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Jászberényi József: Előszó
A Gerontoedukáció 2011/3-as száma abból a szempontból rendhagyó, hogy benne csak egy nagy
tanulmány olvasható: Fülöp Erzsébet, fiatal nyelvész kollégánk írása. A tanulmány írója két
szemeszterben is kurzust tartott az idősek nyelvi kommunikációjáról a ZSKF-en, s az itt szerzett tanári
tapasztalatai is beleíródtak igényes tanulmányába - ezért is kértem fel arra, hogy nálunk közölje írását.
Bízom abban, hogy sok felnőttképzési és művelődési intézményben, illetve sok kutató számára értékes
esz az írás.
Immár megszokott, hogy a folyóirat aktuális előszavában kitérek a Gerontoedukációs Kutatóközpont
munkájára is. Örömmel jelentem, hogy 2011 őszén, a budapesti felsőoktatási intézmények közül
elsőként nálunk indult el egy senior-előadássorozat, a III. kerületi Önkormányzattal közösen rendezett
Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája. Az első előadáson, amely az idősödő világról szólt, 380 50+-os vett
részt, és az azóta lezajlott három további előadáson a 220 fős átlagot hoztuk. A Főiskola vezetése
felbuzdulva a sikereken október közepén elindítja az 50+-os internet és kézműves képzését, amelyeket
tavasszal több másik követ majd, ezúttal már tandíjas formában. Lassan kibontakozóban tehát a
"békásmegyeri idős-képző modell", amelyhez továbbra is várunk minden észrevételt,
megjegyzést és kritikát.
Az ősz híre még, hogy megjelent e sorok írójának Geronto-edukáció című könyve, amelyben áttekinti
az európai és a tengerentúli idős-képzés főbb tendenciáit, a jó gyakorlatokat ismertetve. A könyv
beszerezhető a ZSKF jegyzetboltjában is.
Mind folyóiratunk ezen számához, mind a könyvhöz, mint a kutatóközpont további rendezvényeihez
izgalmas, tudományos élményekben gazdag befogadást kívánok
2011. október 7-én,
Jászberényi József
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Fülöp Erzsébet Mária: Az idősek kommunikációja

1. Az idős kor általános jellemzői
1.1. Mi az időskor meghatározása?
Az öregedés tanulmányozásával a
gerontológia foglalkozik, beleértve az
öregedéssel együtt járó biológiai, szociológiai
és pszichológiai változásokat.
Először is hogyan tudnánk
meghatározni az idősek korcsoportját?
Az idősek korcsoportját nem könnyű
pontosan meghatározni. Gyakran használják
az idősebb ember kifejezést, viszont ez is
eléggé pontatlan (Beers: 2757).
A demográfában általában a következő
korcsoportokat különböztetik meg:
időskorú: 65─74 éves
öregkorú: 75─84 éves
aggastyánkorú: 85 éves és idősebb
(Paksy: 16).
Szabó Rezső például a következő
életkorokba sorolta az időseket:
-

idősödők a 60─74 év közöttiek
idősek a 75─89 év közöttiek
aggok a 90 év fölöttiek
Vannak olyan szakemberek is, akik
írásaikban megkülönbözetik az előöregkor-t
vagy a haladó öregedés korá-t (presenium) az
aggkor-tól.
-

„Az előöregkor: egyénenként az alkati
típus szerint igen változó korszak, amelyben az
öregedés határozott külső jelei ellenére
(őszülés, a bőr jellegének a megváltozása) a
szervek nagyobb mérvű öregkori
visszafejlődése még nem jelentkezik”
(Szentágothai és Réthelyi: 341).”
Az aggkor: általában 70–75 éves
koron túl jelentkezik, amikor előtérbe
kerülnek a szervezet visszafejlődési

(involúciós) jelenségei (Szentágothai és
Réthelyi, 2006: 341).Az öregedés definiálását
legutóbb Semsei javasolta: „Az öregedés az
életnek az az utolsó harmada, ahol a szervezet
funkcióinak lassú, folyamatos romlása
következik be (lehet az sejt, szerv, vagy
szervezet szintű), s mely az egyed halálával
végződik” (Semsei: 11).

1.2. A demográfia szempontjai

A fejlett országokban az elmúlt fél
évszázadban a népesség átlagos élettartama
fokozatosan meghosszabbodott. Ezzel egy
időben a születések száma és aránya csökkent.
Ennek következtében a fiatalok és
középkorúak aránya csökkent, az idősek
részaránya viszont jelentősen megnőtt. Ez
érvényes Magyarországra is.
„Hazánkban a lakosság elöregedése,
az időskorúak számának és arányának
növekedése már az 1960-as években
elkezdődött” (Paksy: 16).
Magyarországon:
- a 65 éves és idősebb nők száma 1960ban 518 ezer, aránya 10% volt; 2006-ban
számuk 1 millió 10 ezer volt, arányuk 19%.
- a 65 éves és idősebb férfiak száma 1960ban 373 ezer volt, aránya 7,8%, 2006-ban
számuk 581 ezer volt, arányuk 12,1%.
Az Amerikai Egyesült Államokban
1900 táján a lakósság 4 %-a volt 65 évnél
idősebb, míg ma ezeknek az aránya
meghaladja a 13 %-ot (37 millió, ahol a nettó
növekedés naponta több mint 1000 fő). 2026ban, mikor a II. világháború utáni nagy
létszámú nemzedék (az úgynevezett baby
boomer-ek) fokozatosan elérik a 80 éves kort,

5

Gerontoedukáció

becslések szerint több mint 20% (csaknem 80
millió fő) lesz 65 évnél idősebb. A nők
általánosságban öt évvel élnek tovább, mint a
férfiak. Ezt valószínűleg genetikai, biológiai és
környezeti tényezők okozzák. A maximális
emberi élettartam 110-120 év (Beers: 2757).
Az időskor „az érettség korá-”nak is
nevezhető. Ez az emberi életnek a
zárófejezete, amikor a visszatekintés, a
számadás kerül előtérbe. Az ember ilyenkor
sorra veszi döntéseit, sikereit, kudarcait,
életének fordulatait. A múltra visszatekintve
az embert vagy elégedettség vagy
kétségbeesés tölti el. Ha az ember úgy érzi,
hogy mindent véghezvitt, amit akart, és úgy
élte le az életét, ahogy újból megtenné, akkor
elégedett. Ha viszont úgy érzi, hogy
elvesztegette az életét, akkor az ember
időskori éveit kétségbeesés hatja át (Carver és
Scheier: 307).
.
1.2. Az öregedés fizikai és szellemi jellemzői
A látható, „fizikai” öregedés fokozatosan
történik: először megjelennek az ősz hajszálak,
a haj ritkulni kezd, ráncok jelennek meg a szem
körül (amelyeket az elején talán észre sem
veszünk). A szervezet válasz-reakcióinak
sebessége a húszas évek közepére eléri a
maximumát; s ettől a kortól kezdve – jóllehet
lassan – de folyamatosan csökken a reakciósebesség. A hallás is ugyancsak a húszas évek
derekán kezd romlani; és ennek következtében
a magas hangokat is egyre kevésbé halljuk.
Természetesen a hallás romlásának tempója is
egyénenként változik; viszont általánosságban
a nőknél lassabban megy végbe ez a fajta érzéki
hanyatlás, mint a férfiaknál. Így könnyen
megtörténhet az, hogy egy középkorú férfi
nehezebben hall meg egy magasabb hangú
csengőt, mint egy vele egyidős hölgy. Noha a
test növekedése a fiatal felnőttkor kezdetére
általában befejeződik (Bernáth és Solymosi:
132), a fizikai erő a harmincas évek végéig
gyarapszik. Ennek a gyarapodásnak a mértéke
inkább az életstílus, mint az életkor függvénye.
Ugyancsak a húszas években éri el maximumát
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a szexuális aktivitás is, mely az együttélés első
éve után – amikor is az aktivitás a legmagasabb
– folyamatosan csökken (Bernáth és Solymosi:
133).
Számos vizsgálat igazolja, hogy a
sikeres öregedés szorosan összefügg az egyén
mentális, azaz lelki egészségével. Úgy a
fizikális, mint a mentális egészségben
bekövetkező hanyatlás sem az előrehaladó
korosodás egyenes következménye. Az
egészséges öregedésnek az érzelmi és
spirituális jólétiség az alapfeltétele. Az érzelmi
egészség meghatározó összetevője pedig a
szociális interaktivitás. Úgy is
fogalmazhatnánk, hogy a jó öregedéshez
szükséges szeretetet adni és kapni.
Érdemes megjegyezni, hogy az
időskori hanyatlás a szokványos mindennapi
tevékenységet általában kis mértékben vagy
egyáltalán nem befolyásolja. Emiatt az
időskori funkcióvesztés elsődleges okai a
különféle betegségek, nem pedig a szokványos
öregedés. Sok esetben az öregedéssel
bekövetkező hanyatlásnak az okai között
megtalálható tényezők – legalábbis részben –
mint az életmód, a szokások, az étrend vagy a
környezeti tényezők. Ezeken viszont
változtatni is lehet (Beers: 2757).
Az is megfigyelhető, hogy sok idős
szerint az öregedés szükséges velejárója, hogy
„nem érzi jól magát”. Emiatt az idős ember
gyakran nem osztja meg orvosával komoly, de
kezelhető tüneteit, amelyeket egyébként
családjának általában mindig szívesen elmond.
A „depresszió”, ami elég gyakori, „az idős kor
halmozódó veszteségei”, valamilyen betegség
miatt kialakult „diszkomfort-érzés”
csökkentheti az idős ember késztetését arra,
hogy egészségét visszanyerje (Beers: 2760).

1.3.1. Beszédzavarok
Idős korban gyakran felléphetnek
beszédzavarok. Három fontos
beszédzavarformát különböztetnek meg a
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szakirodalomban. Ezek (a) a dysphonia (tartós,
elhúzódó rekedtség); (b) a dysarthria (a
beszédmozgások koordinációs kivitelezésének
zavara, melyhez leggyakrabban agyi keringési
történések, motoros neuron betegség,
Parkinson kór vezet); (c) az aphasia
(beszédzavar, mely enyhe formájában
szótalálási nehézség lehet, súlyos formában a
beteg nem fogja fel a szavakat, vagy
egyáltalán nem képes beszélni; az aphasia
kialakulhat agyi keringészavar következtében).
Dysphoniát eredményezhet a hangképzésben
fontos gégeizmok, hangszalagok atrophiája
(sorvadása). Lényeges szerepet játszik a
gégeizületek korlátozott mozgása, a
nyálkahártya szárazsága. A dysphonia
(rekedtség) különböző betegségek meglétét is
jelezheti; például a reflux-betegség is
dysphoniát eredményezhet.
Közismert, hogy idős korban a férfiak
hangszíne emelkedik, a nőké pedig mélyül
(Nagy: 245). Ez betegségek nélküli időskori
hangváltozás külön kezelést természetesen
nem igényel. Az időskori beszédzavaroknak
megvannak a sajátosságai és veszélyei; a
hangadás és a beszédképesség változása,
csökkenése vagy megszűnése ugyanis az idős
személy szociális elszigetelődését és
depresszióját fokozza (Nagy: 246).
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lemaradnak, s a felidéző emlékezet apró
kihagyásai csökkentik az aktív szókincset.
A beszéd megértését a hallászavar
nehezítheti.
A felsorolt tényezők hatása egyébként
különböző, a globális beszédteljesítmény
(amely voltaképpen különféle csökkenések
összegeződése) az idősek életminőségére
egészséges körülmények között nincs
befolyással.

1.3.3. Az öregkori távollátás

A szemlencse csökkent rugalmassága
miatt keletkezik az öregkori távollátás (Rigutti:
97). A szemlencse rugalmasságának
csökkenése következtében közelre nézéskor a
szükséges alakváltoztatásának lehetőségét
veszti el a szem és romlik a „fókuszáló”
képesség. A szemlencse rugalmasságának
csökkenését szakszóval presbyopia-nak hívják.
Ez a látási rendellenesség az életkor
előrehaladtával alakul ki: jellemzően a 40 éves
kor körül kezdődik. Közelre nézéskor convex
(pluszos) lencsével korrigálható (Beers: 881).

1.3.4. Az időskori nagyothallás
1.3.2. A beszédmegértés és kifejezés időskori
változásai

A beszédteljesítmény időskorral
bekövetkező csökkenésének „perifériás” okai
is vannak. A garatban és a szájüregben
bekövetkező atrófiás (sorvadásos) folyamatok,
valamint a protézis használata nehezíti a
hangképzést.
Ugyanakkor a gondolkodás sebessége
is lassul.
A finom koordinációs zavarok miatt
pedig a bonyolultabb szavak kiejtése
nehezebb, a szóvégi hangzók könnyebben

A hallószerv öregedése gyakran
öregkori halláscsökkenést idéz elő (Rigutti:
101); ennek orvosi neve: presbyacusis. Ez a
jelenség rendszerint kétoldali, szimmetrikus.
Kezdetben a magas hangokat nem hallja az
ember, később a középső frekvenciájú hangok
terén is jelentkezik ez a hallási rendellenesség.
A halláscsökkenés fokozatosan megy végbe, és
ez a fokozatos halláscsökkenés úgynevezett
„szociális süketség”-et idéz elő. Ez azt jelenti,
hogy az időskori rosszul halló több ember
társaságában nem képes aktívan részt venni
(ez az úgynevezett „koktél-party effektus”)
(Nagy: 241). Időskori nagyothallókra jellemző,
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hogy a tisztahang hallása gyakran jobb, mint
általában a beszédhallás; és az egyes szótagok
megértése is jobb, mint az egész mondatoké.
A fülben kialakuló zajérzet, a pszichés zavarok
az idős nagyothallót növekvő mértékben
szigetelik el a környezetétől. Ezáltal
depresszió, bizalmatlanság, vagy akár
üldöztetési téveszme léphet fel (Nagy: 242).
A kor előrehaladtával még az
egészséges testtömeg is fokozatosan csökken.
Ez 40 éves kor után kezdődik és végső fokon
az izomtömegnek csökkenéséhez vezet (ez
férfiakban kb. 10 kg., nőkben pedig 5 kg
veszteséget jelent.) Ennek az okai között
szerepel például a csökkent fizikai aktivitás és
csökkent táplálékfelvétel (Beers: 11).

1.3.5. Az agy „öregedése”

A többi szervhez hasonlóan az agy is
öregszik. A 40. életév után évente átlagosan 9
grammal csökken az agy tömege. A
működésképes idegsejtek elvesztése
előrehaladó agyi elfajulást idéz elő; és ezáltal
az intellektus többé-kevésbé súlyosan
károsodik. Az öregkori „elbutulás” (demencia)
különböző válfajai a 65 évesnél idősebbek
körülbelül 4%-át érintik. A 80 évesek körében
azonban akár 20%-ig is nőhet ennek az aránya.
Az öregkori „elbutulás” egyik legismertebb
előidézője az érelmeszesedés (amikor az
érfalak megvastagodnak, s emiatt egyrészt
csökken az erekben a véráramlás, másrészt nő
a vérnyomás). Az agy edzése, az egészséges
étrend és a dohányzástól való tartózkodás
lehet ebben a tekintetben bajmegelőző
hatású.
Jóval súlyosabb betegség az Alzheimer
kór, amelyben az 50 éves kor felett az öregkori
„elbutulásos” betegeknek körülbelül a fele
szenved ebben a betegségben. Ez örökletes
betegség. A betegnek nemcsak az
emlékezéssel és a gondolkodással akad
gondja, hanem a személyiségével, a
beszédével és súlyos esetben a testtartásával
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is. A betegség abból ered, hogy az egészséges
idegsejtek által termelt fehérjékből bizonyos
enzimek hatására kóros lerakódások
(„plakkok”) és rostok jelennek meg az agyban.
A Parkinson-kór esetében viszont az
értelmi képességek hosszú ideig nem
károsodnak; ebben eltér az Alzheimer-kórtól.
A parkinson-kóros betegséget az idézi elő,
hogy a középagyi „feketeállomány”-ban
bizonyos idegsejtek elpusztulnak (Rigutti: 85).

1.3.6. Az intellektuális képességek kérdése az
időskorban

A „korai felnőttkor”-ban éri el csúcsát
az intellektuális képesség is, amely néhány
területen korosodással még javulást is
mutathat, természetesen általában abban az
esetben, hogyha az egészség egyéb téren nem
romlik. Ezért a felnőttkor középső
szakaszában, a gondolkodás és a verbális
készségek tovább javulhatnak; sőt tanulás
esetén idővel az új ismeretek is
felhalmozódhatnak.
Az életkorral összefüggő intellektuális
képességeknek a fejlődését nehéz
megbízhatóan vizsgálni. Ez elsősorban azért
nehézkes, mert nem pusztán az életkori
különbségek, hanem az eltérő élettörténetek
is okozhatják az idősek és fiatalok közötti
intellektuális, valamint emlékezési
teljesítményekben elért különbségeket. Az
életben megtapasztaltak nagymértékben
befolyásolják azt, hogy a különböző
korosztályok hogyan gondolkodnak, milyenek
az ismereteik és az értékrendszerük hogyan
alakul.
Az évjárathatás könnyen
megtapasztalható úgy időseknél, mint
fiataloknál, hisz például más volt húszévesnek
lenni az ötvenes években, mint a kilencvenes
években. Napjainkban általában több évig tart
az iskolai képzés, többen érettségiznek és
tanulnak tovább valamilyen felsőoktatásban,
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mint régen. A mai fiatalok nagyobb számban
iskolázottak, mint az idősek; így például egy
intellektuális teljesítményt mérő tesztben az
idősek és fiatalok eredményeinek különbsége
félrevezető lehet. Nemcsak az iskolázottsági
szintkülönbségek okozhatják a két korosztály
vizsgálati eredménykülönbségét, hanem
például az is, hogy az idősek általában kevésbé
motiváltak, azaz nem feltétlenül akarják (vagy
tudják) a legjobb teljesítményüket nyújtani.
Ehhez a fajta keresztmetszeti
vizsgálathoz képest megbízhatóbbnak tűnik a
hosszmetszeti (longitudinális) vizsgálat,
amikor ugyanazt a populációs mintát
évtizedekig vetik alá különböző intellektuális
vizsgálatoknak. Ennek keretében
ugyanazoknál a személyeknél követhető
nyomon, az hogy mely területeken és milyen
mértékben következtek be változások. A
hosszmetszeti vizsgálatok hátránya viszont az,
hogy nagyon költségesek és sokkal hosszabb
idő alatt mutathatók ki vizsgálati eredmények,
mint a keresztmetszeti vizsgálatok esetén.
Ezen kívül, pedig idővel a vizsgálati
szempontok, eljárások és eszközök
elavulhatnak, amelyek a vizsgálat kezdetén
még korszerűek voltak.

1.3.7. A figyelmi folyamatok az időskorban

A felnőttkor során a figyelmi
folyamatok egy része lassan hanyatlik, másik
része viszont nem változik az életkor
előrehaladtával. A figyelmi folyamatoknak
azon része, amely öregedéssel romlik, nem
más, mint a kontrollált figyelmi folyamatok;
míg a másik rész, amely idős korban sem
mutat jelentős csökkenést, az a figyelmi
folyamatoknak az automatikus része. Míg a
kontrollált figyelem tudatos mentális
erőfeszítést igényel, addig az automatikus
figyelemhez tudatos odafordulás és
erőfeszítés nem szükséges. Új dolgok
tanulásakor kontrollált figyelem lép
működésbe, amelyet az elsajátítás és
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begyakorlás után az automatikus figyelem vált
fel (Bernáth és Solymosi: 133). Szakértők
szerint, a kontrollált figyelmi folyamatok
hanyatlása nem annyira a korosodás, mint a
gyakorlatlanság következménye.
Czigler és munkatársai (1995)
vizsgálati eredményei alapján az időseknek
(hatvanéves kor körül) nehezebben megy az
újszerű, váratlan dolgokra való felfigyelés, azaz
az orientációs reakció nehézkesebb, mint a
fiataloknál (huszonéveseknél). A kor
előrehaladtával az emberek kerülik az olyan
helyzeteket, amikor kontrollált figyelmi
folyamatokat kellene igénybe venni, illetve
újszerű eseményekre kellene felfigyelni. Ezzel
szemben, az idősek jobban érzik magukat a
megszokott, ismerős helyzetekben,
körülményekben, ahol az automatikus figyelmi
folyamatok még meglehetősen jól működnek.

1.3.8. A tanulási képesség változása
időskorban

Életkorral valóban hanyatlik a tanulási
képesség és az információk előhívásának
képessége a memóriából, de ezt a képességet
kompenzálni lehet, hogyha az idősek több időt
szánnak a tanulásra, és hogyha fejlesztik a
tanulási és emlékezeti stratégiáikat. ( Bernáth
és Solymosi: 134)

1.3.9. Rövid megjegyzések az intelligenciáról,
verbális intelligenciáról és az érdeklődésről

Korral az intelligencia is változik.
A verbális intelligencia folyamatosan
növekszik kb. hatvanéves korig.
A nem verbális intelligencia viszont a
huszonéves kor közepéig nő, ezután pedig kb.
negyven éves korig ezen a szinten marad,
majd folyamatosan romlik.
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A hajlékony intelligencia, amely a
problémahelyzetekhez való rugalmas
alkalmazkodást jellemzi, a húszas életévek
elején hanyatlani kezd. Ezt a fajta intelligenciát
nem befolyásolja a tapasztalat.
Viszont a rögzült intelligencia, amely a
megszerzett tudást és élettapasztalatot
jellemzi még hatvan éves kor után is
növekedhet. Ezen felismerések tükrében akár
azt is mondhatnánk, hogy míg a fiatalok
gyorsabbak, az idősek bölcsebbek.
Az érdeklődés is megváltozik a korral.
Az idősek egyre inkább olyan személyekhez
kötődnek, akik már nem élnek, illetve olyan
eseményekhez, amelyek rég elmúltak
(Bernáth és Solymosi: 135).

