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1 BEVEZETŐ ÉS SZAKIRODALMI HÁTTÉR 

Annak érdekében, hogy adaptívan reagáljunk környezetünk folyamatos változásaira, 

elengedhetetlen annak szelektálása, hogy mely eseményekre figyeljünk és melyeket hagyjuk 

figyelmen kívül. Az ilyen tökéletes figyelmi beállítódás létrejötte azonban szinte lehetetlen, 

hiszen a kiugró, váratlan környezeti események megragadják a figyelmünket, más szóval 

elterelnek bennünket. Képzeljük el például, hogy egy érdekes könyvet olvasunk, és közben 

igyekszünk kizárni az olyan környezeti zajokat, mint a szomszédok vagy az utcai forgalom 

hangja. Hirtelen azonban erős, éles hangon megszólal a tűzjelző, amely magára vonja a 

figyelmünket, tehát elterelődünk. Az elterelődéssel együtt a tűzjelző hangja arra is ösztönöz 

bennünket, hogy értékeljük a helyzetet abból a szempontból, hogy érdemes-e tovább folytatni 

az olvasást, vagy inkább változtassunk a viselkedésünkön és hagyjuk el a szobát (1.1 ábra).  

 

1.1 ábra: Egy hétköznapi helyzet, amely bemutatja a figyelem-elterelődés egyensúlyt. A környezetből érkező 

ritka, váratlan akusztikus események megragadják a figyelmet, vagyis elterelődéshez vezetnek.  

 

Mivel az ilyen szituációk túl összetettek ahhoz, hogy laboratóriumi környezetben lehessen 

őket vizsgálni, ezért a kognitív pszichológia célja az ehhez hasonló helyzetek modellezése 

egyszerű ingerekkel. Így az elterelődés vizsgálatának egyik széles körben használt módszere 

az ún. módosított kakukktojás paradigma, amelyben a gyakori ingerek (sztenderdek) 

szabályosságát ritka (10-20%) szenzoros események (deviánsok) szakítják meg. A hallási 

modalitás vizsgálatára alkalmas változatát Schröger és Wolff (1998b) dolgozták ki, akik rövid 



és hosszú (100 ms és 200 ms) hangokat mutattak be a vizsgálati személyeiknek, 50-50% 

valószínűséggel. A hangok frekvenciája néha megváltozott (deviáns), azonban a feladatban 

csak a hangok hosszáról kellett döntést hozni, figyelmen kívül hagyva a frekvenciát. Ezek a 

deviánsok mind viselkedéses, mind elektrofiziológiai (eseményhez kötött potenciálok – EKP / 

event-related potentials – ERP) szempontból számos változást idéznek elő. Egyrészt 

lassabban és pontatlanabbul reagálunk ezekre az ingerekre, másrészről, ha kivonjuk a 

sztenderd hangokra adott elektrofiziológiai válaszokat a deviánsokra adott válaszokból, az ún. 

„elterelődési potenciál” is megfigyelhető a frontocentrális területeken, amely jellemzően 

három csúcsból áll (1.2 ábra). Az elterelődési negativitás (mismatch negativity – MMN) 100-

250 ms között jelenik meg és az akusztikai változások észlelését és a szabály- valamint 

predikciósértés detekcióját jelzi (Alho, 1992; Näätänen, 1982; Winkler & Schröger, 2015). 

Ezt egy pozitív irányú hullám, a P3a követi 250 és 400 ms között, amely a figyelmi 

orientációhoz (Escera & Corral, 2003) és a feladatrelevanciához köthető (Dien, Spencer & 

Donchin, 2004). Végül a figyelemnek vissza kell irányulnia a feladatra, ezt a 400 és 600 ms 

között megjelenő reorientációs negativitás (RON) tükrözi (Schröger & Wolff, 1998a).  

 

1.2 ábra: Az elterelődési potenciál sematikus rajza az FCz elektródán. Az egyes hullámformák az elterelődés 

különböző fázisait jelölik: a szabálysértést a MMN, a figyelmi orientációt vagy elterelődést a P3a, a figyelem re-

orientációját pedig a RON tükrözi.  

