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Mint annyi más, az idõs emberek megítélése 
is ellentmondásos. A munkaerõpiac már az 
ötven évhez közeledõket is leértékelte, bár 
teljesítményük néhány terület kivételével (nagy 
fizikai erõfeszítést követelõ foglalkozások, 
hosszú ideig fenntartott figyelmet és gyors 
reagálást kívánó munkakörök) bizonyítottan 
nem rosszabb, mint a fiataloké. Ugyanakkor 
az egyik legnagyobb emberi értéket, a böl-
csességet hagyományosan az idõseknek tu-
lajdonítják, és nem kevés azoknak a magasan 
elismert beosztásoknak a száma, melyeket 
hagyományosan idõsebb emberek töltenek 
be. Az idõskor pszichológiai jellemzõinek 
kutatásaival mára szinte áttekinthetetlenül 
hatalmas szakirodalom foglalkozik. Így annak 
ellenére, hogy a motivációs-érzelmi rendszer 
áttekintésének hiányában az idõs emberek pszi-
chológiai jellemzése szükségszerûen hiányos, e 
rövid áttekintésben a megismerési folyamatok 
néhány szûkebb területének bemutatására 
szorítkozunk.

Egy régi elemzés (Lehman, 1953) szerint 
a tudományokban (kémia, matematika, fi-
zika, orvostudomány, pszichológia) és a 
mûvészetekben (német irodalom, operaszer-
zõk) a legjelentõsebb eredmények, alkotá-
sok leggyakrabban harminc-negyven éves 
korhoz köthetõk (kivétel a csillagászat, ahol 
ez negyvenhat évnek adódott). Harvey C. 
Lehman eredményeit rengetegen próbálták 
cáfolni, lényegében sikertelenül. Az azon-
ban feltételezhetõ, hogy aki fiatalabb korá-
ban sikeres volt, nagyobb valószínûséggel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
érhetett el sikereket késõbb is. Általánosabb 
érvet szolgáltatnak a fiatalok elõnyérõl a 
megismerési folyamatok területén az intelli-
genciatesztek adatai. Az eredmények szerint 
a maximális értékek a húszas életévek elején 
mérhetõk. A képet árnyalja, hogy a hanyatlás 
a szóbeli képességek (például szavak szino-
nímáit kell megadni) területén a teljesítmény 
a hetedik évtizedig szinte változatlan, szem-
ben a mentális folyamatok gyorsaságát mérõ 
feladatokban mutatkozó jelentõs életkori 
romlással. Az intelligencia egyes elméletei 
megkülönböztetnek „folyékony” és „kris-
tályosodott” intelligenciát (Horn, 1982), vagy 
hasonló szellemben az intelligencia mecha-
nikáját és pragmatikáját. Míg a kristályoso-
dott intelligencia (vagy az intelligencia 
pragmatikája) az általános tudást jelenti, a 
folyékony intelligencia (vagy az intelligencia 
mechanikája) új kapcsolatok kialakítását, a 
reagálás gyorsaságát. Az idõskori hanyatlás 
az intelligencia mechanikáját érinti, ami 
kiemelkedõ formában a figyelemi folyama-
tok számos területén, valamint az emlékezés 
aktív mechanizmusainak (a munkaemléke-
zet) mûködésében mutatkozik meg.

A teljesítés gyorsaságát mérõ vagy arra 
visszavezethetõ laboratóriumi kísérleti hely-
zetekben az életkorral járó teljesítménycsök-
kenés ezeken a területeken annyira általános, 
hogy felmerült, nem lehet-e valamilyen 
egységes elv segítségével megmagyarázni e 
hatást.  Ilyen általános magyarázat a mentális 
alapfolyamatok általános lassulása (például 
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Salthouse, 1996). Minél bonyolultabb egy 
kognitív mûködés, feltételezhetõen annál 
több részmûködésbõl áll, így minél bo-
nyolultabb egy folyamat, az alapfolyamatok 
lassulása esetében annál nagyobb lesz az 
eltérés a fiatalok és az idõsek teljesítménye 
között. Így a kognitív pszichológiai reakció-
idõ-kísérletekben a fiataloknál mért reakció-
idõ-eredményeknek az idõseknél mért reak-
cióidõ egyszerû lineáris függvénye lenne: 

O = aY +b

Ahol O az idõs csoportban mért reakcióidõ, Y 
a fiatal csoportban mért reakcióidõ, b pedig 
azoknak a folyamatoknak az idõtartama, 
melyek nem állnak kapcsolatban a feladat 
bonyolultságával, de idõtartamuk eltérõ a két 
csoportban.

