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A szkizotípia, az empátia és a mentalizáció 

közötti kapcsolat az elmúlt évtized kutatásai 

alapján

A szkizotípiával kapcsolatos kutatások az 1960-as évekre nyúlnak vissza, bár az eredmények a 
mai napig többnyire ellentmondásosak. Ennek az áttekintésnek az a célja, hogy rávilágítson 
az inkonzisztens eredmények okaira, amelyek ebben a témában születtek. 
A vizsgálathoz szükséges publikációkat a PubMed oldalról választottuk ki a következő 
kulcsszavak keresésével: „schizotypy + theory of mind, mentalization, empathy”. Az egyes 
tanulmányok referencialistáit is felhasználtuk a kutatásban. A felhasznált cikkek a szkizotípia 
és a mentalizáció vagy a szkizotípia és az empátia kapcsolatát vizsgálták nem klinikai 
mintában. Az eredményeket ezután a korrelációk, a használt tesztek és a ToM szempont-
jai szerint csoportosítottuk. A szkizofrén betegek hozzátartozóival végzett vizsgálatokat 
kizártuk a kutatásból. 
A véglegesített összehasonlításba 39 cikk került bele, amely összesen 42 kutatást tartal-
mazott. Az összesített elemszám 10 139, az átlagéletkor 20,4 év. A tesztek tekintetében 
a szkizotípiát nyolc különböző teszttel, a mentalizációt 12 teszttel, az empátiát kétféle 
teszttel mérték. Tanulmányok 28 esetben találtak összefüggést a szkizotípiás vonások és a 
mentalizáció vagy a szkizotípiás vonások és az empátia között. Azok a kutatások, amelyek 
összefüggést találtak a mentalizáció és a szkizotípia között, különböző teszteket használtak 
a ToM mérésére. 
Összességében az inkonzisztens eredmények a ToM sokféleségének és a szkizotípia több-
dimenziós jellemzőinek, valamint az egy vagy több skálán mérő különböző teszteknek 
köszönhetők.
(Neuropsychopharmacol Hung 2021; 23(3): 288–295)
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BEVEZETÉS 

A szkizotí piá val kapcsolatos kutatá sok egé szen az 
1960-as é vekig nyú lnak vissza, a mentalizá ció val 
való  összefü ggé sének felderítése is legalá bb 15 éve 
elkezdődött. Ezeknek a kutatásoknak az eredmé nyei 
a mai napig egymá snak ellentmondó ak. Ennek az 
összefoglalásnak az a cé lja, hogy fényt derítsen az 
eredmények inkonzisztenciájának okaira, illetve, 
hogy ö sszefü ggé st talá ljon a felhaszná lt tesztek é s 
az eredmé nyek kö zö tt a további kutatások validitása 
érdekében. A kü lö nbö ző  eredmé nyek mó dszertani é s 
terminoló giai aspektusbó l kerü lnek megkö zelí té sre. 
A terminoló gia tisztá zá sa é rdeké ben defi niá ljuk a 
szkizotí piá t, mentalizá ció t, tudatelméletet, empá tiá t 
é s a szociá lis kogní ció t. 

A szkizotí pia tü netei tulajdonké ppen a szkizofré nia 
tü neteinek megjelenési formái a szubklinikumban 
(Claridge, 1994), amelyet Meehl má r 1962-ben 
defi niá lt, mint lehetsé ges hajlamot, vulnerabilitá st a 
szkizofré nia felé . Né gy fő  tulajdonsá got kü lö nbö ztetett 
meg: kognití v „csú szá st”, interperszoná lis averzitá st, 
anhedó niá t, é s ambivalenciá t (Meehl, 1962). A 
szkizotípia multidimenzioná lis mivolta szé les kö rben 
elfogadott, bá r az alkalmazott faktorok szá má ban 
elté ré s talá lható  a szakirodalomban. A háromfakoros 
modell az, amely a legjobban illeszkedik a szkizofré nia 
tü neteihez, így erő sí tve a kontinumelmé letet, mi-
szerint a normalitá stó l a szkizofré niá ig kü lö nbö ző  
á llapotok folytonosságban í rhatóak le ellenté tben 
a kategó riarendszerrel. A spektrum egyik vé gé t a 
szkizotí p jegyeket alig viselő  egyé nek, mí g a má sik 
pó lust a szkizofré niá val é lő k alkotjá k. A háromfakto-
ros felosztá s kö zö tt megtalá lható  az anhedó nia, mely-
nek jellemző je a tá rsadalmi visszahú zó dá s, ö rö mre 
való  ké ptelensé g é s a szegé nyes tá rsadalmi é rintkezé s 
(Eckblad & Chapman, 1983), ez vulnerábilitá s a 
szkizofré nia spektrum zavarok negatív tünetei 
felé  (Kwapil et al., 2008). A má gikus gondolko-
dás/perceptuá lis aberrá ció  a pozití v tü neteknek 
feleltethető  meg, valamint létezik egy dezorganizá lt 
tí pus (Raine, 1991). 