2. Az öregedés kognitív jellemzői
2.1. Kognitív képességek és teljesítmények az
intelligencia tükrében

Idős korban a biológiai változásokat
nem egyforma mértékben és tempóban
követik a különféle kognitív változások. Ezzel
szemben a XX. század legnagyobb részében
még úgy vélték, hogy a kognitív és a biológiai
képességek időben párhuzamosan fejlődnek
és hanyatlanak. Ennek értelmében, (a)
mindkét képesség (biológiai és kognitív)
gyorsan fejlődik a születéstől a serdülőkorig,
(b) viszonylag keveset változik a felnőttkor
folyamán, (c) viszont időskorban hanyatlásnak
indul, (d) és az öregkori „elbutulás” is
bekövetkezik.
Ma már a szakértők elismerik, hogy
bizonyos kognitív képességek romlanak az idő
múlásával. Némi bizonytalanság van azonban
azzal kapcsolatban, hogy pontosan melyek
ezek a képességek, és milyen módon
változnak meg.
Mindemellett John Horn és Gary
Donaldson (1980) kétféle kognitív változást
állapított meg, mely -- szerintük -- két,

2011/2.
1. évfolyam 3. szám

alapvetően eltérő intelligencia létezésének
köszönhető:
(a)
Tehát egyfelől adottak azok a
teljesítmények, amelyek a felnőttkorral
hanyatlani kezdenek. Ezek a teljesítmények a
folyékony intelligencián alapulnak, és ehhez a
fajta intelligenciához az emberek akkor
folyamodnak, amikor a különféle
problémamegoldásokban új információkat kell
kezelniük, feldolgozniuk.
(b)
Másfelől pedig vannak azok a
teljesítmények, amelyek javuló tendenciát
mutatnak a felnőttkor folyamán. Ezekben a
teljesítményekben az emberek
kikristályosodott intelligenciát használnak,
mégpedig olyan intelligenciát, amit az
emberek tapasztalataikból egy életen át
építenek.
Horn és Donaldson szerint a
„folyékony intelligencia” olyan biológiai
adottság, amely nagy részben öröklött, és
amely más biológiai képességekkel
párhuzamosan javul, majd pedig romlik. Ez a
fajta intelligencia szükséges olyan
intellektuális feladatok megoldásában, mint
amikor például ismert szavakból új analógiákat
kell létrehozni (például: A regénynek az az író,
mint az operának a …; válasz zeneszerző); vagy
ahol egy számsorozatot kell befejezni (például
42, 9, 43, 13, 44, 17, 45, 21, 46, …; válasz 25,
47, 29); vagy több egymással kapcsolatban
nem álló szót kell megjegyezni. Az ilyen és
hasonló fajta feladatok megoldásában a
teljesítmény 30 éves kor után jelentős
romlásnak indul.
A folyékony intelligenciával
ellentétben, a „kikristályosodott intelligenciát”
a kulturálisan szervezett tapasztalatok
befolyásolják. Ez az utóbbi fajta intelligencia
folyamatosan gyarapszik, és hanyatlani csak
akkor kezd, amikor a minden viselkedést
megalapozó biológiai alap is jelentős
hanyatlásnak indul. Ezért van az, hogy például
a távoli múltból származó információ
visszahívásának a képessége felnőttkorban
enyhén javul, és csak 60 éves kor körül kezd
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enyhén hanyatlani. Az olvasott vagy hallott
szöveg értelmezésének képessége is javul,
mégpedig jelentős mértékben 60 éves korig,
majd ez a fajta képesség is csökkenni kezd.

2.2. A kognitív képességek változása

Baltes és munkatársai (Baltes, Smith
és Staudinger, 1991) is „kettős folyamat”
létezésével magyarázzák a felnőttkori kognitív
változásokat. Így, egyfelől megkülönböztetik
az emberi gondolkodás öröklött, egyetemes
jellemzőitől függő mentális mechanikát.
Másfelől pedig megállapítják a gazdag
tudásalaptól és kulturális háttértől függő
pragmatikai jellemzőket. Baltes szerint mindig
ennek a kétfajta teljesítménynek (tehát a
mentális mechanikának és a pragmatikai
jellemzőknek) a keveréke tükröződik egy
személy intellektuális működésében. A
felnőttek kognitív változását pedig
legfőképpen az jellemzi, hogy az emberek
növekvő pragmatikai képességei
ellensúlyozzák az agy hanyatló teljesítményét,
vagyis a „demenciát” (Cole és Cole: 679).
Ezt a tényt igazolják Bot és társai (Bot
és Makoni, 2007) vizsgálatában nyert
eredmények, amelyek arra mutatnak rá, hogy
az alacsonyabb iskolázottságú alanyoknak a
demenciája előrehaladottabb, mint a
magasabb iskolázottsággal rendelkezőké. Ily
módon az iskolázottság, mértéke a demenciaszinttel hozható összefüggésbe, de nem
szükségképpen kapcsolódik össze az idősödő
alanyok kommunikációs hatékonyságával. A
kognitívan ép egyének esetében általában
azoknál észlelhető szegényesebb
kommunikációs készség, akiknél kimutatható
bizonyos mértékű demencia.
A kognitív képességek pontos
meghatározásának a bizonytalanságához még
negatív módon társul az a sok mérési
probléma, amely megnehezíti a határozott
következtetések hozatalát a felnőttek kognitív
változásáról. Például, nem mindegy, hogy
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keresztmetszeti vagy hosszmetszeti
kutatásokban vizsgálják ezeket a kognitív
változásokat.
A keresztmetszeti kutatásban egy
bizonyos időpontban hasonlítanak össze
különböző korú embereket, és éppen ezért
erre a fajta kutatásra bizonyos társadalmi és
kulturális tényezők zavaró hatással bírnak.
Ilyen tényezők például az iskolázottsági
különbségek, a gazdasági körülmények és a
tömegkommunikációs információk
befolyásának a különbségei.
A keresztmetszeti kutatások típusánál
hasznosabb, de nem szintén mentes a
problémáktól a hosszmetszeti kutatás, amikor
ugyanazokat az embereket több alkalommal,
hosszú éveken át tesztelnek, vizsgálnak.
Szakemberek azt figyelték meg, hogy a
kognitív funkciók legtöbb hanyatlási
tendenciája eltűnt, amikor a felnőttkori
kognitív változásokat kutató hosszmetszeti
vizsgálatokat a keresztmetszetiekkel vetették
össze, vagy amikor a keresztmetszeti kutatást
követő vizsgálatok egészítették ki (Kliegl és
Baltes, 1987; Labouvie-Vief, 1982; Schaie,
1990).

2.3. Az általános lassulási elmélet

Az időskori kognitív változással
összefüggő két legismertebb pszichológiai
terminus az általános lassulási elmélet és a
gátlási működések hatásfokának csökkenése
(Czigler, 2003: 343).
Az eredmények szerint a lassulás
kisebb mértékű az automatikus
folyamatoknál, mint azon figyelmi folyamatok
területén, ahol több környezeti változás
(„inger-sajátság”) együttes feldolgozása
történik. A lassulás hatása lehet az, hogy
megterhelő helyzetekben az időseknek kisebb
maradék kapacitás áll rendelkezésükre az
információk rögzítésében. Ugyanakkor a
figyelmi folyamatok területén sajátos
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kettősség figyelhető meg az idős embereknél:
egyrészről az új, váratlan ingerekre
(változásokra) csökken az érzékenység,
másrészről ezek a változások hatása hosszabb
ideig marad fenn, mint fiatalabbaknál.
Mind az általános lassulási elmélet,
mind a gátlási működések hatásfokának
csökkenése könnyen kapcsolatba hozható
idegrendszeri változásokkal. Az idősek kognitív
rendszerének működésében különböző
„figyelmi” és „végrehajtó” működéseket olyan
alapvető keringési és neuromorfológiai
változások befolyásolnak, amelyek
idegrendszeri területeket érintenek. A
lassulási folyamatok pedig éppen azokban az
esetekben a legnagyobbak, amikor ezeknek a
kognitív rendszereknek nagy a terhelése. A
mentális lassulással csökken a feldolgozási
sebesség. Ennek következtében a feldolgozási
folyamatok sikeres végbemeneteléhez nincs
elegendő idő. A későbbi szakaszokra nem jut
elég idő, mert a megelőzőek igénybe veszik az
idő túlnyomó részét. Ezenkívül az egyidejűleg
rendelkezésre álló információ mennyisége is
redukálódhat.
A gátlási folyamatok hatékonyságának
romlását gyakran összefüggésbe hozzák a
legfőképpen frontális területeken mutatkozó
vérellátási változásokkal (Shaw és munkatársai
1984, West 1996). Hasher és Zacks (1988)
szerint a gátlási folyamatok befolyásolják a
munkaemlékezet tartalmát. A gátlási
folyamatok hatékonyságának csökkenésével a
kognitív működésekben fokozódik a „nem
kívánt” elemek interferenciájának szerepe és
válaszok szerveződnek akkor, amikor az
információfeldolgozás még nem ért el
optimális szintet (Czigler, 2000). Ezért a gátlási
folyamatok hatékonyságának csökkenésével
csökken az idősek emlékezeti és gondolkodási
teljesítménye.
Baltes (1987) megfogalmazásában
túlzás az a sztereotípia, amely szerint a
felnőttkorban egyöntetű és elkerülhetetlen
hanyatlás megy végbe (az élet legutolsó
szakaszának kivételével); ezt látszik igazolni az
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idősek nyelvkutatásának az eredményei is. Az
intellektuális működések bizonyos
vonatkozásai valóban hanyatlani kezdenek,
mint amilyen például az újszerű problémákkal
való megküzdés rugalmassága, ezt azonban a
legtöbb mindennapi feladatban az
élettapasztalat, a tudás és a készségek
kiegyensúlyozzák (Cole és Cole: 681).

2.4. Nyelv és kommunikáció időskorban

2.4.1 A nyelv változása

A kognitív változás, a nyelvi változással
is összefüggésbe hozható. Czigler (2006)
szerint a kor előrehaladtával kognitív
változások mennek végbe, amelyek érintik az
idős korúak beszédprodukcióját és a beszéd
megértését is. A nyelv változása úgy a
produkció, mint a megértés szintjén azért
következhet be, mert a nyelv az egyik
legbonyolultabb kognitív működés (Fülöp:
134).
Itt említeném meg azt, hogy míg
legtöbb kutató a hanyatlás szemszögéből
vizsgálja az öregedést, például Bot és Makoni
a nyelvet; és ők az öregedést az egész életen
át tartó fejlődés részének tekintik.
Értelmezésük szerint azonban az előrehaladás
nemcsak fejlődést, hanem hanyatlást is
tartalmaz. Természetesen azt sem tagadják,
hogy idővel, az öregedés folyamatában
biológiai, pszichológiai és társadalmi
dimenzióban is változunk, viszont ezek a
változások a különböző egyénekben
különböző módon hatnak.
Makoni és Bot (2007) szerint a nyelv
olyan különböző alrendszerekhez kapcsolódik
és olyanokkal kerül kölcsönhatásba, mint az
észlelés, a memória és az érzelem. Ezek az
alrendszerek kölcsönhatásuk és belső
átszerveződésük folytán az öregedéssel
változnak, fejlődnek. A nyelvi fejlődésben
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leginkább az erőforrásokhoz való
hozzáférésnek és a nyelv használatának van
döntő szerepe. Az említett erőforrások
lehetnek belső erőforrások, mint az egyén
fejlődési képessége, fogalmi tudása és a
motivációja; illetve külső erőforrások, mint
például a környezetben használt nyelv, a
környezet által nyert megerősítések és az
anyagi erőforrások.
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folyamatában viszont a hosszú távú
memóriában tárolt információra (permanens
tudásra) is nagy szükség van. A figyelem azért
lényeges, mert kompenzálni tudja a
nyelvészlelésben és a memória-kapacitásban
bekövetkezett hanyatlásokat.

Ezen állítások értelmében az
öregedéssel járó nyelvi változást belső és
külső változások interakciójának is
tekinthetjük. Itt a belső változás nem más,
mint az egyén fizikai változásainak összessége;
a külső változás pedig magában foglalja azt,
ahogyan a társadalom az öregedést értelmezi,
és azt is, ahogyan az idősek erre a társadalmi
beállítódásra reagálnak.

Makoni, Linn és Schrauf (2007)
vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy míg a
szintaktikai (mondattani; általánosságban
grammatikai) komplexitás összefüggésben áll
az iskolázottsággal, addig az életkor és a
narratív komplexitás (vagyis az elbeszélés
elemeinek bonyolultsága) között nem
mutatható ki összefüggés. Ugyanakkor az
életkor szignifikánsan és negatív módon játszik
közre a teljes alakú mondatok létrehozásában.
Továbbá, a beszédfeldolgozás sebessége is
csökken időskorban.

2.4.2. Nyelvi produkció és feldolgozás

3. Az emlékezet I.

A nyelvi produkciót tekintve a
megvizsgált egyéneknél az öregedéssel
elsősorban a fonológiai (vagyis funkcionális
hangtani) és a lexikai (vagyis szókinccsel
kapcsolatos) szinten következett be változás.
A beszédfeldolgozás sebességében is
kimutatható bizonyos csökkenés, amellyel
együtt valószínűleg a nyelvi rendszer is
hanyatlik. Ezt a fajta időskori regressziót
azonban a feldolgozáshoz biztosított hosszabb
idő kompenzálni képes.

3.1. Az emlékezet három szakasza

Az olyan erőforrások, mint a memória,
figyelem, a beszédfeldolgozás sebessége,
iskolázottság, társadalmi és nyelvi környezet
és a többnyelvűség az időskorúak nyelvi
fejlődésében játszhatnak szerepet.
A nyelvhasználatban a memória
különböző típusai játszanak fontos szerepet. A
memória-típusok közül a munkamemória az,
amelynek különösen lényeges szerep jut a
nyelvi feldolgozásban, hiszen az információt
nemcsak tárolja, hanem feldolgozásában és
kezelésében is részt vesz. A nyelvi produkció

Az emlékezet nem más, mint emberi
mivoltunk egyik legkritikusabb mentális
jelensége. Emlékeink határoznak meg szinte
mindent: azt is, hogy például milyen
döntéseket hozunk, vagy mit teszünk egy
adott helyzetben (Atkinson és Hilgard: 294).
Az emlékezet nem egy egységes
entitás vagy rendszer, mint például a szív vagy
a máj. Sok különböző bonyolult rendszerből
áll, amelyeknek közös tulajdonságuk,
jellemzőjük az, hogy információt tárolnak és
hívnak elő (Baddeley: 19).
Az információt érzékszerveinken
keresztül sajátítjuk el. Továbbá, az, hogy
valamit látunk, hallunk, szagolunk
befolyásolja, hogy milyen információt hívunk
elő. Ez annál is inkább így van, mert emlékeink
észleleteink lenyomatai bizonyos értelemben
(Baddeley: 28).
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Az emlékezet 3 részre, azaz szakaszra
bontható fel. Ezek a következők:
a kódolás

→ a tárolás
az előhívás

az információt
információt
/

→

/ az
az információt

elhelyezi a memóriában megőrzi a
memóriában
visszanyeri a memóriából

A kódolási szakasz az, amelyben a
környezeti információkat jelentéssel bíró
egységekké alakítjuk át és tároljuk. Ez az a
szakasz, amikor például valakinek a nevéhez és
arcához rendelt információkat bevittük a
memóriánkba.
A tárolási szakaszban valamennyi
időre megőrizzük az információt.
Az előhívási szakasz során
megpróbáljuk visszaszerezni azt az
információt, amit korábban az
emlékezetünkbe mentettünk és ott tároltunk.
A három közül bármelyik szakaszban
megtörténhet az, hogy az emlékezetünk
cserben hagy minket. Például, ha egy
alkalommal bemutatták nekünk Zsófikát, de a
második találkozáskor nem jut eszünkbe
Zsófika neve, akkor a hibát a három szakasz
közül bármelyikben kereshetjük. Ha a kódolási
szakaszban van a hiba, akkor már Zsófika arcát
nem sikerült jól elmentenünk; ha a tárolási
szakaszba csúszott hiba, akkor útközben
valahol elvesztettük a nevét; vagy ha az
előhívási szakasz hibás az emlékezeti
deficitért, akkor az arcát nem úgy rendeltük
hozzá a nevéhez, hogy egyik a másikat elő
tudná hívni.
Újabb vizsgálatok eredményei arra
utalnak, hogy az emlékezés különböző
szakaszai az agy eltérő képleteihez kötődnek
(Atkinson és Hilgard: 295).
Ami a tárolás időtartamát illeti, a
különböző emlékezeti rendszerek tárolási

ideje terjedhet egy másodperctől egy egész
élethosszig (Baddeley: 19). Természetesen
létezik olyan emlékezeti tárolás is, amely egy
másodperc töredékéig tart, de az ilyen
szenzoros emlékeket az észlelési folyamatok
részének tekintik (Baddeley: 28). A rövid és
hosszú idejű tárolást különböző
memóriatípusok végzik (Atkinson és Hilgard:
295).
A tárolási kapacitást tekintve is nagy
különbséget mutatnak az emlékezeti
rendszerek: nagy a skála a kis kapacitású, akár
csak egy-két másodpercig tartó rövid távú
emlékezettől a hosszú távú emlékezetig. A
hosszú távú emlékezet képes kapacitásban és
flexibilitásban felülmúlni napjaink legnagyobb
számítógépeit is (Baddeley: 19).

3.2. Az emlékezet (memória) romlása
időskorban

Az öregedés egyik legjobban ismert
jelensége nem más, mint az emlékezet-romás
(vagy memória-romlás). Az idős emberek
gyakran panaszkodnak egyes emlékezeti
problémákról. Így például nem jutnak eszükbe
nevek, nem jut eszükbe, hogy hova tettek
valamilyen tárgyat stb. Viszont idős korban az
emlékezeti problémák nem tükröznek romlást
az emlékezet összes területén.
Johannson és Berg (1989) egy tíz évig
tartó longitudinális vizsgálatban figyelték a
rövid távú memória változását idősek
esetében. Az eredmények szerint a rövid távú
memória (jóllehet kis mértékben), de
mindenképpen romlik a kor előrehaladtával.
Ebben a vizsgálatban az emlékezeti
letapogatás módszerét alkalmazták:
Az időseknek megmutattak egy
számsort, amely néhány elemből állt. Ezután
pedig megjelenítettek egy számot, amelyről el
kellett dönteni, hogy szerepelt-e az előzőleg
mutatott számsorozatban, vagy nem. A rövid
távú memória változását más módszerekkel is
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vizsgálták, amikor ennek a fajta memóriának a
romlása nem volt kimutatható. Ezek a
vizsgálati módszerek például a „recenciahatás”, amikor egy lista tanulásakor az utolsó
néhány elemre jobban emlékszünk, mint a
középsőkre: A Brown–Peterson-féle eljárás
módszere pedig az, hogy amikor néhány
másodperces figyelemelterelő feladat után
egy hárombetűs sorozatot kell felidézni
(Nilsson 1993). Tehát az alkalmazott vizsgálati
módszerektől függ, hogy az öregedéssel járó
rövid távú memória romlása kimutatható,
vagy nem.
Azokban az esetekben, amikor az
időseknek kontrollált figyelmi folyamatokra,
jelentős figyelmi kapacitásra van szükségük
ahhoz, hogy az emlékezeti feladatokat jól el
tudják végezni, az idősek gyengébben
teljesítenek, mint a fiatalok. Ilyen esetek
például azok, amikor különböző dolgokat kell
felidézni. Amikor az emlékezeti feladatokban
csak felismerést kell alkalmazni, az idősek és
fiatalok teljesítménykülönbsége kisebb. Ezek a
feladatok inkább automatikus feldolgozást
igényelnek.

3.3. Az emlékezet kutatásának további
kérdései

Verhaeghen, Marcien és Goossens
(1993) az emlékezet időskori változásait
vizsgálták, és azt találták, hogy az idősek a
fiatalokhoz képest jóval gyengébben
teljesítettek az emlékezeti terjedelem
esetében, vagyis abban, hogy valaki például
hány egyjegyű számot képes a bemutatás
sorrendjében megjegyezni. Ez a fajta rövid
tartamú emlékezeti feladat olyan emlékezeti
rendszert vizsgál, amely részt vesz a
munkaemlékezetben. Ez az emlékezeti
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rendszer ugyanakkor időlegesen információkat
tárol, és műveleteket végez olyan kognitív
működések esetében, mint amilyen a
megértés, tanulás és következtetés (Baddeley,
1986). A munkaemlékezet teljesítménye
legfőképpen a feldolgozási sebesség
csökkenésének hatására romlik idős korban.
Az epizodikus emlékezetet illetően
jelentős életkori hatások mutatkoznak. Ez a
fajta emlékezet új ismeretek elsajátításáért
felelős és azért, hogy ezeket az új ismereteket
összefüggésbe tudjuk hozni önmagunkkal és
környezetünkkel.
Az indirekt emlékezet, az emlékezet
azon területe, ahol nem, vagy csak nagyon kis
mértékben adódnak életkori eltérések. Az
indirekt emlékezet vizsgálatokban a feladat
például az, hogy értelmes szóvá kell
kiegészíteni töredékeket. Megvizsgálják azt is,
hogy előzetes tapasztalatok hogyan
befolyásolják a személy válaszát. Például a „_
_ _ _ k _ zet” láttán eszünkbe juthat az
„emlékezet” szó, vagy a „szerkezet”. Noha
ezen vizsgálati feladatokban ismereteket,
tudást mérnek, nem kérik a valamilyen helyen,
valamilyek időpontban tapasztalt események,
szavak, tárgyak visszaadását. Tehát az indirekt
emlékezet feltárásánál az elterjedt
előfeszítéses (priming) módszert alkalmazzák,
amikor szótöredékeket kell kiegészíteni (Light,
Singh, Capps, 1986), akár szótő-kiegészítésnél
vagy torzított szavak olvasásakor (Light, Singh,
1987), vagy amikor képeket kell megnevezni
(Mitchell, 1989). Ilyen vizsgálatokban azonos
eredmények születtek időseknél és fiataloknál
egyaránt.
A direkt emlékezetben viszont romlás
mutatható ki az életkor előrehaladtával. Az
emlékezet direkt vizsgálata a felidézéssel (Mi
történt tegnap hat órakor?) és a felismeréssel
történik (Ezt az újságot kerested?). Felidézés
esetében adott a kontextus, és vissza kell
emlékezni arra, hogy mi volt ebben a
kontextusban. A felismerés esetében azonban
adott valamilyen tárgy vagy esemény, és
vissza kell emlékezni, hogy megfelelő-e a
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kontextus. Light (1991) szerint az időseknél a
direkt emlékezeti tesztelésben nemcsak a
kontextusra romlik az emlékezet, hanem arra
is, ami a kontextusban történt (azaz a tárgyra).
Light (1992) rámutat arra, hogy túlnyomó
részt a nem verbális kontextus hatása csökken
idős korban.
A szemantikus emlékezet az általános
ismeretekre, a kristályosodott intelligencia
területére vonatkozik. Ebben a fajta
emlékezetben nagy életkori romlás nem volt
kimutatható.
A prospektív emlékezet a jövőben
elvégzendő feladatokkal kapcsolatos
emlékezet, így olyankor hívjuk segítségül,
amikor például arra kell emlékezni, hogy mikor
kell bevenni a gyógyszert; vagy legközelebb
mikor kell elmenni az orvoshoz, mikorra
beszéltünk meg egy találkozót; stb. Életkori
eltéréseket a prospektív emlékezet területén
is ki lehetett mutatni.
Azokban a teljesítményekben
mutathatók ki életkori változások, amelyek a
folyékony intelligenciát tükrözik. Így
teljesítménycsökkenés tapasztalható olyan
kognitív működésekben, mint amilyen a
probléma-megoldási és a gondolkodási
folyamatok.

3.4.

Emlékezeti
időseknél

stratégiák

javítása

Különböző „memóriajavító tréningek”
vannak, amelyek segítenek javítani az
emlékező-képességünkön. A memóriatréningeken olyan módszereket sajátítatnak
el, amelyek segítségével akár egymással össze
nem függő szavak hosszú listájára is
emlékezhetnek az emberek. Az ilyen
tréningeken különböző dolgokról lehet hallani,
mint például a mnemotechnikai eljárásokról és
az anyag szemantikai szervezéséről. Viszont
azokat az információkat kevésbé tudják

hasznosítani a gyakorlatban, amelyekre
ezeken a tréningeken tesznek szert.
Vannak azonban olyan esetek is,
amikor a mnemotechnikai (emlékezést segítő)
módszerek valóban hasznosak lehetnek.
Például az autók rendszámának
megjegyzésében is segíthetnek ezek a
módszerek. Ezen kívül az új ismerősök
nevének megjegyzésében és felidézésében
mindenféle segítségnek hasznát tudja venni az
ember. McEvoy és Moon (1988) olyan
stratégiákat dolgoztak ki, amelyek az idősek
emlékezeti képességének fejlesztésére
irányulnak. Ők a következő területeket
tekintették át: nevek és arcok, találkozók,
rutinfeladatok, téri tájékozódás, tárgyak
megtalálása és koncentráció.

