kapcsolattartásnak, 
önmagunk és a másik megér(in)tésének. Az érintés fontos szerepet játszik 
a közeli kapcsolatok kialakulásában és fenntartásában. És nem hagyhatjuk 
ki a felsorolásból a transzcendens funkcióit sem, hiszen mindennapi életünk 
része az ima, a gyógyító kezelések.1 Eme gazdag világból az érintés érzelem-
közvetítő szerepét szeretnénk fókuszba emelni, és a terjedelmi korlátok miatt 
ebből részleteket kiemelve annak jelentőségére rávilágítani. 

Az érintés érzelemközvetítő szerepe gyerekkorban

Az érintés a legkorábban használt kommunikációs eszközeink egyike.  
A haptonómia szerint a magzattal négy hónapos korától lehet kapcsolatot 
létesíteni a hasfal érintésén keresztül. Ha az anya a pocakjára helyezi a kezét, 

1 Montagu, Ashley: Touching: �e human signi�cance of the skin, New York, Columbia 
University Press, 1986., Davis, Phyllis K.: �e power of touch, Carlsbad, CA, Hay House, 
1999., Field, Ti�any: Touch for socioemotional and physical well-being. A review, 
Developmental review 30 (2010)/4, 367–383., Field, Ti�any M. (Ed.). Touch in early de-
velopment, New York, NY, Psychology Press, 2014., Nyitrai Erika: Az érintés hatalma, 
Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2011.
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kisbabája erre helyváltoztatással válaszol, illetve néhány mozdulattal jelzi azt 
is, hogy elégedett vagy méltatlankodik amiatt, hogy megzavarták.2 Érintésen 
keresztül olyan kölcsönös kapcsolatot alakíthatnak ki egymás között, mely-
ben a gyerek a�ektív (érzelmi-indulati) megerősítést kap szüleitől, és mely-
ben ő maga is képes a�ektív válaszokat adni. A meghittség, biztonságérzet, 
gyengédség, bizalom, elfogadottság, elismertség érzései alapozódhatnak 
meg itt. Vizsgálatok szerint a várandóság előrehaladásával az ilyen interak-
ciók száma nő, és az anya részéről kiegészül a beszéddel, mentális beszéddel, 
énekkel stb.3 Érzékelve, értelmezve kisbabád viselkedését és azt visszatükröz-
ve neki, segítheted gyermeked fejlődését, énjének alakulását. Ő pedig szelek-
tíven reagál érintésedre, belső beszédedre, sőt vele kapcsolatos gondolataidra 
is. Hamarosan saját interakció készlettel bír.4 Az apa is kapcsolatba tud így 
lépni a kisbabával.5

Vizsgálatok támasztják alá, hogy a haptonómiás kontaktusban részesült 
magzatok csecsemőként kedvelik az emberi kontaktusokat, kapcsolódni, 
részt venni akarnak ezekben, szemben az ilyen élményekben nem részesült 
társaikkal. Ennek hiányában unatkoznak, lassan visszahúzódnak, valódi le-
hetőségei alatt tengetik napjaikat.6 A mamákra is jó hatással van ez a korai 
kommunikáció. Kevesebbet aggódnak, hiszen értik a kisbabájukat, tudnak 
reagálni hogyléteire, jelzéseire.

Az újszülöttnek, kikerülve az őt körülölelő méh biztonságos közegé-
ből, egészen hasonló környezetre van szüksége az optimális fejlődéséhez. 
Kárpótlásul az anyaméh simogató melegének elvesztéséért, anyaméh-utá-
nérzéseket kell számára biztosítani. A csecsemő korai kinesztetikus elége-
dettségek legtöbbjét ki kell szolgálnia a környezetének – ölelni kell, ringatni, 
melegen tartani stb.7

2 Veldman, Frans: Einführung in die Haptonomie, 1995., idézi Dolto-Tolitch, 
Catherine: Pre- és posztnatális haptonómiás kommunikáció, érzelmi biztonság és fejlő-
dés, in: Hidas György (szerk.): A megtermékenyítéstől a társadalomig, Az ember, a kultúra 
és a társadalom prenatális dimenziói, Budapest, Dinasztia Kiadó, 1997. 81–93. 

3 Golanska, Z.: Forms of prenatal interaction, 1992. idézi Hidas, A megtermékenyüléstől 
a társadalomig… , i. m.

4 Piontelli, Alessandra: A magzattól a gyermekig, Magzatmeg�gyelési és pszichoanalitikus 
tanulmány, Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2010. 