A szkizotí pia há rom mö gö ttes faktora (kognití v-
perceptuá lis, interperszoná lis, dezorganizá lt) egy-
beesik a szkizofré nia fő  tü netcsoportjaival (pozití v, 
negatí v é s dezorganizá lt tünetek) (Ettinger et al., 
2014; Nelson et al., 2013). A szkizotí pia teoretikus 
modelljé nek a kontinumné zet szerint lé tezik kvá zi-
dimenzioná lis é s teljes dimenzioná lis megkö zelí té se 
is (Green et al., 2008). A kvá zi-dimenzioná lis mo-
dell (tulajdonké ppen betegsé g-modell) a szkizotí pia-

szkizofré nia kontinumot teljes egé szé ben a betegsé g 
terü leté re helyezi (Meehl, 1962). Eysenck „totally-
dimensional” megkö zelí té se szemé lyisé gelmé letre 
alapszik, é s nem tesz kü lö nbsé get a tartó s 
szemé lyisé gjegyek é s az abnormalitá s jelei kö zö tt 
(Eysenck & Lewis, 1947; Heath & Martin, 1990). 
Claridge modellje szinté n a szemé lyisé gelmé letre é pü l, 
de azt javasolja, hogy a funkció k diszkontinuitá sá nak 
el kell hatá rolnia a vonalat a pszicholó giai egé szsé g 
é s a rendellenessé gek vagy a betegsé gek kö zö tt 
(Claridge, 1994; Green et al., 2008). 

Mentalizá ció  alatt azt a ké pessé get, tevé kenysé get 
é rtjü k, amely sorá n a sajá t vagy má sok mentá lis 
á llapotá ra irá nyí tjuk a fi gyelmü nket, é s a megfi gyelt 
mentá lis á llapotokat felhaszná ljuk a sajá t vagy má sik 
viselkedé sé nek megé rté sben, magyará zatá ban, é s 
a dö nté shozatalban (Premack & Woodruff , 1978). 
Ezek elengedhetetlenek a kommuniká ció hoz, a 
funkcioná lis tá rsadalmi viselkedé shez. A mentalizá ció  
é s a Th eory of Mind (ToM) is metakognití v folyama-
tokat í r le, de nem szinonimaké nt haszná landó . A 
mentalizá ció  az aff ektí v, é rzelmi mentá lis á llapotra 
utal, mí g a ToM az episztemikus á llapotokra mint 
pé ldá ul a hiedelemre, szá ndé kra é s meggyő ző dé sre 
refl ektá l (Wyl, 2014). 

ToM-ban megkü lö nbö ztetü nk kognití v é s aff ektí v 
ToM-ot: a kognití v arra a ké pessé gé re utal, amely-
lyel kö vetkezteté seket vonunk le má sok hité rő l, 
gondolatairó l é s szá ndé ká ró l, az é rzelmi ToM 
eseté ben pedig má sok é rzelmi á llapotairó l (Gabriel 
et al., 2021). 

Az empá tia egy komplex tö bbdimenzió s konstrukció , 
amely aff ektí v é s egy é rzelmi komponensbő l á ll (De-
utsch & Madle, 1975). A kognití v empá tia a má sok 
helyzeté re való  kö vetkezteté s é s a perspektí vavá ltá s 
ké pessé ge, tehá t annak a tudá sa, hogy az adott hely-
zetben a má sik mit é rez. Az aff ektí v empá tia má sok 
é rzelmi á llapotá nak a megosztá sá ra, empatikus 
tö rő dé sre, aggodalomra utal (Shamay-Tsoory, 2011). 
Az empá tia a szociá lis kogní ció  ré sze, bá r a kutatá s 
mé g nagyon kezdeti szakaszban van.