 Némileg összetettebb modellek a mért ada-
tokkal esetenként jobb összefüggést mutatnak 
(lásd Czigler, 2000). A lassulás mértékére 
jellemzõ a érték vizuális-téri feladatokban 2 
körüli, verbális feladatokban (például arról 
kell dönteni, hogy egy betûsor értelmes-e vagy 
sem) 1,5 körül van. Az eredmények így arra 
utalnak, hogy a lassulást mégsem lehet a kog-
nitív mûködés valamennyi területére kiterjedõ, 
azonos mértékben ható folyamatként felté-
telezni. Egyes területeken mértéke nagyobb, 
más területeken kisebb. A pszichometriai 
(intelligenciatesztekkel mérhetõ) lassulás 
azokon a területeken a legnagyobb, melyek 
jelentõs súllyal szerepelnek a folyékony 
intelligenciát mérõ eljárásokban. 

Az eredmények ilyen rendszere felvet-
heti, hogy a kognitív változásokban jelentõs 
szerepet játszik egy olyan – talán idegtudo-
mányi terminusokkal is megfogalmazható 

– rendszercsökkenõ hatékonyságú mûködé-
se, melynek részvétele egyes területeken 
jelentõsebb, másutt valamivel csekélyebb. Az 
életkorral bekövetkezõ kognitív változások 
általános magyarázatai közül az a feltéte-
lezés, hogy a gátlási folyamatok hatékony-
sága csökken az életkorral (Hasher – Zacks, 

1988), egybecseng a fentiekkel. E feltételezés 
annyiban körvonalazatlan, amennyiben 
maga a „gátlás” fogalma is. A terminus leg-
szorosabban a kognitív pszichológiai meg-
fogalmazások közül azokhoz a gátlási folya-
matokhoz kapcsolódik, melyek a beérkezõ 
információk feldolgozásakor adódó konflik-
tusokból vagy egy inger által kiváltott több-
féle válaszlehetõség közötti konfliktusokból 
adódik.  A kognitív pszichológia az informá-
ciófeldolgozó rendszer központi végrehajtó 
mûködéséhez kapcsolja e folyamatokat, me-
lyek változó mûködése alapvetõen befolyá-
solja a kognitív mûködéseket az életkor 
elõrehaladtával. A frontális lebeny szerepe 
e funkciókban, együtt e területek fokozott 
életkori változásaival megteremti egy kohe-
rens elmélet kialakításának lehetõségeit 
(West, 1996).   

