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HÁTTÉR ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

A felejtés kutatása, tehát annak megértése, hogy a már elsajátított és sikeresen felidézett 
információk miért válnak egy adott ponton hozzáférhetetlenné, E i ghaus  úttörő 
munkája óta az emlékezet pszichológiai kutatásának egyik központi területe. A felejtés 
pszichológiai kutatásának uralkodó elméleti kerete egészen a 1980-as évekig az úgynevezett 
interferencia modell volt, amelynek különféle változataiban a közös mozzanat, hogy a 
felejtés centrális okaként az emlékezeti előhí ás sorá  ozgósított hívóinger-célemlék 
kapcsolatot megzavaró más hívóinger-célemlék kapcsolatokat jelölték meg (Crowder, 1976; 
Racsmány, 2006c). Azonban az utóbbi harminc évben számos olyan paradigma jelent meg a 
kísérleti e lékezetkutatási irodalo a , a el  képes olt de o strál i, hog  az előhí ás 
során olyan szupressziós hatások (kísérleti manipulációk hatására ekö etkező e lékezeti 
teljesít é  sökke és  jele ek eg, a el ek teljes körű ag arázatára az i terfere ia 
elméleti keret nem alkalmas (Anderson & Neely, 1996; Racsmány, 2006a; Racsmány, 2007). 
Az e lékezeti előhí ás sorá  egjele ő szupressziós hatások uralkodó magyarázatává az 
eredetileg Robert Bjork (1989), majd Michael C. Anderson és munkatársai (Anderson, Bjork, 
& Bjork, 1994) által leírt gátlási elméleti keret vált. Ez az elmélet az emlékezeti gátlást, a 
gátlás terminus „erős  értelmében használja, vagyis feltételezi, hogy az adott emlék 
reprezentációja aktív elnyomás alatt áll (Racsmány, 2002). Bjork (1989) megfogalmazásában 
az előhí ási gátlás adaptí  élt tölt e, a kör ezeti hí ói gerek által felesleges ek ítélt 
információk (mint például az irá ított felejtési kísérletek e  az elfelejte dő lista  
akti itásá ak át e eti, ko trollált sökke tésé el az e lékezeti re dszer űködése 
optimalizálva lesz, a lényegtelen információk nem zavarják a lényeges információk elérését. 
Anderson számos munkájában ennél is tovább megy, feltételezi, hogy a gátlás 

e ha iz usa e  sak pszi hológiai ag arázó fogalo , ha e  idegre dszeri űködés 
szi tjé  tette  érhető kauzális fol a at “tor , ; A derso  & Le ; , ; 
Anderson & Hanslmayr, 2014; Wimber, Alink, Charest, Kriegeskorte, & Anderson, 2015). 
Ennek az elméleti keretnek a támogatói úgy gondolják, hogy az olyan elterjedt kísérleti 
eljárások, i t például az előhí ási g akorlási paradig a, alkalmazásánál a gátlás közvetlenül 
a célemlék aktivitási szi tjét áltoztatja eg, íg  ezek az i gerek késő  se il e  hí ói ger 
segítéségé el e  lesz ek elérhetőek Hul ert, “hi de, & A derso , 2012).  

Az interferencia-alapú és a gátlási elméletek mellett egy harmadik elméleti keret is 
megjelent a felejtés irodalmában. Ezek az úgynevezett kontextus-alapú elméletek a felejtés 
közpo ti okaké t a kódolási és az előhí ási hel zetek közötti eltérő ko te tust jelölik eg 
(Sahakyan & Kelley, 2002; Sahakyan & Delaney, 2003; Jonker, Seli, & MacLeod, 2013). A 
kontextus fogalma a felejtés elméleti magyarázataiban mindig is lényeges szerepet játszott, 
szá os kísérlet izo ította, hog  az e lékezeti kódolás és előhí ás fizikai, e o io ális, 
hangulati kontextusának egyezése emeli, míg eltérése csökkenti az emlékezeti teljesítményt 
(Baddeley, 2005, Baddeley, Eysenck, & Anderson, 2010; Racsmány, 2007; Roediger, Guynn, 
1996). A szupressziós hatások magyarázatához a kontextus-alapú elméleti modellek 
feltételezik, hog  az előhí ási iklusok, illet e az irá ított felejtési paradigma esetében a 
szándékos felejtésre vonatkozó instrukció, módosítják a célelemek kontextuális 
információtartalmát, ezáltal az eredeti kódolás alkalmával hozzákapcsolt kontextuális 
információk kevésbé lesznek alkalmasak az emlék elérésére, ez pedig csökkenti az 
emlékezeti teljesítményt (Sahakyan & Kelley, 2002; Sahakyan & Delaney, 2003; Jonker, Seli, 
& MacLeod, 2013). 
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A disszertációban bemutatott saját kutatásaink kiindulási pontjaként egy Martin A. 
Conway-vel közösen kidolgozott alternatív elméleti keret kísérleti izsgálatát tűztük ki élul. 
Az általunk epizodikus gátlásnak elnevezett elmélet a gátlás fogalmát „gyenge  értelemben 
használja. Ebben az értelmezési keretben a gátlás pszichológiai fogalom, nem tételezi fel, 
hogy a jelenség hátterében idegrendszeri szinten (makro vagy mikro hálózatokban 
megvalósuló  gátló hatások űköd é ek. Tehát ez az elmélet olyan értelemben is gyenge 
gátlási ko ep ió, hog  a gátlást iselkedési, e lékezeti jele ségké t, az előhí ás 
eredményének tekinti, nem pedig idegre dszeri szi tű magyarázatnak. Bjork (1989) 
el életé ől kii dul a elfogadja, hog  a gátlás adaptí , az előhí ás éljához kap solódó 
fol a at, a el ek fu k iója az előhí ási teljesít é  opti alizálása. Ug a akkor az 
elmélet nem tételezi fel, hogy a gátlás közvetlenül az emlék reprezentációjában okozna 
aktivitáscsökkenést. Az elmélet központi mozzanata annak feltételezése, hogy a gátló hatás 
az epizodikus előhí ási fol a at szer es része, a gátlás ki áltásához szükséges az eredeti 
tanulási epizód elérése, így a hatás epizodikus hívóingerek használatához kötött. Jóllehet az 
el élet első pu likálása,  óta, szá os po to  ódosult, ezekre a disszertá ió a  
részletesen kitérek, de központi mozzanata megmaradt: az emlékezeti gátlást az epizodikus 
előhí ási fol amatok eredményeként írja le, nem valamiféle melléktermékként, és nem a 
sze a tikai repreze tá ióko  eg alósuló időleges ag  tartós áltozáské t, ha e  eg  új, 
epizodikus repreze tá ió  ég e e ő feldolgozási fol a at kö etkez é eké t. Mi t azt a 
2006-ban megjelent publikációban is hangsúlyoztuk, bár gyenge értelemben, de használjuk a 
gátlás fogal át, kifejez e az el élet ek azt a jelle zőjét, hog  az i for á iók 
hozzáférésének akadályoztatását ezekben a helyzetekben nem interferencia hatásnak (tehát 
a céle lék hel ett eg  ásik i for á ió ak az előhívásának) és nem is mellékterméknek - 
például a tanulási kontextus megváltozásából származóan - tekintjük (lásd a disszertáció 
el életi e ezetőjét , ha e  aktí , adaptí  előhí ási fol a at ak. 

Az alább bemutatott kísérleti ta ul á ok fő élkitűzése olt, hog  e izo ítsuk a 
legismertebb emlékezeti gátlási jelenségek, úgymint az irányított felejtési hatás és az 
előhí ás- kiváltotta felejtés ás é e : előhí ás által i dukált felejtés , a tanulási és 
gyakorlási fol a atok sorá  kialakított epizodikus hí ói gerek hasz álatától függőe  fog ak 
megjelenni. 

IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A felejtéssel kap solatos első tudo á os ita az úg e ezett o  elhal á ulási 
elméletek és az interferencia-alapú magyarázatok között zajlott. Elő i feltételezte, hog  az 
e lékek elsajátítása, az úg e ezett e lékezeti kódolás e  egfelelőe  zajlott le, ezért az 
emlékek konszolidációja, rögzülése csak részlegesen valósult meg, a töredékes, rosszul 
rögzült emlékezeti fragmentumok nem teszik lehető é hosszú tá o  az e lékek tökéletes 
rekonstruálását.  Az interferencia-alapú magyarázatok ezzel szemben feltételezték, hogy az 
elfelejtett emlék reprezentációja intakt, ugyanakkor az emlék elérését olyan emlékek 
aktiválása zavarja meg, amelyek ugyanahhoz a hívóingerhez kapcsolódnak, mint aminek a 
segítségével az e lékező a éle léket akarja elér i. Az i terfere ia-alapú magyarázatoknak 
szá os áltozata jele t eg idő el a szakirodalo a . Az első ag hatású odellt M Geo h 
(1936, 1942) dolgozta ki, aki úgynevezett „kizárási hipotézisében  megfogalmazta azt az 
alapel et, hog  a felejtés elsősor a  azért kö etkezik e, ert az előhí ás sorá  a felhasz ált 
hí ói gerhez kap solódó ás e lékek, erőse  kap solataik ré é  kiszorítják a keresett 
célemlékeket. McGeoch (1942) modellje a felejtés centrális okának a retroaktív gátlást jelöli 
meg, amely értelmében az adott hívóinger- éle lék felidézési alószí űsége az adott 
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hívóinger- éle lék kap solat erősségé ek és e hí ói gerhez kap solódó ás e lékek 
kapcsolati erősségé ek ará á a  fejezhető ki. Ebben a modellben az emlékek hívóinger-
célemlékek asszociációjaként írhatóak le, a felejtés nem érinti ezeknek a kapcsolatoknak a 
re delkezésére állását, pusztá  az aktuális elérhetőségét, a el et a hí ói gerhez kapcsolódó 

ás asszo iá iók aktuális erőssége határoz eg. További nagyhatású interferencia-alapú 
modellt dolgozott ki Watkins (1975) és Rundus (1973) akik szerint a hívóinger-célemlék 
kap solatok hierar hiá a re deződ ek és az e lékezeti keresés e hierar hikus hálózatokban 
valósul meg. Az interferencia-alapú modellek legfontosabb attribútumait építették be 
Raajimakers és Shiffrin (1981) nagyhatású SAM (search of associative memory) komputációs 

odelljük e. A odell értel é e  az előhí ás i de  eset e  hí óinger-függő, az előhí ási 
ciklus pedig két fázisból áll: egy mintavételi fázisból, amely során a hívóinger segítségével az 
e lékezeti keresés egpró álja azo osíta i a lehetséges éle lékeket; és az előállítás 
fázisából, amely során az adott célemlék információs tartalma kinyerésre és kiértékelésre 
kerül. Az emlékezeti keresés mindaddig tart, amíg a mintavételi ciklus ismételten nem ad 
üres halmazt. Az interferencia modellek sikeresen írták le az olyan kísérleti jelenségeket, 
mint a szabad felidézésnél jele tkező sorre di hatások, hí ói geres felidézés alatti idő eli 
hatások, és az úgynevezett részleges-készlet előhí ása part-set cueing) jelenséget, amely 
arra a kísérleti jelenségre utal, hogy amennyiben egy tanulási készlet, pl. ország nevek, egy 
részét segítséggel aktiválják (megtanulják vagy felidézik) a kísérleti személyek, ez károsítja a 
szett aradék ele ei ek előhí ását. 

Az 1970-es é ektől azo a  sor a  jele tek eg ol a  kísérleti paradig ák, a el ek 
legfontosabb eredményeinek megmagyarázása nehézséget jelentett az interferencia-alapú 
elméletek számára. Disszertációmban ezekkel a paradigmákkal foglalkozom, ezek az 
irá ított felejtési paradig a, az előhí ás g akorlási paradig a, a Go dolj/Ne-gondolj 
paradigma és az Ismételt tanulás/Ismételt tesztelés paradigma (lásd Racsmány, 2002; 
Anderson & Hanslmayer, 2014).  
 
Irányított felejtési eljárás: Ennek a kísérleti paradigmának számos változata létezik. A 
legelterjedtebb eljárás az úgynevezett listás irányított felejtési procedúra. Ennek során a 
kísérleti személyek két tanulási listát (szavak, képek, történetek, önéletrajzi emlékek stb.), az 
első lista utá  azt az i struk iót kapják, hog  az eddig ta ultakat pró álják elfelejte i 
felejtési i struk ió . A legg akori  i doka e ek az első látásra fur sa i strukciónak, hogy 

az adott i for á iók té ese  lettek preze tál a, a kísérlet ezető hi ájá ól, és a 
egjeg zésük za ar i fogja a késő  ár hel ese  preze tált  i for á iók egta ulását. A 

kontroll helyzetben a kísérleti személyeket arra instruálják, hogy e felejtsék el az első lista 
elemeit (emlékezési instrukció). A számtalanszor demonstrált eredmények szerint a felejtési 
i struk ió kö etkezté e  a kísérleti sze él ek az első listára rossza ul, a ásodik listára 
pedig jobban fognak emlékezni, mint a kontroll helyzetben. Irányított felejtésnek a két 
ko dí ió között az első listá  jele tkező felidézési teljesít é  külö séget e ezzük lásd 
Racsmány, 2002, MacLeod, 2012). 
 
Előhívás gyakorlási paradig a: A kísérleti procedúra négy fázisból áll: tanulási, szelektív 
gyakorlási, késleltetési és felidézési szakaszból (Anderson, Bjork, Bjork, 1994). A 
legelterjedtebb változat szerint az ingerek kategória-mintapéldány párok, általában 8-10 
kategóriából kategóriánként 6-8 elemet kell megtanulni a kísérleti személyeknek. Ezt 
kö etőe  a szelektí  g akorlási szakasz a , a kategóriák felé ől az ele ek felét is ételte  
előhí ják a kategória í ke és az ele  kezdő etűje segítségé el. Néhá  per es késleltetést 
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kö etőe  a égső felidézési feladat sorá  a kategória í ke és a kezdő etűk segítségé el 
ala e i korá a  ta ult ele et egpró álják előhí i. A szá tala szor de o strált 

ered é  szeri t a szelektí  g akorlási szakasz a  előhí ott ele ek szig ifiká sa  jo a  
felidézhetők a égső teszte , i t a e  g akorolt kategóriák e  g akorolt ele ei ezek az 
elemek szolgálnak kontroll elemként a kísérletben). A gyakorolt kategóriák nem gyakorolt 
elemeit azonban szignifikánsan alacsonyabb szinten érik el a személyek, mint a kontroll 
ele eket. Ez a jele ség tehát a szelektí e  előhí ott ele ekhez kap solódó e lékek 
felejtése az úg e ezett előhí ás-ki áltotta ag  előhí ás által i dukált felejtés retrie al-
induced forgetting - RIF, lásd Racsmány 2002). 
 