3.4.1.

Nevekre
és
arcokra
emlékezés javítása

történő

Egy példa az alkalmazott technikákra.
A résztvevőket megtanították arra, hogy az új
ismerősök nevét asszociálják azon ismerőseik
nevével, akiket már régóta ismernek.
Ugyanakkor a képzeleti képek használatára is
megtanították őket valamint felhívták a
figyelmüket arra, hogy hatékony lehet, ha egy
beszélgetés során egyre hosszabb szüneteket
közbeiktatva, többször elismétlik a nevet. Ez
az elnyújtott ismétlési technika. Arra is
ösztönözték a tréningben résztvevőket, hogy
ha olyan személlyel találkoznak, akivel nem
szoktak túl sűrűn összefutni, akkor előtte
gondolják át a személynek a nevét (ez nem
más mint egy előfeszítéses módszer, vagy
priming) (Baddeley: 227).
Különben, itt jegyezném meg, hogy az
arcokat az ember jobban felismeri, mint a
hópelyheket vagy a tintafoltokat, de ezek a
felismerések nem mindig a legpontosabbak
(Baddeley: 41).

3.4.2.

Találkozók megjegyzése
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Ennek kapcsán kihangsúlyozták, hogy
mennyire fontos külső emlékezeti mankókat:
határidőnaplót vagy naptárt használni. Azt is
kihangsúlyozták, hogy a találkozókat,
megbeszélt időpontokat időnként át kell nézni
a naptárban.

3.4.3.

Az időseknek stratégiákat tanítottak,
hogy hogyan találják meg azokat a tárgyakat,
amelyekről nem tudják, hogy hová is tették el.
Azt tanácsolták, hogy a tárgyakat ne
véletlenszerűen helyezzék el ide-oda, hanem
olyan helyekre tegyék, amelyek a tárgyak
funkcióival összefüggnek.

Rutinfeladatoknak „észben tartása”

Ebben a részben arról volt szó, hogy
hogyan lehet különböző rutinfeladatokat
észben tartani. Ilyen rutinfeladatok például az,
hogy mikor milyen gyógyszert kell bevenni,
vagy például a viráglocsolás. Ilyen feladatok
elvégzéséhez is hasznosnak bizonyulnak külső
emlékezeti segédeszközök (például listák,
naptárak). Felhívták a figyelmet a belső
stratégiákra is, például arra, hogy ugyanazt a
feladatot mindig ugyanabban az időpontban
végezzék el és ezeket a feladatokat kössék
valamilyen eseményhez. Így például a
gyógyszert mindig reggeli után vegyék be,
vagy a virágokat mindig egy kedvenc délelőtti
tévéműsoruk után locsolják meg.

3.4.4. Térbeli tájékozódás

A tájékozódási képesség javítására a
résztvevőknek verbális és vizuális kódolási
technikákat tanítottak. Például az időseket
arra buzdították, hogy figyeljék meg a kiugró
környezeti tárgyakat, vagy időközönként
nézzenek vissza, amikor új helyen járnak, hogy
könnyebben ráismerjenek a helyre, amikor
visszafelé mennek. Azt is megtanították nekik,
hogy még mielőtt elmennének egy új helyre,
azt megelőzően tanulmányozzák az új
környezetet térkép segítségével.

3.4.4.
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Tárgyak megtalálása

3.4.5.

Koncentráció

Az időseket arra buzdították, hogy
miután lényeges információkat vagy
történeteket hallanak, rögtön gondolják végig
a hallottakat és azokat a korábbi ismereteikkel
próbálják összefüggésbe hozni (Baddeley:
228).

4. Az emlékezet II.: A rövid távú
emlékezet

Az emlékezet fajtája az információk
jellegétől is függ, vagyis attól, hogy az adott
információk éppen tények vagy készségek
(Atkinson és Hilgard: 295).
A rövid távú emlékezet és a figyelem
elméletei közeli kapcsolatban állnak
egymással. A munkamemória központi
végrehajtónak nevezett komponense például
úgy működik, mint egy ellenőrző figyelmi
rendszer (Baddeley: 58).

4.1. A rövid távú elékezet kapacitása

Joseph Jacobs londoni tanár kísérelte
meg először közvetlen módon felmérni a rövid
távú emlékezet kapacitását. Ő arra volt
kíváncsi, hogy a tanítványainak mekkora a
mentális teljesítménye. Ő dolgozta ki azt a
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módszert, amelyet „a memória-terjedelem
mérésének eljárásaként” ismerünk. E módszer
abban áll, hogy a kísérleti személyeknek „egy
az egyben” meg kell ismételniük azt a sor
elemet, többnyire számot, amit bemutatnak
nekik. A sorozat általában egy elemmel
kezdődik és ez fokozatosan mindaddig nő,
amikor a személy már nem tudja helyesen
visszamondani a sorozatot. A személy
memóriaterjedelmének a határa az a pont
lesz, ahol a sorozat 50%-át még fel tudja idézni
(Jacobs, 1887).

terjedelem körülbelül kilenc lesz. Ez a
terjedelem akár ötven is lehet, ha a betűket
értelmes mondatokká alakítjuk. A tömbök
száma viszont átlagosan hat marad minden
esetben (például a BADFILTUN három
tömbként is megjegyezhető, vagyis BAD, FIL,
TUN tömbökként) (Baddeley: 60).

Kísérletből nyert eredmények arra is
rámutattak, hogy az auditív (vagyis hallás
szerinti) bemutatás valamivel jobb
teljesítményhez vezet, mint a vizuális (vagyis
kizárólag a látással történő). Így valószínűleg
jobban fogunk emlékezni arra a
telefonszámra, amit hallottunk, mint amit
olvastunk. A számok megjegyzését és
felidézését még az is segíti, hogyha a számokat
csoportosítjuk, és a csoportok közé kis
szüneteket iktatunk (Rian, 1969). Az is
jellemző, hogy valamivel jobban emlékszünk
az első és az utolsó elemekre, valamint a
hármasával való csoportosítással lehet a
legjobb eredményt elérni (Wickelgren in
Baddeley: 58)

Mind a látás, mind pedig a hallás
esetében létezik egy úgynevezett átmeneti
tárolás, amit rövid távú vizuális, illetve
akusztikus emlékezetnek nevezünk. Ez a két
fajta emlékezet néhány másodpercig tartja
fenn az emléknyomot. (Baddeley: 28). Azt a
vizuális emlékezetet, amely egy másodpercnek
csak bizonyos töredékéig működik ikonikus
emlékezetnek nevezzük (Emlékezzünk itt a
szemiotikában tanult ikonikus jelre.)

George Miller neves amerikai
pszicholingvista (1956) „A mágikus hetes,
plusz/mínusz kettő” című cikkében rámutatott
arra, hogy a rövid távú emlékezet terjedelmét
nem az elemek száma hanem a „tömbök”
határozzák meg. A kapacitás pedig átlagosan
hét tömb. A tömb nem más mint egy
rendezett információegység. Ha a tömbnek
egy részére emlékszünk, az segít abban, hogy
az egészet felidézhessük. Egy jól ismert és
jelentéssel bíró szám, mint amilyen az 1848,
tömbként fog működni; viszont egy kevésbé
ismert számmal, mint például az 1386, nem ez
fog történni.
Betűk esetén az emlékezeti terjedelem
átlagosan hat elemnyi. Ha a betűket
„mássalhangzó-magánhangzó-mássalhangzó”sorozatokká alakítjuk, akkor az emlékezeti

4.2. A rövid távú vizuális emlékezet

Posner, Boies, Eichelman és Taylor
(1969) pedig a rövid távú vizuális emlékezetet
vizsgálták. Az egyik kísérletben a
személyeknek például AA, Aa, BB, Bb, AB, Ab
stb. betűpárokat mutattak be, és nekik azt
kellett eldönteniük, hogy ezekben a
betűpárokban a betűk neve ugyanaz-e. Így
például az AA, Aa, láttán „igen” választ kellett
adniuk; az AB, vagy Ab esetén pedig a helyes
válasz a „nem”. A kísérleti személyek (kb. 80
msec-mal) gyorsabban tudtak dönteni, ha a
két betűnek nem csak a neve volt azonos, de
mindkettő egyformán nagybetű vagy kisbetű
volt. Így például az AA és aa esetén gyorsabb
válaszok születtek, mint az Aa vagy aA esetén.
A második kísérletükben Posner és
kutatótársai a betűket egyenként mutatták be
egymás után „szisztematikusan növekvő
időintervallumok” elteltével. Kezdetben a
betűk egyik pillanatról a másikra követték
egymást, majd pedig a betűk egy, kettő és
egyre több másodperces késleltetéssel
kerültek bemutatásra. Két bemutatott betű
közötti idő növekedésével a fizikailag azonos
betűk előnye csökkent, majd két
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másodpercnél ez az előny teljesen el is tűnt.
Posner és munkatársai szerint ebből az
eredményből arra lehet következtetni, hogy a
vizuális emléknyom két másodperc alatt
halványul el (Baddeley: 34).
Phillips és Baddeley (1971) azonban
arra jöttek rá, hogy a személyek valószínűleg
valamilyen névkódra hagyatkoznak két
másodperces késleltetés után (vagyis arra,
hogy a bemutatott betű éppen B volt-e és
nem A, vagy fordítva). Ezzel ellentétben, a
közvetlen bemutatás után a személyek
teljesítményét valószínűleg a vizuális kód,
vagyis a bemutatott információ (betű, vagy
akár valamilyen minta, alakzat) mentális képe
befolyásolja (Baddeley: 35). A vizuális kód
tehát olyan, mint egyfajta fénykép, vagyis az a
kép, ahogyan az információ az emlékezetben
reprezentálódik (Atkinson at al.: 226). Phillips
és Baddeley nem betű-párokat, hanem
nehezen megnevezhető vizuális mintákat
(sakktáblaszerű mátrixokat) alkalmaztak a
kutatásuk során (Baddeley: 35). A vizsgálatból
nyert eredmények arra utalnak, hogy a vizuális
emlékezeti tár két másodpercnél lényegesen
tovább fenntartja az információt (Baddeley:
36).
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kísérleti személyeknek árnyékolniuk kellett,
vagyis folyamatosan meg kellett ismételniük
az egyik fülükben hallott szöveget. Ezzel
párhuzamosan a másik fülükkel is hallgattak
egy teljesem más szöveget, amit figyelmen
kívül kellett hagyniuk. A nem figyelt üzenetben
néha elhangzott egy-egy szám is. Amikor
kigyulladt egy zöld lámpa a kísérleti
személynek meg kellett mondani, hogy a nem
figyelt szövegben éppen szerepelt-e szám. Az
eredmények kimutatták, hogy a nem figyelt
elemek 5 másodpercen belül elvesznek.
Későbbi vizsgálatok (például Cowan,
Lichti és Grove, 1988) azt is kimutatták, hogy
ha a nem kívánt szöveget csend és nem
beszéd követi, az emléknyom 5 másodpercnél
tovább is fennmaradhat. Cowan szerint (1984)
elegendő a bizonyíték annak megállapítására,
hogy két rövid távú auditoros tár létezik: míg
az egyik 150-350 msec között működik, a
másik 2 és 20 másodperc között. (Baddeley:
47).

5. Az emlékezet III.: A munkamemória

5.1. A munkamemória meghatározása

4.3. Rövid távú auditív emlékezet

Az auditív (vagy auditoros) szenzoros
emlékezet három részre osztható. Létezik az
(a) echoikus emlékezet, mely néhány msec-ig
működik, (b) az auditoros rövid távú
emlékezet, mely 5-10 másodpercig is képes
működni, (c) valamint az auditoros hosszú
távú emlékezet. (Baddeley: 45)
Glucksberg és Cowan (1970)
kutatásukban a nem figyelt üzenet
elhalványulási sebességét vizsgálták. A

A rövid távú emlékezeti rendszerek
azon szerveződését nevezzük
munkamemóriának, amelyeknek jó néhány
megismerési feladatban döntő szerepük van.
Ilyen megismerési feladatok: a következtetés,
a tanulás és a megértés (Baddeley: 23).
A rövid távú emlékezet kutatása úgy
indult el, hogy szakemberek bizonyos
praktikus kérdésekre keresték a választ. Így
például, Jacobs szerette volna tudni, hogy
tanítványainak mekkora a mentális kapacitása.
Conradot az foglalkoztatta, hogy a
telefonszámokat és irányítószámokat, hogyan
lehet hatékonyan megjegyezni. Ezeknek és
más hasonló praktikus kérdésvizsgálatoknak a
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helyét azonban laboratóriumi rövid távú
emlékezet kutatások vették át az 1960-as évek
végére. Ezekben az években sok új eljárást,
részletes modelleket és elméleteket dolgoztak
ki az emlékezet vizsgálatára. Az Atkinson és
Shiffrin által kidolgozott modell is többnyire
laboratóriumi eredményeken alapult, viszont
ennek a modellnek a segítségével állapították
meg azt, hogy a rövid távú emlékezeti tár (STS
/ Short-term store) munkamemóriaként
működik. A munkamemória átmenetileg
információkat tárol és kezel („manipulál”)
olyan kognitív feladatok végrehajtása közben,
mint a már említett tanulás, következtetés és
megértés végrehajtása. Annak a kijelentésnek
az érvényességét, amely szerint a rövid távú
emlékezeti tár (STS) munkamemóriaként
működik, aligha ellenőrizték; noha ezt a
nézetet általánosságban elfogadták a 60-as
években (Baddeley: 88).

5.2. A munkamemória-hipotézis ellenőrzése

Baddeley és társai elhatározták, hogy
leellenőrzik azt a hipotézist, amely szerint a
rövid távú emlékezeti tár (STS)
munkamemóriaként működik. Ehhez az
ellenőrzési folyamathoz arra volt szükség,
hogy a kísérleti személyek párhuzamosan
feladatokat végezzenek. Ezért a kísérletek
során például olyan feladatot végeztek, amely
nagymértékben kimerítette a munkamemóriakapacitásukat; s ezzel egy időben egy másik,
ugyancsak munkamemória működésén
alapuló feladatot is végeztek, mint amilyen a
tanulás, következtetés vagy éppenséggel a
megértés. Azt feltételezték, hogy a
párhuzamosan végzett STM-feladat (STM Short-term memory = rövid távú memória)
nagymértékű teljesítmény-csökkenéssel fog
járni. Ebben az esetben bizonyított lenne
Atkinson és Shiffrin megállapítása is, vagyis az,
hogy az STS munkamemóriaként működik.
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5.2.1. A munkamemória-hipotézis
ellenőrzésére szolgáló kísérletek

Párhuzamosan végzendő feladatként a
kísérleti személyeknek számokra kellett
emlékezniük, miközben ezzel egy időben
tanulási vagy következtetési feladatot
végeztek. A szakértők azért választották a
„számterjedelmi” emlékezeti feladatot, mert
szinte mindegyik STS-sel kapcsolatos elméleti
modell szerint az STS korlátozott tárolási
kapacitású. A kísérleti személyeknek először
csak egy vagy két számra kellett emlékezniük;
de ezt a feladatot hamarosan felváltotta a
három-hat szám párhuzamos tanulásának a
feladata, amint kiderült, hogy a kevés számra
való emlékezés minimálisan terhelte a
memória kapacitásukat (Baddeley: 89).
A kísérletben először bemutatták a
számokat, s ekkor a kísérleti személyeknek
alkalmuk nyílt ismételgetni ezeket a számokat;
majd ezt követte a tanulási vagy
következtetési feladat, amikor a kísérletben
részt vevő személyeknek erre összpontosult a
figyelmük. Végül következett az a feladat,
amikor a kísérleti személyeknek fel kellett
idézni a számokat. Ilyen formán, a
figyelemváltásnak a hatásait, s nem a
párhuzamosan végzett feladat hatásait
figyelhették meg. Ennek elkerülése érdekében
az imént említett stratégiák alkalmazása
helyett a kísérleti személyeket arra kérték,
hogy folyamatosan, fennhangon
ismételgessék a számokat, miközben ezzel
egyidejűleg a tanulási, vagy következtetési
feladatot is végezték. A kutatók azt
feltételezték, hogy ha az STS olyan korlátozott
kapacitású munkamemóriaként működik,
amelyet következtetési és tanulási
feladatokban alkalmazunk, akkor egy
párhuzamosan végzett számemlékezeti
feladat rontani fogja a teljesítményt. A
számemlékezeti feladat annál jobban
hátráltatja a tanulási vagy a következtetési
feladatot, minél több számot kell megjegyezni,
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hisz’ ezáltal egyre nagyobb része kötődik le a
munkamemória kapacitásának.
Egyik vizsgálatban a kísérleti
személyeknek 1–8 elemszámú
számsorozatokat kellett megjegyezniük; és
ezzel párhuzamosan egy következtetési
feladatot kellett végezniük, amelyben azt
kellett megállapítani, hogy két betű
egymáshoz viszonyított pozícióját, sorrendjét
leíró mondatok igazak vagy hamisak. Például
ilyen mondatok igaz vagy hamis voltát kellett
megállapítani: „X követi Y-t. ― [tehát az] YX
(igaz)”, vagy „Y-t nem előzi meg X. ― [tehát
az] XY (hamis)”.
Ezeknél a következtetési feladatoknál
is feltételezhetően érvényesül az a
pszicholingvisztikai tétel, amely szerint a
bonyolultabb mondatoknál hosszabb időre
van szükség a döntéshozatalhoz. Más szóval,
bonyolultabb mondatok esetén megnyúlik a
döntés reakcióideje (Baddeley: 90).
A vizsgálati eredmények azt is
igazolták, hogy döntéshozatal idejének
növekedésén kívül az előhívás (felidézés) ideje
is növekszik a párhuzamosan végzett
számemlékezeti feladatok esetén. Az ilyen
párhuzamosan végzett számemlékezeti
feladatok viszont nem csökkentik az
emlékezeti előhívás pontosságát (Baddeley,
Lewis, Eldridge és Thompson, 1984a).
Baddeley és munkatársai arra is rájöttek, hogy
az a rendszer, amely a számokkal kapcsolatos
közvetlen emlékezetért felelős, nem játszik
fontos szerepet az emlékezeti előhívásban
(Baddeley: 92).

5.3. A munkamemória-modell

Kutatásokból nyert bizonyítékok
alapján Baddeley és társai leírtak egy olyan
munkamemória-modellt, amelyben egy
kontrolláló figyelmi rendszer néhány
periférikus alrendszer működését ellenőrzi és
koordinálja. Ebben a modellben a figyelmi
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ellenőrző rendszer a központi végrehajtó
nevet kapta, és az alrendszerek közül csak
kettővel foglalkoztak részletesebben,
mégpedig az (a) artikulációs vagy fonológiai
hurokkal és a (b) téri-vizuális vázlattömbbel. A
kutatók feltételezése szerint az artikulációs
vagy fonológiai hurok a beszéd alapú
információk manipulálásáért felelős, míg a
téri-vizuális vázlattömb pedig a vizuális képek
felépítésében és manipulálásában játszik
szerepet (Baddeley: 92).

5.4. A fonológiai hurok

A munkamemória komponensei közül
a legegyszerűbb alkotóelemet, a fonológiai
hurkot vizsgálták a legalaposabban és a
legintenzívebben (Baddeley: 93).
Ennek a komponensnek vagy
alrendszernek fontos szerepe van a beszéd és
olvasás elsajátításában, a beszédmegértésben,
valamint a szókincs elsajátításában is
(Baddeley: 118).
Feltételezések szerint a fonológiai
huroknak két alkotóeleme van. Az egyik
komponens a fonológiai tár, mely a beszéd
alapú információ megtartásával foglalkozik. A
másik komponens pedig az artikulációs
kontrollfolyamat, amely a belső beszéden
alapul. A fonológiai tár emléknyomai másfél
vagy két másodperc lefolyása alatt
elhalványulnak és „előhívásuk”, azaz
felidézésük lehetetlenné válik. Az artikulációs
kontrollfolyamatok segítségével azonban
ezeket az emléknyomokat frissíteni tudjuk,
mivel a folyamatok „kiolvassák” és
„visszatáplálják” (úgy is értelmezhetnénk,
hogy ezek a folyamatok azonosítják és
visszahelyezik) az információt a fonológiai
tárba. A „hangtalan ismételgetés” hátterében
például ez a folyamat áll. Az artikulációs
kontrollfolyamatok arra is képesek, hogy az
írott információt át tudják alakítani fonológiai
kóddá és a fonológiai tárba is be tudják vinni.
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5.4.1. A hurokkal kapcsolatos bizonyítékok

5.4.1.1. A fonológiai hasonlósági hatás

Ha a megjegyzendő elemek hangzásuk
vagy artikulációs jellemzőik tekintetében
hasonlítanak egymáshoz, akkor a közvetlen
szeriális felidézés károsodik. Így nehezebben
lehet felidézni a PGTVCD betűsorozatot, mint
az RHXKWY sorozatot (Conrad és Hull, 1964;
Baddeley, 1966a). Feltételezhető, hogy ebben
és hasonló esetekben a „fonológiai
hasonlósági hatás” azért következik be, mert a
tárolás alapját a fonológiai kód képezi, s a
hivatkozott betűkkell szemléltetett hasonló
elemek hasonló kóddal (vagyis hangképzőmozzanatokkal) rendelkeznek. Az előhívás
szempontjából szükséges, hogy az
emléknyomokat meg tudjuk egymástól
különböztetni. Mivel a hasonló
emléknyomokat nehezebb megkülönböztetni,
ezért ezek az emléknyomok rosszabb
felidézéshez vezetnek.

5.4.1.2. A „nem figyelt beszéd” hatása

Colle és Welsh (1976) elvégeztek egy
vizsgálatot, amelyben a kísérleti személyeknek
vizuálisan bemutatott számsorozatokat kellett
visszamondaniuk. Az egyik (angol anyanyelvű)
kísérleti csoportnak német szöveget kellett
hallgatnia a számukra bemutatott
számsorozatok visszamondása közben. A
számok felidézését lerontotta a német szöveg;
annak ellenére, hogy a személyek nem
értettek németül. (Baddeley: 94)
Alan Baddeley és Pierre Salamé is
végeztek egy vizsgálatot, amely során a
kísérleti személyeknek kilenc vizuálisan
bemutatott számot kellett azonnal
visszaidézniük. A számokat vagy csendben
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tanulták, vagy pedig úgy, hogy közben
értelmes szavakat vagy értelmetlen szótagokat
hallottak közben: s mind az értelmes, mind az
értelmetlen szavakat figyelmen kívül kellett
hagyniuk a személyeknek. Érdekes felfedezés
volt, hogy az értelmes és az értelmetlen
szavak a teljesítményt ugyanolyan mértékben
rontották le. Ebből a kutatók arra
következtettek, hogy a nem figyelt elemek
bejutottak a fonológiai tárba, ahol a fonológiai
és nem a szemantikus információ került
tárolásra (Baddeley: 95).