A fent emlí tett defi ní ció k alapjá n a kognití v 
empá tia koncepcioná lisan hasonló  a ToM é rzelmi 
aspektusá hoz, hiszen mindkettő  eseté ben má sok 
é rzelmi á llapotá nak a feldolgozá sa tö rté nik. Í gy 
fontos szerepet tö lthet be a szkizotí pia voná sai é s a 
szociá lis funkció k kapcsolatá ban. 

A szociá lis kogní ció t azoknak a folyamatoknak 
az ö sszessé geké nt defi niá lhatjuk, amelyek ré vé n 
a má sokró l való  informá ció  integrá ló dik é s sike-
res interakció kat hoz lé tre (Penn et al., 2008). A 
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szociá lis kogní ció  tehá t olyan kognití v folyama-
tokra utal, amelyek a tá rsadalmi informá ció k 
é szlelé sé hez, é rtelmezé sé hez é s manipulá lá sá hoz 
kapcsoló dnak (Green et al., 2015), mint pé ldá ul az 
arckifejezé sek feldolgozá sa, tudatelmélet, empá tia 
(Beaudoin & Beauchamp, 2020), szociá lis fi gyelem, 
szociá lis tanulá s, hovatartozá s-szociá lis motivá ció  é s 
é rzelemfelismeré s (Happé  et al., 2017). 

Fontos megemlí teni, hogy az adaptí v szociá lis 
interakció k alapvető  kognití v funkció k mű kö dé sé hez 
kö tö ttek, mint az é szlelé s, fi gyelem, nyelv, memó ria é s 
vé grehajtó  funkció k. Vizsgá latuk í gy elengedhetetlen 
a szociá lis kogní ció  kapcsán. 

MÓ DSZER 

A publiká ció k kivá lasztá sa a PubMed-rő l tö rté nt, az 
alá bbi kulcsszavak keresé sé vel: „schizotypy + theory 
of mind, mentalization, empathy”, valamint a talá lt 
kutatá sok referenciá já nak segí tsé gé vel. 

Ezutá n csoportosí tá sra kerü ltek az eredmé nyek 
aszerint, hogy talá ltak-e ö sszefü ggé st a szkizotípia 
és metalizáció, illetve az empátia között, vagy nem, 
valamint, hogy pontosan milyen teszttel a ToM me-
lyik aspektusá t vizsgá ltá k.

Az ö sszegyű jtö tt kutatá sokbó l kihagyá sra kerü ltek 
azok a vizsgá latok, amelyekben szkizofré n roko-
nokat vagy hozzá tartozó kat vizsgá ltak. Ennek oka, 
hogy esetü kben a szkizotí pia magasabb (Tarbox 
& Pogue-Geile, 2011), de a mentalizá ció s tesztek 
eredmé nyeit pozití van torzí thatja a szkizofré n rokon-
nal való  kapcsolat vagy gondozá s, mivel vé lhető leg 
egy nagyobb fogé konysá g alakulhat ki a szü ksé gleteik 
felismeré sé ben. 

A vé glegesí tett ö sszehasonlí tá sba 39 cikk kerü lt 
be, amely ö sszesen 42 kutatá st tartalmazott. Az 
ö sszesí tett elemszá m 10139 az á tlagé letkor 20.4 é v. 
A teszteket tekintve 8 kü lö nbö ző  tesztel mé rté k a 
szkizotí piá t, 12 mentalizá ció t mé rő  teszt é s 2 empá tiá t 
mé rő  teszt kerü lt az elemzé sbe. A tanulmá nyok 
28 esetben talá ltak ö sszefü ggé st a szkizotí pia é s a 
mentalizá ció  vagy a szkizotí pia é s az empá tia kö zö tt. 