Gondolj/Ne-gondolj paradigma: A páros asszociációs (PA) tanulási módszer egy módosítása. 
A legelterjedtebb procedúra összesen három fázisból áll: páros asszociációs tanulás, 
gondolj/ne-go dolj szakasz, égső hí ói geres felidézés. Az első fázis a  a kísérleti 
személyek szópárokat tanulnak, majd a gondolj/ne-gondolj szakaszban az elemek egy részét 
a PA-ban megszokott módon a hozzájuk asszociált hívóinger segítségével idézik fel kísérleti 
személyek (gondolj próbák). Más elemeket, a hívóinger megjelenésekor, aktívan 
megpróbálnak mentálisan elkerülni és megakadályozni a felidézésüket (ne gondolj próbák), 
az elemek harmadik csoportja nem szerepel ebben a kísérleti fázisban, ezek az elemek 
szolgál ak ko troll ele eké t a kísérlet e . A égső felidézési szakasz a  a kísérleti 
személyek a korábban a bal oldalon látható szavak segítségével (hívóingerek) megpróbálják 
felidézni a velük együtt, jobb oldalon látható szavakat (célingerek). A sokszor demonstrált 
eredmény szerint a gondolj szavak szignifikánsan magasabb, míg a ne-gondolj szavak 
szignifikánsan alacsonyabb felidézési teljesítményt produkálnak, mint a kontroll szavak.  
(Anderson & Green, 2001). 
 
Ismételt tanulás/Ismételt tesztelés paradigma: Ebben a gyakran használt kísérleti 
elre dezés e  a kísérleti sze él  első lépés e  páros asszociációs tanulásban vesznek részt. 
Ezt kö etőe  kétféle g akorlás kö etkezik. A szópárok felét is ételte  újrata ulják, a ásik 
felét a szópároknak pedig ismételten felidézik (a bal oldali szó a hívóinger, a jobb oldalon 
szereplő szó a éli ger . Végül a kísérleti személyek a hívóingerek segítségével valamennyi 
szópárt megkísérlik a felidézni. A számtalanszor demonstrált eredmény szerint, amennyiben 
a g akorlás és a égső felidézés között sak éhá  per  telik el rö id tá ú késleltetés  akkor 
a két gyakorlás e  ered é ez szá otte ő külö séget, ha azo a  apok ag  hetek 
hosszú tá ú késleltetés , akkor az előhí ási g akorlás szig ifiká sa  jo  felidézést 

eredményez, mint az újratanulás, ezt a hatást nevezik teszt-hatásnak (Roediger & Karpicke, 
2006) 
 
Az inte io ális és az előhí ás-kiváltotta felejtés legfontosabb elméletei három nagy 
csoportba sorolhatóak: a korábban ismertetett interferencia-alapú, gátlás-alapú és 
kontextus-alapú magyarázatok közé. A gátlás-alapú elméletek bár számos részletben 
eltér ek eg ástól, égis ala e ie  feltételezik, az előhí ás sorá  jele tkező, 
irrele á s, de etélkedő e lékek repreze tá iója gátlás alá kerül, a ak érdeké e , hog  ez 
előhí ási fol a atok adaptí  ódo  elérjék a rele á s i for á iókat. Ez a gátló hatás érhető 
tetten az olyan kísérleti hatásokban, i t az irá ított felejtési ag  az előhí ás-kiváltotta 
felejtési hatások. (Anderson & Bell, 2001; Anderson et al., 1994; Anderson & McCulloch, 
1999; Bäuml & Hartinger, 2002; Storm, Bjork, Bjork, Nestojko, 2006; Storm & Nestojko, 
2010).  A gátlási hatás e koncepciók szerint független a tanulás során a célemlékekhez 

dc_1204_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 6 

kapcsolt hívóingerek használatától, mert a gátlás közvetlenül a célemlékek reprezentációját 
érinti. 
A felejtés kontextus-alapú elméletei szerint iszo t a felejtést elsősor a  az deter i álja, 
hog  az e lékezeti kódolás ko te tusa és az előhí ás ko te tusa il e  érték e  fed ek 
át. A kontextus-alapú elméletek szerint például az irányított felejtés annak következménye, 
hogy a felejtési instrukció eg áltozatja az e lékezeti kódolást égző sze él  e tális 
ko te tusát, íg  késő  az előhí ás sorá  az nem lesz kongruens a felejtési instrukciót 

egelőzőe  kódolt információk kontextusával. Az előhí ás-kiváltotta felejtés pedig annak 
eredménye, hogy a szelektí  előhí ási fázis ak ás az idői ko te tusa, i t a kezdeti 
ta ulás ak. Íg  az e lékező sze él  a késő i előhí ás sorá  a szelektí  előhí ás epizodikus 
kontextusát, nem pedig a tanulás ko te tusát hasz álja ajd a éle lékek előhí ásához, íg  
egy leszűkített e lékezeti szett e  fog keres i Co a , ; Jo ker, “eli, a d Ma Leod, 
2013; Karpicke, Lehman, & Aue, 2014 Sahakyan & Hendricks, 2012).  

 

A DISSZERTÁCIÓBAN BEMUTATOTT KUTATÁSOK 

A felejtés gátlás-alapú elméleti keretének értelmében az előhí ás sorá  eg alósuló gátlási 
hatások a célemlékek reprezentációjának aktivitását csökkentik (Anderson és Spellman, 
1995; Anderson és Green, 2001, lásd MacLeod, 2007). E koncepció szerint a gátlás azért 
jele ik eg az előhí ási szakasz a , hog  egakadál ozza a erse gő, de az adott 
helyzetben irreleváns emlékek tudatba kerülését. A gátlás kiépülése után a hatás nem függ 
többé a tanulás során létrejött specifikus hívóinger-emlék asszociációtól, a célemléket 
semmilyen más hívóinger segítségével sem lehet felidézni, mivel az közvetlenül a célemlék 
reprezentációját érinti. Saját elméleti keretünk ezzel szemben (Racsmány & Conway, 2006) 
az emlékezeti gátlással kapcsolatos elképzeléseket igyekszik összhangba hozni az epizodikus 
előhí ás el életei el. Az „epizodikus gátlásnak  nevezett elméleti keret feltételezi, hogy 
minden egyes epizodikus emléknél van egy olyan aktivációs/gátlási mintázata az epizodikus 
tartalmaknak, amely befolyásolja az emlékek részleteinek elérését. Ezt a mintázatot 
módosítani lehet a kódolás fol a atá a , de késő  az elérés sorá  is. E ek eg ik 
következménye az lesz, hogy az epizodikus gátlás hosszú távon is fennmarad, ez pedig 
ellentétes a más reprezentációkon megvalósuló gátló hatásokkal, amelyek, adaptív 
természetüknél fogva, átmeneti ter észetűek. A ko eptuális, le ikális és ás hosszú tá ú 
repreze tá iókat éri tő gátlási hatások az ezred ásodper - ásodper  idői tarto á a  
eltű ek. Ezzel sze e  az epizodikus repreze tá ió tartal az i fogja az akti á iós/gátlási 
mintázatot, egésze  addig, a íg az e lék tartal át elő e  hí ják és to á i feldolgozással 
nem módosítják. Az epizodikus gátlási koncepció legfontosabb állítása, hogy ugyanannak az 
ingernek a feldolgozása függetlenül mehet végbe a konceptuális, lexikális és az epizodikus 
repreze tá iós re dszerek e . Viszo t, a íg az epizodikus repreze tá ió egőrzi a korá i 
feldolgozás akti á iós/gátlási i tázatát, addig a tö i repreze tá ió e . E ől pedig az 
következik, hogy egy adott elem reprezentációja egyszerre lehet aktivált állapotban a 
konceptuális, lexikális rendszerben és gátolva az epizodikus rendszerben. Disszertációmban 
összesen 10 kutatást mutatok be, valamennyi kutatás kísérleteit az epizodikus gátlás elméleti 
keret motiválta. A kutatások négy kísérleti paradigmát alkalmaztak. A disszertációban 
részletesen ismertetett paradigmák a listás irányított felejtési eljárás (Bjork, 1989; Racsmány 
& Co a , , az előhí ás-gyakorlási feladat (Anderson, Bjork & Bjork, 1994), a 
Gondolj/ne-gondolj feladat (Anderson & Green, 2001) és az Ismételt tanulás/ismételt 
előhí ás Roediger & Karpi ke,  kísérleti paradig ák. 
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1. Kutatás – Epizodikus hívóinger és a felejtés kapcsolata 

