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Magyar nyelvű összefoglalás 

Pár nappal a születésnapom előtt egy levelet találtam a 
postaládában. A borítékon felismertem anya kézírását, meg azt a 
szokását, hogy a születésnapi képeslapot jó időben fel kell adni. 
Kinyitottam a borítékot, amiből egy kis darab papír hullott a földre. A 
papírdarabon a következő állt: “ A katafai lepkevirágok emlékére. Sok 
szeretettel, Anyu.”  Lepkevirágok, milyen lepkevirágok? Gondoltam.  
Kivettem a képeslapot a borítékból: lila virágokat ábrázolt egy réten. 
Néztem a képet, de ez sem segített. Még mindig nem jutott eszembe 
semmiféle lepkevirág, vagy valami ezzel kapcsolatos esemény. 

Katafára viszont annál jobban emlékeztem. Katafa egy kisfalu, 
ahol öt éves koromig laktunk egy szolgálati lakásban, az iskola mellett. 
Egy L-alakú épület adott otthont az iskolának és a hozzá tartozó két 
szolgálati lakásnak. A lakások ablakai a falu főutcájára, az iskoláé pedig 
az épület udvarára néztek. Így lehetett az udvarunk egy időben az 
iskolaudvar is. Az épület udvar felöli falai mellett egy szűk járda 
vezetett a hátsó kert felé. A járda egyik oldalán az iskola és a lakások 
ajtói nyíltak, míg a másik oldalon egy keskeny virágágyás húzódott, 
elválasztva a járdát az udvar középső füves részétől. Magam előtt láttam 
az udvart a nagy diófával a közepén, és magam előtt láttam az udvaron 
játszó iskolás gyerekeket is. Eszembe jutott, hogy milyen gyakran 
álltam az ajtóban figyelve játékukat. Tiszteltem őket. Talán a szép 
iskolaköpenyükért, de talán inkább azért, mert tudtak írni és olvasni, 
amit én akkor még az élet nagy csodái közé soroltam.  

Még egyszer alaposan szemügyre vettem a réten nyíló virágokat 
a képeslapon. A rét eszembe juttatta az épület mögött elterülő kerteket. 
Az udvart egy fakerítés zárta el a veteményes kertektől, amit megint egy 
másik kerítés választott el egy végeláthatatlan réttől tele gazzal meg 
vadvirágokkal. Magam előtt láttam a kertet és édesanyámat, ahogy a 
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zöldségmagokat hosszú rendezett sorokban a földbe vetette. 
Emlékeztem a mesékre, hogy hogyan lesz a magból csíra, a csírából 
növény és a növényből termés. De még mindig nem emlékeztem 
semmiféle virágra. A lepkevirágokat elfelejtettem. És mégis, 
valószínűleg nagyon fontosak lehetettek, ha anya több mint harminc év 
után még mindig felemlegette őket. Hogy lehet az, hogy elfelejtettem? 
Hogy lehet az, hogy valami, ami valamikor régen olyan fontos volt 
számunkra elfelejtünk? Hisz felejtünk. És nemcsak gyerekkorunk 
lepkevirágait, de embereket, helyeket, vakációkat, egy régi szomszéd 
nevét és még azt is, amit múlt csütörtökön ettünk. 

Az emlékeink keresése közben az a kérdés is gyakran felmerül, 
hogy vajon miért is felejtünk. Ez a kérdés nemcsak a mindennapi 
életben foglalkoztat bennünket, de a tudomány területén is feltevődik. A 
kérdés iránti érdeklődést tükrözi az a nagy mennyiségű tudományos 
értekezés és kísérlet is, ami ebben a témakörben született az elmúlt 
évtizedek során. Ezek a tudományos munkák alapjául szolgáltak 
azoknak a különböző felejtés elméleti teóriáknak, amelyek kisebb vagy 
nagyobb sikerrel a felejtés folyamatát próbálták megmagyarázni.  