Az ingergazdag környezetben hatéko-
nyan mûködõ megismerõ rendszernek 
egyszerre két feladatot kell megoldania. Ki 
kell szûrnie azokat a zavaró mozzanatokat, 
melyek akadályozzák a magatartás szempont-
jából releváns mozzanatok észlelését, de 
lehetõséget kell teremtenie arra is, hogy a 
váratlan, de potenciálisan fontos események 
ne maradjanak észrevétlenek. Az elõzõ a 
figyelem feladatvezérlési és szelekciós vonat-
kozása, az utóbbi pedig a figyelem orientá-
ciós aspektusa. A figyelmi szelekció területén 
elvégzett nagyszámú kísérlet eredményei 
szerint (összefoglalásként lásd Czigler, 2000) 
életkori romlás számos esetben kimutatható 
ugyan, azonban e változások nem drámaiak. 
Jelentõsebbek az életkori változások olyan 
figyelmi folyamatokban, ahol egyszerre több 
környezeti mozzanatot kell tekintetbe venni 
a viselkedés irányításához (Czigler, 2003). 
E mûködésekben a központi végrehajtó 
(konfliktuskezelõ) rendszer mûködése nyil-
vánvalónak tûnik. Lényegesen kevesebb 
vizsgálat foglalkozik viszont az orientációs 
vonatkozásokkal, azokkal a reakciókkal, 
melyeket új, váratlan ingerek váltanak ki.
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Új, az éppen zajló tevékenységekhez 
nem kapcsolódó ingerek hatásait hagyomá-
nyosan a vegetatív idegrendszer aktivitásá-
nak változásaival jellemzik. Az életkori hatá-
sok elemzésében az úttörõ kísérletet Joan 
McDowd és Diane Filion (1992) végezte. 
Új ingerek hatására a szimpatikus idegrend-
szer aktivitása nõ, ami (többek között) a 
verejtékmirigyek fokozott mûködésében is 
megmutatkozik. Ennek hatására idõlegesen 
csökken a kéz két pontja között mérhetõ 
elektromos ellenállás. E hatás az új („figye-
lemelterelõ”) ingerekre azok ismételt meg-
jelenésekor csökken. A jelenséget habituá-
ciónak nevezik, és a gátlási mûködések egy 
elemi formájának tekintik. Abban az esetben, 
ha idõskorban a gátlási mûködések haté-
konysága csökken, azt várhatjuk, hogy egy 
feladat szempontjából zavarónak tekinthetõ 
inger ismétlõdésének orientációt kiváltó 
hatása idõs személyek esetében hosszabb 
ideig fennmarad.  McDowd és Filion (1992) 
kísérletében a résztvevõk rádiójátékot hall-
gattak, feladatuk az volt, hogy minél többet 
jegyezzenek meg az elhangzottakból. Ami-
kor a hallgatás közben erõs hangokat adtak, 
melyekkel kapcsolatosan nem volt semmi-
féle feladat, az elsõ néhány hang jelentõs 
bõrellenállás-változást váltott ki mindkét cso-
portban. Fiataloknál azonban a hatás gyorsan 
csökkent, az idõs csoportban viszont még a 
huszadik próba esetében is fennmaradt.

A vegetatív reakciók érzékeny mutatói 
az orientációs változásoknak, azonban 
csak közvetetten kötõdnek azokhoz az 
idegrendszeri folyamatokhoz, melyek 
létrehozzák az orientációs változásokat. 
Valamivel közvetlenebb a kapcsolat azok-
ban az elemzésekben, melyekben az 
ingerekhez (eseményekhez) kötõdõ agyi 
elektromos jelenségeket mérik. Az elektro-
enkefalogrammot megfelelõ számítástech-
nikai módszerekkel feldolgozva egy-egy 
eseményt követõen olyan hullámegyüttes 
regisztrálható, melynek egyes összetevõi 

(komponensei) az információfeldolgozás 
különbözõ részfolyamatainak korrelátu-
mai. A hullámegyüttest eseményhez kötött 
potenciálnak (EKP) nevezik, és az egyes 
összetevõit egy semleges ponthoz képesti 
polaritásával (P=pozitív, N=negatív) és a hul-
lámok sorozatában elfoglalt rangszámával 
jellemzik, kiegészítve esetleg azzal, hogy a 
fej melyik területén regisztrálható maximális 
nagysággal (amplitúdóval). Egy-egy kompo-
nens több részösszetevõbõl állhat, melyeket 
betûindexekkel (a, b stb.) szoktunk jelölni.  

Az EKP-nek két olyan összetevõje van, 
melyek szorosabban kapcsolódnak az orien-
táció folyamatához. Mindkettõnek a fej elülsõ 
területeire helyezett elektródákon maximális 
az amplitúdója. Az N2b hullám valószínûleg 
azzal a folyamategyüttessel áll kapcsolatban, 
mely konfliktus esetén mozgósítja az infor-
mációfeldolgozásban részt vevõ figyelmi 
mechanizmusokat. A másik hullám, a P3b 
viszont az orientáció során mozgósított 
folyamatok befejezõdésekor jelenhet meg. 
Az utóbbi hullám idõskori változásai hason-
lóságot mutatnak a vegetatív változásokkal. 
David Friedman, Victoria A. Kazmerski és 
Yael M. Cycowicz (1998) vizsgálatában a 
résztvevõk feladata egyszerû hangok meg-
különböztetése volt. A hangsorozatba azon-
ban idõnként beiktattak „újdonságingereket” 
is. Ezek a természetes hangkörnyezet ingerei 
voltak. Fiatal személyeknél a P3a hullám ele-
inte nagyobb volt, mérete viszonylag hamar 
csökkent. Idõs személyeknél (akiknél e hul-
lám egyébként valamivel kisebb volt) nem 
mutatkozott ilyen habituációs jelenség. 