Ez epizodikus gátlási hipotézisünk kiinduló kutatása. Az emlékezeti gátlás - a mi 
felfogásunkban - egy hozzáférési za ar, a el  sak akkor jele ik eg, ha az előhí ás 
epizodikus reprezentációkra irányul. A gátlás – az emlékezeti reprezentáció tartalmának 
aktív, figyelmi elkerülése - egy korábbi kódolási körülmény, esemény hatására - mivel abban 
a helyzetben az e lékező sze él  éljai ak ez olt a leg egfelelő  – belekódolódik az 
epizodikus reprezentációba. Az epizodikus reprezentáció tartalma (szemantikai vagy 
lexikális) ugyanakkor aktivált állapotban lehet a korábbi emlékezeti elérés következtében. Ezt 
a hipotézist izsgáltuk összese  hat kísérlet e . Az első két kísérlet e  listás irá ított 
felejtési eljárást, míg a 3- . kísérletek e  előhí ás-gyakorlási paradigmát használtunk. Mind 
a két paradigma esetében feltételeztük, hogy az emlékezeti szupressziós hatások (irányított 
felejtés és előhí ás ki áltotta felejtés  sak akkor jele ek eg, ha az e lékek eléréséhez a 
kísérleti személyek felhasználják az epizodikus hívóingereket (lista kontextus az irányított 
felejtési feladatnál, és a tanult kategória címkék az előhí ás-gyakorlási paradigmánál). Ezzel 
szemben abban az esetben, ha az epizodikus hívóinger nélkül érik el az emlékeket, csak a 
ta ulás kö etkezté e  egjele ő fa ilitá iós hatásokat detektálu k. 

Racsmány, M. & Conway, M.A. (2006) Episodic inhibition. Journal of Experimental 
Psychology Learning Memory and Cognition; 32(1):44-57.  
DOI:10.1037/0278-7393.32.1.44 
 

2. Kutatás - Epizodikus emlékezeti élmény és felejtés 

Összesen három kísérletben vizsgáltuk, hogy az irányított felejtési és az előhí ás-gyakorlási 
paradig ák a  egjele ő szupressziós hatások kap solód ak-e az előhí ást kísérő 
külö öző tudatossági állapotokhoz. Mi dkét paradig á a  értük a hí ói geres felidézést, 
az akaratlagos felidézést, az akaratlan felidézést, a felismerési találatokat, és a felismerési 
teljesít é t kísérő „emlékszem  illetve „tudom  válaszok arányát (Richardson-Klavehn and 
Gardiner, 1996). 

Racsmány, M., Conway, M.A.,  Garab, E.A., Nagymáté, G.  (2008) Memory awareness 
following episodic inhibition. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2008; 
61(4):525-34. 
DOI:10.1080/17470210701728750  

 

3. Kutatás – Tanulási cél és felejtés az epizodikus emlékezetben 

Összesen négy kísérletben vizsgáltuk, hogy a tanuló céljai hogyan befolyásolják a szándékos 
felejtés jelenségét.  Az emlékezeti célok szerepét a szándékos felejtési hatásokban igen 

ehéz izsgál i, hisze  a paradig á a  a felejtési i struk ió és az e lékező élja 
összekapcsolódik egyazon személyben, így függetlenül nem manipulálhatóak. Éppen ezért a 
kísérletekben a listás irányított felejtési eljárást módosítottuk oly módon, hogy a 
kísérlet ezető e  köz etle ül a élsze él t i struálta, ha e  eg  odellt, aki ek a 
iselkedését a élsze él  egfig elhette. Az első két kísérlet e  a odell eg  fil e  

szerepelt és a kísérleti személy megfigyelhette, ahogy arra instruálják, hogy felejtsen el 
korábbi információkat. A harmadik és negyedik kísérletben egy valós személy volt a modell 
eg  la oratóriu i kísérlet e , íg  i d a odell, i d a egfig elő élsze él  emlékezeti 
teljesítményét mérhettük. A célszemély kétféle céljait manipuláló instrukciót kaphatott 
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egfig elői ag  élátfedő i struk iót. Az elő i eset e  arra i struálták, hog  sak fig elje 
meg a modell viselkedését. A második esetben arra, hogy ugyanazokkal a célokkal 
rendelkezzen, mint a modell (pl. csak azt kell felidézni, amit a modellnek is, illetve segíthet a 
modellnek, ha az nem tud felidézni valamit).  

Racsmány, M., Keresztes, A., Pajkossy, P., Demeter, G. (2012) Mirroring Intentional 
Forgetting in a Shared-Goal Learning Situation. PLoS ONE, 7(1):e29992. 
DOI:10.1371/journal.pone.0029992 

4. Kutatás – Végrehajtórendszer zavar és szándékos felejtés szkizofréniában 

Jóllehet a kognitív funkciók széles köre sérül szkizofréniában, az elmúlt évtizedben végzett 
kognitív neuropszichiátriai kutatásokban a szkizofrén betegek a végrehajtó kontroll 
vizsgálata volt az egyik leginkább kiemelt terület. Számos vizsgálat jutott arra az 
eredményre, hogy szkizofréniában a kontroll rendszer valamennyi komponense (gátlás, 
váltás, fenntartási funkciók) károsodik, és a károsodás mértéke összefüggésben áll a 
pozitív és negatív tünetek intenzitásával. Napjainkra a kontroll rendszer vizsgálata 
alap ető kutatási területté resear h do ai  lett il á ít a Nie da  et al., ; Lesh 
et al., 2011; Minzenberg et al., 2009). Kutatásaink során a szkizofréniával diagnosztizált 

eteg soportot éri tő égrehajtó kontroll rendszer diszfunkcióit igyekszünk azonosítani 
és a tüneti mintázatokhoz kapcsolni, valamint azt, hogy a kontroll rendszer zavarai 
kapcsolódnak-e az i te io ális és az előhí ás által ki áltott felejtés mutatóihoz.  

Racsmány, M., Conway, M.A., Garab, E.A., Cimmer, C., Janka, Z., Kurimay, T., Pléh, 
Cs., Szendi, I. (2008) Disrupted memory inhibition in schizophrenia. Schizophrenia 
Research, 101(1-3):218-24.  
DOI:10.1016/j.schres.2008.01.002 

 

5. Kutatás – Előhívási o itorozás és előhívás-kiváltotta felejtés OCD-ben 

A szkizofré iá al élő betegek mellett egy másik csoport, ahol a kontroll rendszer deficitjét, és 
a deficit kauzális kapcsolatát a tünetmintázattal, számos alkalommal kimutatták, az 
obszesszív-kompulzív zavarral (OCD) diagnosztizált betegek. Ebben a kutatásban obszesszív-
kompulzív betegséggel (OCD) diagnosztizált betegeket hasonlítottunk össze illesztett 
egészséges ko troll sze él ekkel, az előhí ási g akorlási paradig a eg  ódosított 
áltozatá al, a el  alkal as olt az előhí ási-g akorlás és a égső felidézéskor utatott 

előhí ási reak ióidő érésére. A kutatás a  az előhí ás által i dukált felejtési RIF  
mutatókat kiegészítettük a kontroll rendszer szisztematikus vizsgálatával munkamemória 
feladatok (2-back, 3-back feladatok) a szorongás és a kényszeres tünetek mutatóival (YBOCS, 
STAI). 