Az első teória egyike Thorndike (1914) nevéhez fűződik, aki a 
felejtést az idő múlásához kötötte. Az állította, hogy az emlékezet az idő 
teltével elhalványodik. Thorndike elméletét az úgy nevezett 
interferencia teória váltotta fel. Az interferencia elmélet szerint az újabb 
vagy erősebb emlékek zavarják, és egyben kizárják a régebbi vagy 
gyengébb emlékek előhívását, ebből kifolyólag nem tudjuk ezeket 
felidézni más szóval elfelejtjük őket. Annak ellenére, hogy nem tudjuk 
előhívni az elfelejtett emlékeket, azok még mindig léteznek az 
emlékezetünkben, csak nem férünk hozzá. (pl. McGeoch, 1932, Melton 
és Irwin, 1940, Postman, Fraser és Clark, 1968). Vegyük először megint 
a lepkevirágok példáját: Thorndike elmélete szerint azért nem 
emlékszem a lepkevirágokra, mivel az emlékkép az idő múlásával 
elmosódott. Az interferencia elmélet szerint viszont a virágok emléke 
még mindig létezik az emlékeim között, csak nem férek hozzá, mivel 
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más fontosabb vagy erősebb emlékek - mint a játszó gyerekek képe, 
vagy édesanyám a kertben - kizárják az elfelejtett emlékkép előhívását. 
A interferencia elméletet később tovább fejlesztették matematikai 
modellekké, amik a felejtést bonyolult matematikai képletek 
segítségével próbálták megjósolni. (Raaijmakers és Shiffrin, 1981; J. R. 
Anderson, 1983a; Mensink és Raaijmakers, 1988  

A kilencvenes évek közepén egy új elmélet született a felejtés 
magyarázatára, az úgynevezett gátlási elmélet (M. C. Anderson, Bjork 
és Bjork, 1994; M. C. Anderson, 2003), az elfelejtett emlék szerepét 
hangsúlyozta a felejtés folyamatában. Az gátlási elmélet azt tételezi fel, 
hogy ha az elfelejtett emlék egy olyan helyzetben aktiválódik, amikor 
ennek előhívása irreleváns, akkor ez gátlódig, mivel zavarja a célemlék 
előhívását. A gátlás egy adaptív folyamat a célemlék előhívásának 
elősegítése érdekében. Ez a gátlás azonban negatívan hat a gátolt 
információ későbbi előhívására, felejtést okozva. Vegyünk egy új példát 
az gátlás elméletének bemutatásához. Képzeljük el, hogy új helyre 
költöztünk, és különböző nyomtatványokon ki kell töltenünk az új 
lakcímünk rovatot. Az első esetekben nagy valószínűséggel a régi 
irányítószám jut az eszünkbe, de ez a szám már nem érvényes, az új 
irányítószámot kell beírni. Annak érdekében, hogy ne a régi, hanem az 
új irányítószámot adjuk meg pontosan a régi szám előhívását gátolni 
kell. Biztosan az is feltűnik, hogy az idő múlásával a nyomtatványok 
kitöltése egyszerűbb lesz, és egyre kevesebbszer jut eszünkbe a régi 
irányítószám. Mivel minden alkalommal, amikor a régi számot 
előhívjuk, ez automatikusan gátlás alá kerül. Többszöri gátlás pedig a 
gátolt információ tartós elérhetetlenségéhez, vagyis felejtéshez vezet. 
Ebből kifolyólag egy későbbi időpontban már nem jut eszünkbe a régi 
szám még akkor sem, ha szükségünk lenne rá.  