EREDMÉ NYEK 

Az elté ré sek oká t kereshetjük a terminoló gia 
haszná latá ban, hiszen a ToM é s a mentalizá ció  
tö bb kutatá sban is szinonimaké nt szerepel (Fyfe 
et al., 2008). A terminoló giá ban talá lhatunk mé g 
vá laszokat az inkonzisztens eredmé nyekre, hiszen 

a szociá lis funkció k is elté rő  é rtelmezé sé ben szere-
pelnek a szakirodalomban. A mentalizá ció  mé ré sét 
kü lö nbö ző  tesztekkel végezték; leggyakrabban a 
Reading the Mind in the Eyes tesztet alkalmaztá k. 
A szkizotí pia mé ré sé ben a leggyakrabban az SPQ 
ké rdő í v szerepelt, amely 22 esetbő l 3-ban nem 
talá lt ö sszefü ggé st a mentalizá ció  é s a szkizotí pia 
kö zö tt (Jahshan & Sergi, 2007; Lam et al., 2016; 
Leung et al., 2021). A má sodik leggyakrabban 
elő forduló  mé rő eszkö z a Chapman-fé le pszichó zis 
elő rejelző  teszt valamelyike (PAS, rSAS, rPAS, MIS) 
volt. A 12 cikk kö zü l, amely ezt a ská lá t alkalmazta 
csupá n 2 esetben nem igazoló dott a mentalizá ció  
é s a szkizotí pia ö sszefü ggé se (Canli et al., 2015; 
Gooding et al., 2010). Az OLIFE 5 kutatá sban sze-
repelt, amelybő l 2 talá lt ö sszefü ggé st, (Aldebot Sacks 
et al., 2012b; Barragan et al., 2011).

A szkizotí pia multidimenzioná lis megkö zelí té sé t 
sem hagyhatjuk fi gyelmen kí vü l, hiszen az elő forduló  
tesztek kü lö nbö ző  szá mú  faktorokkal rendelkeznek. A 
Wisconsin Schizotypy Scales eredetileg 2 ská lá n mé rt: 
negatí v é s pozití v szkizotí pia (Kwapil et al., 2008). Az 
SPQ eredetileg 9 alská lá t kü lö nbö ztetett meg: nincs 
kö zeli bará t, beszű kü lt aff ektusok, vonatkoztatá sos 
gondolatok, furcsa hiedelmek é s má gikus 
gondolkodá s, szokatlan é lmé nyek, furcsa, kü lö nc 
excentrikus magatartá s, furcsa beszé d, gyanakvá s 
é s tú lzott szociá lis szorongá s (Raine, 1991), amit 3 
nagy dimenzió ba sorolhatunk: kognití v-perceptuá lis 
(pozití v), interperszoná lis (negatí v) é s dezorganizá lt 
szkizotí pia (Barron et al., 2015). Az OLIFE (Ma-
son et al., 1995) 4 alská lá bó l á ll: szokatlan é lmé nyek 
(pozití v szkizotí pia), kognití v dezorganizá ltsá g 
(dezorganizá lt szkizotí pia), introvertí v anhedó nia 
(negatí v szkizotí pia) é s impulzí v nonkonformitá s. 

A MIS (Eckblad & Chapman, 1983) é s a PAS 
(Chapman et al., 1978) a pozití v szkizotí pia je-
gyeit mé ri az rPAS (Chapman et al., 1976) é s az 
rSAS (Eckblad & Chapman, 1983) pedig a negatí v 
szkizotí piá é t. A MIS, PAS, rPAS é s az rSAS tesztek 
is csak 1 ská lá n mé rnek, ellenté tben a tö bbi teszttel. 

A megvizsgá lt eredmé nyek eseté ben fontos 
megemlí teni, hogy a kutatá sokban ré sztvevő k szinte 
kivé tel né lkü l kü lö nbö ző  egyetemek hallgató i voltak, 
amely okot adhat arra kö vetkeztetni, hogy a minta 
nem tü krö zi az á tlagpopulá ció t. Ellenkező leg, egy 
való szí nű sí thető en „jó l funkcioná ló ” szkizotí piá s 
csoportot mé r. Ez aló l kivé telt ké pez Henry és mtsai, 
valamint Fyfe 2008-as kutatá sa (Fyfe et al., 2008; 
Henry et al., 2008). 
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A ToM rendellenessé gek mind a pozití v, mind a 
negatí v szkizotí piá hoz kapcsolható ak. Ö sszessé gé ben 
egy szignifi ká ns, de gyenge kapcsolat volt a ToM é s 
a szkizotí pia kö zö tt. 