Saját, Weisz Júliával végzett kutatásaink-
ban vizuális ingerek esetében hasonlítottuk 
össze  fiatal és idõs személyeknél a habituá-
ciós folyamatokat. A kísérletben két betû 
egyikének megjelenése esetében kellett 
gombnyomásos választ adni. Idõnként meg-
jelentek vonalas rajzok (újdonságingerek), 
melyek kiváltották a P3a összetevõt. Az 
eredményeket az 1. ábra mutatja. A fiatal cso-
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1. ábra • Az eseményhez kötött agyi elektromos válaszok P3a összetevõjének változása 
újdonságingerekre a kísérlet elõrehaladtával idõseknél és fiataloknál. A vízszintes vonalak 

a 95 % konfidencia-intervallumot jelzik. (Weisz Júlia és Czigler István kísérlete.)

2. ábra • A bõr elektromos ellenállás változása újdonságingerekre a kísérlet elõrehaladtával 
idõseknél és fiataloknál. Az ábrán az eredmények vezetõképesség-egységekben (ìS) 
vannak feltüntetve. A vízszintes vonalak a 95 % konfidencia-intervallumot jelzik.  (Weisz 

Júlia és Czigler István kísérlete.)
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portban a kísérlet során jelentõsen csökkent 
e komponens nagysága, az idõs személyek-
nél viszont nem. Ugyanezeknél a szemé-
lyeknél megvizsgáltuk a bõr elektromos 
ellenállásának változásait. Az eredmények 
azt mutatták, hogy a fiatal csoportban a vál-
tozás jelentõsen csökkent, idõs személyeknél 
viszont nem  (2. ábra).

Az újdonságingerekre adott válasz 
jelentõs mértékben függ attól, hogy a részt-
vevõk milyen feladatot végeznek. Megvizs-
gáltuk (Czigler – Balázs, 2005), hogy egy 
bonyolultabb feladatban az olyan újdonságin-
gerek, melyek egyidejûleg azt is jelezték, 
hogy a feladat ingereire nem kell választ adni, 
eltérõ hatásúak-e fiataloknál és idõseknél. 
A feladatban akkor kellett gombnyomásos 
választ adni, ha két, elõre jelzett helyen megje-
lenõ betû azonos volt. (Ha két egyéb helyen 
megjelenõ betû volt azonos, akkor nem.) 
Idõnként a betûkön kívül vonalas rajzok is 
megjelentek, méghozzá a vizuális mezõ kö-
zepén. Az ilyen próbákban sohasem volt a 
két azonos betû a képernyõn. A résztvevõk 
tisztában voltak ezzel az elrendezéssel. Így 
a képek egyszerre voltak újdonságingerek 
és olyan ingerek, melyek a válasz szükség-
telenségét jelezték, ezért a válasz gátlás és 
az orientáció szempontjából egyaránt moz-
gósíthattak olyan frontális mechanizmusokat, 
melyek – legalábbis fiataloknál – az N2b 
összetevõ megjelenését serkentik. Az ered-
ményeket a 3. ábra mutatja. Látható, hogy 
egy ilyen helyzetben igen jelentõs különbség 
van az életkori csoportok között: az idõs 
csoportban hiányzik az N2b összetevõ.

Az eredményeket legegyszerûbben úgy 
fogalmazhatjuk meg, hogy idõs személyek-
nél nehezebben váltódik ki az orientáció, 
de ha létrejött, hosszabb ideig marad fenn. 
Az életkorral tehát csökken az a „kapacitás”, 
mely az éppen zajló tevékenység mellett biz-
tosítja az érzékeny és alkalmazkodó reakciót 
a potenciálisan jelentõs változásokra. Ami-
kor viszont e reakciók létrejöttek, a gátlási 

folyamatok csökkenésének következtében 
problematikusabb lehet a visszatérés a fel-
adat ingereire. 