 



Ennek az egyensúlynak a dinamikájában kulcsszerepet játszanak a predikciók, azaz a 

bejósolhatóság. Ha tudjuk, hogy milyen események következhetnek be, olyan figyelmi 

beállítódásokat tudunk kialakítani, amelyek lehetővé teszik, hogy ezekre felkészüljünk és a 

cselekvésünk szempontjából irreleváns eseményeket figyelmen kívül hagyjuk (pl. Parmentier, 

2014). A kakukktojás paradigmát alkalmazó kutatásokban a bejósolhatóságot gyakran vizuális 

jelzőingerekkel hozzák létre, amelyek minden hang előtt jelzik, hogy az sztenderd vagy pedig 

deviáns lesz-e. Amennyiben ezek a jelzőingerek legalább 80%-os valószínűséggel 

előrejelezték a következő hang típusát, az elterelődési hatás mind viselkedésesen, mind az 

EKP-k (P3a, RON amplitúdó) esetében szignifikánsan lecsökkent (Horváth & Bendixen, 

2012; Horváth, Sussman, Winkler & Schröger, 2011; Horváth, Winkler & Bendixen, 2008; 

Sussman, Winkler & Schröger, 2003; Wetzel, Widmann & Schröger, 2009). Ugyanakkor 

mivel ezeknél a kísérleteknél a jelzőingerek és a célingerek között eltelt idő meglehetősen 

rövid (340-900 ms), nem egyértelmű, hogy az EKP amplitúdókban megfigyelhető csökkenés 

valóban a felkészülés hatására következett-e be, vagy pedig az előzetesen bemutatott 

jelzőingerek feldolgozásának mellékterméke.  

A jelzőingereket arra is használhatjuk, hogy megjósoljuk, hogy egy feladat szempontjából 

releváns esemény mikor fog bekövetkezni, és ezáltal fel tudjunk rá készülni a megfelelő 

időpillanatban (Holender & Bertelson, 1956). Meglepő módon az újabb, szintén kakukktojás 

paradigmát alkalmazó kutatások nem mutattak ki elterelődést a deviáns ingerekre 

viselkedéses szinten, sőt, ellenkező irányú hatások is előfordultak (Li, Parmentier & Zhang, 

2013; Parmentier, Elsley & Ljungberg, 2010; SanMiguel, Linden & Escera, 2010; SanMiguel, 

Morgan, Klein, Linden & Escera, 2010; Wetzel, Widmann & Schröger, 2012). Ennek oka a 

feladatra jellemző időbeli szabályosságokban keresendő: ezekben a kutatásokban a feladat 

szempontából irreleváns és releváns események közt mindig ugyanannyi idő telik el, általában 

100-200 ms (pl. Berti & Schröger, 2001; Schröger & Wolff, 1998a, 1998b; Wetzel, Widmann 

& Schröger, 2012), bizonyos esetekben akár 600 ms is (Ruhnau, Wetzel, Widmann & 

Schröger, 2010). Emiatt feltételezhető, hogy a feladat-irreleváns esemény valójában segíti a 

feladat végrehajtását azzal, hogy lehetővé teszi a felkészülést a feladatreleváns esemény 

megjelenésének idejére. Ezt a feltételezést azonban, hogy a feladat szempontjából irreleváns, 

elterelő események viselkedhetnek-e idői jelzésekként, még nem tesztelték közvetlenül.    

Gyakori megfigyelés, hogy a figyelem és az elterelődés egyensúlya időskorra eltolódik: 

számos tanulmány utal arra, hogy az idős felnőttek fogékonyabbak az elterelődésre, mivel 

kevésbé képesek figyelmen kívül hagyni a feladathoz nem kapcsolódó szenzoros ingereket 



(Hasher, Lustig & Zacks, 2007), valamint egy általános motoros és kognitív lassulás is 

jellemző rájuk (Salthouse, 1996). Ennek alapján feltételezhető, hogy esetükben az elterelt 

állapot hossza is tovább tart. A kakukktojás paradigma és az „elterelődési potenciál” 

alkalmazásával kapott eredmények azonban meglehetősen vegyesek: bár a reakcióidők 

általában ugyanolyanok vagy lassabbak, mint fiatal felnőttek esetében, a különféle EKP 

komponensek (MMN-P3a-RON) hasonlóak vagy kisebbek (esetenként nagyobbak), mint 

fiatal felnőtteknél (Amenedo & Díaz, 1998; Berti, Grunwald & Schröger, 2013; Gaeta, 

Friedman, Ritter & Cheng, 1998; Getzman, Gajewski & Falkenstein, 2013; Horváth et al., 

2009; Iragui, Kutas, Mitchiner & Hillyard, 1993; Mager et al., 2005), amely a kísérleti 

elrendezések közti eltérésekből és az egyéni különbségekből is fakadhat. Így az „elterelődési 

potenciál” által mért időskorral kapcsolatos inkonzisztens eredmények miatt a figyelem 

orientációját egy egyszerűbb módszerrel szerettük volna nyomon követni.  