Demeter, G., Keresztes, A., Harsányi, A., Csigó, K., & Racsmány, M. (2014). Obsessed 
not to forget: Lack of retrieval-induced suppression effect in obsessive-compulsive 
disorder. Psychiatry Research, 218(1), 153-160. 
DOI:10.1016/j.psychres.2014.04.022 

 

6. Kutatás – Az előhívás ál egjele ő i terfere ia értéke és a felejtés kap solata 
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Az előhí ás és a felejtés kap solatá ak eg ik alap ető ódosító faktora az előhí áskor 
jele tkező i terfere ia hatás értéke. Az irodalo a  é tizedeke  át do i á s ézet ek 
szá ított, hog  e tré  ala so  i terfere ia e  ge erálja a erse gő ele ek kiszorítását 
az előhí ási fol a at ól, ezt leszá ít a azo ban az interferencia mértéke lineáris 
összefüggést utat a kiszorítási ag  gátlási utatókkal, ag is az adott pilla at a  érhető 
felejtéssel (Anderson, 2003; Bauml, Pastötter, & Hanslmayr, 2010). Ezzel szemben egy 

éhá  é el ezelőtt kidolgozott ko putációs modell szerint az interferencia csak egy 
izo os po tig ered é ez gátlási hatást, ettől a po ttól kezd e azo a  egfordul a 

hatás, az interferencia és a gátlási hatások tehát fordított U összefüggést mutatnak (Norman, 
Newman, & Detre, 2007). Az Anderso  és u katársai  által kidolgozott előhí ási-
gyakorlási paradigma nem maradéktalanul alkalmas arra, hogy az interferencia és a felejtés 
összefüggését feltárja. Az előhí ási gátlást sak ag o  ta ulási szetteke  pl. kategóriák  
lehet mérni, tehát e  érhető köz etle ül i terfere iát g akoroló ele  és a gátolt ele  
viszonya, a gátlás mutatója pedig a robusztus felidézési százalék, nem alkalmas kis 
különbségek kimutatására. Keresztes Attilával közösen módosítottuk a paradigmát. A mi 
kísérleti eljárásunk során kisebb tanulási szetteket használtunk, minden egyes interferáló 
elemhez egyetlen célelem tartozott, így közvetlenül tudtuk mérni az interferencia hatását a 
felejtésre. A gátlás érésére pedig e ezettük az előhí ási reak ióidő érését, a elynek 
segítségével pontosabb mutatókkal rendelkeztünk az interferencia és a felejtés 
kapcsolatának kimutatására. 

 Keresztes, A & Racsmány, M. (2013) Interference resolution in retrieval- induced 
 forgetting: Behavioral evidence for a nonmonotonic relationship  between 
 interference and forgetting. Memory & Cognition; 41(4):511-518.  
 DOI:10.3758/s13421-012-0276-3 
 

7. Kutatás – Korá i felidézés protektív hatása az előhívás által kiváltott felejtési hatás ellen 

Az előhí ás és a felejtés kap solatá ak talá  legalap ető  kérdése, hog  eg  e lékezeti 
szette  elüli szelektí  előhí ás, akkor is felejtést ge erál-e, ha korábban a teljes szettet már 
előhí ta az e lékező sze él , ag  sak a a  az eset e , ha az első előhí ás rögtö  sak az 
ele ek eg  részét éri ti. Az előhí ási-gyakorlási paradigma (Anderson et al., 1994) eredeti 
formájában nem alkalmas ennek a kérdésnek a megválaszolására, hiszen a szelektív 
g akorlási fázist sak ta ulási fázis előzi eg, előhí ás e . E e  a kutatás a , összese  

ég  kísérlet e , ezért úg  ódosítottuk a paradig át, hog  a szelektí  előhí ást és a 
szelektí  újrata ulást egelőzőe  sziszte atikusa  eillesztettü k a teljes ta ulási szettet 
éri tő előhí ási iklusokat. A fő kutatási hipotézisü k, az epizodikus gátlási el élet alapjá , 
hog  a teljes szettet éri tő előhí ás ol a  epizodikus repreze tá iót épít ki, a el  az 
epizodikus hí ói gerek segítségé el késő  is elérhető lesz, függetle ül az ezt kö ető 
szelektív gyakorlástól. Íg  a teljes szettet éri tő előhí ás egakadál ozza, hog  a késő i 
szelektí  előhí ás felejtést i dukáljo . 

Racsmány, M. & Keresztes, A. (2015). Initial retrieval shields against retrieval-induced 
forgetting. Frontiers in Psychology, 6, 657.  
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00657 

 

8. Kutatás - Az emlékezeti reprezentációkon kialakuló gátlás hosszú távú hatása 
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A szelektí  előhí ás felejtést i dukált, ez szá tala szor e izo ított kísérleti té , 
ugyanakkor korántsem világos, hogy a szelektí  előhí ás hatása il e  időtarto á a  fejti 
ki hatását. A gátlási el életek, elsősor a  a fig el i gátlási jele ségek ől kii dul a pl. 

egatí  pri i g  feltételezték, hog  a szelektí  előhí ás hatása az ezred ásodper -perc 
időtarto á a  fejt ki felejtést i dukáló hatást. A korá a  eg etle  létező kísérleti 

izo íték is ezt tá asztotta alá, a e i e  a szelektí  g akorlás és a égső felidézés közé 
éhá  órás késleltetést illesztettek, akkor az előhí ás-kiváltotta felejtés (RIF) nem jelent 

meg (MacLeod & Macrae, 2001).  Az epizodikus gátlási elmélet azonban feltételezi, hogy a 
RIF hosszú távú epizodikus emlékezeti jelenség, amelynek konszolidációjához azonos alvás 
alatti idegrendszeri mechanizmusok szükségesek, mint más epizodikus emlékezeti 
jelenségekéhez (Euston, Tatsuno, & McNaughton, 2007; Conway, 2009; Racsmány & 
Co a , . Ezt a hipotézist két kísérlet e  elle őriztük, a el  sorá  az előhí ási-
gyakorlási paradigmát módosítottuk oly módon, hogy a szelektív gyakorlás és a felidézés 
közé 12 órás késleltetést illesztettü k. A késleltetés időszaka alatt a sze él ek é re  oltak 
vagy alvással töltötték az idejüket.  

Racsmány, M., Conway, M.A., Demeter, G. (2010) Consolidation of Episodic 
Memories During Sleep: Long-Term Effects of Retrieval Practice. Psychological 
Science; 21(1):80-85.  
DOI:10.1177/0956797609354074 

 