5 Dolto-Tolitch, i. m. 
6 Uo. 
7 Sears, William – Sears, Martha: �e attachment parenting book. A commonsense guide 

to understanding and nurturing your baby. Boston, Little, Brown and Company, 2001
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A kisbaba ölben tartása talán legfontosabb módja annak, ahogy ki tudjuk 
mutatni felé a szeretetünket. Ő pedig pontosan megérzi, hogy ki tudja biz-
tonságban, szeretetben tartani, és ki nem, és jelzi is, sírni kezd.8

A ringatás – számos funkciója mellett – fenntartja a kapcsolódás élmé-
nyét is. Egy olyan baba, akit ringatnak, különösen tudja, hogy nincs egyedül. 
A harmadik hónaptól a baba szándékosan odasimul anyja testéhez, az anya 
testtartásához igazítja mozdulatait, testtartását. Célzottan kapaszkodik is, 
most már ereje is van hozzá.9

Mikor felvesszük a babát, sokszor paskoljuk is. Ez a gyengéd hátba vere-
getés sokszor látszólag csak szoptatás utáni bü�ztetés címszó alatt zajlik. Ha 
alaposabban meg�gyeljük a kismamákat, azt tapasztaljuk, hogy egyéb alkal-
makkor is használják. Sőt, lassan ringatják, és még duruzsolnak is a babának. 
Ez a viselkedés-együttes a felnőttkori vigasztalásokban él tovább.10

A hordozás az ölelés különleges formája. Az anya is és a gyerek is erre az 
életmódra vannak „tervezve”. Az embercsecsemő is ösztönösen a hordozva 
levésre törekedne. Az úgynevezett primitív kultúrákban az asszonyok egész 
nap hordozzák, éjszaka pedig maguk mellett altatják utódaikat. Testük ál-
landó párbeszédet folytat a gyermekével. Napi teendői közepette, míg egyik 
helyről a másikra megy, a kicsi vele zötykölődik. Mikor lehajol vele, cseme-
téje is megérzi, mi a gravitáció. Munka közben érzi a mama megfeszülő, el-
ernyedő izmait, az izzadtságcseppeket, hogy anyja milyen oldottan vagy fe-
szengve kommunikál másokkal, megtapasztalja a nevetés keltette rázkódást, 
vagyis a külvilág jeleit közvetlenül tanulja, hogy mikor eljön az ideje, egyedül 
lépjen be az érzelmek világába.11 Az emberiség kétharmada ma is hordoz.12 
Szerencsére sok mai nyugati nő is növeli a számukat.

A korai érintésélményeknek fontos szerepe van a kötődés milyensége 
alakulásában. A meg�gyelések szerint azok a kisbabák, akikkel a mamájuk 
„gyengéden bánt”, gyengéden, határozottan, ugyanakkor óvatosan tartot-
ták csecsemőiket, a későbbiekben a biztonságos kötődési típushoz tartozó 
viselkedéseket mutattak. Azok, akiket a korai hónapokban hirtelen és be-
avatkozóan vettek fel, nagyobb valószínűséggel kerültek az elkerülő típusba. 
Az ambivalensen kötődőknél meg�gyelt jellegzetesség pedig abban érhető 

8 Winnicot, Donald W.: Játszás és valóság, Budapest, Animula Kiadó, 1999. 
9 Sears–Sears, i. m.
10 Montague, i. m. 
11 Liedloff, Jean: �e continuum concept. London, Penguin Books, 1986. 
12 Diamond, Jared: A világ tegnapig, Mit tanulhatunk a régi társadalmaktól? Budapest, 

Typotex Elektronikus Kiadó, 2012. 