Az idősekkel zajló vizsgálataink módszerét azokra az eredményekre alapoztuk, amelyek az 

N1 amplitúdóváltozása és a figyelem fókusza közti kapcsolatra engednek következtetni 

(Schröger, 1996). Az N1 egy negatív irányú hullám, amely az MMN-hez hasonlóan a 

szenzoros változásdetekciót jelzi (Näätänen & Picton, 1987). Az N1 amplitúdójának 

növekedése figyelhető meg akkor, ha a kiváltó inger a figyelem középpontjában van (Alho, 

1992), míg a figyelem megszakadása amplitúdócsökkenést eredményez (Horváth, 2014). 

Amikor a kísérleti személyek a hangokra figyeltek és azokkal kapcsolatban feladatot 

végeztek, a ritka, feladat szempontjából irreleváns akusztikus változásokat 150-200 ms-mal 

követő célingerekre kisebb N1 volt mérhető, mint amikor azok 560 vagy 650 ms-mal követték 

az elterelő eseményt (Horváth, 2014; Schröger, 1996). Ezzel szemben, amikor a hangok a 

háttérben szóltak és nem kellett rájuk figyelni, az elterelő inger után röviddel megjelenő 

akusztikus eseményekre N1 amplitúdónövekedés volt jellemző (Horváth & Winkler, 2010). 

Ezért feltételeztük, hogy egy ritka akusztikus inger után különböző időközökkel bemutatott 

második inger által kiváltott N1 amplitúdókban megfigyelhető változás a ritka inger hatásának 

(más szóval az elterelődésnek) időbeli lefolyását tükrözi, és egy közvetlenebb összehasonlítási 

lehetőségként szolgál csoportok között. A hipotézisünk az volt, hogy az N1 amplitúdójának 

modulációja tovább fog tartani időseknél, mint fiataloknál, ahogy a figyelmük elterelt állapota 

is.  



 

1.3 ábra: Az N1 (és P2) hullámok amplitúdójának változása figyelem hatására 

Jelen disszertáció célja a predikciók szerepének vizsgálata volt az elterelődés 

megakadályozásában és a jelzőingerek használatában az elterelődési potenciál és viselkedéses 

mutatók segítségével. Ezen kívül idős és fiatal felnőttek között is összehasonlítottuk az elterelt 

állapot időtartamának hosszát az elterelő és célingerek közti idői szeparációt változtatásával 

kiváltott N1 amplitúdók segítségével.  

A fentiekben bemutatott eredmények alapján az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg:   

 Ha a bekövetkező deviáns megjelenésével kapcsolatos információ folymatosan jelen 

van ahelyett, hogy minden hang előtt egy-egy jelzőingert mutatnánk be, csökkenni fog 

az elterelődés.  

 Amennyiben a feladat szempontjából egyébként irreleváns elterelő ingerek 

információt hordoznak az elkövetkezendő feladatreleváns esemény bemutatásával 

kapcsolatban, ezeket az elterelő ingereket az észlelőrendszer idői jelzőingerekként 

fogja kezelni és a felhasználja a feladat végrehajtása során.  

 Az elterelt állapot időtartama feladathelyzetben és passzív hallgatás során egyaránt 

hosszabb lesz idős felnőtteknél, mint fiataloknál.  



2 TÉZISEK 

2.1 A bekövetkező deviáns bemutatásáról folytonosan biztosított információ 

csökkenti az elterelődést
1
  

I. Tézis. Ha a deviáns bemutatásáról nem jelzőingerek 

formájában, hanem folytonosan biztosított az információ, az 

elterelődési hatás csökken, amelyet a P3a hullám 

alacsonyabb amplitúdója jelez. 