9. Kutatás - Facilitációs és szupressziós hatások az epizodikus hívóinger-célemlék 
kapcsolatban 

A Gondolj/Ne-gondolj paradigma a klasszikus páros asszociációs (PA) tanulási módszer egy 
izgalmas módosítása, amely során az elemek egy részét a PA-ban megszokott módon a 
hozzájuk asszociált hívóinger segítségével idézik fel kísérleti személyek, míg más elemeket, a 
hívóinger megjelenésekor, aktívan megpróbálnak mentálisan elkerülni és megakadályozni a 
felidézésüket (Anderson & Green, 2001). A gátlási elmélet feltételezi, hogy az aktív mentális 
elkerülés hatására, hasonlóan a Go/No-Go paradig ához, kiépül az elkerüle dő ele ek 
válaszgátlása. Ezt az elképzelést támasztotta alá számos viselkedéses és idegtudományi 
bizonyíték, amelyek szerint a gátolt elemek más, korábban nem látott, hívóingerek 
segítségé el se  érhetőek el. To á á, az úg e ezett „ne-gondolj  próbáknál, a kontroll 
rendszerhez kapcsolható idegrendszeri területek (pl. dorsolaterális prefrontális kéreg) 
akti itása, és az e lékezeti előhí áshoz köthető területek pl. hippo a pus  deakti á iója is 
az aktív gátlást tükrözik (Anderson & Green, 2001; Anderson et al., 2004; Depue, Curran, & 
Banich, 2007, Anderson & Hanslmayer, 2014).  Ezzel szemben, az epizodikus gátlási hipotézis 
értelmében, ebben a paradigmában, a célemlékek figyelmi elkerülése a tanulás és a 
gyakorlás alatt asszociáló epizodikus hívóingerekhez kapcsolódik, ugyanakkor a célemlék a 
gyakorlás hatására aktivált állapotban van (Racsmány & Conway, 2006). A Gondolj/Ne-
gondolj paradigmát felhasználva összesen 4 kísérletben vizsgáltuk, hogy mi történik akkor, 
ha a égső felidézés él a egta ult és g akorlási ele  párok közül a korá i éli ger lesz a 
hívóinger és a hívóinger lesz a célinger. Az epizodikus gátlási hipotézis feltételezi, hogy ebben 
az aktív figyelmi elkerülés hatására a gátlási hatás nem szimmetrikus, tehát csak az eredeti 
hívóinger-célinger kapcsolatot jellemzi, míg a reláció fordított aktiválása asszociatív priming 
hatást eredményez. További módosítás volt, hogy a kísérletek egy részében a „ne gondolj!  
instrukció helyett szó behelyettesítési instrukciót adtunk (a kísérleti személyeknek egy új 
szót kellett generálnia a hívóingerhez). Ez az eljárás, mivel ugyanahhoz a hívóingerhez új 
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ele eket kap sol, íg  i terfere iát ge erál, e ől kö etkezőe  a gátlási hatással 
eg e értékű felejtést produkálhat. Az epizodikus gátlási el élet értel é e , azo a  ez a 
folyamat nem vonja magával a célemlék aktiválását, így fordított előhí ás ál a ta ulás alatti 
éli ger lesz a hí ói ger, és a korá i hí ói gert kell előhí i  e  ered é ez fordított 

asszociatív priming hatást. Az általunk kidolgozott fordított asszociációs felidézés így 
módszertanilag is alkalmas arra, hogy szétválassza a hívóingeres felidézésben azonos 
teljesítményváltozást produkáló interferencia és gátlási hatásokat. 

Racsmány, M., Conway, M.A., Keresztes, A., Krajcsi, A. (2012) Inhibition and 
interference in the think/no-think task. Memory & Cognition; 40(2):168-76.  
DOI:10.3758/s13421-011-0144-6 · 

 

10. Kutatás - A végrehajtó kontrollhoz kapcsolódó idegrendszeri hálózatok szerepe az 
előhívás alapú ta ulás a  

E e  a kutatás a  arra a kérdésre kerestük a álaszt, hog  az is ételt előhí ási g akorlás, 
hogyan változtatja meg a stratégiai kereséshez kapcsolódó idegrendszeri hálózatok szerepét 
a rövid-és hosszú tá ú előhí ási fol a atok a . A kísérlet az Is ételt ta ulás/ismételt 
tesztelés paradigmát alkalmazta. 60 szópár volt az inger, és összesen 6 gyakorlási kör volt, 
a el ek fele újrata ulás, fele pedig hí ói geres előhí ás, isszajelzéssel. A kísérlet e  
összese   kísérleti sze él  ett részt, a soport eg ik része =  a égső felidézés e  a 
g akorlást kö etőe   per el, íg a ásik része =  a g akorlást kö etőe   héttel ett 
részt. A égső felidézésre eg  fu k io ális ág eses rezo a ia izsgálat fMRI  keretei  

elül került sor. Viselkedéses adatok a felidézési reak ióidő és a felidézési százalékok oltak. 
Az előhí ás a  i ol ált ko troll hálózatot az n-back feladat segítségével lokalizáltuk.  

Keresztes, A., Kaiser, D., Kovács, G.,  Racsmány, M. (2014) Testing Promotes Long-
Term Learning via Stabilizing Activation Patterns in a Large Network of Brain Areas, 
Cerebral Cortex; 24:3025-3035.  

 DOI:10.1093/cercor/bht158 
 

EREDMÉNYEK ÉS DISZKUSSZIÓ 

Az epizodikus hívóingerek szerepe az emlékezeti gátlási hatásokban 

Epizodikus gátlási koncepciónk 2006- a  született, eredetileg a disszertá ió első kutatásá a  
bemutatott hat kísérlet eredményeinek értelmezésére. A kutatás legfontosabb eredményei 
szeri t i d az i te io ális felejtési hatás, i t az előhí ás által i dukált felejtési hatás 

egjele ése függ az epizodikus hí ói gerek jele lététől Ra s á  & Co a , . A 
kutatások során nem csak az epizodikus emlékezeti irodalomban megszokott felidézési 
teljesít é t értük, ha e  a ta ulási listák ele eire adott reak ióidőket is, ez utó it 
lexikális döntési feladat keretében mértük. Az eredmények alátámasztották azt az 
elképzelést, hogy a tanulási lista ele ei epizodikus repreze tá ió a szer eződtek. Az 
irá ított felejtési kísérletek e  a ta ulási lista, az előhí ás-gyakorlási kísérletekben pedig az 
ele ekkel eg ütt preze tált kategória í ke szerepelt agasa  szi tű hí ói gerké t, az 
előhí ási irodalomban megszokott szakkifejezéssel, kontroll elemként (lásd. Estes, 1955; 
Rundus, 1973; Roediger, 1978). Ez az eredmény ellentmondásban van a gátlás-alapú 
elméletek egyik központi gondolatával, a hívóinger-függetlenség princípiumával, ez az elv 
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ugyanis kimondja, hogy a gátlás alá került emlékezeti információ semmilyen hívóinger 
segítségé el el e  érhető, tehát a gátlás e  függ a ta ulás sorá  kialakított hí ói ger-
célemlék kapcsolatoktól (Levy and Anderson, 2002; Anderson & Huddleston; 2012; Anderson 
& Hanslmayer, 2014; Lásd Racsmány, 2002). Kísérleti eredményeink ezzel szemben 
alátámasztják azt az elképzelést, hogy a tanulási információk epizodikus reprezentációkba is 
szer eződ ek, ezért e repreze tá iókkal kap solatos ár el  fa ilitá iós ag  gátlási jelenség 
annak függvénye, hogy a kísérleti személyek a rendelkezésre álló hívóingerek segítségével a 
tanulási epizód reprezentációját vagy a tanulás során aktivált információk más 
reprezentációját (pl. szemantikai vagy lexikális reprezentációját) érik-e el. A gátlási hatás 
tehát eg ik paradig á a  se  függetle  az alkal azott hí ói gerektől. To á i lé eges 
ered é , hog  a gátlási hatás is ételt előhí ás sorá  se  tű ik el, sőt akkor se , ha két 
előhí ás pró a között a kísérleti sze él ek újra látják azokat az elemeket, amelyeket a 
hívóingeres felidézések során nem tudtak felidézni. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az 
epizodikus előhí ás a  egjele ő előhí ási lokkok haso lóa  a pszi hogé  a éziá ál 
fellépő hozzáférési za arhoz  e  oldódik ki, ha az emléket az epizodikus, kontextuális 
információ nélkül aktiválják. 