Összefoglalva az interferencia és az gátlás elméletei közötti 
legnagyobb különbség az, hogy míg az előbbi elmélet az újonnan tanult 
információ zavaró hatását jelöli meg a felejtés legfontosabb okának, 
addig az utóbbi elmélet az elfelejtett információ gátlását hangsúlyozza.  
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A disszertáció fő kérdése tehát az: Melyik elmélet ad egy 
pontosabb képet a felejtés folyamatáról. A kérdést példánkra alkalmazva 
így tehetjük fel: Azért felejtjük-e el a régi irányítószámunkat, mivel az 
újat jobban megtanultuk, vagy azért mert az új szám tanulása közben a 
régit legátoltuk. A kérdés talán egyszerűnek tűnhet, ennek ellenére az 
erre adandó válasz annál bonyolultabb. 

Az egyik legfontosabb feladat, ami a kérdés megválaszolásához 
vezethet az egy helyes kutatási módszer kiválasztása. Ez a feladat 
azonban abba a problémába ütközik, hogy a gátlás, és az interferencia 
folyamata egy időben, párhuzamosan játszódik le. Az gátlási elmélet 
megalkotói (Anderson, Bjork és Bjork, 1994) létrehoztak egy olyan 
kutatási módszert, ami a két folyamatot egymástól el tudja választani. A 
módszer angolul retrieval practice paradigm elnevezést kapta, amit 
magyarra fordítva előhívási gyakorlási paradigmának nevezünk. A 
paradigma három részből tevődik össze: az első, tanulási fázisban a 
kísérleti személyek egy sor létező kategória-szó kombinációkat 
tanulnak, például: GYÜMÖLCS-alma, GYÜMÖLCS-körte, ÁLLAT-
macska, ÁLLAT-kutya stb. A második, gyakorlási fázisban a kísérleti 
személyek a kombinációk egy részét gyakorolják a kategória név és a 
szó kezdő betűinek segítségével, például GYÜMÖLCS-al?. Az utolsó, 
teszt fázisban, a kísérleti személyeknek az összes, első fázisban tanult 
szót fel kell idézniük a kategória nevek segítségével. A kategória nevek 
ebben a paradigmában a kulcsszavak vagy hívóingerek, amelyeknek a 
szerepe a keresett szavak felidézése. Visszatérve példánkhoz az 
irányítószámra irányuló kérdést tekinthetjük hívóingernek a megadott 
számot pedig a kulcsszó hatására előhívott emléknek. A felejtés 
folyamat a következő módon játszódik le az előhívási gyakorlási 
paradigmában: A tanulási fázis szerepe, hogy a kategória-szó közötti 
kapcsolat létrejöjjön, vagy ha már létezik, akkor megerősödjön. A 
gyakorlási fázisban a megadott kategória nevek nemcsak a keresett szót 
hívják elő, de más szavakat is a kategóriából. A keresett szó első 
betűjének megadásával a nem keresett, de a kategóriához tartozó szavak 
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irrelevánssá válnak és a gátlási elmélet szerint gátlás alá kerülnek. 
Mikor a teszt fázisban az összes szó megnevezésére sor kerül, a gátlás 
alatt lévő szavak előhívása nem lehetséges. Ez, a nem gyakorolt szavak 
gyengébb mértékű előhívása a teszt fázisban a bizonyítéka a gátlás 
folyamatának. Ezt a gátlási folyamatot angolul retrieval induced 
forgetting, magyarra fordítva az előhívás kiváltotta felejtésnek 
nevezzük. Az ily módon való felejtés alapjában véve még mindig 
megmagyarázható az interferencia elmélet segítségével, hiszen a 
gyakorlási fázisban a gyakorolt szavak kapcsolata megerősödik a 
kategóriával. Ez a megerősödött asszociáció a teszt fázisában mint 
zavaró tényező még mindig megjelenhet, ezzel a nem gyakorolt szavak 
gyenge előhívását okozva. 

A probléma megoldásaként az inhibíció elmélet megalkotói 
három olyan jelenséget határoztak meg, amik csak egy inhibícióra 
alapozott elmélet tud megmagyarázni. A tanulmányunk ezeket a 
tulajdonságokat vizsgálta, az általunk talált eredményeket ebben a 
disszertációban foglaltuk össze.  