10 tanulmá ny szerint (Canli et al., 2015; Fernyhough 
et al., 2008; Gavilá n & Haro, 2017; Gooding et al., 
2010; Jahshan & Sergi, 2007; Lam et al., 2016; Leung 
et al., 2021; McCleery et al., 2012; Russell-Smith et 
al., 2010; Williams et al., 2007) nincs ö sszefü ggé s a 
mentalizá ció  é s a szkizotí pia kö zö tt. Ezek kö zü l 5-ben 
haszná ltá k az RMET tesztet, 2-ben a Faux Pas hinting, 
triangle é s a strange story task-ot. 1-1 tanulmá nyban 
a TASIT-ot, stories task-ot é s a contiengency taskot 
a mentalizá ció  mé ré sé re. 

Azok a kutatá sok amelyek talá ltak ö sszefü ggé st 
(Aghvinian & Sergi, 2018; Aldebot Sacks et al., 2012b; 
Barragan et al., 2011; Bedwell et al., 2014; Brown & 
Cohen, 2010; Germine & Hooker, 2011; Gooding & 
Pfl um, 2011; Henry et al., 2008; Kocsis-Bogá r et al., 
2017; Meyer & Shean, 2006; Monestes et al., 2008; 
Morrison et al., 2013; Pfl um et al., 2013; Pickup, 2006; 
Rinaldi et al., 2018; Salaminios et al., 2021; Th akkar 
& Park, 2010; Villatte et al., 2008; Wang et al., 2013; 
Wastler & Lenzenweger, 2020, 2020; Williams et al., 
2007; Yang et al., 2020) elté rő  teszteket alkalmaztak 
a mentalizá ció  mé ré sé re. 5 esetben RMET é s hinting 
task, 1 esetben Faux pas, triangle, TASIT, 2-ben 
strange story task, MASC, 4-ben Facial emotion 
recognition task, 3-ban Tom Seq Picture-sequencing 
task, 6 esetben empá tiá t mé rő  tesztet haszná ltak. 

Az empá tiá t IRI vagy EQ ská lá kkal mé rté k, é s 
minden esetben talá ltak ö sszefü ggé st a szkizotí piá s 
voná sokkal (Aghvinian & Sergi, 2018; Bedwell et al., 
2014; Henry et al., 2008; Th akkar & Park, 2010; Wang 
et al., 2013; Yang et al., 2020). 

MEGBESZÉLÉS

Az elté rő  eredmé nyek okait tehá t kereshetjü k a 
mó dszertanban; statisztikai eljá rá sok alkalmazá sá ban, 
kivá lasztott ré sztvevő kben, nem erre a populá ció ra 
validá lt tesztekben, é s a ToM feladatokban elé rhető  

„ceiling eff ect”-ben, a keresztmetszeti vizsgá latokban, 
vagy aká r magá ban a terminoló giá ban. 

Pickup (2006)-os és Janshan and Sergi (2007)- es 
kutatása is a TASIT tesztet használta, amely első-
sorban kognitív sérülések mérésére fejlesztettek ki 
agysérült betegeknek. Ebben az esetben megkér-

dőjelezhető a validitásuk egészséges személyek mé-
résénél. Langdon & Coltheart (1999) median split 
segítségével különböztették meg az alacsony és a 
magas szkizotípiás csoportot, amely tulajdonképpen 
a kontinuum-elmélet ellen szól, és erre nem a legjobb 
választás egy ANOVA elemzés, hiszen így nem hasz-
nálható fel az adatokban a maximum számú változó.

A tesztek értékelésénél az összesített szkizotí piá s 
pontszá mok nem felté tlenü l adnak pontos 
eredmé nyt, hiszen a szkizotípia kü lö nbö ző  aspektusai 
kü lö nbö ző  kapcsolatban á llhatnak a mentalizá ció s 
teljesí tmé nnyel. 

A jö vő ben hasznos lehetne egy olyan kutatá s 
alapjait elő teremteni, amely hosszmetszeti, az 
á tlagos populá ció bó l vá laszt ré sztvevő ket (nem 
csak egyetemistá kat), illetve kizá ró lag olyan tesztet 
haszná l, amit az adott populá ció ra validá ltak. Fontos 
a statisztikai eljá rá sokná l is megemlí teni, hogy egy 
mediá n split nem garantá lja a ké t csoport kö zö tti 
té nyleges elvá lasztá st, ebben az esetben egy top-
bottom százalékos megállapítása lenne cé lszerű . 