2.1.1 Módszerek  

A kísérletben 14 egészséges fiatal felnőtt vett részt (9 nő, kor: 19-26 év, átlag: 22 év), akiknek 

rövid, 643 ms hosszú hangokat mutattunk be 1300 ms követési idővel. A hangok 184 ms után 

jobbra vagy pedig balra fordultak el, a feladat pedig az volt, hogy gombnyomással 

válaszoljanak a hang elfordulásának irányára a hangmagasság figyelmen kívül hagyásával. A 

bejósolható feltételben minden 7. hang frekvenciadeviáns volt, míg a random feltételben a 

deviáns megjelenése véletlenszerű volt, 1/7 valószínűséggel. Annak érdekében, hogy a lehető 

legkevesebb erőfeszítésre legyen szükség a szekvencia aktuális pozíciójának a fejben tartására 

a deviánsra való felkészüléshez, emlékeztető gyanánt egy számlálót vetítettünk ki a 

képernyőre. A bejósolható feltételben minden résztvevő esetén egy bizonyos átmeneténél 

következett a deviáns, így a bekövetkező hangok típusáról (szenderd vagy deviáns) való 

információ folyamatosan elérhető volt (lásd 2.1 ábra). A random feltételben ezzel szemben a 

számláló és a bemutatott hangok típusa közt nem volt kapcsolat. Azt feltételeztük, hogy az 

ingerszekvenciáról való tudás csökkenti vagy megszünteti az elterelődés viselkedéses és EKP 

hatásait.  

 

                                                           
1
 I. Tanulmány: Volosin, M., & Horváth, J. (2014). Knowledge of sequence structure prevents auditory 

distraction: An ERP study. International Journal of Psychophysiology, 92, 93-98. 



 

2.1 ábra: Az I. Tanulmány vázlatos rajza. Jelen példában a deviáns (D) mindig akkor jelenik meg a bejósolható 

feltételben, amikor a számláló 5-ről 6-ra vált, míg a random feltételben a számláló pozíciója nem jelzi előre a 

deviáns bemutatását.  

 

2.1.2 Eredmények 

A viselkedést reakcióidő és d' diszkriminációs mutató alapján jellemeztük, valamint 

elemeztük az elterelődéssel kapcsolatos EKP-kat (MMN, P3a). A résztvevők hasonló 

gyorsasággal és pontossággal reagáltak a sztenderdekre és a deviánsokra, függetlenül attól, 

hogy bejósolható vagy random volt a szekvencia sorrendje. Míg a deviánsok feldolgozásának 

korai ERP-mutatóira (N1, MMN) nem volt hatással a bejósolhatóság, a P3a amplitúdó 

szignifikánsan lecsökkent a bejósolható feltételben, amely arra enged következtetni, hogy az 

elterelődés csökkenése az ingerszekvencia idői strukturájáról való tudás következtében jött 

létre, nem pedig feldolgozási interferencia miatt. 

 

2.2 ábra: Csoportátlag (N=14) deviáns-mínusz-sztenderd görbék a random és a bejósolható feltételekben. Míg a 

bejósolhatóságnak nem volt hatása a MMN-re, a bejósolható feltételben szignifikánsan alacsonyabb P3a 

amplitúdót mértünk, mint a random feltételben.  

  



2.2 A feladat-irreleváns ingerek időbeli szabályosságainak kinyerése és 

felhasználása
2
 

II. Tézis: Ha az elterelő és a feladatreleváns ingerek állandó 

időbeli távolságra vannak egymástól, a hallási 

feldolgozórendszer az elterelő ingereket idői jelzőingerként 

észleli és felhasználja a feladat végrehajtása során.  

2.2.1 Módszerek 

A kísérletben 14 fiatal felnőtt vett részt (12 nő, kor: 19-31 év, átlag: 23 év). Különálló hangok 

helyett folytonos hangokat használtunk, amelyek rövidebb (10 ms) vagy hosszabb (100 ms) 

megszakadásokat tartalmaztak, valamint két frekvencia között váltakoztak (2.3 ábra). A 

feladat a szakadások hosszának diszkriminációja volt a frekvenciaváltások figyelmen kívül 

hagyásával. A frekvenciaváltások lehettek ritkák vagy gyakoriak; emellett az informatív 

feltételben 80%-uk előrejelezte a bekövetkező szakadás kezdetének idejét (400 ms), míg a 

nem informatív feltételben a két típusú esemény egymástól teljesen függetlenül került 

bemutatásra. Feltételezésünk szerint az informatív feltételekben a frekvenciaváltásra adott 