A fenti összefüggést mutatják egy akusz-
tikus kísérletünk eredményei (Horváth 
Jánossal és Winkler Istvánnak végzett mun-
ka). E kísérletben a résztvevõk hosszabb és 
rövidebb hangingereket különböztettek meg, 
gombnyomásos válasszal. A hangok magas-
sága általában megegyezett, ritkán azonban 

3. ábra • Eseményhez kötött potenciálválto-
zások betû-összemérési kísérlet hátteré ben 
adott újdonságingerekre idõseknél és fiata-
loknál. (Czigler – Balázs, 2005 nyomán).
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a hangmagasság eltért a szokványostól. Az 
ilyen hangok a környezet szabályosságát 
automatikusan tároló emlékezeti rendsze-
ren keresztül jelzik az eltérést. Ennek agyi 
megnyilvánulása az eltérési negativitás (EN) 
eseményhez kötött potenciál komponens. 
Mivel az eltérés egy lényeges ingerrel áll 
kapcsolatban, megjelenik az orientációs 
mûködésre jellemzõ P3a. A folyamatsor 
azonban itt még nem áll meg. Az eredmé-
nyes feladatmegoldás megköveteli, hogy a 
figyelmi rendszer fókuszába újólag a rele-
váns ingersajátság, a szóban forgó kísérletben 
a hangok hosszúsága kerüljön. E folyamatok 
egy további eseményhez kötött potenciál 
összetevõben, a reorientációs negativitás-
ban (RON) mutatkoznak meg. Kísérleteink 
eredményei szerint a csökkent amplitúdójú 
P3a hullámot az idõs személyeknél megké-
sett és kisebb RON követi.

Az eddigiekben – pszichofiziológiai 
kísérleteink eredményeit a középpontba 
állítva – a felnõttkori kognitív változások 

„sötét” oldalát mutattuk be: a munkaemlé-
kezet, a téri-vizuális mûködések romlását, 
az orientációs és reorientációs folyamatok 
hatékonyságának csökkenését. E laboratóri-
umi kísérleti eredményekkel kapcsolatosan 
felmerülhet a kérdés: mit is jelentenek e válto-
zások a mindennapi viselkedésben. Az emlé-
kezet romlása (természetesen nem a kóros 
esetekrõl beszélünk) általában csak kisebb 
kellemetlenség, mely könnyen kompenzál-
ható. A figyelmi változások gondot okoz-
hatnak olyan helyzetekben, melyek „csúcsra 
járatják” a kognitív rendszert. A mindennapi 
életben a gépkocsivezetés közben akadhat-
nak ilyen helyzetek, és kétségtelen, léteznek 
ebbõl a szempontból kritikus munkakörök 
(tipikus példa a légi irányítás). Az idõs sze-
mélyek e munkaköröket általában kerülik. 
Amikor a felnõttkori kognitív változások 
pozitív vonatkozását keresik, a kulcsfogalom 
a bölcsesség. Jellemzõinek, és életkortól való 
függõségének vizsgálata azonban összeha-

sonlíthatatlanul nehezebb, mint az elemi 
kognitív jelenségek elemzése.

A bölcsességrõl szóló összefoglalások 
általában a fogalom meghatározatlanságát 
hangsúlyozzák. Klasszikus megközelítésben 
(lásd Robinson, 1990) a bölcs ember az igaz-
ságot elmélyült szemlélõdõ élettel igyekszik 
meglelni; a bölcsességnek van gyakorlati 
vonatkozása, melynek az államférfiakra kell-
(ene) jellemzõnek lennie; és a bölcsességhez 
hozzátartozik, hogy a dolgokat tudományos 
nézõpontból érti meg valaki.  Több vizsgála-
tot végeztek, melyekben a „mindennapi 
ember” bölcsességértelmezését elemezték. 
Stephen G.Holliday és Michael Joseph 
Chandler (1986) elemzése szerint az emberek 
a bölcsességnek olyan összetevõt tartják szá-
mon, mint a kivételes felfogóképesség, ítélõ-
képesség, általános kompetencia, személy-
közi készségek és tapintatosság. Mindezek 
olyan jellemzõk, melyek nem tûnnek eleve 
adottnak, azaz hosszabb idõ kell ahhoz, hogy 
kialakuljanak valakinél. Robert J. Sternberg 
(1985) viszont úgy találta, hogy a bölcs em-
ber tulajdonságaiként a magas szintû logikai 
gondolkodást, az éleselméjûséget, a tanulási 
képességet (másoktól, illetve a környezettel 
való kapcsolatokból egyaránt), a kivételes 
ítélõképességet, a gyors információhaszno-
sítást és a tisztánlátást tartják számon. Figye-
lemreméltó, hogy e tulajdonságok zömmel 
az intelligenciához kapcsolódnak. Az ilyen 
eredményekhez kapcsolódóan Paul B. 
Baltes (például Baltes et al., 2000) a bölcses-
séget a szakértõ tudás köré építi, egy olyan 
modellben, melynek vázlatát a 4. ábra mutatja. 
A modellben egyetlen elem van, amely kí-
vül áll a kognitív szférán: az értékek, célok 
relativitására vonatkozó tudás. Hangsúlyoz-
ható, hogy a bölcsesség központi kategóriája 
a „tudni hogyan”, mely megfogalmazás nem 
idegen a fenti modellben foglaltaktól.  