A tesztek kiegé szí té sé re é rdemes lenne szorongá st 
é s depresszió t mé rni, hiszen ezek is befolyá solhatjá k 
a mentalizá ció t. Az egyes szkizotí pia dimenziókat 
is fontos vizsgá lni, hogy hogyan kapcsoló dnak a 
kü lö nfé le kognití v torzí tá sokhoz, é s milyen jellegű  
hibá kró l beszé lü nk: alulmentalizá ció /tú lmentalizá ció , 
kognití v vagy é rzelmi ToM.

Ö sszessé gé ben elmondható , hogy az inkonzisztes 
eredmé nyek a ToM sokré tű sé gé nek é s a szkizotí pia 
multidimenzioná lis lé té nek kö szö nhető ek, vala-
mint a kü lö nbö ző  mé rő eljá rá soknak, amelyek egy 
vagy tö bb ská lá n mé rnek. A későbbiekben érdemes 
lenne egy olyan ToM vizsgá latot készíteni, ame-
lyet kognití v é s é rzelmi á llapotokat felmé rő  tesztek 
elő znek meg. A kogní ció t mé rő  teszteket is célszerű 
lenne elvé geztetni a kí sé rleti szemé lyekkel, hiszen 
ezek a funkció k szolgá ljá k a szociá lis kogní ció  alapjá t, 
beleé rtve az empá tiá t é s a mentalizá ció t is. 

A szkizotí piá s jellemző k vizsgá lata a szubklinikai 
polpulá ció ban segí thet a szkizofé niá ra való  hajlam 
megállapításában (Gooding et al., 2005). Ezenkívül 
ezek a vizsgá latok kü lö nösen é rté kesek a szkizofré nia-
spektrum kutatá sá ban, mert kizá rható ak a szkizofré n 
mintá ban gyakran elő forduló  akadá lyok, mint a 
hosszú  tá von szedett antipszichotikumok hatá sa, 
tá rsadalmi elszigeteltsé g é s visszaté rő  kórhá zi keze-
lések következményei. 
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1. táblázat Az ö sszegyű jtö tt kutatá sok eredmé nyeinek ö sszesí té se

Szerzők Összefüggés Elemszám Átlag életkor
Tesztek a 

szkizotípia mérésére

Tesztek 

ToM/mentalizáció mérésére

(Fyfe et al., 2008) nincs összefüggés 61 24,50 STA Contingency task Stories task 
triangle test

(Morrison et al., 
2013) negatív szkizotípia 62 19,40 SPQ FAUX PAS

(Russell-Smith et al., 
2010) nincs összefüggés 40 18,07 OLIFE RMET

(Villatte et al., 2008) negatív szkizotípia 60 19,30 SAS hinting test

(Aldebot Sacks et al., 
2012a) pozitív és negatív szkizotípia 420 19,20 SPQ MIS OLIFE RMET

(Salaminios et al., 
2021) pozitív, dezorganizált szkizotípia 105 15,71 SPQ RFQ

(Rinaldi et al., 2018) pozitív szkizotípia 119 28,17 SPQ triangle test

(Wastler & 
Lenzenweger, 2020) pozitív szkizotípia 116 19,30 SPQ MASC

(Kocsis-Bogá r et al., 
2017) pozitív és negatív szkizotípia 86 23,60 SPQ MASC

(Wang et al., 2013) negatív szkizotípia 1083 18,78 rSAS MIS PAS rPAS IRI (empátia)
(Monestes et al., 
2008) negatív szkizotípia 45 20,00 SAS hinting test

(Lam et al., 2016) nincs összefüggés 237 18,90 SPQ FAUX PAS

(Thakkar & Park, 
2010)

pozitív, negatív és dezorganizált 
szkizotípia 32 21,50 SPQ IRI (empátia)

(Henry et al., 2008) teljes pontszám összefüggés, 
negatív szkizotípia 223 41,80 SPQ RMET EQ (empátia)

(Yang et al., 2020) pozitív és negatív szkizotípia 314 19,84 SAS MIS PAS IRI (empátia)

(Germine & Hooker, 
2011) teljes pontszám összefüggés 2332 29,60 SPQ Facial Emotion Recognition 

type test

(Germine & Hooker, 
2011) dezorganizált összefüggés 1514 29,30 SPQ Facial Emotion Recognition 

type test

(Williams et al., 
2007) negatív szkizotípia 56 18,80 SPQ Facial Emotion Recognition 

type test

(Brown & Cohen, 
2010) teljes pontszám összefüggés 116 19,50 SPQ Facial Emotion Recognition 

type test

(Pfl um et al., 2013) pozitív szkizotípia 282 19,20 SAS PAS MIS hinting test
(Bedwell et al., 2014) negatív szkizotípia 686 21,20 SAS PAS SPQ RMET, IRI (empátia)
(Canli et al., 2015) nincs összefüggés 44 16,50 MIS PAS FAUX PAS hinting test