EKP válaszokra jellemző lesz a megnövekedett N1 az ezen típusú eseményekre történő 

szelektív figyelmi beállítódás miatt, valamint ezeket a frekvenciaváltásokat az ún. kontingens 

negatív variáció (contingent negative variation – CNV) fogja követni, tükrözve az 

elkövetkezendő szakadásra való előkészülést. Feltételeztük továbbá, hogy a ritka-mínusz-

gyakori frekvenciaváltozás különbséggörbén megfigyelhető lesz a jellegzetes elterelődési 

potenciál, azaz a MMN és P3a hullámok. Ezen kívül azt is valószínűsítettük, hogy a 

frekvenciaváltások jelzőinger értéke a ritka-mínusz-gyakori különbséggörbére is hatással lesz: 

az informatív frekvenciaváltások esetén N2b hullámforma is megjelenik, valamint megnő a 

P3a amplitúdója. Ezzel szemben, ha az elterelődés megszakítja a jelzőinger felhasználását, a 

CNV a ritka frekvenciaváltások esetén alacsonyabb amplitúdóval fog kiváltódni, mint a 

gyakori informatív feltételben.  

 

                                                           
2
 II. Tanulmány: Volosin, M., Grimm, S., & Horváth, J. (2016). Exploiting temporal predictability: Event-related 

potential correlates of task-supportive temporal cue processing in auditory distraction. Brain Research, 1639, 

120-131. 



 

2.3 ábra: A II. Tanulmányban használt kísérleti elrendezés vázlatos rajza, kiemelve a frekvenciaváltásokat illetve 

a rövidebb és hosszabb szakadásokat. A vastag fekete vonal a folytonos hangot illusztrálja, amely a két 

frekvencia közt váltakozik (irreleváns frekvenciaváltások), a szünetek pedig a szakadásokat jelzik (rövidebb és 

hosszabb célingerek). A szaggatott vonalak a frekvenciaváltások és a szakadások közt eltelt időt és az előrejelző 

értéket jelzik az informatív és a nem informatív feltételekben.  

 

2.2.2 Eredmények 

A viselkedést reakcióidő és d' diszkriminációs mutató alapján jellemeztük, és eredményeink 

alapján az informatív frekvenciaváltások (elterelő ingerek) gyorsabb válaszokhoz vezettek, a 

pontosságot azonban nem befolyásolták. Az elektrofiziológiai adatok esetében elterelődésre 

(MMN, P3a) és előkészületi hatásokra (CNV) utaló ERP komponenseket egyaránt találtunk. 

Bár a frekvenciaváltások jelzőinger szerepe nem befolyásolta a P3 amplitúdót, a ritka 

informatív frekvenciaváltásokra N2b hullám volt megfigyelhető, valamint mindkét informatív 

feltételben megjelent a CNV komponens (2.4 ábra). Eredményeink arra utalnak, hogy a 

résztvevők az informatív frekvenciaváltásokat figyelembe vették a feladat végrehajtása 

közben, vagyis az elterelő eseményeket idői jelzőingerként használták fel.  

 

2.4 ábra Csoportátlag (N=14) görbék a ritka-mínusz-gyakori és az informatív-mínusz-nem informatív 

frekvenciaváltások közti különbségekre, tükrözve az előkészületi hatást.   



2.3 Az elterelt állapot időtartama figyelt feladathelyzetben fiatal és idős 

felnőttek körében
3
 

III. Tézis: Bár az elterelt állapot látszólag nem tart tovább 

idős felnőtteknél a fiatalokhoz képest, időskorban 

megnövekedett figyelem és kompenzációs stratégiák 

használata feltételezhető. 