 

Az i te io ális és az előhívás által i dukált felejtési folya atok eltérései 

A disszertációban bemutatott emlékezeti paradigmák egy része intencionális felejtést vagy 
előhí ási lokkot ár el a kísérleti sze él ektől, il e  az irá ított felejtés ag  a Go dolj/Ne-
go dolj paradig ák. Más eljárások iszo t feltehetőe  az e lékezeti előhí ás alatti 
folyamatok (pl. interferencia feloldás vagy új hívóinger-célemlék kapcsolatok kiépülése) 
automatikus kö etkez é ei, il e  az előhí ási g akorlási ag  az is ételt 
tanulási/tesztelési paradigmák. A gátlási elméletek talán legbefolyásosabb elméletalkotója 
Anderson (2005) úgynevezett flexibilis kontrol elképzelése szerint e paradigmákban 
ugyanolyan gátlófol a atok akadál ozzák eg az e lékek előhí ását, azo a  ezek a gátló 
hatások a külö öző repreze tá iós szi teke  fejtik ki hatásukat. Az irá ított felejtési hatás 
nem csak a felejtésre vonatkozó intencióban, de a gátló hatás támadási pontjában is eltér az 
előhí ás ki áltotta felejtéstől. Míg az irá ított felejtés eseté  a gátlás a lista ko te tusá ak 
szi tjé  jele ik eg, addig az előhí ás ki áltotta felejtés az ele  szi tjé  fejti ki hatását. 
Mi t azt az első kutatásu k a  e utatott ered é ek ől kiderült, saját kísérleti adataink 
nem támasztják alá a gátlási elmélet azon elképzelését, hogy a gátlási hatás az elem szintjén 
jele e eg az előhí ás ki áltotta felejtés eseté e . Ug a akkor a fle i ilis ko trol el élet 
rész e  összeeg eztethető az epizodikus gátlási elmélettel, tehát az irányított felejtés 
esetében az epizodikus hívóinger valóban a lista kontextusa, így a „lista hívóinger  
segítségé el ozgósított teljes epizódot az első ta ulási listát  éri theti a szá dékos 
felejtés. Az epizodikus előhí ási fol a atok eg ik alap ető jelle zője, hog  eghatározott 
tudatállapot kíséri, amelyet a szakirodalom „rekollektív  élménynek nevez (Tulving, 1985; 
Conway, 2005). A kísérleti pszichológia az elmúlt negyven évben számos módszert dolgozott 
ki a rekollektív tudatosság mérésére (lásd. Gardiner és Richardson-Klavehn, 2000). E 
módszerek segítségével kimutathatóvá vált, hogy amennyiben az emlékezést (pl. felismerési 
dö tést  e  kíséri rekollektí  tudatosság, úg  szá os, az epizodikus e lékezésre jelle ző 
kísérleti hatás nem jelenik meg (lásd. Conway, 2005). A második kutatásban éppen ezért 
a ól a sze po t ól haso lítottuk össze az irá ított felejtési és az előhí ás g akorlási 
paradig ákat, hog  a egjele ő e lékezeti gátlási hatások sak azokat az e lékezeti 
elemeket érintik-e, a el ek előhí ását a rekollektí  tudatosság kíséri. E e  a kutatás a  az 
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emlékezeti teljesítmény mérésére többféle mutatót is használtunk (Racsmány és 
munkatársai, 2008), a hívóingeres felidézési és felismerési teljesítmény mellett, Richardson-
Kla eh  és Gardi er  szótő-kiegészítéses eljárását is alkalmaztuk, amely alkalmas az 
akaratlagos és akaratlan felidézési teljesítmény szétválasztására. A felismerési ítéletek 
mellett a kísérleti személyek Gardiner, Richardson-Klavehn és Ramponi (1998) „emlékszem-
tudom  eljárását követve jelezték, hogy az adott felismerési döntést rekollektív vagy 
is erősségi tudat állapot kísérte-e (Racsmány és munkatársai, 2008).  Eredményeink szerint 
az irányított felejtési hatás csak a rekollektív tudatossággal elért emlékezeti elemeknél 
jele tkezett, íg az is erősségi él é t ki áltó ele ek él fordított hatás jele tkezett, az 
elfelejte dő ele ekre jo a  e lékeztek a sze él ek, i t a ko troll ele ekre. Ez eg e  
arra is rávilágít, hogy a hagyományos felis erési teszteke , ahol a rekollektí  és is erősségi 
ítéletek együttesen határozzák meg a teljesítményt, miért nem jelentkezik irányított felejtési 
hatás. Ez az eredmény ugyanakkor további bizonyítékot jelent az epizodikus gátlási elmélet 
számára. A ta ulási lista azo  ele ei, a el eket epizodikus előhí ás útjá  értek el a 
személyek (ezt jelezte a rekollektív tudatossági élmény) gátlási hatást produkáltak, míg azok 
az elemek, amelyeket szemantikai reprezentációkon keresztül értek el (ezt mutatta az 
ismerősségi tudatossági él é  fa ilitá iós hatást utattak. Ug a akkor az előhí ási 
g akorlási paradig a eseté e  a felejtés eg ará t éri tette a rekollektí  és az is erősségi 
él é  kíséreté e  előhí ott e lékeket. Ez utó i ered é  eg ag arázására 
módosítottuk az epizodikus gátlási elméletet és feltételeztük, hogy az irányított felejtési és 
az előhí ás ki áltotta-felejtési hatások eltérnek egymástól. Az irányított felejtési hatás 
eseté e  a teljes lista fig el i elkerülése egtörté ik, íg az előhí ás-kiváltotta felejtés 
esetében specifikus hívóinger-célemlék kapcsolatokat érint a gátlás (Racsmány és 
munkatársai, 2008).  

 

Előhívási él és felejtés 

A kutatás legfo tosa  ered é e, hog  a egfig elő szerepkör e  lé ő kísérleti sze él ek 
letükrözték a megfigyelt modell emlékezeti teljesítményét, amennyiben céljaik megegyeztek 
a modell céljaival (Racsmány és munkatársai, 2012). A kutatás módszertani újítása volt, hogy 
az irányított felejtési instrukciót nem közvetlenül a kísérleti személynek, hanem egy általa 
megfigyelt modellnek adtuk ki. Így függetlenül tudtuk manipulálni a kísérleti személy céljait 
(a cél, hogy azokat az információkat tanulja meg, amelyek a modell számára relevánsak a 
kísérleti helyzetben, vagy az a célja, hogy megfigyelje a modell viselkedését). Eredményeink 
eg értel űe  utatták, hog  a sikeres i te io ális felejtés előfeltétele, hog  a sze él  
azokat az információkat akarja megtanulni, amelyek relevánsak az adott helyzetben. Az 
intencionális felejtés tehát nem egyfajta mellékterméke a felejtési instrukciónak. Nem azért 
jelenik meg, mert a kísérleti személy a többi, megtanulandó információra nagyobb figyelmet 
tud fordítani és azok nagyobb interferenciát jelentenek és nem is azért, mert a felejtési 
i struk ió utá i i for á iók a égső teszt kontextusához hasonló mentális kontextusban 
lesz ek elsajátít a. Ered é ei k eg értel űe  alátá asztják azt elképzelést, hog  az 
i te io ális felejtés az epizodikus e lékezet űködésé ől fakad. Az epizodikus 
reprezentációk szerkezetét és tartalmát a viselkedés céljai alakítják ki (Conway, 2009). Az 
intencionális helyzet tehát egy olyan tanulási helyzet, ahol a személy megpróbálja 
kikövetkeztetni, hogy mely információk relevánsak és melyek irrelevánsak a tanulás célja 
szempontjából. A felejtési instrukció arról informálja a kísérleti személyt, hogy az addig 
bemutatott információk irrelevánsak a tanulási cél elérése érdekében, ezért az ehhez 
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kapcsolódó információk aktív szupressziója adaptív viselkedés (2009). A tanulás célja pedig 
ebben a helyzetben egy késő  ekö etkező teszt ag  előhí ás, e e  az értele e  az 
epizodikus e lékek elérhetőségét és gátlását a kísérleti sze él  előhí ási élja for álja. Az 
előhí ási él szerepét az i te io ális felejtés e  eg  ásik, eg előre ég pu likálatla , 
kísérletsorozattal is demonstráltuk, amelyet a disszertáció diszkusszió részében ismertettem. 
Ebben a kísérletsorozatban is módosítottuk a standard listás irányított felejtési eljárást. A 
kísérleti személyeknek itt vagy csak egyetlen tanulási listát adtunk vagy több tanulási listát, 
a el ek közül ag  az első ag  a ásodik listára adtuk ki a felejtési i struk iót. Az általá os 
felfogás szerint irányított felejtést csak abban az esetben lehet kiváltani, ha a felejtési 
instrukciót újabb tanulás követi, egyetlen tanulási listára nem, mert az új tanulás által keltett 
interferencia teszi adaptívvá az elemek gátlását (Bjork, 1989; Bjork, Bjork, & Anderson, 
1996). Az epizodikus gátlási elmélet értelmében, azonban, nem az új tanulás által keltett 
interferencia, hanem a tanulás célja teszi adaptívvá a felejtést. Egyetlen tanulási listára azért 
nem lehet kiadni a felejtési instrukciót, mert ebben az esetben a tanulásnak nincs értelmes 
célja, a kísérleti személynek ebben a helyzetben semmit sem kell tanulnia. Kísérleteinkben 
sikerült kimutatni, hogy amennyiben a második listára adjuk ki az irányított felejtési 
i struk iót, úg  a gátlási hatás egjele ik, köszö hetőe  a ak, hog  a korá a  ta ult első 
lista értelmes, adekvát tanulási célt jelent a kísérleti személy számára. Az intencionális 
felejtést, tehát nem az új információk interferenciája indítja be (bár az interferencia 
detek iója fo tos előfeltétele , ha e  a ta ulást égző sze él  éljai határozzák eg azt, 
hogy az információk mely köre lesz aktív és mely része lesz gátolt állapotban. 