(Langdon & 
Coltheart, 1999) teljes pontszám összefüggés 28 22,60 SPQ Picture-sequencing task

(Langdon & 
Coltheart, 1999) teljes pontszám összefüggés 40 22,60 SPQ Picture-sequencing task

(Gavilá n & Haro, 
2017) nincs összefüggés 96 20,80 ESQUIZO- Q RMET

(McCleery et al., 
2012) nincs összefüggés 50 20,00 OLIFE RMET, strange story task

(Langdon & 
Coltheart, 2004) teljes pontszám összefüggés 36 23,95 SPQ Picture-sequencing task

(Gooding et al., 
2010) nincs ö sszefü ggé s 250 19,20 SAS PAS MIS RMET

(Deptula & Bedwell, 
2015) teljes pontszám összefüggés 47 19,90 SPQ TASIT
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EQ = Empathy Quotient (Empátia hányados) 
ESQUIZO-Q = Oviedo Schizotypy Assessment 
Questionnaire (Oviedo szkizotípia értékelés Kérdőív) 
FAUX PAS = Faux Pas Recognition Test 
(Téves vélekedés feladat vagy Faux-Pas Felismerés Teszt) 
IRI = Interpersonal Reactivity Index 
(Interperszonális reaktivitási index)
MASC = A Movie for the Assessment of Social Cognition 
(Film a társadalmi kogníció értékeléséhez)
MIS = Magical Ideation Scale (Má gikus gondolkodás ská la) 
OLIFE = Oxford-Liverpool Inventory of Feelings 
and Experiences (Oxford-Liverpool érzések 
és tapasztalatok jegyzéke)
PAS = Perceptual Aberration Scale 
(É szlelé si rendellenessé g ská la)
RFQ = Th e Refl ective Functioning Questionnaire 
(Refl ektív Funkció Kérdőív) 
RMET = Reading the Mind in the Eyes (Szemek teszt)
rPAS = Revised Physical Anhedonia Scale 
(Átdolgozott fi zikai anhedó nia ská la) 
rSAS = Revised Social Anhedonia Scale 
(Átdolgozott szociá lis anhedó nia ská la) 
SPQ = Schizotypal Personality Questionnaire 
(Szkizotípiás személyiségjegyek kérdőív)
STA = Schizotypal Trait Questionnaire 
(Szkizotípia jellemvonás kérdőív)
TASIT = Th e Awareness of Social Inference Test
TOM = Th eory of Mind (tudatelmélet) 

Levelező szerző: Török Edina
BME Kognitív Tudományi Tanszék 
1111 Budapest, Egry József u. 1. 
E-mail: torokedi@gmail.com
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The relationship between schizotypy, empathy 

and mentalization based on the research of the 

last decade

Research on schizotypy dates back to the 1960s, and their association with mentalization 
also dates back at least 15 years. However, unfortunately, the results are mainly contradictory. 
This review aims to clarify why the results are so diff erent and fi nd a correlation between 
the tests and the results.
Publications for the review were selected from PubMed by searching for the following 
keywords: "schizotypy + theory of mind, mentalization, empathy". We also used the reference 
lists of published reports for additional studies. Criteria for the studies were: investigated 
the relationship between schizotypy and mentalization or schizotypy and empathy in a 
non-clinical sample. We grouped the results according to correlations, tests,  theory of 
mind, and mentalization. Studies with relatives of schizophrenic patients were excluded 
from the research.
The comparison included 39 articles covering a total of 42 studies. The total number of 
participants was 10 139, with an average age of 20.4 years. Schizotypy was measured with 
eight diff erent tests, mentalization was measured with 12 tests, and empathy was measured 
with two types of tests. Studies have found an association between schizotypal traits and 
mentalization or schizotypal traits and empathy in 28 cases. Research that found a correlation 
between mentalization and schizotypy used diff erent tests to measure mentalization. Overall, 
the inconsistent results are due to the diversity of mentalization and the multidimensional 
characteristic of the schizotypy. 

Keywords: mentalization, empathy, schizotypy, theory of mind