Kísérletes vizsgálataiban Baltes és mun-
katársai (például Baltes – Smith, 1990) olyan 
kérdésekre kerestek választ a résztvevõktõl, 
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melyek „bölcs döntést” igényeltek. (Például 
egy tizennégy éves lány férjhez akar menni. 
Mit kell ilyen esetben tekintetbe venni magá-
nak, és azoknak, akik tanácsot adnának 
neki?) A résztvevõknek hangosan kellett 
gondolkodniuk a kérdéssel kapcsolatosan, 
az eredményeket pedig a 4. ábrán bemu-
tatott modell szerint értékelték. Az ilyen 
kérdések esetében nem mutatkozott meg az 
idõs személyek fölénye. A fiataloknál többet 
segített viszont az öregeknek, ha „együtt 
gondolkodhattak” egy társukkal. Egyéb 
elméletekben felvetik, hogy a bölcsesség a 
kognitív, érzelmi és akarati területeknek egy 
integrációja, mely éppen az egész életen át 
tartó fejlõdéssel idõs korban gyakori.

Engländer Tibor (2004) megközelítése 
némileg rokon Paul B. Baltes és Jacqui Smith 
(1990) kísérleteinek szellemével. Kiinduló-
pontja ugyanis az, hogy a bölcs ember hagyo-
mányos szerepe, hogy tanácsokat adjon 
másoknak. Ettõl kezdve viszont elképzelései 
újszerûek. A bölcs tanácsot ugyanis meg kell 
elõznie a hatékony információkezelésnek, 
melynek a probléma megoldására, a cselek-
vésre kell irányulnia. Engländer (2004) így az 
információkezelés stratégiáit vizsgálta fiatal 
és idõs személyeknél. A vizsgálatok egyiké-

ben a résztvevõknek becsléseket kellett ad-
niuk olyan adatokról, mint például a fõvárosi 
személykocsik száma (almanach-kérdések). 
A válaszban egy „tól-ig” sávot kértek. Az idõs 
csoport abból a szempontból nem külön-
bözött a fiataloktól, hogy milyen arányban 
szerepelt a helyes adat a sávban, viszont 
lényegesen szélesebb sávokat használtak. 
Egy másik vizsgálat eredményeibõl kitûnt, 
hogy az idõs személyek következtetéseikben 
gyakrabban alkalmaznak egyszerûsítõ, he-
urisztikus eljárásokat. Összességükben az 
eredmények  így az idõs személyek cselek-
vést elõsegítõ adatkezelését egyértelmûen 
nem mutatták meg.

A fentiekbõl kitûnik, hogy a bölcsesség 
kutatása jelenleg a fogalmi tisztázásnál és a 
módszerek keresésénél tart. A módszertani 
nehézséget ezen a területen valószínûleg a 
kognitív rendszer és az emocionális rendszer 
integrált kezelése jelenti. Ennek hiányában 
az egyes részterületek eredményeinek vali-
ditását meg lehet kérdõjelezni, így továbbra is 
hinnünk lehet az öregkor bölcsességében.

Számos munkatársamnak tartozom köszö-
nettel. Különösen hálás vagyok Balázs László, 
Engländer Tibor, Horváth János, Weisz Júlia, 

4. ábra •  A bölcsesség Berlin-modellje. (Baltes et al., 2000 nyomán) 
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