Az első tulajdonság a következőképp hangzik: minél erősebb a 
nem gyakorolt elem aktivációja a célelem gyakorlása idején, annál 
erősebb a cél- és irreleváns elemek közötti interferencia, és annál 
nagyobb mértékű az irreleváns elemek gátlása. Visszatérve példánkhoz, 
ha a régi irányítószámot gyakrabban használtuk, akkor ez jobban zavar 
az új irányítószám kitöltésénél, és épp ezért nagyobb mértékű gátlás alá 
kerül. Ebből kifolyólag későbbi előhívása jóval nehezebb. Ez a 
tulajdonság angolul az interference-dependence elnevezést kapta, 
magyarul az interferencia-függőség kifejezést használjuk. Az 
interferencia-függőség ellentmond az interferencia elméleteknek, mivel 
ezek ellenkezőleg gyengébb előhívást jósolnak az eredetileg is 
gyengébb elemeknek. Ezt a tulajdonságot két kísérletsorozattal 
vizsgáltuk. A kísérletek részletes leírását e tanulmány második és 
harmadik fejezete tartalmazza. Mindkét kísérletsorozatban a előhívási 
gyakorlási paradigmát használtuk, amiben a nem gyakorolt elemek 
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erősségét manipuláltuk. Az első kísérletsorozatban (második fejezet), a 
nem gyakorolt elemek asszociációs erősségét a tanulási fázisban 
variáltuk. A kapott eredmények nem támasztották alá az interferencia-
függőség jelenségét. A kategóriához eredetileg erősebben kapcsolódó 
nem gyakorolt szavak előhívása nem volt gyengébb, mint az eredetileg 
gyengébben kapcsolódó nem gyakorolt szavak előhívása. A második 
kísérletsorozatban (harmadik fejezet), az irreleváns elemek zavaró 
hatását a gyakorlási fázisban direkt módon manipuláltuk. A gyakorlási 
fázisban a kulcsszó megadása előtt egy a kategóriához tartozó nem 
gyakorolt szót a tudatküszöb alatt felvillantottunk. Így a kísérleti 
személy nem volt az irreleváns szó tudatában, de az automatikusan 
aktiválódott és tudat alatt zavarta a gyakorolt szó előhívását. Annak 
ellenére, hogy be tudtuk bizonyítani, hogy a tudat alatt bemutatott 
szavak szemantikus reprezentációja aktiválódott, nem találtunk 
bizonyítékot arra, hogy ez az aktiváció zavarta volna a gyakorolt szavak 
előhívását, vagy gyengébb teljesítményhez vezetett volna a felvillantott 
szavak későbbi előhívásánál. Összefoglalva, az általunk elvégzett 
kísérletek nem szolgáltak bizonyítékot az interferencia-függőség 
jelenségére.  

Az gátlási elmélet második tulajdonsága azt tételezi fel, hogy 
nem a kulcsszó és az elem közötti kapcsolat erőssége, hanem maga a 
megerősítés folyamata az, ami az előhívás kiváltotta felejtést okozza. 
Visszatérve a példánkhoz, nem az új irányítószám erőssége az, ami 
meghatározza a régi szám elfelejtését, hanem az a folyamat, amikor a 
régi irányítószám hibásan előhívódik az új gyakorlása közben.  Ez a 
tulajdonság angolul a strength-independece elnevezést kapta, aminek az 
erősség-függetlenség a magyar nyelvű megfelelője. Az erősségi-
függetlenség jelensége ellentmond az interferencia elméletnek, amely a 
gyakorolt információ erősségét jelöli meg, mint a felejtés fő okozóját. 
Tanulmányunk negyedik és részben ötödik fejezetében található 
kísérletsorozatok foglalkoznak ezzel a tulajdonsággal.  A negyedik 
fejezetben a gyakorlott elem erősségét a tanulási fázisban, az ötödik 
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fejezetben pedig a gyakorlási fázisban módosítottuk. Mindkét 
kísérletsorozatban a gyakorolt elem erőssége a kívánt mértékben 
változott, bizonyítva a manipuláció sikerességét. Az erősség-
függetlenségre viszont nem találtunk bizonyítékot. A nem gyakorolt 
szavak előhívása fordított arányban növekedett vagy csökkent a 
gyakorolt szavak erősségével a teszt fázisban, bizonyítva a gyakorolt 
elem erősségének fontosságát. 