5.4.1.3. A szóhosszúsági hatás

A bemutatott szavak hangzási ideje is
meghatározó jellegű a közvetlen emlékezeti
terjedelmet illetően. Öt egy szótagú szó
azonnali visszamondása a legtöbb embernek
nem jelent nehézséget (például a magyar
nyelven kert, szó, part, fény, kő). Ezzel
ellentétben öt vagy ennél is több szótagú szó
visszamondása már nehézkesebb lehet
(például a magyar nyelven optimizmus,
bátorság, kétségtelen, következetesség,
szivárvány) (Baddeley: 96). Vizsgálatok
eredményei rávilágítottak arra, hogy az
emlékezeti terjedelem valamivel kisebb
hosszú és lassabban kiejthető szavakból (pl.
késés, szúrós) álló listák esetében, mint az
ugyanannyi szótagú, de gyorsabban kiejthető
szavakból (pl. kapa, sörös) álló listáknál
(Baddeley: 98).

5.4.1.4. Artikulációs elnyomás

Ha a kísérleti személyeknek
számterjedelmi feladat közben folyamatosan
ismételgetnie kell egy szót, akkor az
emlékezeti terjedelem sokkal alacsonyabb
lesz, attól függetlenül, hogy a számokat
vizuálisan vagy auditorosan mutatták-e be
(Baddeley: 101). Valószínűleg ez annak
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köszönhető, hogy az irreleváns elem
(amelynek semmi köze sincs számterjedelmi
feladathoz) ismételgetése lefoglalja az
artikulációs kontrollfolyamatokat.
Következésképpen, nem valósul meg a
fonológiai tárban lévő elemek fenntartása és a
vizuális elemek fonológiai kóddá való alakítása
Az artikulációs „elnyomás” hatása nem
függ attól, hogy a személynek mit kell
ismételgetnie. Például, vannak olyan
kísérletek, ahol azt kell ismételgetni, hogy bla
bla bla, a másik helyen azt, hogy dupla dupla
dupla, máshol ábécét és van ahol számokat
ismételtetnek (Baddeley: 102).

5.4.1.5. A kísérleti eredmények összegzése

Az artikulációs hurok esetében a
kutatók feltételeztek egy olyan fonológiai
tárat (amely körülbelül két másodpercig képes
megtartani az információt), valamint egy
artikulációs kontrollfolyamatot. Ez a
kontrollfolyamat: hangtalan ismételgetéssel
frissíti a tárban lévő információt, és az írott
információt fonológiai kóddá alakítja át
(Baddeley: 103).
A nem figyelt beszéd hatása annak
köszönhető, hogy a kimondott szavak
hozzáférnek (érintkeznek vele, zavarják) a
fonológiai tárhoz, és megzavarják a kísérleti
anyag megtartását.

5.4.2. Belső beszéd

Vizsgálatok azt is kimutatták, hogy az
artikulációs hurok azoknál (a gyerekeknél) is
teljesen normálisan működik, akik születési
rendellenesség miatt képtelenek az artikulált
beszédre; továbbá emlékezeti terjedelmük
átlagos volt és a fonológiai hasonlósági hatás
is jelentkezett náluk. Ezek az eredmények azt
is jelzik, hogy az artikulációs
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kontrollfolyamatok nem függnek a periférikus
beszédizmok működésétől (Baddeley: 109). Az
is valószínűnek látszik, hogy a belső beszéd
sem működésében, sem fejlődésében nem
függ a hallható beszédtől. Épp ezért az
„artikulációs hurok” elnevezésnél
megfelelőbbnek tűnik a „fonológiai hurok”
elnevezés, mivel az „artikulációs hurok”
magában foglalja az artikulációs (vagyis a
hallható beszéd képzésével kapcsolatos)
folyamatokat.
Bebizonyosodott, hogy a fonológiai
hurok azoknál is működik, akik születésüktől
fogva anartriások, és ezért sosem voltak
képesek az artikulált beszédre. (Az
anartriásoknál a beszédmozgásokat irányító
agyi központok és idegpályák súlyosan
sérültek, ezért a beszédmozgásokban zavar
lép fel. Az anartriások beszéde teljesen
érthetetlen.) Az a tény, hogy a fonológiai
hurok a születéstől meglévő anartria ellenére
is működik, arra utal, hogy a fonológiai
huroknak fontos szerepe van a kogníció
fejlődésében (Baddely: 110).

5.4.3. Az olvasás tanulása

Kísérleti adatokból arra
következtettek, hogy a fonológiai huroknak
vagy egy ehhez nagyon hasonló rendszernek
nagy szerepe van az olvasás tanulásában
(Jorm, 1983). Olyan gyerekeknél, akiknél
komoly gondot jelent az olvasás megtanulása
– annak ellenére, hogy normális
intelligenciával rendelkeznek és jó szociális
környezetben élnek – azt vették észre, hogy
ezeknél a gyerekeknél az emlékezeti
terjedelem csökkent (Miles és Ellis, 1981). Az
ilyen gyerekek gyengén teljesítenek az olyan
feladatokban is, amelyek az emlékezetet nem
közvetlenül tesztelik. Ilyenek például azok a
feladatok, amelyek fonológiai tudatosságot
igényelnek. Az ilyen feladatokban például azt
kell eldönteni, hogy (a) különböző szavak
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rímelnek-e, vagy (b) amikor a szavak első
hangját törölni kellene, mielőtt
megismételnénk őket (például a ház szó
helyett az áz szót kell mondani). Az azonban
nem egyértelmű, hogy az olvasás fejlődésével
kapcsolatos deficitet (hiányosságokat)
pontosan mi befolyásolja: (a) az emlékezet, (b)
a fonológiai tudatosság vagy (c) valamilyen
harmadik tényező (Bradley és Bryant, 1983;
Morais, Allegria és Content, 1987 in Baddeley:
110).
Az olvasásnak szerepe van az
emlékezeti terjedelem fejlődésében;
pontosabban az olvasás tanulása javítja mind a
fonológiai tudatosságot, mind az emlékezeti
terjedelmet; ezek pedig aztán tovább javítják
az olvasást (Ellis, 1988 in Baddeley: 111).
Azon felnőttek fonológiai tudatossága
károsodik, akik nem tanultak meg olvasni.
Viszont ez a fonológiai tudatosság javulhat,
mihelyt ezek a személyek megtanulnak
olvasni (Morais és mások, 1987).
Normális fejlődésben kölcsönhatásban
áll egymással (a) a fonológiai emlékezet, (b)a
fonológiai tudatosság és (c) az olvasás.
Azoknál a gyerekeknél, akiknél az
olvasástanulás valamilyen fonológiai deficit
miatt nehézkes, ezt a deficitet még az olvasás
elsajátításának megkezdése előtt is ki lehet
mutatni (Mann és Lieberman, 1984 in
Baddeley: 111).
Érdemes megjegyezni, hogy az
olvasott szöveg értésében a
munkamemóriának fontos szerep jut: hisz’
minél nagyobb valakinek a munkamemóriakapacitása, annál jobban megérti az olvasott
szöveget és annál helyesebb
következtetéseket tud belőle levonni
(Baddeley: 168).
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5.4.4. Nyelvi megértés

Valószínű, hogy a fonológiai hurok a
beszédmegértés és a beszédprodukció
evolúciója során alakult ki (Baddeley: 111).
Kutatási eredmények arra utalnak,
hogy a fonológiai tárnak van valamilyen
szerepe a megértésben, különösen ha a
megértendő anyag komplex és nagy kapacitást
igényel. Azt is feltételezték, hogy a fonológiai
hurok csak másodlagos szerepet játszik a
megértésben, hisz’ csak kiegészítő támogatást
jelent.
Baddeley beszámol egy bizonyos T. B.
matematikusról, akinek emlékezeti problémái
támadtak egy epilepsziás roham
következtében. Magas szintű intelligenciája
továbbra is megmaradt, de némi hosszú távú
emlékezeti és súlyos közvetlen emlékezeti
károsodása volt. Az általa kezelhető
számoknak a terjedelme két szó volt, a
mondatoké pedig három szó. Amikor
beszélgetésbe elegyedett, akkor inkább csak a
beszélgetés elejét értette meg, és az első
néhány mondat után összezavarodott, mivel
addigra a megértési képessége csődöt
mondott. Ezt a megértési tesztekben elért
teljesítményei is megerősítették. Ha például
olyan egyszerű mondatot kellett megértenie,
mint például „Az érsekeket gyárakban
készítik.”, akkor a megértéssel semmilyen
gond nem volt, sőt teljesítménye gyors és
pontos is volt. Töltelékszavakkal bővített
mondatokat viszont képtelen volt megérteni
(Baddeley: 113).
Minél hosszabbak voltak a mondatok
(vagyis minél több szót tartalmaztak), annál
kevésbé volt sikeres ez a T. B. beteg számára a
mondatok megértésében. Az sem kizárt, hogy
a mondatmegértés nehézségét és
képtelenségét inkább a mondatok nyelvtani
komplexitása okozta, hiszen minél hosszabbak
a mondatok annál inkább komplexebbek
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lesznek szintaktikai, azaz mondatszerkezet
szempontból is.
A nyelvtani komplexitás második
vizsgálatában olyan hatszavas mondatokat
válogattak ki, amelyekkel kapcsolatos döntései
majdnem tökéletesek voltak. Ezt követően,
ezekhez a mondatokhoz töltelékszavakat
adtak. Így például „A fiúk leszedték az
almákat.” mondatot a következő mondatra
bővítették „A két fiú leszedte a zöld almákat a
fáról”. A bővített mondatok esetében a
teljesítmény a „véletlen szintjére” süllyedt. A
bővített mondatok is mind olyan (szintaktikai
és szemantikai) elemeket tartalmaztak,
amelyeket a beteg képes volt megérteni.
Éppen ezért úgy tűnt, hogy a megnövekedett
emlékezeti terhelés volt az, ami
nagymértékben befolyásolta a
teljesítménycsökkenést.
A megértésnél nem a
mondathosszúság a döntő tényező, hisz az
egyforma hosszúságú mondatok között
találunk könnyen és nehezen érthető
mondatokat is. Nehezebben érthető
mondatok közé sorolhatjuk például az
„önbeágyazott” mondatokat, mint amilyen
például „A fiú, akit a kutya üldözött, nagy
volt.”
A T. B.-től és más STM-ben szenvedő
betegektől származó adatok azt bizonyítják,
hogy a fonológiai tár szerepet játszik a
megismerésben. Továbbá a megértésbeli
deficit csak akkor válik nyilvánvalóvá, amikor
olyan anyagot kell megérteni, amely
megterheli a fonológiai tárolást (Baddeley:
114).

5.4.5. Hosszú távú fonológiai tanulás

Pszichológusok tovább kutatták a
fonológiai hurok szerepét a megértésben.
Például egy fejlődési diszlexiában (vagyis
speciális olvasási nehézségben) szenvedő
gyereknek olasz–olasz és olasz–orosz szó-
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párokat tanítottak. Ennek a gyereknek már
károsodott volt a szókincse és tanulási
nehézségei is voltak egyszerű memorizálást
igénylő feladatokban. A szópárok tanulásakor
azt figyelték meg ennél a gyereknél, hogy
amikor „auditor”-osan (hallás útján
ismertették) adták meg az olasz szópárokat,
akkor ezen szavak elsajátítása ugyanolyan jól
ment, mint a velük egykorú és intelligenciájú
kontrollszemélyeknél. Viszont auditoros
bemutatás mellett az olasz–orosz szópárokat
egyáltalán nem tudta megtanulni. Valamivel
jobb lett a teljesítmény, ha vizuálisan adták
meg a szavakat, de messze nem volt olyan jó,
mint a kontrollszemélyek teljesítménye. Ebből
arra következtettek, hogy a fonológiai hurok
második funkciója a fonológiai tanulás. Ha ez
így van, akkor a fonológiai huroknak nem csak
az idegen nyelv hanem az anyanyelv
elsajátításában is döntő szerepe van
(Baddeley: 116).

5.4.6. A szókincs elsajátítása

Erről is szólni kell; ebben a témában is
a megelőző források nyomán teszek néhány
megjegyzést. Baddeley és Gathercole olyan
vizsgálatsorozatokat végeztek, amelyben a
kísérleti személyek „nyelvi zavarokkal”
küszködő gyerekek voltak. Arra voltak
kíváncsiak, hogy ezeknek a gyerekeknek
milyen a munkamemória-teljesítményük. A
gyerekeknek a nem verbális intelligenciája
átlagos volt, de a nyelvi készségek
fejlődésében nagy lemaradásuk volt. Például
különböző hosszúságú és komplexitású
értelmetlen szavak visszamondásában négy
évvel voltak lemaradva egészséges
kortársaiktól (az olvasást, szókincset és
helyesírást tekintve csak két év hátrányuk volt
a kortársaikhoz képest). A kutatók úgy
gondolják, hogy a különböző hosszúságú és
komplexitású értelmetlen szavak
visszamondása nagymértékben igénybe veszi
a fonológiai hurok működését. Mivel a nyelvi
zavarokkal küzdő gyerekeknek ez a feladat
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nehezen ment, Baddeley és társa azt
következtették, hogy a nyelvi problémák
hátterében a fonológiai hurok károsodása áll
(Gathercole és Baddeley, 1989).
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benyomásokat, ízeket és szagokat is szoktuk
tárolni a hosszú távú memóriánkban (Atkinson
és Hilgard: 308).

6.2. Az előhívás

6. Az emlékezet IV.: A hosszú távú
emlékezet

Amikor az információk néhány percre
(beszélgetés közben kifejtett érvek) vagy egy
egész életen át megőrződnek (gyermekkori
emlékeink) hosszú távú emlékezetről
beszélünk.
Ennek a memóriatípusnak kapcsán is
különbséget teszünk az emlékezet három
szakasza: (a) a kódolás, (b) a tárolás és (c) az
előhívás között. A hosszú távú memóriánál
lényeges a kölcsönhatás a kódolás és az
előhívás között.

6.1. A kódolás

Verbális (vagyis – leginkább írott –
szövegre támaszkodó) tanulás esetén az
információ jelentése kerül kódolása, tehát
nem akusztikus vagy képi kódolás történik.
Például egy mondat elhangzása után néhány
perccel elsősorban a mondat tartalmára
fogunk emlékezni vagy akár ráismerni. Egy-két
perccel egy olyan mondat elhangzása után,
mint „A szerző hosszú levelet intézett a
bizottsághoz” már nem leszünk abban
biztosak, hogy pontosan ezt a mondatot
hallottuk-e vagy pedig a következőt: „A
bizottság hosszú levelet kapott a szerzőtől”
(Sachs, 1967). Ebben a helyzetben is a
jelentést kódoljuk, mint ahogy szinte minden
hétköznapi helyzetben ezt tesszük.
Noha hosszú távon rendszerint a verbális
anyagok jelentését tároljuk, például
verstanuláskor a konkrét szavakat is szoktuk
tárolni. Továbbá ismerősök hangját, vagy képi

Hogyha a hosszú távú memóriában tárolt
információt elfelejtettük, akkor ez nem
föltétlen jelenti azt, hogy az információt
elveszítettük, hanem inkább azt, hogy ehhez
az információhoz (itt és most) nem tudunk
hozzáférni. Vagyis a szegényes emléknyom
gyakran inkább előhívási, mint tárolási
nehézségekre utal. (p. 309) Úgy tűnik, hogy a
látszólag elfelejtett emlékek nem
szükségszerűen vesznek el, hanem inkább csak
nehéz hozzájuk férkőzni (p. 310). (Ebben a
tekintetben is szemben áll (a) a hosszú távú
emlékezet és (b) a munkamemória; hiszen a
munkamemória esetén a felejtés vagy az
információ „elhalványulásának” vagy pedig a
tárolási kapacitás „kimerülésének”
köszönhető. A felidézés pedig viszonylag
hibátlan.) A hosszú távú memóriából való
információkeresést összehasonlíthatnánk azzal
a folyamattal, amikor egy nagy könyvtárban
könyvet keresünk. Ha a könyv nem kerül elő,
az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs is ott.
Meglehet, hogy rosszul leltározták be, vagy
rossz helyen kerestük.

6.2.1 Előhívási hibák

Mindenkivel megesett már, hogy
valamilyen információ, tény vagy személyes
emlék csak később jutott eszébe, mint ahogy
szerette volna, vagy amikor szüksége lett
volna rá. Olyan is van, amikor nagyon is
ismerjük azt a bizonyos szót vagy nevet, és
minden igyekezetünk ellenére nem tudjuk
kimondani, nem tudjuk előhívni az
emlékezetünkből. Ez az úgynevezett
„nyelvemen van” jelenség (Brown és McNeill,
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1966) (Atkinson és Hilgard: 309). Kísérleti
eredmények bizonyították, hogy a felejtést az
előhívás kudarca is okozhatja. Például az egyik
kísérletben a személyeknek egy hosszú
szólistát kellett megtanulniuk. Ez a szólista
állatneveket (ló, kutya, macska),
gyümölcsneveket (alma, körte, dinnye),
bútordarabokat megnevező szavakat és más
témakörrel kapcsolatos szavakat tartalmazott.
A személyeket két csoportra osztották még
mielőtt a felidézésre sor került volna. Míg az
egyik csoportot ellátták előhívási
támpontokkal, például megmondták nekik,
hogy „állat”, „gyümölcs” vagy más
témakörbeli szavakra kell gondolni, a másik
csoportot, azaz kontrollcsoportot nem
részesítették ilyen segítségben. Kiderült, hogy
az előhívási támpontokkal ellátott csoport
több szót idézett fel, mint a másik. Amikor
viszont mind a két csoport kapott előhívási
támpontokat, a felidézett szavak száma a két
csoportban megegyezett egymással. Ebből
arra a következtetésre jutottak, hogy a szavak
egyik csoport esetében sem tűntek el a
memóriából, hanem csak az előhívással volt
gond; vagyis az előhívás vált nehézkessé,
abban az esetben, amikor az előhívási
támpontokat nem biztosították.
Az előző részben elmondottakból arra
következtethetünk, hogy az emlékezetünk
annál jobb, minél jobb előhívási támpontokkal
rendelkezünk. Ez az elv magyarázatul szolgál
ahhoz, hogy általában miért teljesítünk jobban
felismerési, mint felidézési feladatokban. Egy
felismerési feladatban maga a teszttétel
szolgáltatja az előhívási támpontot (pl.: „Pató
Pállal is azon az összejövetelen találkoztál?”).
Ezzel ellentétben, a felidézési feladatban csak
minimális előhívási támpontokat adnak meg
az egyszer megtanult tételek felidézéséhez
(pl.: „Mi volt annak a lánynak a neve, akivel a
buliban találkoztál?). A felismerési
feladatokban több minden eszünkbe jut, mint
a felidézési feladatokban, hisz a felismerési
feladatokban a támpontok sokkal többet
segítenek, mint a felidézési feladatokban.
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6.2.1.1. Interferencia

Az interferencia a hosszú távú memóriából
való felidézést vagy előhívást gátolja. Épp
ezért az interferencia a legjobban felelős a
felidézési hibákért és azért, hogy a felejtés az
idővel együtt növekszik. Ha a különböző
elemeket vagy tételeket ugyanazzal az
előhívási támponttal kapcsoljuk össze, és azon
keresztül próbáljuk valamelyik tételt felidézni,
akkor megeshet, hogy az interferencia miatt
egy másik tétel aktivizálódik (vagyis az egyik
információ elfedi a másikat). Egy támpont
annál kevésbé segít a felidézésben minél több
tétel társul hozzá, azaz a támponthoz
(Atkinson és Hilgard: 310).
Az egyik kísérletben a személyeknek
különböző foglalkozásokkal kapcsolatos
mondatokat kellett megtanulniuk. Ilyen
mondatok például a következők:
1. Megkérték a bankárt, hogy tartson
beszédet a tömegnek.
2. A bankár eltörte a palackot.
3. A bankár nem halasztotta el az utazást.
Valamint:
1. Az ügyvéd észrevette, hogy felfeslett a
varrás.
2. Az ügyvéd kifestett egy régi istállót.
A „bankár” és az „ügyvéd” foglalkozás
szolgált előhívási támpontként. A bankár
három eseménnyel volt összekapcsolva, az
ügyvéd pedig csak kettővel. Ezt figyelembe
véve a bankárral kapcsolatos tények
előhívásánál a bankárnak kevésbé hatékony
támpontnak kellett lennie, mint az ügyvédnek.
Így is történt. A felismerési feladatoknál a
személyeknek hosszabb időre volt szükségük,
hogy felismerjék a bankárról tanult tényeket,
mint az ügyvéddel kapcsolatos tényeket.
Pszichológusok szerint az interferencia
valószínűleg minden esetben befolyásolja az
idővel történő felejtést.
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A bankár-ügyvéd kísérlet eredményei azt
támasztják alá, hogy a hosszú távú
emlékezetből történő előhívás keresési
folyamattal történik. Az aktiváció és az
előhívás annál gyengébb és lassúbb lesz az
egyes pályákon, minél több tény kapcsolódik a
bankárhoz (Atkinson és Hilgard: 311).

6.3. A tárolással összefüggő agyi területek

A hosszú távú memória tárolásában
vagy a „konszolidációban” az agyi területek
közül a legfontosabb szerepe a
hippokampusznak és a hippokampuszt
körülvevő agykérgi területnek van. A
hippokampusz nem más, mint az a képlet,
amely a halántéklebeny mélyén helyezkedik el
(Greenfield: 202). Az embereknél az emlékezet
teljes mértékű elvesztése általában csak akkor
következik be, ha mind a hippokampusz, mind
pedig a körülötte lévő terület károsodik.
Azonban komoly emlékezeti zavarokat
eredményezhet az is, ha önmagában a
hippokampusz sérül (Atkinson és Hilgard:
312).

6.4. A kódolás és az előhívás közötti
kölcsönhatások

A felidézés sikerét fokozó műveletek:
1. az információnak a kódolás során való
szervezése és a 2. felidézés kontextusának az
információ kódolásának kontextusához való
igazítása.

6.4.1 A szervezés

Minél jobban megszervezzük a
kódolásban részt vett anyagot, annál
könnyebb lesz később előhívni. Például, ha egy
konferencián különböző foglalkozású
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emberekkel találkozunk, már az elején
foglalkozások szerint rendezhetjük az
információkat. Ebben az esetben fel tudjuk
tenni a kérdést, hogy „Kik voltak a jogászok?
Kik voltak az orvosok? stb.” Ez segíteni fog
abban, hogy később jobban emlékezzünk a
nevekre. Hasonlóképpen, neveket vagy
szavakat könnyebb felidézni, ha előzőleg
kategóriákba soroljuk, és így később
kategóriáról kategóriára tudjuk felidézni őket.
(Bower, Clark, Winzenz és Lesgold, 1969).