122

Nyitrai Erika

tetten a meg�gyelések szerint, hogy ezek az anyukák, bár nem utasítják el a 
testi kontaktust, azt rutinszerűen – a kisbaba etetése, fürdetése végett – al-
kalmazzák, kevésbé a köztük levő gyengédség kifejezésére. Újabb vizsgála-
tok szerint, míg az anya-gyerek közti testi kontaktus négy hónapos korban 
meg�gyelt mintázata egyértelműen bejósolta a hét hónapos gyerek kötődési 
viselkedését játék és stressz helyzetben, addig a társas kontaktus (vagyis itt 
az érintéses viselkedés mellett a szemkontaktust, a verbális viselkedést is �-
gyelték) csak a játékhelyzetben mutatott kötődésre hatott, a stresszhelyzetre 
nem. A gyerek fejlődésével változik, hogy az interakciók során milyen sze-
rephez jut az érintés, a beszéd, a látás. Mire hét hónapos lesz, biztonsága 
kevésbé függ a testi közelségtől.13

A biztonságosan kötődő gyerek azt tanulta meg, hogy más emberek el-
érhetőek, a jelzéseire válaszolnak. Negatív érzései is biztonsággal kifejezhe-
tők. A gondozó mindig rendelkezésére áll, ha megnyugtatásra van szüksége. 
A közeli kapcsolatok tartósak. A közeli világ jóindulatú és megbízható. És 
bizton tudja, ő maga egy jelentős személy. Az elkerülő viselkedésű gyerek 
tapasztalata az, hogy a többi ember nem elérhető, biztonságosabb, ha nem 
keresi őket, tulajdonképpen nincs szüksége másokra (1 éves!). Ez a gyerek 
azt tanulja meg, hogy nem érdemes kommunikálni az érzelmeket, mivel ko-
rai tapasztalatai alapján a gondozó vagy elutasítja, vagy beavatkozó módon 
szabályozza azokat a helyzeteket, mikor neki megnyugtatásra lenne szüksé-
ge. Nem érdemes nagyon igénybe venni a szülőket (van tehát kötődés, csak 
nem nagyon fejezhető ki), nehogy amikor valóban szükség van rájuk, akkor 
ne férjen hozzájuk. Mivel a világ számára közömbös, vagy akár ellenséges 
hely, ahol annyira nem érdemes megbízni másokban, felnőttként a tartós és 
kölcsönös kapcsolatokat kerülni fogja. Az ambivalens kötődésű gyerek szá-
mára a többi ember megbízhatatlan. Ha az áhított dolgot szeretné megkapni, 
lehetőleg jó hangosan és állandóan jelezni kell a szükségleteit, mert egyéb-
ként nem �gyelnek rá. Csúcsra járatja a kötődési viselkedést, akkor is a kötő-
dés jeleit mutatja, amikor nincs veszély. Sírós, csüng a szülein. Azzal, hogy a 
szülő beadja a derekát, megerősíti a gyerekben, hogy gyámoltalanságát, füg-
gőségét kifejező viselkedése célravezető. Ő pedig a végsőkig túlbiztosít a nem 
mindig elérhető szülővel szemben. A dezorganizált csoportba sorolt gyere-

13 Ainsworth, Mary D. Salter: Object relations, dependency, and attachment. A theoreti-
cal review of the infant-mother relationship, Child development 40 (1969)/4, 969–1025. 
Hámori Eszter: A kötődéselmélet perpektívái. A klasszikusoktól napjainkig, Budapest, 
Animula Kiadó, 2015. 
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kek pedig állandó készenlétben élnek, hiszen a többiek veszélyesek; folyton 
mindent kontrollálni szeretnének; és közben értéktelennek érzik magukat.14

Hogy képesek legyünk bármilyen érzést tolerálni, akár elfogadni, tud-
nunk kell, azok mikor kezdenek elárasztani bennünket, és azt is, hogy lesz 
mód a megszüntetésükre. A biztonságosan kötődő gyerek ezért érzéseire és 
mások érzéseire úgy tekint mint értékes útmutatásokra, melyek segítik a má-
sokkal való kapcsolat fenntartását. Akár a harag és az agresszió intenzív és 
nehéz érzései is kezelhetők. Megtanul várakozni, gondolkozni, ahelyett, hogy 
impulzív módon cselekedne. A gyerekek e legkoraibb időszaktól képesek 
mind a saját, mind a körülöttük levők érzelmi állapotaira �gyelni. Míg azok 
a gyerekek, akik bizonytalan kötődésűek, képtelenek tolerálni az érzéseiket, 
re�ektálni sem tudnak rájuk, ezért érzések jelentkezésekor túlságosan hamar 
behúzzák az érzelmi fékjeiket, így nem kell tudatosítaniuk olyan érzéseket, 
amelyeket nem tudnának kezelni. Nem férnek hozzá a saját állapotaikra vo-
natkozó információkhoz. Sajnos másokéhoz sem. Így nem képesek sem ma-
guk, sem mások érzelmeire, szükségleteire reagálni, érzelmi információkat 
cserélni. Így sérül a kapcsolatok fenntartására való képességük.15