A harmadik és egyben utolsó vizsgált tulajdonság a gyakorlási 
manipuláció módszerével foglalkozik. Az úgynevezett retrieval-
specificity magyarra fordítva előhívás-specificitás azt tételezi fel, hogy 
kizárólag a gyakorlott információ aktív előhívása az, ami a nem 
gyakorolt információ gátlását okozza. Mivel csak ebben az esetben 
kerülhet sor a nem gyakorolt információ aktiválására. Ha a gyakorlott 
információ adott, akkor nincs szükség a célelem aktív, az emlékezetből 
való előhívására és így a nem gyakorolt információ előhívására is 
kisebb az esély. Az irányítószám példájára alkalmazva: ha az új számot 
nem fejből kell kitöltenünk, hanem valahonnan átmásoljuk, akkor nem 
kell az irányítószámra vonatkozó emlékképeket előhívni, ily módon az 
irreleváns régi irányítószám sem aktiválódik, tehát nincs szükség 
gátlásra. Ez a jelenség ellentmond az interferencia elméleteknek, hisz 
ezek a gyakorolt elem bármiféle megerősítése esetén felejtést tételeznek 
el. Az előhívás-specificitás tulajdonságát vizsgáltuk meg az utolsó 
kísérletsorozatban (ötödik fejezet). A gyakorlási fázisban a célszavakat 
úgy gyakoroltuk, hogy ne legyen lehetőség a nem gyakorolt szavak 
aktivációjára. Annak ellenére, hogy a nem gyakorolt szavak nem 
aktiválódtak a gyakorlási fázisban még mindig gyengébb előhívást 
mutattak a teszt fázisban. Ezzel a kísérletsorozattal a gátlási elmélet 
harmadik tulajdonságára is találtunk ellenbizonyítékot.  

Összefoglalva: az itt leírt kísérletek nem adnak bizonyítékot a 
gátlási elmélet fent említett állításaira. Az általunk elvégzett kísérletek 
eredményei azt mutatják, hogy az új információ megszerzése vezet a 
régi információ elfelejtéséhez. Tehát azért felejtettük el a régi 
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vakációkat, mivel más és érdekesebb helyeken is jártunk; azért 
felejtettük el régi szomszédunk nevet, mert közben új szomszédokat 
ismertünk meg, akiknek a nevét gyakran megismételtük és azért 
felejtettük el, hogy mit ettünk múlt csütörtökön, mivel azóta már párszor 
ettünk. Én pedig azért felejthettem el a lepkevirágokat, mivel más 
események, mint az iskolás gyerekek, vagy anya a kertben, számomra 
sokkal fontosabb események voltak.  

Még aznap felhívtam anyát, hogy megtudhassam a lepkevirágok 
történetét. Anya nevetve mesélte, hogyan tanítottam a virágokat repülni. 
A képeslap virágjai eszébe jutatták, ahogy kislányként rendszeresen a 
járda melletti virágágyás virágainak fejét letéptem, majd feldobáltam 
őket a levegőbe. Többször is próbálta megtiltani, de a szép szó nem 
hatott. Tovább folytattam pusztító tevékenységemet, ha nem látta. A 
virágágyás mellet szétszórt, hervadozó virágfejek tanúskodtak arról, 
hogy nem hallgattam szavára. Mikor reménytelenül megkérdezte, miért 
tépem le a szegény virágok fejét, csodálkozva válaszoltam: de anya ezek 
lepkevirágok, meg kell hogy tanítsam őket repülni… 