6.4.2. A kontextushoz igazodás

Az eseményeket könnyebben fel
tudjuk idézni azokban a kontextusokban,
amelyekben kódoltuk őket (Estes, 1972). Ez
okozhatja azt, hogy oly nagy intenzitással
rohannak meg bennünket az emlékek, amikor
visszatérünk oda, ahol felnőttünk. Az
események kontextusa az egyik
legerőteljesebb előhívási támpont; vagyis a
környezeti kontextus nagy hatással van a
felidézésre. (Például a mélytengeri búvárok
tanulása – szavak listáját tanulták –
tengerparton és mélyen a víz alatt. Azok,
akiket a tanulási helyzettől eltérő
környezetben teszteltek, 40%-al kevesebb szót
tudtak felidézni, mint azok, akik a tanulási
helyzet kontextusában idézhették fel a
szavakat.) (Atkinson és Hilgard: 313).
A kontextus nem föltétlen jelenti a
külső környezetet, hiszen az is számit, hogy az
információk kódolásakor milyen a belső
állapotunk. (Például a kísérleti személyek
marihuána hatása alatt és tiszta állapotban
tanultak és idéztek fel szavakat.) Ezt a
jelenséget állapotfüggő tanulásnak nevezik,
hiszen ilyen esetekben az emlékezet a tanulás
alatti belső állapot függvénye (Atkinson és
Hilgard: 314).

6.5. Hosszú távú vizuális emlékezet
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A rövid távú vizuális és akusztikus
emlékezeteken kívül az ember rendelkezik a
képek és a hangok hosszú távú emlékezeti
megtartásának képességével is. Például
emlékszünk, hogy milyen a naplemente,
azonosítani tudjuk egy barátunk, ismerősünk
vagy akár egy nyikorgó ajtó hangját. Mindezek
és hasonló jelenségek utalnak arra, hogy
létezik egy „hosszú távú szenzoros tár”
(Baddeley: 28).
A vizuális anyagokkal kapcsolatos
emlékeink néhány másodpercnél sokkal
hosszabb ideig megmaradhatnak. Rock és
Engelstein (1959) többek között azt vizsgálta
meg, hogy jelentés nélküli formákra hogyan
emlékszünk különböző hosszúságú idő
elteltével, akár egy hónappal később
(Baddeley 36). A kísérleti személyek képesek
voltak arra, hogy akár négy hét múlva is több
hasonló alakzat közül felismerjék és pontosan
kiválasszák a megfelelő alakzatokat (Baddeley
37). Azonban az a képességük, hogy a
korábban mutatott formákat lerajzolják, idővel
igen gyorsan hanyatlott (Baddeley: 36).
Standing, Conezio és Haber (1970)
ugyancsak a képi emlékezetet vizsgálták,
amikor a kísérleti egyéneknek 10 másodpercig
2560 színes diát mutattak. A teljesítményt úgy
mérték, hogy a temérdek mennyiségű kép
bemutatása után újabb dia-párokat mutattak
a személyeknek, amelyek közül az egyik egy
már korábban látott dia volt, a másik pedig
egy teljesen új dia. A személyeknek rá kellett
mutatni egy már korábban látott képre.
Megdöbbentő, hogy napokkal a bemutatás
után is a teljesítmény 90 % volt.
Ezen és más kísérleti eredmények
rámutattak arra, hogy az ember felismerési
teljesítménye a vizuális emlékezet terén
figyelemre méltó (Baddeley: 38).

6.6. Hosszú távú auditív emlékezet
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Nyelvi természetűnek mondható az
auditív módon (vagy hallhatóan) bemutatott
hosszú távú emlékezeti anyagok legnagyobb
része. Épp ezért sokkal valószínűbb, hogy
inkább a jelentés és nem a hangzás tárolódik.
Természetesen olyan esetek is vannak, amikor
hosszú távon a hangzás tárolódik: így nem
csoda, hogy vannak például olyanok is
(hanglokátort figyelő személyek), akik a
hajótípusokat pusztán a hajó motorja által
kibocsátott hang alapján meg tudják
különböztetni egymástól. Hangmintázatok
felismerésének képessége nem csak a
hanglokátor-figyelők esetében lehet
szükséges, hanem más szakmákban is. Így
például az orvosoknak mellkasi hangokat is
meg kell tudni különböztetni, hogy a légzési
zavarokat diagnosztizálni tudják, illetve a
szívverés szabálytalanságait is ki tudják szűrni.
A hosszú távú hallásos emlékezet
másik területe a zenével kapcsolatos. Bizonyos
dallamok felismerésére szinte mindenki képes.
Akadnak viszont olyanok is, akik elképesztő
mennyiségű dallamok felismerésére képesek.
White (1960) tüzetesen megvizsgálta azokat a
sajátosságokat, amelyek segítségével képesek
vagyunk felismerni egy dallamot. Jól ismert
dallamokat mutatott be a kísérleti
személyeknek, majd pedig azt figyelte, hogy a
hangmagasság és dallamkontúr egyes
jellemzőit milyen mértékig lehet úgy
megváltoztatni, hogy a dallam még
felismerhető legyen. White eredményeiből
arra következtethetünk, hogy a hosszú távú
emlékezetben nemcsak a dallamkontúr,
hanem a hangmagasság intervallumai is
megőrződnek. Különben gyakorlott
zenészeknél lenyűgöző mértékű lehet a hosszú
távú emlékezet kapacitása (Baddeley: 51).
Az emberi hangokkal kapcsolatos
hosszú távú emlékezetünk annak
függvényében működik jól vagy kevésbé jól,
hogy mennyire ismerjük a beszélőt. Az ismerős
személyek hangjának felismerése
meglehetősen jó, viszont az idegen
személyeké még optimális körülmények
között is elég gyenge (Baddeley: 55).
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7. Az emlékezet V.: Az explicit (vagy
deklaratív) és az implicit (vagy nem
deklaratív) memória. Az emlékezet
fejlesztése. Az amnézia

Szemantikus tény például az, hogy a
szeptember harmincnapos, vagy hogy a
magyar agglegény szó ’nőtlen férfi’-t jelent.
Tehát ezek inkább más ismeretekkel és nem
saját magunkkal kapcsolatosak (Atkinson és
Hilgard: 319).

7.1. Az explicit / deklaratív emlékezet

7.2. Az implicit / nem deklaratív emlékezet

Az explicit memória a múltat
tudatosan idézi fel, vagyis az emlékezés
explicit módon történik. Ez a fajta emlékezet
két részre osztható: az epizodikus emlékezetre
és a szemantikus emlékezetre (Atkinson és
Hilgard: 319).

Ez a fajta emlékezet a készségekben
mutatkozik meg és általában a mozgásos,
észlelési vagy a kognitív teljesítményekben
vagy feladatokban mutatott javulásban
jelentkezik anélkül, hogy a tanulás egyes
lépéseit tudatosítanánk. Például egy idegen
nyelv szavainak felismerését gyakorlással
nagymértékben javíthatjuk. A szó felismerése,
vagyis az emlékezés implicit módon történik;
tehát a szófelismerésnél, a készségünk
alkalmazásánál nem kell emlékeznünk a
tanulást eredményező erőfeszítésekre
(Atkinson és Hilgard: 316).

7.1.1. Az epizodikus emlékezet

Az epizodikus emlékezet a személyes
eseményeket foglalja magában. Epizodikus
emlékeink például azok, hogy mit
vacsoráztunk tegnap este, de például még az
érettségi vizsgára vonatkozó emlékeink is
azok. Az epizódoknak a személyes
vonatkozásai kódolódnak (az én vacsorám, az
én érettségim) a helyi és időbeli
vonatkozásokkal együtt (Atkinson és Hilgard:
319).

7.1.2. A szemantikus emlékezet

A szemantikus emlékezet tartalmazza
a világgal kapcsolatos tényeket és általános
tudásunkat, a világgal kapcsolatos
információkat, mint például azt, hogy hogyan
kell ételt rendelni, buszon vagy vonaton
utazni, illetve hogyan kell használni a
különféle készségeket ahhoz, hogy
egyáltalában létezni tudjunk ebben a
bonyolult világban (Baddeley: 21).

7.3. Az explicit és implicit emlékezet
különbözőségét bizonyító vizsgálatok

Szakértők szerint az explicit és az
implicit memória két különböző rendszer,
melyet az egészségesekkel végzett kísérletek is
igazolnak. A két különböző rendszerbe tartozó
ismeretek különbözőképpen tárolódnak az
agyban. Ezen a területen a legjobb és a
legtöbb bizonyítékot az agyi képalkotó
technika (PET, azaz pozitron-emissziós
tomográfia) szolgáltatta, amely alkalmas arra,
hogy az agy legaktívabb területeit
feltérképezze.
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Az egyik kísérletben (Squire és társai,
1992) első lépésként a résztvevőknek egy szólistát kellett olvasgatniuk. Ezt követően a
vizsgálati alanyokat három csoportra
osztották. Az egyik csoport második lépésként
implicit emlékezeti feladatot végzett: olyan
szótagokat kellett kiegészíteniük, amelyeknek
a fele már szerepelt az előzőleg bemutatott
szólistában. Ezzel szemben, a másik csoport
explicit emlékezeti feladatot végzett: a szótagkiegészítéskor nyíltan felhívták figyelmüket az
első lépésben bemutatott szó-lista szavainak a
felhasználására. A harmadik, azaz a kontroll
csoportnak semmire sem kellett
visszaemlékezniük, mert nekik olyan
szótagokat kellett kiegészíteniük, amelyek
egyáltalán nem szerepeltek a korábban
olvasgatott szó-listában. A három csoport agyi
tevékenységeit mindvégig folyamatosan
vizsgálták.
A vizsgálat kimutatta, hogy az első
csoport esetében, vagyis az implicit
helyzetben az agyi aktivitás nemhogy
növekedett, de inkább csökkent. Így az
előfeszítés a szokásosnál kisebb agyi aktivitást
eredményezett. Ezzel ellentétben a második
csoport feladatvégzése közben az explicit
emlékezet lépett működésbe. Ilyenkor a
hippokampusz részt vesz a műveletekben,
mivel fontos szerepe van a hosszú távú
emléknyomok kialakításában, és ezzel egy
időben elsősorban a jobb agyfélteke lesz aktív.
Ez azzal magyarázható, hogy a hosszú távú
emlékezetből való felidézés legfőképpen jobb
féltekei funkció. A második csoport esetében
az agyi aktivitás az elvártaknak megfelelően
működött: a jobb oldali hippokampusz és
homloklebeny környékén megnövekedett az
aktivitás (Atkinson és Hilgard: 319).

7.4. Az emlékezet fejlesztése (elsősorban
explicit memóriára vonatkoztatva)

Miként növelhető a rövid távú
memória terjedelme? A rövid távú memória
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terjedelmét növelő eljárások elsősorban a
kódolás és az előhívás hatékonyságát
hivatottak fejleszteni.

7.4.1. „Tömbösítés” és memóriaterjedelem

A legtöbb ember esetében a rövid
távú memória kapacitása nem haladhatja meg
a hét vagy az ennél kettővel több vagy
kevesebb egységet, tömböt. Az emlékezeti
tárban szereplő tételek számát azonban meg
lehet növelni, ha a tömbök méretét növeljük.
Ha például, átkódoljuk a 152-6184-819-56
számsorozatot 1526-1848-1956-ra és a rövid
távú memóriában a 12 számjegy helyett ezt a
három tömböt tároljuk, akkor könnyen
megjegyezhetjük mind a 12 számot. (Ez
magyarázza, hogy a nemzetközi
telefonszámokat is tömbökbe szedve
jegyezzük fel, vagy jegyezzük meg.)
Ilyenformán, a memóriaterjedelem növelhető
a tömbök méretének növelésével. Például volt
olyan, aki hasonló módszerekkel 7-ről 80
egységre növelte emlékezeti terjedelmét
(Atkinson és Hilgard: 329).

7.4.2. Képzelet és kódolás

A felidézést megkönnyíti, ha a
bevésés során valamilyen értelmes
kapcsolatot próbálunk létrehozni egymástól
független egységek között. A kapcsolatok
meggyorsítják a visszakeresést. Az egységek
társítása valamint a képzelet az idegen szavak
tanulásánál is alkalmazható. A képzelet
kulcsszómódszerként jelenik meg, mely két
lépésből áll. Például az angol curtain (függöny)
szó tanulásakor először találni kell az angol
szóban egy olyan részt, amely úgy hangzik,
mint egy magyar szó. Mivel a curtain
hozzávetőlegesen „körtn”-nek ejtendő, a körte
megfelelő kulcsszó lehet. A szótanulás
második lépéseként egy olyan mentális képet
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kell elképzelnünk, amelyben összekapcsolódik
a kulcsszó a magyar jelentéssel. Ilyenformán
képzeletünkben megjelenhet egy körtékkel
teleaggatott vagy körtékkel ékesített függöny.
Ebben a módszerben az angol és a magyar
szavak között jelentésalapú kapcsolat valósul
meg. Ahhoz, hogy ezzel a módszerrel
felidézhessük a curtain szó jelentését, először
elő kell hívni a körte kulcsszót, majd pedig a
tárolt képet, ami hozzákapcsolja a „függönyt”.
A kulcsszómódszer ahhoz is alkalmas lehet,
hogy a magyar szó angol megfelelőjét
megtaláljuk. Ebben az esetben is például a
mentális képen megjelenő „körte” fogja
biztosítani a felidézési támpontot a curtain
szóhoz. Vizsgálatok bizonyították, hogy a
kulcsszó-módszer nagy-mértékben segíti a
tanulást, de általában leginkább az idegen
nyelvek tanulását (Atkinson és Hilgard: 331).
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7.4.5. Szervezés

Ha az információk kódolását
megfelelően szervezzük, nagy mennyiségű
információt is képesek vagyunk tárolni és
előhívni. Összefüggéstelen szavak
memorizálása közben is alkalmazhatunk
tanulást segítő szervezési módszereket.
Egymástól független szavakra könnyedén
visszaemlékezhetünk, ha a szavakat történetté
alakítjuk.
Pl.: „Egyik éjjel VACSORÁra volt
BÁTORSÁGom elhozni a TANÁRomat. Olyan
ÁRVÍZ volt aznap, hogy az esőgyűjtő HORDÓ is
beleCSÖRGÖtt. Azonban volt egy BÁRKA a
KIKÖTŐben, amely a MŰVÉSZeket a VÁRamba
hozta.”

7.4.3. Feldolgozás és kódolás
7.4.6. Az előhívás gyakorlása
Minél több kapcsolatot alakítunk ki a
megtanulandó tételek között, annál nagyobb
az előhívás valószínűsége. Úgy is
mondhatnánk, hogy minél mélyebben
dolgozzuk fel a tételeket, annál többre
emlékszünk.

Az előhívást úgy is javíthatjuk, ha a
megtanulandó anyagról (az anyag elolvasás
után) kérdéseket teszünk fel magunknak. Így
lehetőség nyílik arra, hogy a kevésbé
megértett részek mélyebben feldolgozásra
kerüljenek. (Atkinson és Hilgard: 332-3).

7.4.4. Kontextus és előhívás

Mivel a kontextus hatékony előhívási
támpont, emlékezetünket úgy is
fejleszthetjük, hogy a tanulás eredeti
kontextusát újból létrehozzuk. Ha például a
pszichológia-előadást mindig ugyanabban a
teremben tartják, az előadás anyagára ott
emlékszünk a legjobban. A terem kontextusa
az előadás anyagához előhívási támpontként
szolgál. Az eredeti kontextust, azonban
mentálisan is újrateremthetjük, azáltal hogy
például az előadásokra gondolunk (Atkinson
és Hilgard: 331). .

7.5.

Az amnézia

7.5.1. Az amnézia kiváltó okai
Az amnézia nem egy „minden vagy
semmi” állapot. Az amnéziásoknak valamilyen
baleset okozta agysérülés, stroke (agyvérzés,
agyérgörcs), agyvelőgyulladás, sebészeti
beavatkozások (így pl. a hippokampusz
eltávolítása az epilepszia tüneteinek
enyhítéseként), alkoholizmus következtében
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károsodik az emlékezetük (Atkinson és
Hilgard: 316).

7.5.2. Amnéziás betegek jellemzői

A legtöbb amnéziás az első
találkozáskor hozzávetőleg egészségesnek is
tűnik. Ők a szerencsésebbek, viszont vannak
olyan súlyos amnéziás betegek is, akik például
néhány percnél hosszabb időre nem tudnak
visszaemlékezni, és folytonosan abban a
tudatban vannak, hogy csak néhány perccel
korábban nyerték vissza az emlékezetüket.
Ilyen betegnek bizonyult egy Clive nevű 40
éves rendkívül intelligens illető (zenész és
televíziós műsorvezető), aki az úgynevezett
„encephalitis vírus” következtében jelentős
agykárosodást szenvedett. Ő semmi újat nem
tudott megtanulni, akár emberekkel vagy
eseményekkel volt az kapcsolatos. Ezen kívül,
tanulási helyzetekben nagyon hamar
frusztrálttá is vált (idegesítette, hogy buta
tesztekkel töltik az idejét, amikor szerinte épp
akkor nyerte vissza eszméletét) (Baddeley:
19).
Vannak olyan betegek is, akik nem
képesek új dolgokat megtanulni, hisz ez a
képességük károsodott; a korábban tanultakat
viszont elő tudják hívni. Clive életének korábbi
szakaszaira sem emlékezett pontosan, és ezek
az emlékek nagyon hiányosak voltak. Például
általános dolgokra emlékezett, de részleteket
nem tudott felidézni.
Clive szemantikus emlékezete, azaz a
világgal kapcsolatos általános tudása, a
világgal kapcsolatos információi is nagy
mértékű károsodást szenvedtek. Például
intelligens és kulturált ember létére nem
emlékezett, hogy ki írta a Rómeo és Júliát, de
a saját egyetemének az épületét sem ismerte
fel. Lassus (XVI. századbeli) zeneszerzőről
korábban könyvet írt Clive, de betegsége után
a zeneszerző életének csak néhány
kiemelkedő eseményére emlékezett; de
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további részleteket nem tudott felidézni az
életéből.
A zenei készsége kimagaslóan
nagymértékben ép maradt. Betegsége után is
bonyolult műveket tudott vezényelni, és
azonnal észrevette, ha valaki hibázott.
Zongorán és csembalón is igen jól játszott.
Betegsége kezdetén viszont Clive az ismétlési
jeleket újból és újból alkalmazta, így amikor a
zeneműben ismétlési jeleket talált, beleragadt
egy végtelennek tűnő ismétlési körbe
(ahelyett, hogy még csak egyszer játszotta
volna el azt a szakaszt mielőtt tovább halad a
műben). Idővel azonban meg tudott birkózni
ezzel a problémával (Baddeley, 20). A zenei
képességén kívül Clive-nak sértetlen maradt az
a képessége, hogy egy hallott szöveget
azonnal vissza tudjon mondani. Ezt a
munkamemóriájának köszönhette (Baddeley:
23).
Más emlékezeti problémáival való
megküzdése viszont nem volt sikeres, hisz új
dolgokat nem tudott megtanulni, és a
múltjából is csak nagyon ködös emlékei voltak.
Egyedül sem mehetett el sehová, hisz nem
tudott volna hazatalálni, és ha megtalálják
képtelen megmondani honnan jön és hová
akar menni. Saját megfogalmazásában élete
„maga a pokol – olyan, mintha halott volnék –
egyfolytában” (Baddeley 20).
Amint Clive esetéből is kiderült, a
súlyosan amnéziás személyek a hosszú távú
emlékezettel ellentétben teljesen ép
munkamemóriával rendelkezhetnek. Azonban
más betegek esetében a károsodott
munkamemóriájuk ellenére is jól működhet a
hosszú távú emlékezetük. Ez azzal
magyarázható, hogy a munkamemória és a
hosszú távú emlékezet különböző
rendszereken alapulnak (Baddeley 23).
Clive és más súlyosan amnéziás beteg
helyzete is rávilágít arra, hogy az emlékezet
mennyire lényeges és jelentős szereppel bír az
ember életében (Baddeley: 20).

33

Gerontoedukáció

Az implicit memóriáról szerzett
ismeretek nagy része az amnéziában szenvedő
emberek vizsgálatának köszönhető (Atkinson
és Hilgard: 316).
Ugyancsak vizsgálatokból nyert
eredmények igazolták, hogy az explicit
emlékezet amnéziában károsodik, különösen a
tények felismerését és felidézését illetően; az
amnéziások implicit emlékezete viszont ép
marad. Ebből arra lehet következtetni, hogy ez
a kétfajta memória valószínűleg külön tárolási
rendszerrel rendelkezik (Atkinson és Hilgard:
320-1).

7.5.2. Az amnézia tünetei
Az amnézia elsődleges tünete, hogy a
betegnek súlyos gondjai vannak a napi
események emlékezetben tartásával és az új
információk elsajátításával. Ezt a fajta
amnéziát anterográd (előre ható) amnéziának
nevezzük.
Az amnézia egyik másodlagos tünete,
amikor a beteg képtelen felidézni a betegség
vagy sérülés előtt történteket. Ez nem más,
mint a retrográd amnézia. A tipikus
amnéziásokkal látszólag minden rendben van,
ha természetesen eltekintünk az anterográd
vagy a retrográd amnézia következtében kieső
információktól. Az amnéziások világról
alkotott elképzeléseik és szókincsük átlagosak,
intelligenciájuk megtartott (Atkinson és
Hilgard: 316).

7.5.3. Készségek és előfeszítés
Az amnézia nem mindegyik emlékezeti
típust érinti. Azok a betegek, akik a régebbi
dolgokra egyáltalán nem emlékeznek vagy új
dolgok befogadására képtelenek, a
perceptuális és motoros készségeiket teljes
mértékben megőrzik és akár újakat el tudnak
sajátítani. Ennek következtében azt
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feltételezik, hogy a tényeket tároló explicit
emlékezet és a készségeket tároló implicit
emlékezet két különböző rendszer.
Az amnéziások esetében például olyan
motoros készségek őrződnek meg, mint a
kerékpározás vagy a cipőfűző megkötése,
illetve olyan perceptuális készségek maradnak
meg, mint amilyen a normális olvasás vagy a
tükörolvasás (vagyis a tükörből visszaverődő
szavak olvasása). Az amnéziások nemcsak
olvasás esetében képesek normális
teljesítményt nyújtani, hanem például
előfeszítéses feladatok végzése folyamán is. Az
ilyen feladatokban egy előzetesen bemutatott
inger serkenti vagy „előfeszíti” (elősegíti)
egyazon ingernek a későbbi feldolgozását.
Egy kísérletben például az amnéziások
a következő feladatot kapták: a feladat első
szakaszában szó-listát kellett elolvasniuk. A
második szakaszban pedig szótagokat kellett
kiegészíteniük, amelyeknek egy része
szerepelt az előzőleg bemutatott szó-listában,
a többi része viszont nem. Kiderült, hogy az
előzőleg bemutatott ingerek vagy szavak
nagyobb mértékben serkentették, vagyis
előfeszítették a szótag-kiegészítéseket. Tehát,
az amnéziások az egészségesekhez hasonlóan
a listában szereplő szavak töredékeiből
egészítettek ki több szót. A feladat harmadik
szakaszában újból bemutattak egy listát,
amelynek egy része az előző szó-listában már
szerepelt, a többi pedig új szó volt. Az
amnéziásoknak is fel kellett ismerniük azokat a
szavakat, amelyek az előző listában
szerepeltek. Ebben a részben az amnéziások
emlékezés terén nyújtott teljesítménye jóval
alatta maradt az egészségesekének, vagyis
sokkal kevesebb szóra emlékeztek, mint az
egészséges személyek. Ez az eredmény is
alátámasztja azt, hogy az explicit emlékezet,
és így a felismerés terén az amnéziások
nagyon gyengén teljesítenek. Szakértők azt is
megjegyzik, ha a második szakaszban az
amnéziások figyelmét felhívnák arra, hogy a
szótagokat könnyebben ki tudják egészíteni,
ha az előzőleg bemutatott szavakra
gondolnak, akkor sokkal gyengébben
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teljesítenének. Ez azért következne be, mert
az előhívás tudatossá, azaz explicitmemória
feladattá válna. Ebben az esetben az
egészségesekhez viszonyítva az amnéziásoknál
sokkal kisebb lenne az „előfeszítési” hatás
(Atkinson és Hilgard: 317).