Az érintésről való leszoktatás évei

Gyermekeink növekedésével a közvetlen testi közelséget távirányított inti-
mitások (egészítik ki) váltják fel. Megjelennek a nagy hatótávolságú ölelések, 
az összebújás összemosolygás, összenevetés lesz. Előtérbe kerül a látás, az 
arckifejezések. Ha jól simogattuk, a megfelelő idegrendszeri területek elég 
érettek ehhez. A közvetlen testi kontaktus megmarad, fennmarad a fájdalom, 
félelem, megrázkódtatás esetére, de egyéb helyzetekben a teljes testet átölelő 
dédelgetés egyre inkább csak alkotóelemeiben s nem egészében fejeződik ki. 
Ilyen összezsugorodott ölelés az átkarolás, a vállra helyezett kéz, a fejpasko-
lás, a kézszorítás.16

Jól meg�gyelhetők az érintésről való leszokás „lépései”, „területei”. Elzárják 
az érintés legfőbb szervét, az érzékeny bőrünket. Ruhákba burkolva alig ma-
rad szabad terület a bőr-bőr kontaktusnak. A cipő viselésével lemondunk 
tapintó, érzékelő szervünk másik feléről, a talp érzékeny bőréről, a vele való 
tájékozódásról. Megvakított lábbal járunk kelünk a világban. Korlátozzuk 

14 Ainsworth, i. m. 
15 Gerhardt, Sue: A szükséges szeretet. Az a¤ektusok hatása a kisgyerek agyfejlődésére, 

Budapest, Oriold és Társa Kiadó, (Lélekben otthon könyvek), 2009. 
16 Morris, Desmond: Bensőséges kötelékek, Budapest, Háttér Kiadó, 2003. 
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magunkat a kézzel való érintésben is, mindenféle eszközöket fejlesztünk ki 
érzékeny, „mindenre-alkalmas-célszerszám” kezünk használata helyett. Igen 
hamar megtanítanak kanállal enni, fapálcikával tartja kitátott szánkban a 
doktor néni kíváncsiskodó nyelvünket, miközben piros torkunkat vizsgálja, 
kesztyűs kézzel bánik velünk, néha még a fenékre csapás is fakanállal törté-
nik… Simogató kezeinket simogató tárgyaink, tárgykultúránk váltja fel. Szó 
szerint is, gondolj csak az otthoni masszírozó kézi készülékekre.17

Már nem érintünk mindenhol, mindenkor, ahogy érzelmeink megkíván-
nák, beköltöznek a tabuk az életünkbe.18

Mi marad meg felnőttkorunkra ebből a gazdag érzelemkifejező világból?

Az érzelmek kifejezése érintésen keresztül felnőtt korban

Kezdetben a kutatók úgy vélték, hogy az érintés az érzelmek élvezeti értékét 
közvetíti (függetlenül attól, hogy az pozitív vagy negatív).19 Az érintésről úgy 
gondolták, hogy csak erősíti a mimikából és a hangszínből származó érzelmi 
megnyilvánulásokat.20 De képesek vagyunk-e azonosítani érzéseket pusztán 
abból, ahogy megérintenek bennünket (még ha nem is láthatjuk)?

Hertenstein és munkatársai (2006) kísérleti laborba vonultak, hogy e 
kérdést megvizsgálják.21 Kísérleti személyeiket egy válaszfal két oldalára 
ültették, így azok nem láthatták egymást és nem is beszélhettek egymással. 
Azonban elérhették egymást a válaszfalon kialakított lyukon keresztül. Az 
egymásnak idegen személyek egyikét (kódoló) arra kérték, hogy érintse meg 
a másik (dekódoló) átdugott alkarját, olyan módon, hogy az általuk mega-
dott érzelem valamelyikét érintéssel, érintésen keresztül közvetítse. Minden 
egyes érintés után a megérintettnek választania kellett, hogy a kapott érintés 
vajon milyen érzést közvetített. Az eredmények azt mutatták, hogy a résztve-
vők a megadott 12 érzelem közül a dühöt, a félelmet, az undort, a szeretetet, 
a hálát és a szimpátiát 48–83% pontossággal ismerték fel. Viszont a boldog-
ság, a meglepettség, a szomorúság, a csalódottság, az irigység és a büszkeség 
taktilis kifejezését nem, illetve ennél jóval kisebb arányban tudták azonosí-