2.3.1 Módszerek 

16 fiatal (kor: 19-26 év, átlag: 22.6 év) és 16 idős (kor: 62-74 év, átlag: 67.3 év) felnőtt adatát 

elemeztük kísérletünkben. A II. Tanulmányhoz hasonlóan folytonos hangokat hallgattak, 

amelyek ritka frekvenciaváltásokat és gyakori rövid szakadásokat tartalmaztak. A szakadások 

a frekvenciaváltásokat 150 ms, 250 ms, 650 ms vagy annál hosszabb idővel követték, a 

feladat pedig gombnyomással történő szakadásdetekció volt, a frekvenciaváltások figyelmen 

kívül hagyásával. Hipotézisünk szerint azokra a szakadásokra, amelyek rövidebb időn belül 

követik a frekvenciaváltásokat, nagyobb mértékű N1 amplitúdócsökkenés fog megjelenni, 

ugyanis a figyelem még nem állt vissza maradéktalanul a szakadás detekciójára az 

elterelődést követően. Azt is feltételeztük, hogy idős felnőttek esetében az elterelődés hatása – 

amely a szakadásokra adott alacsonyabb N1 amplitúdókban manifesztálódik – tovább fog 

tartani. 
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 III. Tanulmány: Volosin, M., Gaál Zs. A., & Horváth, J. (2017a). Task-optimal auditory attention set 

 restored as fast in older as in younger adults after distraction. Biological Psychology, 126, 71-81. 



 

2.5 ábra: A kísérletben használt folytonos hangok illusztrációja, különböző színekkel kiemelve a 

frekvenciaváltások és a szakadások közt eltelt időket.  

 

2.3.2 Eredmények 

A frekvenciaváltások és a szakadások közt eltelt idő hosszának növeledésével hasonló N1 

amplitúdónövekedési mintázat volt megfigyelhető mindkét korcsoportban, amely alapján az 

elterelt állapot hosszát nem befolyásolja az öregedés. Az idős felnőttek mégis lassabban 

reagáltak azokra a szakadásokra, amelyeket rövid idővel előzött meg frekvenciaváltás, 

azonban megőrizték a magas találati arányt, amely arra utal, hogy a feldolgozás későbbi 

szintjein erősebb hatással volt rájuk az elterelődés, mint a fiatalokra. 

 

2.6 ábra: A két csoportban mért EKP-k átlagai (fiatal felnőttek: n=16, idős felnőttek: n=16) a frekvenciaváltások 

után különböző időközökkel bemutatott szakadásokra. A szürke sávok azokat az időintervallumokat jelzik, 

amelyekben a statisztikai elemzést végeztük.  



2.4 Az elterelt állapot időtartama fiatal és idős felnőttek körében háttérben 

zajló, nem figyelt akusztikus ingerlés esetén
4
 

IV. Tézis: Bár a háttérben megjelenő ritka akusztikus 

események hatása nem tart tovább idős felnőtteknél 

fiatalokhoz képest, az idős felnőttek esetében a finom idői 

struktúrák feldolgozása gyengülést mutat. 

2.4.1 Módszerek 

A végső mintánkat 23 fiatalabb (kor: 18-26 év, átlag: 22.13 év) és 23 idősebb (kor: 62-76 év, 

átlag: 68 év) felnőtt alkotta. A résztvevők egy hang nélkül bemutatott feliratos filmet néztek, 

miközben a háttérben a III. Tanulmányban (lásd 2.5 ábra) használt ingerekkel azonos 

szerkezetű hangok szóltak. Az akusztikus ingerlést figyelmen kívül kellett hagyniuk és csak a 

filmre kellett koncentrálni. A III. Tanulmányban használt figyelmi helyzettel ellentétes N1 

amplitúdóbeli modulációs mintázatot vártunk, tehát hipotézisünk szerint a frekvenciaváltások 

után legrövidebb idővel bemutatott szakadások fogják a legnagyobb N1 válaszokat kiváltani. 

Azt is feltételeztük, hogy ez a folyamat tovább fog tartani időskorban, amely nagyobb 

elterelhetőségre vagy az irreleváns háttérzajok kizárására való csökkent képességre utal. 

2.4.2 Eredmények 

A megelőző eredményekhez illeszkedve, fiatal felnőtteknél a frekvenciaváltáshoz közelebb 

eső szakadások nagyobb N1 válaszokat váltottak ki, ezzel párhuzamosan pedig csökkent a P2 

amplitúdója. Az idős csoportban csak a P2 csökkenése volt megfigyelhető, az N1 hatás nem 

(2.7a ábra). Ezt az EKP mintázatot valószínűleg egy fronto-centrálisan húzódó negatív hullám 

okozta, amely időseknél időben eltolódik, tehát míg fiatal felnőtteknél mind az N1, mind a P2 

amplitúdókra hatással van, idősek esetén csak a P2 intervallumot érinti (2.7b ábra). Mivel ez a 

negatív hullám polaritásfordulást mutat a masztoidokon, feltehetőleg egy eltérési 

negativitásként (MMN) azonosítható. Ez az értelmezés megfelel a korábbi tanulmányoknak, 

amelyek azt találták, hogy a rövid szakadások által kiváltott MMN később jelenik meg 

időseknél, az akusztikus finom idői jellemzők feldolgozásának lassulását jelezve. 
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 IV. Tanulmány: Volosin, M., Gaál Zs. A., & Horváth, J. (2017b). Age-related processing delay reveals cause 

of apparent sensory excitability following auditory stimulation. Scientific Reports, 7, 10143. 