8. Tanulás időskorban

Az emberi faj az, amely a tanulásra a
leginkább rá van utalva.
A tanulás nem más, mint az
információk rögzítése és tárolása. Sikeres
tárolás esetén a hatékony felhasználás attól is
függ, hogy megfelelő időben és
megfelelőképpen tudunk-e hozzáférni az
információkhoz. A hatékony és jó előhívási
képesség ugyanolyan mértékben lényeges,
mint a megfelelő információtárolási képesség.
Hisz nincs annál frusztrálóbb, mint amikor egy
szó, legyen az egy tulajdonnév vagy fogalom
neve, a nyelvünk hegyén van, és nem vagyunk
képesek előhívni. A tárolás és az előhívás
nagyon is összefüggnek egymással, hisz’ az
információ előhívása függ attól, hogy az
anyagot miként tárolták el (Baddeley: 22).
Időskorban a tanulás terén alig
figyelhető meg hanyatlás, ha a tanulási
teljesítményt időskorban is tovább
„trenírozzák”. Az idősebb korban az
embereknek kissé hosszabb időre van
szükségük valami megtanulásához, mint a
fiataloknak. Ezért tehát, az időskorhoz kötött
deficitek kiegyensúlyozódnak, abban az
esetben, amikor a tanulási idő nem
korlátozott. Az idős tanulók, kiterjedt
tudásuknak köszönhetően, az értelmes tanulni
való anyagot könnyebben redukálhatják és
befogadhatják.
Löve és Almeroth 1975-ben
megvizsgálták például azt, hogy idősebb
tanárok és diákjaik tanulása miben térnek el
egymástól. Az eredmények kimutatták, hogy a
tanárok tanulása hallgatóikkal szemben
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nehézkesebbnek bizonyult, amikor
értelmetlen szótagokat kellett megtanulni. A
tanárok viszont teljesítményben felülmúlták
hallgatóikat, amikor tudományos szövegekből
információt kellett leszűrniük.
Időskorban a tanulási képesség és az
emlékezeti teljesítmény bizonyos feladatoknál
konstans marad, de valamelyest akár
emelkedhet is. Vanderplas és munkatársai
(1981) ismert személyek vezetéknevének
szabad visszaadását és az újrafelismerési
teljesítményt mérték diákok és idős emberek
esetén. Az idősek mindkét esetben jobban
teljesítettek, mint a fiatalok. A kutatók ezt az
eredményt azzal magyarázták, hogy az idősek
nagyobb tudásanyagában nagyobb
mennyiségű „ráutaló ingerek” találhatók és így
a keresett információkhoz könnyebben
megtalálják az asszociatív „ösvényeket”.
Azok az idősek, akik szakértelemmel
rendelkeznek, könnyebben jegyeznek meg
szakterületekkel kapcsolatos információkat,
mint azok, akik egy meghatározott
szakterületen újoncok. Ebből is látható, hogy a
rögzült tudásstruktúrák másképpen fogadják
be az információt, mint a kevésbé
megszilárdult tudásanyag.
Az időseknél azonban megjelenik a
„komplexitás-hatás” is: általánosságban igaz,
hogy az időskortól függő deficitek annál
hamarabb lépnek fel, minél összetettebbek a
feladatok. Kliegl és munkatársai szerint (2000)
a prospektív emlékezet időseknél is jól
működik, vagyis jól emlékeznek arra, hogy a
jövőben milyen feladatot kell elvégezniük.
Ezzel ellentétben, deficitek mutatkoznak, ha
az időseknek összetettebb cselekvési terveket
kell kidolgozniuk (Bednorz és Schuster, 2006:
298).
Noha időskorban a tanulási képesség
csökken, Schuster szerint (1984) megfelelő
információfeldolgozási stratégiákkal
ellensúlyozható ez a fajta deficit. Schuster azt
is hozzáteszi, hogy a tanulási képességgel
kapcsolatos deficiteket a fiziológiai változások
váltják ki (Bednorz és Schuster, 2006: 299).
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9. A felejtés

Az emberi emlékezet többek között
abban különbözik a számítógép memóriájától,
hogy minden információt nem őriz meg; vagyis
az ember felejt (Baddeley: 22). Tehát a felejtés
nem minden esetben előhívási hibákra
vezethető vissza, hisz’ a megtanult
információk egy része elvész. Ilyenkor a
megfelelő előhívási támpontok sem segítenek
(Atkinson és Hilgard: 312). A felejtést
általában kellemetlen ténynek tekintjük, de a
felejtés igen hasznos sajátossága az emberi
emlékezetnek. Felejtés folyamán a fontos és
lényeges jellemzők kiszűrődnek és
megőrződnek. A lényegtelen részletek vagy
eltűnnek, vagy olyan formában kerülnek
tárolásra, hogy nagyon nehezen lehet majd
őket előhívni.
A felejtés abból a szempontból is
hasznos, hogy az érzelmi kínok és a
szomorúság is enyhülni tudnak, hisz ahogy a
mondás is tartja „az idő minden sebet
begyógyít”. Ugyanakkor az ember hajlamos
jobban emlékezni a kellemes, mint a
kellemetlen dolgokra, eseményekre. Ez, vagyis
az érzelmi tényezők hatása viszont a múlttal
kapcsolatos emlékek torzítását is
eredményezheti (Baddeley: 22).
Leginkább akkor vagyunk tudatában
emlékezetünknek, amikor cserben hagy
bennünket. Az emberek általában olyankor
szoktak panaszkodni memóriájukra, amikor
megfeledkeznek, hogy a lakásukban hová
tették holmijukat; elfelejtik, hogy mikor és hol
kellett volna valakivel találkozni;
megfeledkeznek születésnapokról; vagy nem
jut eszükbe valakinek a neve. Az ilyen és
hasonló típusú felejtéseket nem találjuk
természetesnek, ezek feltűnnek számunkra és
meg is lepődünk rajtuk. Előfordulnak olyan
felejtések is, amelyeken nem szoktunk
csodálkozni. Ilyen felejtés, például amikor
pontosan nem emlékszünk, hogy legutóbb
mikor is találkoztunk valakivel, vagy amikor
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egy előadás-sorozat legelső óráján
elhangzottakat pontosan nem tudjuk felidézni
(Baddeley: 268).

9.1. A felejtési görbe

9.1.1. Az Ebbinghaus-féle eljárás

Hermann Ebbinghaus volt, aki elsőkét
tárta fel szisztematikusan azt a jelenséget,
amit felejtési görbének neveztek el. A
kísérletet saját magán végezte: 13 szótagból
álló listákat tanult meg. Ezeket a listákat addig
ismételgette, míg egymás után kétszer
hibátlanul el nem tudta mondani. Tudását
különböző hosszúságú késleltetési idő után
ellenőrizte. A késleltetési időtől függetlenül
(ami 20 perctől 31 napig terjedt) minden
egyes alkalommal az első felidézési
teljesítménye pontatlan volt. Ez arra utalt,
hogy bizonyos fokú felejtés történt.
Ebbinghaus a felejtés mértékét az alapján
tudta megítélni hogy, mennyi időbe telt, amíg
a listát újból úgy meg tudta tanulni, hogy azt
eredeti színvonalon felidézhesse. Minél
nagyobb fokú volt a felejtés, annál több
alkalomra volt szükség a lista újratanulásához.
Ebbinghaus ily módon az emlékezeti
megtartást megtakarításos módszerrel mérte.
A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a
felejtés üteme kezdetben gyorsabb, majd
pedig lelassul. (Baddeley: 270).

9.1.2. Arcok és nevek

Bahrick (1975) arra volt kíváncsi, hogy
az emberek mennyire emlékeznek
középiskolai osztálytársaik nevére és
fényképére. Az emlékezet vizsgálata során a
felismerési feladatokban a kísérleti személyek
jobban teljesítettek, mint amikor fel kellett
idézni a hajdani osztálytárs nevét, vagy amikor

36

Gerontoedukáció

egy fénykép alapján meg kellett mondani az
illető nevét. (A felismerési tesztekben 25 év
távlatából is csak nagyon kis mértékben
mutatkozott felejtés.) (Baddeley: 271). Az
eredmények azt mutatták, hogy a felejtés
lineáris, viszont akkor kezd nagyobb
méreteket ölteni, amikor az emberek 50 év
távlatából idézik fel osztálytársaikat.
Bahrick főiskolai tanárok esetében is
megvizsgálta, hogy mennyire emlékeznek
olyan hallgatóik nevére és arcára, akik a
megelőző 11 nap és 8 év közötti időszakban
részt vettek valamelyik kurzusukon. A tanárok
emlékezeti teljesítménye alacsonyabb volt,
mint az előző vizsgálatban, amely hajdani
osztálytársakkal kapcsolatos emlékezetet
kutatta. A nevekre jobban emlékeztek a
tanárok, mint az arcokra. Érdekes
eredménynek látszik, hogy a tanároknak
diákjaik nevével és arcával kapcsolatos
emlékezetét nem befolyásolta a tanárok
életkora. A 60 év fölöttiek emlékezeti
teljesítménye nem volt rosszabb a náluk
fiatalabb tanárokénál (Baddeley: 272). Ebből
Bahrick arra következtetett, hogy a felejtés
nem pusztán a személyek életkorából adódik.

9.1.3. Idegen nyelvek

Bahrick (1984) arra is kíváncsi volt,
hogy egy idegen nyelvet hosszú időn keresztül,
akár 50 éven át, hogyan lehet az
emlékezetben megtartani, még akkor is, ha
nem használjuk. Kiderült, hogy a kezdeti
időszakban, az első 1–2 évben gyors a felejtés,
ez később nagyon lelassul, viszont a nyelv
megtanulása óta eltelt 40. és 50. év között a
felejtés újból felgyorsul. Az, hogy két év
elteltével az idegen nyelvtudást illetően alig
történik felejtés arra utal, hogy az
idegennyelv-tudás valamiféle igen „tartós
tárban” kerül megőrzésre (Baddeley: 273).
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A folyamatos motoros készségek
terén, mint amilyen az autóvezetés vagy a
kerékpározás nagyon ritka a felejtés. Ezekben
a készségekben egyfajta folyamatos
visszacsatolási körben zajlik a személy
aktivitása (Baddeley: 274).
A „diszkrét motoros készségek”, mint
amilyen például a gépelés nem tarthatók meg
olyan jól, mint a „folyamatos motoros
készségek”. A gépelés esetén egy egyedi
ingerre egy specifikus választ kell adni
(Baddeley: 275).

9.1.5. Önéletrajzi események

Marigold Linton (1975) vizsgálta a
mindennapi élet eseményeinek az
emlékezetben való megtartását. Öt éven
keresztül mindennap két olyan eseményt írt le
magának, ami vele megtörtént. Ezekből a
lejegyzésekből tetszőleges módon kiválasztott
néhány eseményt; elolvasta rövid leírásukat és
megpróbált visszaemlékezni rájuk, hogy ezek
az események mikor is történtek. Feljegyezte
magának azt, ha egy eseményre egyáltalán
nem emlékezett. Ezt az elfelejtett eseményt
kihagyta a mintából. Linton esetében
lineárisnak bizonyult a felejtés, vagyis minden
évben 5%-kal többet felejtett el (Baddeley:
276).
Amint már a korábban leírtakban is
láthattuk, vannak olyan készségek és dolgok,
amelyeket nem felejtünk el, másokat pedig
könnyen elfelejtünk. Így például, kezdetben az
idegen nyelvet gyorsan felejtjük, de ezt
követően hosszú távon jól megtartjuk. Ezzel
ellentétben, elég gyorsan elfelejtjük például az
újraélesztéshez szükséges készségeket, ha
rendszeresen nem gyakoroljuk őket.

9.2. Miért felejtünk?
9.1.4. Komplex készségek
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Lehetséges magyarázatok, melyeket
Ebbinghaus néhány filozófustól idézett:
Az interferenciaelmélet azt feltételezi,
hogy „a korábbi képzeteket egyre
jobban elnyomják és eltakarják a
későbbiek”.
A nyomelhalványulás azt feltételezi, hogy
az emléknyomokat az idő elkoptatja
(278).
További
feltételezések
értelmében nem maga az eltelt idő
okozza a felejtést, hanem a
szervezetben az eltelt idő folyamán
végbemenő idegrendszeri történések
(279).
A fragmentációs elképzelés, vagy az
emléknyomok
többkomponensű
elmélete szerint a felejtés során az
anyag „darabokra hullik és az egyes
elemek elvesznek, mintsem hogy egy
általános elhalványulás menne végbe”
(Baddeley: 278).
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Ebből arra következtettek, hogy nem
önmagában az alvás a lényeges, hanem az
alváskor fellépő neurokémiai aktivitások napi
ingadozásai. Némely neurokémiai anyagok,
mint amilyen a növekedési hormon, inkább
éjszaka választódnak ki, mint nappal.
Coleman vizsgálati eredménye alapján
az alvás akkor fog a legkisebb mértékben
felejtést eredményezni, ha az alvás a tanulást
közvetlenül követi. A kutatónő szerint ez
annak köszönhető, hogy az alvás az
emléknyomok kezdeti megszilárdulását segíti
inkább, minthogy az interferencia
megakadályozásában vállalna szerepet.
(Baddeley: 280)

9.2.1. Alvás és felejtés

Az agy alvás alatt is folytat mentális
tevékenységeket, amelyek közül a
legnyilvánvalóbb az álmodás. Az álmodás
folyamatával párhuzamosan gyors
szemmozgások érzékelhetők. Francis Crick,
Nobel-díjas molekuláris biológus szerint
álmodás folyamán az emléknyomok
megszilárdulnak.

Jenkins és Dallenbach 1924-ben olyan
kísérletet végeztek, amelyben két diáknak 10–
10 értelmetlen szótagokat tartalmazó listákat
kellett úgy megtanulniuk, hogy hibátlanul fel is
tudják őket mondani. A tanulás után 1, 2, 4 és
8 órával a listákat fel kellett idézniük. A
tanulás és felidézés közötti időszakot vagy
ébren, vagy alvással töltötték. Az alvással
töltött időszak után a felejtés kisebb mértékű
volt, mint amikor egy vagy több órás ébrenlét
után következett a felidézés. Ez az eredmény
alátámasztotta az „interferencia-hipotézis”-t,
amely szerint az alvás minimálisra csökkenti a
közbeiktatott aktivitást, és ezért a felejtés
kisebb lesz. Ezekben a kísérletekben az alvás
éjszaka történt.

Empson és Clarke (1970) vizsgálatában
a személyeknek lefekvés előtt verbális anyagot
kellett megtanulniuk. Az alvás során mindig
felébresztették a személyeket, amikor az
álomra jellemző gyors szemmozgásokat
érzékelték náluk. A vizsgálati eredmények azt
mutatták, hogy a tanult szöveg emlékezeti
megtartása bizonyos fokig romlik, ha a
személyeket megfosztják a gyors
szemmozgásos (REM = Rapid Eye Movement)
alvás lehetőségétől. Ebből arra
következtettek, hogy a gyors szemmozgásos
alvási szakasznak szerepe lehet az
emléknyomok megszilárdulásában. Dement
(1960) nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy
esetleg a REM nélküli alvás okozta stressz idézi
elő a rosszabb emlékezeti teljesítményt
(Baddeley: 281).

Hockey, Davies és Gray (1972) által
végzett kísérletben a tanulás és felidézés
közötti alvásra nappal került sor. Ez
alkalommal nem tudták kimutatni, hogy a
nappali alvás csökkentette a felejtés mértékét.

Stones (1974) kutatásai rámutattak
arra, hogy a tanultak felidézésében nyújtott
teljesítmény az ébredés időpontjától is függ.
Például, jobban fel tudták idézni a tanultakat
azok, akiket a REM fázisából ébresztettek fel,
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mint akiket mély alvásból. Viszont ez is csak
értelmes anyag tanulásakor érvényes: mert
amíg a REM-fázis az értelmes anyag
megtartását erősíti, az értelmetlen szöveg
megtartását nem.

9.3. Az interferencia szerepe

McGeoch és McDonald (1931)
kísérletében a személyeknek egy
melléknevekből álló listát kellett
megtanulniuk. A következő 10 percben a
kísérleti alanyok vagy pihentek, vagy a
melléknév-listához hasonló anyagot tanultak
meg. A felejtés annál nagyobb volt, minél
jobban hasonlított a közbeiktatott anyag az
eredeti listához. Az emlékezeti feladatokban
akkor nyújtották a legrosszabb teljesítményt,
amikor az eredeti melléknevek szinonimáit
kellett megtanulniuk a személyeknek
(Baddeley: 282).
A vizsgálat eredményei jól példázták
azt, hogy minél jobban hasonlít az interferáló
és az eredeti anyag, annál nagyobb az
interferencia (Baddeley: 283).
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a következők szerepeltek: „érintkeztek”,
„meglökték egymást”, „egymásba szaladtak”
és „egymásba csapódtak”. Ezek a kifejezések
befolyásolták azt, ahogyan a személyek az
autók sebességét megbecsülték. A sebességet
akkor értékelték a legnagyobbnak, amikor az
„egymásnak csapódtak” kifejezés hangzott el.
Ezzel ellentétben, a sebességet akkor vélték a
legkisebbnek, amikor az „érintkeztek” szót
hallották (Baddeley: 285).
Loftus azt következtette, hogy a
későbbi információk az emléknyomokat
nemcsak elhomályosítják, hanem eltorzítják
azokat (Baddeley: 286).

9.3.2. Proaktív interferencia

Ez arra a helyzetre utal, amikor a
korábbi tanulás megzavarja az utána
következőt (Baddeley: 287).

10. A figyelem

10.1. A figyelem fogalma és meghatározása
9.3.1. Retroaktív interferencia

Ez a kifejezés arra vonatkozik, hogy a
későbbi tanulásnak zavaró hatása van a
korábbi anyag felidézésére (Baddeley: 284).
Loftus (1977) egyik vizsgálatában a
kísérleti személyek egy autóbalesetről szóló
filmet néztek meg. Ezt követően a
személyeknek a látott balesettel kapcsolatos
kérdéseket tettek fel. Rákérdeztek arra is,
hogy milyen gyorsan haladtak az autók,
amikor összeütköztek. Mindenkinek ugyanazt
a kérdést tették fel, azzal a kivétellel, hogy az
„összeütköztek” szót más-más szavakkal
helyettesítették a különböző kísérleti alanyok
esetén. Így például az „összeütköztek” helyett

A munkamemóriát három
komponensre is lehet osztani. Így a
munkamemóriának van két periférikus
alrendszere: a fonológiai hurok és a térivizuális vázlattömb. Ezt a két alrendszert egy
harmadik rendszer tart ellenőrzése alatt, mely
nem más, mint a központi végrehajtó
rendszer. Bizonyos értelemben a központi
végrehajtó úgy működik, mint egy figyelmi
rendszer (Baddeley: 142).
A figyelem fogalma történeti fejlődése
során sokat változott.
Moray (1969) kiemelte, hogy a
pszichológusok és filozófusok a figyelmet
gyakran rokon értelműnek tekintették az
összpontosítással, és szerintük a figyelem
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sokszor arra a képességünkre utal, hogy a
bejövő ingerületek egy részét további
feldolgozás céljából szelektáljuk.
William James is a figyelmet a
feldolgozás szelektivitására vonatkoztatja,
mint ahogy ezt mások is gyakran tették. Az ő
megfogalmazásában (1890) a figyelem az
elmének, illetve bizonyos tárgynak vagy
gondolatsornak birtokba vételét jelenti.
Ugyanakkor, a figyelem azt is jelenti, hogy
valamilyen dolgoktól azért vonulunk vissza,
hogy másokkal hatékonyan tudjunk
foglalkozni. A figyelem lényege a tudat
„fókuszálása”, összpontosítása.
Tehát, a figyelem jelentését
leggyakrabban a szelektív feldolgozáshoz,
valamint az összpontosításhoz vagy mentális
erőfeszítéshez kapcsolták.

10.2. Mire szoktunk figyelni?

Olyan információforrásokra szoktunk
figyelni, melyek az adott pillanatban
szándékaink és cselekedeteink kontextusában
számunkra relevánsak. Ezen kívül léteznek
olyan ingerek is, amelyek saját magukra hívják
fel a figyelmet (Eyseneck és Keane: 107).
Eysenck (1972) és VonRestorff (1933) szerint
azokra az ingerekre tudunk általában nagyon
jól visszaemlékezni, amelyek újszerűek,
meglepőek vagy összeegyeztethetetlenek.
Feltételezések szerint az ilyen ingereket teljes
mértékben és alaposan feldolgozzuk.

10.3. A figyelem fajtái

A figyelem lehet fókuszált vagy
megosztott.
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A fókuszált figyelem vizsgálata során a
kísérleti személyeknek egy időben két vagy
több ingert mutatnak be, és csak az egyik
ingerre (a követett ingerre) kell reagálniuk, a
másikat (a nem követett ingert) figyelmen
kívül kell hagyniuk. Az ilyen vizsgálatok azt
igyekeznek feltárni, hogy az emberek több
inger közül milyen hatékonysággal képesek
bizonyos bemeneteket kiválasztani,
szelektálni. Ezen kívül a kiválasztás folyamatát
és a figyelmen kívül hagyott ingerek sorsát is
részletesen megvizsgálják (Eyseneck és Keane:
108).
A fókuszált figyelemmel kapcsolatosan
a kutatókat az foglalkoztatta, hogy (a) miként
működik a hallás utáni figyelem szelektivitása
és (b) mi történik a „nem követett” ingerrel.
Volt olyan nézet, amely szerint a feldolgozás
korai szakaszában megkülönböztetjük a
követett ingert a figyelmen kívül hagyott
ingertől. Ezen megkülönböztetésnek
köszönhetően a nem követett ingert nagyon
minimális mértékben dolgozzuk fel. Egy másik
nézet szerint mindkét ingert, a követett és a
nem követett ingert is alaposan feldolgozzuk,
de az ingerre adott válaszunkat csak a követett
inger befolyásolja. Szakértők szerint a két
nézet, vagy felfogás közül egyik sem helytálló,
mert a nem követett információ is részesül
valamilyen feldolgozásban. Ennek a
feldolgozásnak a mennyisége azonban attól
függ, hogy a követett és nem követett
ingereket milyen könnyen tudjuk elkülöníteni
egymástól.
A fókuszált figyelmet tekintve a
kutatók hasonló eredményeket kaptak a
vizuális figyelem terén is. Ezt a fajta figyelmet
a kutatók egy változtatható sugarú reflektorsugárhoz hasonlították, amikor is a figyelmi
sugáron belül eső ingerek kerülnek a figyelem
középpontjába. Ezzel ellentétben, viszonylag
kevés feldolgozásban részesülnek a figyelmi
sugáron kívül eső ingerek (Eyseneck és Keane:
140).