17 Uo. 
18 Davis, i. m.
19 Pl. Jones, Stanley E. – Yarbrough, A. Elaine: A naturalistic study of the meanings of 

touch, Communications Monographs 52 (1985)/1, 19–56. 
20 Pl. Knapp, Mark L. – Hall, Judith A. – Horgan, Terrence G.: Nonverbal communication 

in Human Interaction, Boston, MA, Cengage Learning, 2013. 
21 Hertenstein, Matthew J. – Keltner, Dacher – App, Betsy – Bulleit, Brittany A. –

Jaskolka, Ariane R.: Touch communicates distinct emotions, Emotion 6 (2006)/3, 528. 
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tani. Ez nagyon hasonló a más csatornákon – pl. arckifejezés, hang – érkező 
érzelmek azonosításának pontosságához (külön-külön).22 Azt nem kutatták, 
hogy hol csúszott el az üzenet. Azt azonban igen, hogy milyen „érintési vi-
selkedést” – simogatás, csipkedés, dörzsölés, csavarás, csiklandozás stb. – al-
kalmaztak a résztvevők az egyes érzelmek kifejezése esetében. Azt találták 
pl., hogy a szimpátia a simogatással és a megpaskolással, a düh az ütéssel és 
szorítással, az undor egy eltaszító/ellökő mozdulattal, a félelem pedig a resz-
ketéssel „kommunikálódott” a vizsgálatban résztvevőknél.

Hertenstein és munkatársai (2009) még mindig laborhelyzetben, de ter-
mészetesebb körülményeket teremtve folytatott le egy hasonló vizsgálatot.23 
Nyolc, érzelmet kifejező szót mutattak az érintő (kódoló) személynek egy 
papírlapon random sorrendben. Azt kérték tőle, hogy gondolkozzon el, ho-
gyan kommunikálná az adott érzelmet, majd lépjen kapcsolatba a dekódoló 
testével bármilyen olyan érintést használva, amit helyénvalónak érez (arra 
kérték, hogy csak illő/helyénvaló helyen érintsék meg az érintést fogadó tes-
tét). Minden taktilis megnyilatkozás után a dekódoló kapott egy lapot, amin 
kényszerválasztásos alapon be kellett jelölnie, mely érzelmet fejezte ki felé a 
másik. Eredményeik szerint a düh, a félelem, a boldogság, a szomorúság, az 
undor, a szeretet, a hála és a szimpátia érintésen keresztüli kifejezését 50–
70%-os pontossággal tudták felismerni a résztvevők, ami hasonló az érzel-
mek mimikával és hanggal való kifejezése, felismerése kutatásainak pontos-
sági arányaival.24 Minden taktilis megnyilatkozást videón rögzítettek. Ennek 
elemzése lehetővé tette az egyes érzelmekhez kapcsolódó speci�kus érintési 
viselkedések azonosítását (most már nem csak az alkart, de az egész testet �-
gyelembe véve). Például a dühöt a másik fogásával, szorításával és kontaktus 
nélküli mozgással; míg a szimpátiát a másik fogásával, simogatással és dör-
zsöléssel fejezték ki a vizsgálati személyek. Azt is meg�gyelték, hogy a nők és 
a fér�ak eltérő módon fejezték ki a különböző érzelmeiket.

Hertenstein és Keltner (2011) ez utóbbi jelenség pontosabb feltérképe-
zésére tett kísérletet.25 Csak három érzelmet vettek górcső alá. Azt találták, 
hogy a résztvevők a szimpátiát csak akkor kommunikálták pontosan a ka-
ron való érintéssel, ha a diádban minimum egy nő van; a csak fér�diádok 

22 Pl. Elfenbein, Hillary Anger –Ambady, Nalini: On the universality and cultural speci�-
city of emotion recognition: a meta-analysis, Psychological bulletin 128 (2002)/2, 203. 

23 Hertenstein, Matthew J. – Holmes, Rachel – McCullough, Margaret – Keltner, 
Dacher: �e communication of emotion via touch, Emotion 9 (2009)/4, 566. 

24 Elfenbein – Ambady, i. m.
25 Hertenstein, Matthew J. – Keltner, Dacher: Gender and the communication of emo-

tion via touch, Sex roles 64 (2011)/1-2, 70–80. 