Eredményeink egy lehetséges alternatív magyarázatként szolgálnak az akusztikus háttérben 

történő változásokat követő EKP válaszok növekedésére.   

 

 

2.7 ábra: A csoportátlag (fiatal felnőttek: n=23, idős felnőttek: n=23) EKP válaszok a szakadásokra (a), valamint 

a frekvenciaváltozást 150 ms, 250 ms, 650 ms-mal követő és a megelőző frekvenciaváltás nélkül bemutatott 

szakadások különbségei (b) az FCz elektróda körül kialakított klaszteren és az átlagolt masztoidokon mérve 

fiatal és idős felnőttek körében. A szürke sávok a statisztikai elemzésben használt időablakokat jelzik. 

 

  



3 MEGVITATÁS ÉS KONKLÚZIÓ 

Jelen disszertáció célja a figyelem és az elterelődés egyensúlyában szerepet játszó folyamatok 

és azok időskorral bekövetkező változásainak feltérképezése volt. Eredményeink illeszkednek 

a szakirodalomba és kiegészítik az eddigi kutatásokat. Első két tanulmányunk (I-II. Tézis) 

bemutatta, hogy az bekövetkező ingerekkel kapcsolatban expliciten és folyamatosan jelen 

lévő információ a csökkenti az elterelődés elektrofiziológiai szintű hatásait. Emellett arra is 

rámutattunk, hogy a kognitív rendszer a feladat szempontjából egyébként irreleváns elterelő 

ingerek esetében is képes detektálni, hogy azok előrejelzik-e a feladatreleváns esemény 

bemutatásának idejét. Ezekre az informatív elterelő ingerekre megnövekedett figyelmi és 

előkészületi válaszokat mértünk, amely arra utal, hogy a célorientált viselkedés részeivé 

váltak. 

A harmadik és negyedik bemutatott tanulmány (III-IV. Tézis) az elterelt állapot hosszának 

nyomon követését tűzte ki céljául, valamint az időskorral megjelenő különbségeket. Ezekben 

a vizsgálatokban az időbeli kapcsolat hiánya az elterelő- és a célingerek között a figyelmi 

beállítódás megszakadását eredményezte, a két típusú esemény egymáshoz képest különböző 

időközökkel történő bemutatása pedig lehetővé tette annak mérését, hogy mennyi időre van 

szüksége a figyelemnek, hogy az elterelődést követően visszatérjen a releváns eseményekre. 

Mindkét vizsgálatunk kimutatta, hogy az idős felnőtteknek nincs szükségük több időre a 

figyelmük visszairányításához az eredeti feladatra. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy esetükben 

sérül a finom idői struktúrák feldolgozása, amelyet megnövekedett figyelemmel és több 

kognitív forrás felhasználásával próbálnak kompenzálni. 

Összefoglalva tehát elmondható, hogy vizsgálataink kibővítették az eddigi tudást arról, hogy a 

kognitív rendszer miként nyeri ki az akusztikus környezet szabályosságait, valamint közelebb 

kerültünk annak megértéséhez, hogy az agyunk hogyan használja fel ezeket az információkat 

a világ észlelése és a viselkedés optimális szabályozása érdekében. Munkánk hozzájárult az 

elterelődés időtartamának és időskori változásainak feltérképezéséhez is, valamint újabb 

bizonyítékot találtunk a környezet finom idői jellegzetességeinek csökkent hatékonyságú 

feldolgozására időskorban. Ez a zajos környezetben történő beszédmegértési problémák egyik 

fő oka lehet, és gyakran rejtve marad pusztán az audiometria módszerét használva. Éppen 

ezért fontos lenne jobban odafigyelni erre a tünetre az időskori hallási képességek vizsgálata 

és diagnosztikája során is.   
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