10.3.1. A fókuszált figyelem
10.3.2. A megosztott figyelem
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A megosztott figyelem
tanulmányozásakor szintén két vagy több
ingert mutatnak be egyidejűleg, viszont az
utasítások szerint a kísérleti személyeknek
minden ingerre figyelni és válaszolni kell. Ezek
a fajta vizsgálatok hasznos információkkal
szolgálnak a figyelmi mechanizmusokról és
kapacitásukról, illetve az egyén
információfeldolgozási korlátairól (Eyseneck és
Keane: 108).
A megosztott figyelmi vizsgálatokban
a kísérlet személyeknek az utasítás
értelmében az egy időben kapott feladatokat
a lehető legjobban el kell végezniük. Kutatók
szerint két vagy több feladat sikeres
elvégzéséhez akkor a legkedvezőbbek a
feltételek, ha a feladatok különböznek
egymástól, elvégzésük viszonylag könnyű és
jól begyakorolt feladatok, azaz sok gyakorlásra
volt lehetőség (Eyseneck és Keane: 140).

10.4. Az éberség

Broadbent (1958) olyan helyzeteket
vizsgált, amelyekben a kitartó figyelem igen
fontos szerephez jut. Ilyen helyzetek például a
futószalagok minőség-ellenőrzése vagy a
radarernyő figyelése. Az ilyen fajta vizsgálatok
az éberséget (latinosan vigilanciát) kutatják.
Parasuraman (1979) szerint vannak
olyan éberségi feladatok, amelyeknél idő
múlásával a teljesítmény viszonylag állandó
marad. Más éberségi feladatoknál, viszont a
teljesítmény hanyatlik. Azoknál a fajta
feladatoknál, ahol a teljesítmény csökken,
valamilyen rövid távú információtárolásra is
szükség van. Ilyen feladat például az, amikor
észre kell venni, ha három páratlan szám
követi egymást egy számsorozatban. Ezzel
ellentétben, a teljesítmény idő múlásával
viszonylag állandó marad az olyan
feladatoknál, amikor az elemeket
önmagukban kell megítélni. Egy ilyen feladat,
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amikor a futószalagon egy hibás palack
felbukkanását kell észrevenni.
A vizsgálati adatok arra mutatnak rá,
hogy az éberségi feladatokban a rövid távú
emlékezeti tárolás valamilyen szerephez jut
(Baddeley: 143).

11. A kommunikáció

11.1. A nyelv és a kommunikáció
meghatározása

A kommunikáció az életkortól
függetlenül minden ember életében központi
helyet foglal el.
Először is nézzük meg, hogy mi is a
nyelv. Austin (1962) és Wittgenstein (1953)
szerint a nyelv egy cselekvésforma, amelyben
a szavak a saját szó szerinti jelentésükön túl
jelentéseket hordoznak. Megemlíteném, hogy
ez a nyelvdefiníció kizárólag pragmatikai
aspektusú és nem a nyelv általános definíciója.
Másodszor pedig nézzük meg azt a
Blumer-nél (1969) és Mead-nél (1934)
olvasható elképzelést, amely szerint azok a
cselekvések és jelentések örökletesen
társadalmiak, és másokkal való interakcióink
során jönnek létre.
Harmadszor pedig idézzük fel azt a
Berger és Luckmann-nál (1966) és Schultz-nál
(1970) is megtalálható elgondolást, amely
értelmében ezek a társadalmilag megalkotott
jelentések képezik a mi valóságunkat. Ezek az
elképzelések nyomon követhetők Cronen,
Pearce és Harris (1982) kommunikáció
meghatározásában. A kommunikáció az a
folyamat, amely által az emberek együtt
megalkotják, fenntartják és megváltoztatják
úgy a társadalmi rendet, a személyes
kapcsolatokat, mint az egyéni identitásokat.
Minden életkorú ember számára a
kommunikáció fontos az életminőség
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szempontjából (Hummert és Nussbaum: xii).
Sok időskorú számára a kommunikáció egyre
inkább elsődleges ellenőrzési eszközzé/móddá
válhat, és ezért a kommunikáció lehet az
egyedüli út a sikeres öregedéshez. Különböző
kutatásokat végeztek, amelyek alapján
elismerték, hogy a kommunikáció fontos
szerepet tölt be a sikeres öregedésben. Ezen
kívül pedig különböző nemzetközi
konferenciákat is szerveztek, amelyeknek a
témája a kommunikáció, az öregedés és az
egészség kapcsolata volt (Hummert és
Nussbaum: xiv).

11.2. Az idősek és a kommunikáció

A 60 év fölöttiek populációját feltűnően
különböző mentális és fizikai állapotok
jellemzik. A fiatalabb generációkhoz
viszonyítva, az idősek populációja a leginkább
heterogén. Többek között, az időseknek ez a
szembetűnő különbözősége az oka annak,
hogy az életkori hatásokat vizsgáló kutatások
kirívóan különböző eredményeket
produkáltak.
Általánosságban a kommunikációs
készségekre ható életkori hatások
kismértékűek és ilyen jellegű hatások nem is
mindig mutathatók ki közvetlenül a
vizsgálatokban. Az idősek kommunikációját
kutató vizsgálati feladatokban elért
eredményeket pedig a vizsgálati alanyok
intelligenciája, iskolázottsága, élettörténete,
motivációja, mentális és érzékszervi állapota,
illetve lelki- és életereje is befolyásolják. Kevés
kutatónak sikerült az előbb említett összes
változót meggyőzően figyelembe venni,
leellenőrizni. Viszont, elegendő kutatást és
vizsgálatösszehasonlítást végeztek ahhoz,
hogy a következő tényt megállapíthassák: a
kommunikációs készségekéletkorral
hanyatlanak. (Bayles és Kaszniak: 152)
Ez azért van így, mert a kommunikációs
készségek függnek úgy a memóriától, az új
információk feldolgozásának a képességétől, a

2011/2.
1. évfolyam 3. szám

következtetés képességétől, mint az
érzékszervek megfelelő működésétől.
Az életkori hatások akkor a
legnyilvánvalóbbak, amikor a megértendő
információ új, bonyolult és a magába foglalt
üzenet burkoltan van jelen, továbbá amikor az
információ feldolgozására szánt idő rövid.
Hallási és látási problémákkal küzdő
személyeknél a kommunikációs képességek
romlása még inkább megfigyelhető.
A kommunikációs készséget befolyásoló
alapfolyamatok például a beszédmegértés,
beszédfeldolgozás és beszédprodukció,
amelyek közül a beszédprodukció folyamatát a
legnehezebb értékelni, felbecsülni. Ahhoz,
hogy a kutató valaki beszédprodukciójából
következtetéseket tudjon levonni a
kommunikációs készségeit illetően, akkor
bizony nem úszhatja meg a spekulációt. Azaz,
ilyen esetekben a kutató nem tudhatja, hogy
az adatközlő épp azért nem használt bizonyos
nyelvi elemeket (legyenek azok bizonyos
szóalakok vagy mondatszerkezetek), mert
nem volt képes rá, vagy csak azért, mert nem
volt kedve hozzá. Azonban, elegendő vizsgálati
adat halmozódott fel, amelyek azt sugallják,
hogy életkorral hanyatlanak a nyelvi
információk megfogalmazását, átadását
lehetővé tevő készségek.
Nem szükségszerűen a mentális szókincs
vagy szókészlet az, amely károsodik, hanem
inkább az agyműködés sebessége hanyatlik és
az a képesség romlik, amely segítségével az
információt bizonyos memóriatárakból vissza
tudjuk keresni.
Tehát a lassúság nemcsak a motoros
(mozgásos) készségekben jelentkezik, hanem a
gondolkodásban is. A reakcióidő
megnövekedése a legkövetkezetesebben
kimutatható eredmény az időskori
vizsgálatokban. Schaie (1980) szerint a
reakcióidő összetevői: a szenzoros (érzékekre
vonatkozó) információk közvetítéséhez
szükséges idő, motoros végrehajtás, és
döntéshozatal. Botwinick (1978) szerint pedig
a reakcióidő 80%-át a döntéshozatalhoz
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szükséges idő teszi ki (Bayles és Kaszniak:
153).

kutatások eredményeit tükrözik, amelyek
szerint:

11.3. Kommunikáció a kultúrák és életkorok
tükrében

Az idősek zsörtölődőek,
egészségtelenek, nem vonzóak,
boldogtalanok, szánalmasok, gyengék,
egocentrikusak, tehetetlenek, rámenősek,
törékenyek és sebezhetőek.

Egyre több lehetőség nyílik arra, hogy
idegen kultúrájú emberekkel találkozzunk,
éppen ezért fontos az is, hogy megértsük a
különböző kultúrák és a kommunikáció közötti
kapcsolatot. A különböző kultúrák
befolyásolják a generációk közötti
kapcsolatokat és a kommunikációt is (Noels és
társai: 249). Így például, míg az Ausztrál idősek
olyan pozitívan értékelték a generációk közti
kapcsolatokat, mint a generáción belülieket, a
Hong Kong-i kínai idősek bizonyos tekintetben
negatívabb módon ítélték meg a saját
korabeliekkel folytatott interakcióikat (Noels
és társai: 268).

11.4. Generációk közötti kommunikáció

11.4.1. Sztereotípiák és a sztereotípiák
szerepe a kommunikációban

Howard, Giles és Ryan (1995) szerint,
amikor az emberek egy másik társadalmi
csoporthoz tartozó egyénekkel találkoznak,
akkor hajlamosak arra, hogy a társadalmi
csoport tagjaiként kezeljék őket és nem egyedi
személyekként. Hummert (1994)
megfogalmazásában az embereknek ilyenkor
arra is nagyon hajlanak, hogy az adott
társadalmi csoportra vonatkozó sztereotípiák
befolyásolják viselkedésüket,
kommunikációjukat. Nagyon gyakran a rajtunk
kívül álló társadalmi csoportra vonatkozó
sztereotípiák kevésbé pozitívak, mint a saját
társadalmi csoportunk tagjaira vonatkozóak. A
fiataloknak is az idősekkel kapcsolatos
sztereotípiáik is eléggé negatívak. Ezek

Ezen és hasonló sztereotípiák
befolyásolhatják az idősek és fiatalok közötti
kapcsolatokat, attitűdöket
(magatartásformákat) és természetesen a
kommunikációjukat. Így például,
megtörténhet, hogy az időseket nemcsak a
szociális társalgásokból zárnak ki, hanem a
funkcionális interakciókból is (pl. a bolti eladó
nem az idős vásárlóval beszélget, aki magának
ruhát vesz, hanem annak gyerekével vagy
fiatalabb kísérőjével). Viszont az is megesik,
hogy az idősek nem állnak szóba a
megbízhatatlannak vagy tolakodónak tűnő
fiatalabbakkal. Eredmények igazolták, hogy
úgy fiatal, mint idős felnőttek kölcsönösen
hajlamosak negatív előérzetekkel viseltetni
egymással folytatott társalgásaik során
(Maddox: 200).
Amint láttuk, az időseknek sok
sztereotípiát kell elszenvedniük. Noha az
időseknek csak egy kis százalékát érinti a
mentális állapotváltozás, sokan mégis úgy
gondolják, hogy az időskorral együtt jár a
kóros szenilis állapot. Az egyik képesség,
amely nem része az „időskorral járó
hanyatlás” sztereotípiáinak az nem más, mint
az idősek kommunikációs képessége.
Különböző kutatásokban nyert adatok viszont
bebizonyították, hogy a kommunikációban
fontos szerepet játszó bizonyos folyamatok a
kor előrehaladtával hanyatlanak. Ezek a
hanyatlások azonban kismértékűek és
gyakoribbak az idős időskorúaknál (a nagyon
időseknél) vagy a beteg időskorúak esetén
(Bayles és Kaszniak: 134).

11.4.2. Az „idősbeszéd” vagy „leereszkedő
beszéd”
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A „Kommunikációs Alkalmazkodás
Elmélet” (CAT/Communication
Accommodation Theory) szerint egy másik
csoport tagjával fennálló kommunikációs
viselkedésünk tükrözi azt a sztereotípiát,
amely azzal a csoporttal kapcsolatos.
Összhangban az idős kor negatív
sztereotípiájával, vizsgálatok arra utalnak,
hogy a fiatalok „túlzóan kommunikálhatnak”
(may „overcommunicate”). Más szóval, a
fiatalok túlzásokba eshetnek azon
igyekezetükben, hogy az időseknek szánt
üzenetük (a) világos és (b) egyszerű legyen, a
hozzájuk intézett beszédük pedig (c)
hangosabb, (d) lassúbb tempójú, (e) túlzott
intonációjú (természetellenes hanglejtéssel;
ezek az úgynevezett paralingvisztikai
alkalmazkodások, amelynek egyszerű a
nyelvtana (egyszerű és rövid mondatokat
tartalmaz), egyszerű a szókincse, kicsinyítő
képzőket és ismétléseket is tartalmaz (Giles és
Coupland, 1991 in Noels és társai: 251). Ezen
kívül, a leereszkedő beszédet korlátozott
kommunikációs témák és olyan próbálkozások
is jellemezhetik, amelyek az időseket
megfosztják a társalgás irányításától (Ryan és
társai, 1995; Hummert és Ryan, 1996 in
Hummert és Nussbaum: 180).
Ryan, Hummert és Boich, (1995)
szerint az ilyen kommunikációs stílust
lealacsonyodó vagy leereszkedő stílusnak is
felfoghatják az idősek (Noels és társai: 250),
különösen azok, akik társadalmilag és kognitív
szempontból (mentálisan) aktív életmódot
folytatnak (Noels és társai: 251).
Ryan és társai szerint (1986) az idős
korral társított negatív sztereotípiák helyett az
adott idős emberek kommunikációs
kompetenciáját kellene figyelembe venni,
hogy a kínos kommunikációs helyzeteket
elkerülhessük. A sztereotípiákhoz és nem az
idős személyekhez való alkalmazkodást túlzott
alkalmazkodásnak nevezték el.
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Kemper és Harden (1999) azt
vizsgálták, hogy az idősek hogyan viszonyulnak
a különböző „idősbeszéd” fajtákhoz. Az első
vizsgálatban az idősekhez kétféleképpen
beszéltek, azaz kétféle „idősbeszéd”-et
használtak. Az egyik fajta idősbeszédet
egyszerű mondatszerkezetek jellemezték, a
másikat pedig bő, részletes szókincs tarkította.
A második és harmadik vizsgálatokban újabb
kétféle „idősbeszédet” intéztek az idősekhez.
Az egyik „idősbeszéd” egyszerű
mondatszerkezeteket tartalmazott, a másik
pedig túlzott prozódiai jegyeket (így például
bizonyos nyelvi elemek túlzott hangsúlyozását
és normális beszédben szokatlan
hanglejtéseket alkalmaztak). Kiderült, hogy az
egyszerű mondatszerkezetek, illetve a
kevesebb alárendelt és beágyazott összetett
mondatok használata, valamint a bő, részletes
szókincset tartalmazó mondatok alkalmazása
segíti az idősek beszédmegértését és ezek a
kommunikációs feladatokban elért
teljesítményeikre is pozitív hatással vannak.
Ezzel ellentétben nagyon lerövidített
mondatszerkezetek, a beszédtempó lassulása
és a túlzott hanglejtés (magas beszédhangok
használata) nem segítik az idősek
beszédmegértését és a kommunikációs
teljesítményét. Az idősek különben több
kommunikációs problémára panaszkodtak,
amikor ezek az utóbb említett negatív
beszédjegyek jellemezték a velük társalgók
beszédét. Ezekből a vizsgálatokból nyert
eredmények is alátámasztják azt a feltevést,
amely szerint létezik olyan fajta „idősbeszéd”,
amely hasznosnak, előnyösnek bizonyul az
idősek számára, anélkül, hogy ez a beszéd
„leereszkedőnek” vagy sértőnek hangzana
(Kemper és Harden: 656).

11.4.3. Felnőtt gyerek és idős szülő közötti
kommunikáció

Egy idősödő családban az egyik
legfontosabb kapcsolat az idősödő szülő és
felnőtt gyerek között jön létre és ugyanakkor a
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kettőjük közötti kommunikáció különösen
kritikussá válik. Mancini (1989) szerint a
legtartósabb kötelék valószínűleg a szülő és a
gyerek között található. Mancini és Blieszner
(1989) még azt is hozzáteszik, hogy más
kapcsolatok nem tartanak olyan hosszú ideig,
és máshol nem létezik olyan mértékű
kölcsönös befolyás, mint a szülő és gyerek
közötti kapcsolatokban. Az élet folyamán a
szülő és gyerek közötti kapcsolat sok
változáson megy keresztül, ahogy a kapcsolat
tagjai változtatják helyüket a függőség (szoros
kapcsolat), függetlenség és egymásrautaltság
állapotaiban. Az idősek egyre gyakrabban
kerülnek olyan helyzetbe, amikor másokra, a
gyerekeikre vannak utalva (Cicirelli, 1992)
(Hummert és Nussbaum: 177).
Gerontológiai kutatások fel szokták
tárni, hogy a szülők és felnőtt gyerekeik
milyen gyakran szoktak társalogni, de a
közöttük elhangzott üzeneteket nemigen
szokták részletezni. A család
kommunikációjáról szóló irodalmakban
elhanyagolták a felnőtt gyerek és idős szülő
közötti kapcsolat vizsgálatát. Weigel és Weigel
(1993) 71 gazdálkodó (amerikai farmer)
családot vizsgáltak meg. A családok
összetétele a következő volt: idős szülők, az ő
fiuk és menyük. A vizsgálat folyamán az idős
szülők sokkal kedvezőbben értékelték a
családtagok közötti kommunikációt, és sokkal
jobban meg voltak elégedve a
kommunikációval, mint a fiaik és menyeik. A
felnőtt fiúk és feleségeik a többgenerációs
családon belül több kommunikációs
problémát észleltek, és kevésbé voltak
megelégedve a kommunikációval. Tehát a
fiatal felnőttek kevésbé fogták fel pozitívan a
generációk közti kommunikációt, mint szüleik.
Az általuk megnevezett (kommunikációs)
problémák között szerepeltek: a befolyásolási
kísérletek, a konfliktusok és negatív kritikák
(Hummert és Nussbaum: 179). Ehhez a
vizsgálathoz hasonlóan más vizsgálati
eredmény sem sugallta azt, hogy a generációk
közti kommunikáció különösebben
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problematikus lenne az idősek számára
(Noels: 268).
Egy másik vizsgálatban Chen és King
(2002) azt kutatták, hogy az emberek
életkorokkal kapcsolatos sztereotípiái
mennyire befolyásolják kommunikációs
elégedettségüket, amikor korcsoportokon
belüli illetve a korcsoportokon kívüli
egyénekkel kommunikálnak. A felmérésben
118 fiatal és 102 idős vett részt, akik elsőként
azt a feladatot kapták, hogy jellemezzenek egy
„tipikus húsz éves nőt” és egy „tipikus hetven
éves hölgyet”. A vizsgálati alanyoknak második
feladatként el kellett képzelniük, hogy
társalgást folytatnak az általuk tipikusnak
mondott és elképzelt személlyel. Harmadik
feladatként egy kérdőívet kellett kitölteniük,
amely azt szándékozott felmérni, hogy az
adatközlők mennyire elégedettek a saját
korcsoportjukon belüli és ezen a korcsoporton
kívüli személyekkel folytatott
kommunikációjukkal. Azok, akik az ellentétes
korcsoportot pozitív sztereotípiákkal illették, a
generációk közötti kommunikációval is jobban
meg voltak elégedve, mint azok, akiknek
semleges vagy negatív sztereotípiáik voltak a
másik korcsoportról. Attól függetlenül, hogy az
idősek melyik korcsoporttal társalogtak, a
kommunikációs elégedetlenségük kisebb
mértékben volt jelen, mint a fiataloknál (Chen
és King: 562).

12. Az öregkor nyelvi jellemzői I.: A
beszédmegértés

12.1. A beszédmegértést befolyásoló
tényezők

Egészséges időseknél a
beszédmegértést a hanyatló működés és
kompenzációs folyamatok közötti egyensúly
tükrözi. A normális időskorhoz
halláskárosodás, az auditív munkamemória
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csökkenése és a kognitív működés bizonyos
fokú lassulása társul.
Időskorban a munkamemória
hanyatlása befolyásolja a nyelvi megértést
(Maddox: 538). Különben, általánosságban a
nyelvi deficitek okozója lehet a
munkamemóriában bekövetkezett
korlátozások (Burke és Shafto: 377). Kemper
és Kemptes (1999) arról is beszámolnak, hogy
a munkamemória képességcsökkenése az
időseket a komplex szemantikai tartalom és a
komplex szintaxis használatában is
akadályozhatja (Burke és Shafto: 381). Noha a
mondatmegértés korlátozott memóriával is
megvalósulhat, a korral összefüggő
memóriakorlátozások negatívan
befolyásolhatják az időseket a megértés
folyamatában. Ez különösen akkor igaz,
amikor a beszéd komplex szintaxist
(mondatszerkezeteket) tartalmaz, illetve
amikor a beszédben fellelhető
kétértelműséget csak az utána következő
szöveg kontextusából lehet kikövetkeztetni és
megérteni.
A gyors beszédtempó is hátráltatja,
negatívan befolyásolja az idősek
beszédmegértését (Maddox: 538). Viszont
értelmes mondatok megértésekor életkor
hatások gyakran csak akkor jelentkeznek,
amikor a beszédtempó nagyon felgyorsul. A
mindennapi normális társalgásban ilyen gyors
beszédtempó azonban nem szokott
előfordulni (Burke és Shafo: 392).
Mindemellett, a felgyorsult beszédsebesség az
idősek beszédfeldolgozását (perceptual
processing) jobban kárositja, mint a fiatalokét
(Burke és Shafto: 394). A háttérzajjal kísért
beszéd szintén megnehezíti az idősek
beszédmegértését (Maddox: 538). Az idősek
panaszkodni szoktak arra, hogy nehezen
tudnak megérteni egy elhangzott szöveget, ha
azt háttérzaj követi, illetve ha többen
egyszerre beszélnek. Laboratóriumi kísérletek
alátámasztották ezeket a panaszokat, ahol
kiderült, hogy zaj hatására az idősek
beszédmegértése a fiatalokhoz képest jobban
csökken (Burke és Shafto: 388). A társalgás
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követésében fellépő nehézségek a
szófelismerésben és az auditív nyomok (cues)
használatában jelentkező perceptuális
deficitek következményei lehetnek (Burke és
Shafto: 389).
A mindennapi társalgások során
idősek számára nehezebbnek bizonyul a
beszédmegértés, mint a fiatalok esetében.
Murphy és társai szerint idős korban a
társalgás megértésének a képessége
valószínűleg inkább azért csökken, mert a
beszédészlelésben, beszéd felfogásában
következik be hanyatlás, és valószínűleg nem
azért, mert a kognitív képességek is
hanyatlásnak indulnak [Ezt és néhány
következő részt hadd idézzem szó szerint az
angolból: Age-related declines in
understanding conversation may be largely a
consequence of perceptual rather than
cognitive declines]. Murphy és munkatársai
vizsgálati eredményekből azt is leszűrték, hogy
az idősek számára a párbeszédek követése
nem azért problematikus, mert két embert
kell figyelemmel követniük és nem egyet (ami
jobban leterheli a mentális képességüket),
hanem azért, mert hallásérzékelésük romlása
következtében nehezebben tudják
azonosítani, hogy a megszólalások éppen
melyik beszélőtől hangzanak el, vagyis térben
melyik irányból, milyen távolról érkeznek. Úgy
is mondhatnánk, hogy a két beszélőtől érkező
megszólalást az időseknek nehezebb
elkülöníteni, mint a fiataloknak [These findings
suggest that dialogue poses more of a
problem for older than for younger adults, not
because of the additional cognitive
requirements of having to follow 2 talkers
rather than 1, but because older adults are not
as good as younger adults at making use of
the auditory cues that are available for helping
listeners perceptually segregate the
contributions of 2 spatially separated talkers]
(Murphy, Daneman és Schneider: 49).