126

Nyitrai Erika

a szimpátiát a véletlennél kisebb valószínűséggel kommunikálták helyesen.  
A dühöt ezzel szemben a vizsgálatban résztvevők akkor kommunikálták 
pontosan, ha a diádban legalább egy tag fér� volt; a csak nőkből álló diá-
dok a dühöt a véletlennél kisebb valószínűséggel kommunikálták pontosan. 
Érdekes, hogy a legpontosabbak azok a diádok voltak, amelyekben csak fér�-
ak voltak. Végül csak azok a diádok kommunikáltak a véletlennél nagyobb 
valószínűséggel boldogságot, amelyek csak nőkből álltak.

A fenti eredmények egymásnak idegen személyek laboratóriumi vizsgá-
latából származó adatok. Más vizsgálatok az érintés párkapcsolaton belüli 
szerepére voltak kíváncsiak, és inkább önkitöltős kérdőívekkel dolgoztak 
(vagyis inkább attitűdöt mértek).

A felnőttkori kapcsolatokon belüli érintésekre vonatkozó kutatások túl-
nyomó része az érintést mint az elkötelezettség egyik mutatóját vizsgálta, a 
nembeli és a korbeli eltéréseket keresve,26 illetve az érintés elkerülés egyedi 
szintje szempontjából fókuszáltak az érintésre. Két dimenzió mentén vizs-
gálódtak: az egyazon nemhez tartozó személyek érintésének kerülése (pl. 
„problémásnak tartom, ha egy saját nembeli ember megérint”), és a más 
nembeliek megérintésének kerülése (pl. „vulgárisnak tartom, ha a másik 
nemhez tartozók megérintenek”).27

Mások az elkerülés mellett más szempontokat is �gyelembe vettek. Az 
eddigi elkészült legátfogóbb mérőeszköz a párkapcsolaton belüli érintések 
jelentésének vizsgálatára Brennan, Wu és Loev (1998) ún. hét érintés skálá-
ja.28 A kérdőív méri az érintés mennyiségével való elégedettséget; feltérképe-
zi, hogy az érintést az adott személy mennyire használja gyengéd érzelmek 
kifejezésére és az érzelmi közelség megteremtésére; rákérdez az érintésnek, 

26 Pl. Nguyen, Tuan – Heslin, Richard, – Nguyen, Michele L.: �e meanings of touch: 
Sex di�erences, Journal of Communication 25 (1975)/3, 92–103., Gulledge, Andrew K. 
– Gulledge, Michelle H. – Stahmann, Robert F.: Romantic physical a�ection types and 
relationship satisfaction. �e American Journal of Family �erapy 31 (2003)/4, 233–242. 

27 Andersen, J. F. – Andersen, P. A., – Lustig, M. W. Opposite sex touch avoidance. 
A national replication and extension, Journal of Nonverbal Behavior 11 (1987)/2, 89–
109., Crawford, C. B.: E�ects of sex and sex roles on avoidance of same-and opposi-
te-sex touch, Perceptual and Motor Skills 79 (1994)/1, 107–112., Guerrero, Laura K. 
– Andersen, Peter A.: Jealousy experience and expression in romantic relationships, in: 
Andersen, Peter A. – Guerrero, Laura K. (Eds.): Handbook of communication and emo-
tion. Research, �eory, Applications, and Contexts, San Diego, CA, Academic Press, 1996. 
155–188.

28 Brennan, Kelly A. – Wu, Shey – Loev, Jennifer: Adult romantic attachment and indi-
vidual di�erences in attitudes toward physical contact in the context of adult romantic 
relationships, in: Simpson Je�ry A. – Rholes W. Steven (Eds.): Attachment �eory and 
Close Relationships, New York, NY, Guilford Press, 1998. 394–428. 
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mint a szexuális szándéknak, intimitás kifejezőjének szerepére; az érintés ke-
rülésére, elutasítására, annak fenyegető, betolakodó vagy idegesítő voltára; 
méri a nyilvánosság előtti érintéstől való idegenkedést; az érintés kontrolláló 
szerepét; és végül az érintés biztonság- és menedéknyújtó szerepét. Brennan 
és munkatársai mindezen megnyilvánulások jelentőségét a kötődési típusok, 
illetve a kapcsolatban eltöltött idő függvényében vizsgálták.