12.2. Kompenzációs képességek

46

Gerontoedukáció

A beszédfeldolgozásban fellépő
hanyatlással ellentétben a nyelvi tudás
általában jól megőrződik normális időskorban.
Az idősek a nyelvi struktúrákat, kontextusokat
hatékony módon tudják felhasználni, amelyek
segítenek a beszéd felismerésében és
előhívásában. Gyors beszédfeldolgozás során
a kontextusnak, vagy a „fentről-lefele”
irányuló információ használatának a
képessége benne rejlik a hallgatók
perceptuális (észleléssel kapcsolatos)
folyamatában. Ez a képesség lényeges ahhoz,
hogy a gyorsan elhangzó szöveget megértsük,
mert a szavakat a folyékony beszélgetés során
gyakran elnagyoltan artikulálják.
Kimutatták, hogy az egészséges idősek
különösen jól fel tudják használni a kontextust
(szövegkörnyezetet) beszédmegértés
folyamán. A beszédmegértést még gyors
beszédtempó esetén is megkönnyíti az idősek
hatékony prozódiahasználata, mint amilyen
például az intonáció és hangsúly. Ezek a
prozódiahasználatok pedig összefüggésben
állnak a mondatmegértésben lényeges
szerepet vállaló mondatszerkezetek
tudatosításával.
Nagymértékben ezeknek a
kompenzációs képességeknek,
mechanizmusoknak köszönhető az, hogy a
mindennapi beszédmegértés az idősek egyik
legjobban megőrzött kognitív képessége
marad (Maddox: 538).

12.3. Szavak jelentésének a kikövetkeztetése

A beszédmegértés sikerességéhez az is
hozzájárulhat, hogy ismeretlen szavak
jelentését mennyire vagyunk képesek
kikövetkeztetni a szövegkörnyezet
segítségével.
McGinnis és munkatársai például azt
vizsgálták, hogy az életkor mennyire
befolyásolja azt a képességet, hogy adott
szövegkörnyezetből ismeretlen szavak
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jelentését kikövetkeztessék. Az egyik
vizsgálatukban két 60 tagú csoport vett részt:
az egyik csoportban 18-33 évesek voltak a
résztvevők, a másik csoport tagjai pedig 61-96
évesek voltak. Az adatközlőknek néhány
szövegrészletből ritkán előforduló szavakat
kellett értelmezniük. A fiatalokhoz képest az
idősek a szavaknak kevesebb jelentését tudták
a szövegből kiszűrni és pontos
szóértelmezések helyett inkább
általánosításokba bocsátkoztak (a szó
jelentését illetően).
McGinnis és társai másik vizsgálatában
726 felnőtt vett részt, akik 30-97 év közöttiek
voltak. A felnőtteknek az volt a feladatuk,
hogy egy történetből szavakat kellett
értelmezniük. A szavak jelentését nem nekik
kellett kitalálniuk, hanem a megadott négy
lehetőség közül a megfelelőt kellett
választaniuk. Ez a négy lehetőség: pontos
szóértelmezés, általános szóértelmezés, a
történetnek egyfajta általános értelmezése, a
szójelentéssel össze nem függő információ a
történetből. A 75 évnél idősebbek ritkábban
adták meg a szavak pontos jelentését és
gyakrabban választották a történetnek
egyfajta általános értelmezését. Az
eredmények azt sugallják, hogy az időseknek
nagyobb nehézséget okoz az ismeretlen
szavak jelentésének szövegkörnyezetből való
kikövetkeztetése, mint a fiataloknak (McGinnis
és társai: 335).

12.4. Beszédészlelés

12.4.1. Érzelmek felismerése

Paulmann és társai németajkúak
körében azt tanulmányozták, hogy a
különböző korúak (18-50 évesek) és
különböző neműek (nők és férfiak) hogyan
képesek felismerni az érzelmeket a különböző
érzelmekkel „fűtött” beszédtípusokban. Azt
találták, hogy életkor befolyásolja a különböző
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érzelmek felismerését mások beszédében. Így
a különböző érzelmek (mint amilyen a
kellemes meglepetés, boldogság, szomorúság,
félelem, harag, ellenszenv, stb.)
felismerésének a képessége hanyatlik a kor
előrehaladtával. Nemek közötti eltérést (az
érzelmek felismerésében) a vizsgálati
eredmények nem mutattak ki (Paulmann, Pell
és Kotz: 267). A vizsgálatban sajnos időskorúak
nem vettek részt, csak fiatalok és
középkorúak. Talán érdemes lenne
megvizsgálni, hogy időskorban az érzelmek
felismerésének a képessége (csupán a
beszédhang alapján) megközelíti-e a
fiatalokét, vagy pedig tovább hanyatlik.

13. Az öregkor nyelvi jellemzői II.: A
nyelvi produkció

13.1. A nyelvi produkció meghatározása

A nyelvi produkció egy üzenet
megfogalmazásával kezdődik, és magába
foglalja a lexikai szelekció (szókiválasztás),
grammatikai kódolás (a nyelvtani elemek
azonosítása) és artikuláció lépéseit. A
produkció bármely szakaszában
előfordulhatnak hibák, amelyek a figyelem
hiányának, feldolgozási korlátozásoknak és
beszédvégrehajtás problémáinak
köszönhetőek. Az öregedés és a nyelvi
produkció vizsgálatainak száma messze
alulmaradt a beszédmegértés és a memória
vizsgálataihoz viszonyítva. Ez nagymértékben
annak tudható be, hogy a produkciós
folyamatok manipulálhatóak. A
következőkben leírt tanulmányok
beszédprodukciókra (orális produkciókra)
vonatkoznak (Maddox: 538).
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(1) A szókészlettel kapcsolatos memória
normális öregedés folyamán jó állapotban
megmarad. Azt is megállapították, hogy a
felnőttkorban a szókincs végig bővül.
(2) A szemantikus memória folyamatai (a
fogalomalkotás/gondolatalkotás,
következtetés és társítás) életkorral
hanyatlanak. Azonban ezek apró, kis
változások és drámai módon nem
károsítják a kommunikációs készséget.
(3) Előrehaladott korban a teljesítmény
csökkenhet az olyan feladatokban,
amelyekben különböző tárgyakat,
személyeket kell megnevezni és az
idősek deskriptív (leíró, elmesélő)
nyelvi
megfogalmazásából
is
hiányozhat a fiatalokat jobban jellemző
képzeletalkotás képessége.
(4) A nyelvtani ismeretek jól megőrződnek
az élet folyamán. Az idősek nyelvtan
hibái valószínűleg nem
annak
köszönhetőek, hogy a nyelvtantudás
„elvész”, hanem inkább annak, hogy az
információ
feldolgozásának
a
képessége romlik.
(5) A legáltalánosabb kommunikációs
képességet befolyásoló tényezők idős
korban a hallás és a látás romlása.
(6) Az idősek általános lelassulása
befolyásolja az alanyok teljesítményét az olyan
feladatokban,
amelyek
időkorláttal
rendelkeznek. Az időkorlátozás hiánya
szignifikánsan
javíthatja
az
idősek
teljesítményét, és ez a teljesítmény akár meg is
közelítheti a fiatalokét.
(7) A depresszió idősek körében jobban
elterjedt, mint a többi generációnál, amely
hatással lehet az idősek kognitív (mentális)
működésére és a kommunikációjára. A
depressziós idősek valószínűleg nehezen
tudnak valamire koncentrálni és ezért
valószínűleg a vizsgálatban elért eredményeik
nem következetesek (Bayles és Kaszniak: 153).
13.2.1. Artikuláció és fonológia (funkcionális
hangtan)

13.2. Az idősek beszédének jellemzői
Úgy tűnik, hogy normális öregedés
során az artikuláció és fonológia lényegesen
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nem változik. Néhány kutató az öregedéssel
összefüggésbe hozta az idősek beszédében
előforduló szünetek és tétovázások,
habozások („hezitációk”) számának a
megnövekedését. Ugyancsak gyakran
előfordul náluk a rekedtség, illetve lelassul a
beszédtempójuk, és általában mélyül a
hangjuk. Időseknél betűk felcserélése és
szegmentális hibák (betűhibák) nem
következnek be, amelyek különben a
gyerekbeszédre jellemzőek. Így például, az
idősek a szavak végéről az utolsó
mássalhangzókat nem szokták elhagyni (tehát
az angolul beszélők doll (baba) helyett nem
szoktak [da]-t mondani) és például az /r/ és
/w/ fonémákat (beszédhangokat) sem szokták
felcserélni (tehát rock helyett nem mondanak
[wak]-ot) (Maddox: 539).
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mondatszerkezeteket. Amikor a
beszédprodukciós feladatban nagyobbak az
elvárások, és a munkamemóriát inkább arra
kell fordítani, hogy választékos narratív
(elbeszélő) szöveget hozzanak létre, akkor az
efféle próbálkozások a bonyolult
mondatszerkezetek rovására mehetnek
(Maddox: 539). Tehát, az igényesen
megfogalmazott narratív szövegek létrehozása
közben valószínű, hogy az idősek inkább
egyszerű mondatszerkezeteket használnak.

13.2.3. Szemantika (szókincs)
13.2.2. Szintaxis (mondatszerkezet)

Az idősek beszédének a
szintaxisa (mondatszerkezete,
mondatfelépítése) egyszerűbb a fiatalokéhoz
képest. Habár a szavak számát tekintve a
mondatok hosszúsága állandó marad, az
idősek kevésbé használnak bonyolult
mondatszerkezeteket, mint amilyenek az
alárendelt és beágyazott mondatok. Úgy tűnik,
hogy az ilyenfajta mondatok leterhelik az
idősek munkamemóriáját (Maddox: 539).
Ezeknél jobban kedvelik a mellérendelő és
jobbra ágazó mondatszerkezeteket, mint
amilyen a következő mondat: „A lány
borzalmasan fiatal ahhoz, hogy egy céges
autót vezessen.” Ezzel szemben nehezebb egy
olyan balra ágazó mondat produkciója, mint
„A lány , aki egy céges autót vezet,
borzalmasan fiatal”. Az ilyen fajta mondatok
jobban leterhelik a munkamemóriát. (Kemper
és Kemtes: 82). Az időseknek a bonyolult
mondathasználata attól is függ, hogy milyenek
a „feladat-követelmények”. Nem túl igényes
személyközi társalgásban és egyszerű
képleíráskor meglehet, hogy az idősek
könnyedén használják a bonyolult

A kommunikációs képességvizsgálatok
nagy részét a leggyakrabban a
szókincsvizsgálatok teszik ki. Néhány kutató
szerint, mint például Lewinsky (1948), Shakow
és Goldman (1938), Thorndike és Gallup
(1944) az ember megőrzi szókincsét az életkor
előrehaladtával. Viszont olyan kutatók is
vannak, mint Owens (1953) és Fox (1947), akik
szerint korral a szókincs bővül. Fox például
szókincs vizsgálatot végzett negyvenes és
hetvenes éveikben levő felnőttekkel. Ebben a
vizsgálatban az adatközlőknek bemutattak
néhány szót és arra kérték őket, hogy
definiálják, azaz értelmezzék őket. A
válaszokat annak függvényében értékelték,
hogy a személyek a szavakat helyes vagy
kevésbé helyes szinonimákkal (rokon értelmű
szavakkal), illetve megfelelő minőségű vagy
kevésbé helytálló szómagyarázatokkal
értelmezték (Bayles és Kaszniak: 134).

Az időskorban gyakran kimutatható
szókincs megmaradásának és bővülésének
ellenére az idősek nagyon gyakran
panaszkodnak amiatt, hogy nem jutnak
eszükbe a megfelelő szavak. Spontán
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beszédben (a) a szünetek jelenléte, (b)
különböző dolgoknak, fogalmaknak, stb. a
körülírása (szószaporítás), (c) névmások
használata, amelyekről nem lehet tudni, hogy
mire is vonatkoznak. Ezek az említett
jellegzetességek valamint a kompenzációs
(helyettesítési) stratégiák mind arra utalnak,
hogy idős korban egyre nehezebb hozzáférni
és felidézni a lexikális információkat.
Kutatások általában azt igazolták, hogy az
idősek szókincsében változások nem
történnek, csak a szavak (különösen a
fonológiai alakjuk) felidézése válik nehézkessé.
Következésképpen, a „nyelvemen van”
jelenségek (amikor ismerős szavakat
ideiglenesen nem tudunk felidézni) sokkal
általánosabb az idősek, mint a fiatalok
körében (Maddox: 539).

13.2.4. Beszédpragmatika

A pragmatika különféle társalgási
készségeket foglal magába, mint amilyen (a) a
társalgás megkezdése és befejezése, (b) témák
fenntartása, (c) és egyik témából a másikba
való átváltás, (d) udvariasság, (e) sértés, (f)
egyéni- és csoportidentitás közvetítése, stb.
Kevés vizsgálatot végeztek az idősek társalgási
készségeiről. Viszont azt kimutatták, hogy
korral a társalgási készségek fejlődnek: az
idősek igen választékos narratív (elbeszélő)
szöveget képesek létrehozni, amelyek
hierarchikusan és alaposan kidolgozott
részeket (bevezetés, tárgyalás és befejezés)
tartalmaznak. Az idősek narratív történeteit a
hallgatók pozitívan értékelik, és sokszor
szívesebben hallgatják őket, valamint
emlékezetesebbek, mint amiket fiatalok
mondanak (Maddox: 539).
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13.3. Az írásprodukció

MacKay és Abrams (1998) az idősek
írásbeli produkcióját kutatta. Az általuk
végzett vizsgálatban az idősek bizonyos típusú
helyesírási hibákat (pl.: calendar helyett
calender-t írtak) gyakrabban követtek el, mint
a fiatalok. Az időseknél a helyesírási hibák
annak ellenére fordultak elő, hogy magasabb
szókinccsel és magasabb szintű végzettséggel
rendelkeztek, mint a fiatalok (Burke: 207). Míg
a szavak jelentése állítólag jól megőrződik
időskorban, a szó fonológiai és helyesírási
jegyeinek a felidézése öregedéssel hanyatlik,
vagyis ez a felidézési képesség csökken.
MacKay és Abrams például nem
szövegalkotást, hanem csak bizonyos szavak
helyesírásának a képességét vizsgálták. Ők
arra keresték a választ, hogy a kor
befolyásolja-e a helyesírás képességét. A
vizsgálatban fiatalok, idősebbek és nagyon
idősek vettek részt, akik magnóra felvett
szósorozatokat hallgattak meg és ezeket saját
tempójukban kellett leírniuk. A felmérésben
olyan szavak szerepeltek, amelyeknek a
helyesírása általában nem túl könnyű, viszont
a szavakat lassan, világosan mondták, illetve
meg is ismételték a magnófelvételeken.
Időseknél több helyesírási hiba következett
be, különösen a (mindennapi
nyelvhasználatban) gyakran előforduló szavak
esetén. A vizsgálat egy kérdőíves felmérést is
tartalmazott, amely szerint az idősek
tudatában vannak annak, hogy helyesírásképességük hanyatlik. Ezeket az
eredményeket például nem befolyásolta az
idősek általános lelassulása, az iskolázottság,
az olvasással töltött idő, írásfeladatok
gyakorisága, vagy a keresztrejtvények
megoldása. Az eredmények alapján a kutatók
valószínűnek tartják, hogy az életkor
előrehaladtával a helyesírással kapcsolatos
tudásnak a felidézése romlik (MacKay és
Abrams: 647).
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14. Az öregkor nyelvi jellemzői III.

14.1. A narratív beszéd

Vizsgálati eredmények igazolták, hogy
a fiatalokkal ellentétben az idősek narratív
(elbeszélő) beszéde vagy szövege a nyelvi
megfogalmazást illetően sok esetben
igényesebb és élvezetesebb.
Juncos-Rabadán (1996) vizsgálatában
a személyeknek narratív beszédalkotás volt a
feladatuk, azaz egy bemutatott kép alapján
történetet kellett elmondaniuk. A 184
adatközlőt két csoportra osztották, mégpedig
az életkor (50-59 és 70-71 évesek), az
iskolázottság és beszélt nyelveik (katalán,
angol, francia, galíciai és spanyol) alapján. A
narratív beszédet olyan változók alapján
elemezték, mint (a) a történet felépítése, (b) a
történet minősége, (c) deskriptív (leíró)
mondatok és (d) koherencia. Az eredmények
azt mutatják, hogy a történet megértésének
és elmondásának a képessége a beszélt
nyelvtől függetlenül romlik a kor
előrehaladtával. A magasabb iskolázottság
pozitívan befolyásolja a történetalkotás
képességét, de a nembeli különbségekről ez
nem mondható el (vagyis a narratív beszédet a
nemek nem befolyásolják). Juncos-Rabadán
feltételezése szerint az iskolázottsági szint
azért játszik közre a felnőttek narratív
beszédében, mert az fejleszti a metakognitív
készségeket, amelyek szükségesek a narratív
beszédalkotáshoz (Juncos-Rabadán: 669).
Juncos-Rabada’n és társai (2005) az
életkor és a narratív beszéd (elbeszélés)
közötti összefüggéseket vizsgálták 40 és 91 év
közöttiek szövegalkotásában. A 79 vizsgálati
személy képek alapján egy-egy történetet
mondott el. A feladat során az idősek
hosszabb történeteket meséltek, amelyekben
az irreleváns (tárgyhoz nem tartozó) elemek
száma nagyobb volt, mint a fiatalok
történeteiben. Ezzel ellentétben, a saját
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történetükben már elhangzott különböző
tárgyakra és személyekre való világos
visszautalás (cohesive reference of narratives)
képessége csökkent idős korban. Azoknak az
adatközlőknek a szövege, akik gazdagabb
szókinccsel rendelkeztek, a tartalmat és
koherenciát (azaz a szöveg egységeit
összetartó erőt) illetően is jobbnak bizonyult,
mint a szegényesebb szókincset birtokló
személyek szövegei (Juncos-Rabada´n és
társai: 423).

14.2. A bőbeszédűség

A bőbeszédűséget, az ismétléseket, az
elnyújtott és tárgyhoz nem tartozó beszédet
gyakran azonosítják az idősekkel, noha az
utóbbi időben végzett kutatások azt sugallják,
hogy a bőbeszédűség nem egy általános
jellemzője az időseknek. Szakirodalom szerint
a bőbeszédűség intellektuális hanyatlás,
amelyet a frontális lebeny károsodásával
hoznak összefüggésbe (Maddox: 540).
James és társai (1998) beszámolnak
arról, hogy amikor embereket saját életükről
interjúvolnak meg (vagyis amikor önéletrajzi
interjúkat készítenek) az idősek általában
gyakrabban kalandoznak el a beszédtémától
vagy a beszélgetés tárgyától, mint a fiatalok.
Ezt azzal hozzák összefüggésbe, hogy idős
korban nehezebben tudják mellőzni, vagy
elfojtani az irreleváns (tárgyhoz nem tartozó)
információkat. James és munkatársai saját
vizsgálatukban arra jöttek rá, hogy az idősek
több tárgyhoz nem tartozó témát vagy
információt érintettek az önéletrajzi interjúk
során, mint a fiatalok. Viszont az idősek
esetében ez a fajta témától való elkalandozás
nem volt jellemző akkor, amikor képleírásra
került sor. A kutatók egy harmadik (fiatalokból
és idősekből álló) csoportot is bevontak a
vizsgálatba, akik a másik két csoportnak a
fogalmazásait (képleírásait) értékelték.
Kiderült, hogy úgy a fiatalok, mint az idősek
pozitívabban értékelték az idősek
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fogalmazványainak a minőségét, mint a
fiatalokét (James és társai: 355).

14.3. Beszédhibák

Vizsgálati eredmények rámutattak
arra, hogy időskorban csak bizonyos típusú
beszédhibák fordulnak elő, és olyan
beszédhibák is léteznek, amelyeknek az
előfordulása csökken az idősek
beszédprodukcióiban.
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vagy növekedett, vagy pedig állandó maradt.
Például az idősek több olyan hibát követtek el,
amelyben a szándékolt teljes alakú szavakból
valami kimaradt. A szavakból kimaradt elemek
leggyakrabban ragok voltak. Így előfordult,
hogy például a ribbed (bordás / recézett)
helyett nem a ripped (tépett / hasított) alakot,
hanem tévesen a ragozatlan rip (tép/hasít)
szóalakot adták meg. (MacKay és James:93).

MacKay és James (2004)
vizsgálatukban fiatal és idős adatközlőkkel
olyan feladatokat végeztettek, amelyek
fonológiai (funkcionális hangtani) és
morfológiai (alaktani, azaz a szó belső
szerkezetével kapcsolatos) beszédhibákat
tudtak kicsalni belőlük. A feladatokban olyan
értelmes szavakat mutattak az alanyoknak,
amelyek p vagy b betűket tartalmaztak. A
vizsgálati személyeknek, a megadott
szavakban ki kellett cserélniük a p betűket bre és fordítva, amilyen gyorsan csak lehet. Az
így megváltoztatott szavaknak szintén
értelmes szavaknak kellett lenniük. Így
például, az adatközlőknek a PUNK (vacak /
balfácán) szót “bunk” (hálóhely / ideiglenes
szállás) szóval, a RIBBED (bordás/recézett) szót
pedig a “ripped” (hasított) szóval kellett
helyettesíteniük. Kiderült, hogy az öregedés
hatása nem mutatható ki egyformán minden
fajta beszédhiba esetén. Tehát az öregedés
szelektíven hat a különböző beszédhibák
elkövetésére. Azt is megfigyelték, hogy
öregedéssel néhány hibafajta előfordulása
csökken. Például, a fiatal felnőttek
feladatmegoldásában többször következett be
olyan betűcsere, amelyre a feladatban
utasítást nem kaptak. Vagyis, a fiataloknál
gyakrabban előfordult, hogy nem a p és b
betűket cserélték fel, hanem például a p betűt
g-re, a b betűt meg f-re változtatták. Így lett
például a szándékolt bills (számlák) szó helyett
tévesen gills (kopoltyúk). Azonban más
hibatípus használata a kor előrehaladtával
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Függelék

A hangszalagok és a musculus vocalis (a gégefő horizontális metszete)

Öregkori távollátás
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Időskori nagyothallás

57

Gerontoedukáció

2011/2.
1. évfolyam 3. szám

Az agy

58

Gerontoedukáció

2011/2.
1. évfolyam 3. szám

59