A fenti vizsgálatoknál ismertebbek, de kevéssé kapcsolódnak a jelen témához 
azok a kutatások, melyek az érintés hatását vizsgálták. Ide tartozik Fischer és 
mtsai (1976) klasszikus könyvtáros kísérlete,29 vagy Kleinke (1977) telefon-
fülkés-pénztárcás kísérlete.30 Az újabbak közül: pl. ha egy utas megérinti a 
buszvezetőt, miközben egy ingyen fuvart kér, az jobban fog hajlani az in-
gyen utazásra, ha a kérés közben megérinti az utas,31 a vevők jobb véleményt 
mondtak arról az előadóról, aki megérintette őket, mint arról, aki nem.32 

Mindezen eredmények értelmezésekor nem csak a módszertani különbségek 
miatt kell óvatosnak lennünk. Figyelembe kell vennünk a kulturális megha-
tározottságot. Olaszországban pl. egy ölelés, egy puszi az arcra általános és 
elfogadott üdvözlési forma. Ellentétben Japánnal, ahol az üdvözlés egy tisz-
teletteljes meghajlást és mindennemű testi érintés nélkülözését tartalmaz-
za.33 A Puerto Ricó-i San Juan kávézóiban Jourard párokat �gyelt meg,34 és 
azt találta, hogy átlagosan 180-szor érintették meg egymást óránként, míg 
ugyanez a meg�gyelés londoni kávézókban átlagosan nulla érintés/óra volt. 

A kontextus is erősen hat az érintésre. Például több érintést regisztrál-
tak a repülőterek érkezési és indulási csarnokaiban, mint a kávézókban.35 

29 Fischer, J. D., – Rytting, M. – Heslin, R.: Hands touching hands: A�ective and evalua-
tive e�ects of an interpersonal touch, Sociometry 39 (1976)/3, 419–421. 

30 Kleinke, Chris L.: Compliance to requests made by gazing and touching experimenters 
in �eld settings, Journal of Experimental Social Psychology 13 (1977)/3, 218–223. 

31 Guéguen, Nicolas – Fischer-Lokou, Jacques: Another evaluation of touch and helping 
behavior, Psychological Reports 92 (2003)/1, 62–64. 

32  Erceau, Damien – Guéguen, Nicolas: Tactile contact and evaluation of the toucher, �e 
Journal of social psychology 147 (2007)/4, 441–444. 

33 McDaniel, E. – Andersen, Peter A.: International patterns of interpersonal tactile com-
munication. A �eld study, Journal of Nonverbal Behavior 22 (1998)/1, 59–75. 

34  Jourard, Sidney M.: An Exploratory Study of Body-Accessibility 1., British Journal of 
Social and Clinical Psychology 5 (1966)/3, 221–231.

35 Greenbaum, Paul E. – Rosenfeld, Howard M.: Varieties of touching in greetings: 
Sequential structure and sex-related di�erences, Journal of Nonverbal Behavior 5 
(1980)/1, 13–25. 
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Módszertani nehézséget jelent ezek jelentésének kezelése. Mennyi ebben a 
szeretet, mennyi a �gyelemfelkeltés – erre gyere, itt vagyunk stb. kifejezése.

Mások az életkor és a nem hatására hívják fel a �gyelmünket.36

Az interperszonális érintés a virtuális kommunikáció korában 

Mára számos eszközt fejlesztettek ki annak érdekében, hogy megpróbálják 
fenntartani a �zikai kontaktust és az intimitást olyan pároknál, akik kény-
telenek hosszabb időn át távol élni egymástól (pl. kiküldetés miatt). A Time 
Magazine szerint 2006 legjobb találmánya, az „ölelés póló”.37 Ez az eszköz a 
„hordható interfészek” közé tartozik, a gyártók szerint engedi/lehetővé teszi 
az emberek számára azt az ölelést érezni, amit egy másik felhasználó küld 
mobilhálózaton. Az „ölelés póló” képes közvetíteni az ölelés erősségét, a bőr 
melegségét, a szív frekvenciáját. Sőt ringatás érzetet is ki tud váltani. Ezek 
használata bizonyára számos további kérdést vet majd fel.

36 Williams, Sharon J. – Willis, Frank N.: Interpersonal touch among preschool children 
at play, �e Psychological Record 28 (1978)/4, 501–508.

37 http://www.cutecircuit.com/now/projects/wearables/fr-hugs/ (letöltve: 2019. január 14.)

http://www.cutecircuit.com/now/projects/wearables/fr-hugs/