 

A végrehajtóre dszer szerepe az előhívás által i dukált felejtés e  

Az i te io ális és az előhí ás által i dukált felejtési hatások talá  leg efol ásosa  
elképzelése szerint a nem kívánatos, nem adaptív, ugyanakkor aktív emlékezeti 
reprezentációkat hasonló kontroll folyamatok helyezik gátlás alá, mint a nem adaptív 
motoros válaszokat (Anderson & Huddleston, 2012; Anderson & Hanslmayer, 2014). 
Anderson és munkatársai mind elméleti, mind pedig empirikus tanulmányokban érvelnek 
amellett, hogy az emlékezeti gátló hatások a végrehajtórendszer kontrollja alatt állnak, 
számos bizonyítékot vonultattak fel arra nézve, hogy a végrehajtórendszer gátló 
komponensének deficitje (pl. a Go/No-Go vagy a Stroop feladatokkal mérve) csökkenti mind 
az intencionális, i d pedig az előhí ás-által kiváltott felejtés mértékét (Benoit & Anderson, 
2012, Anderson, Bunce & Barbas, in press).  A disszertáció negyedik és ötödik kutatásában 
éppe  ezért a égrehajtóre dszer defi itjé ek az i te io ális és előhí ás-kiváltotta 
felejtésre gyakorolt hatását vizsgáltuk két klinikai csoportnál, szkizofréniával és OCD-vel 
diagnosztizált betegeknél, amelyeknél a szakirodalom konzisztensen mutatja ki a kontroll 
rendszer károsodását. A végrehajtórendszer deficitjét egy sor neuropszichológiai és kísérleti 
feladat segítségével mutattuk ki mindkét klinikai csoportnál (Racsmány és munkatársai, 
2008; Demeter és munkatársai, 2014). A szkizofréniával diagnosztizált betegcsoportnál 
irá ított felejtés és előhí ási g akorlási paradig át is alkalmaztunk. A betegcsoportnál nem 
jele t eg az irá ított felejtési hatás, ug a akkor egjele t az előhí ás-kiváltotta felejtés, 
de a felejtés mértéke szignifikánsan elmaradt a kontroll csoportban tapasztalható hatástól. 
Az OCD-vel diagnosztizált betegcsoport ál eg  előhí ási g akorlási paradig át alkal aztu k, 
a el  alkal as olt arra is, hog  az úg e ezett előhí ási i terfere ia hatás élküli gátló 
hatást utassa a e  g akorolt, de kap solódó ele eke  és az előhí ási reak ióidő 
mérésére is alkalmas. Eredményeink szerint az OCD-vel diagnosztizált betegeknél nem jelent 
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eg az előhí ás-kiváltotta felejtés. Mindez egybe vág Anderson és munkatársainak 
ko ep iójá al, a égrehajtóre dszer defi itjé el jelle ezhető kli ikai soportok ál e  
vagy csak gyengébb mértékben jelennek meg az emlékezeti gátlóhatások. Ugyanakkor a 
mért gátló hatás mértéke egyik vizsgálatban sem járt együtt a végrehajtórendszer 
deficitjének mértékével. Módszertani szempontból talán a legfontosabb eredmény, hogy 

egerősít e korá i ered é ei ket Ra s á  & Co a ,  az előhí ási reak ióidő 
lényegesen szenzitívebb mutatónak bizonyult a szupressziós hatás kimutatásánál, mint a 
tradicionális felidézési százalékos mutatók (lásd még: Verde & Perfect, 2011). 
Összességében, tehát nem látszik alátámasztottnak, hogy a végrehajtórendszer gátló 
komponensének általános deficitje eredményezné ezeknél a klinikai csoportoknál az 
i te io ális és az előhí ás-kiváltotta felejtési hatások hiányát. Mi ezzel szemben úgy 
interpretáltuk e két kutatás eredményeit, mint annak bizonyítékát, hogy ezek a csoport 
ke és é sze zití ek az előhí ás sorá  egjele ő i terfere iahatásokra, i t azt szá os 
korábbi kutatás már kimutatta (pl. Bush és munkatársai, 2002). Az emlékezeti szupressziós 
hatások a személy céljaival összhangban, akkor jelennek meg, mikor ezek adaptívak, tehát 
szükséges a za aró, i terfere iát keltő i for á iók szupressziója a rele á s i for á ió 
optimális elsajátításához. A nem releváns információk zavaró hatásának mértékének 
detekciója azonban szükséges a szupressziós figyelmi folyamatok kioldásához. Ez utóbbi 
alapel  izsgálatá al foglalkoztak a kö etkező kutatatásai k. 

 

Az előhívás-kiváltotta felejtés határfeltételei 
 
Ebben a kutatássorozatban 6-9. kutatások, amely összesen 11 kísérlet eredményeit foglalja 
össze azokra a faktorokra oltu k kí á siak, a el ek eghatározzák, hog  az előhí ási 
fol a atok fa ilitálják ag  éppe  elle kezőleg sökke tik az e lékezeti teljesít é t. Az 
eg ik alap ető kutatási kérdés, hog  i az összefüggés eg  ele  előhívásánál adott 
interferencia mértéke - a el et a pote iálisa  előhí ható e  élele ek szá a és a 
hí ói gerhez fűződő kap solatuk erőssége határoz eg – és az előhí ás által ki áltott 
szupressziós hatás között? E kérdésnek vizsgálatára Keresztes Attilával közösen módosítottuk 
az előhí ási g akorlási paradig át. Az úg e ezett ele -ele  előhí ási g akorlási feladat a  
a kísérleti sze él ek kétele ű kategóriákat ta ul ak, ajd a kategóriák felé ől az ele ek 
felét gyakorolják. Az interferencia mértékének mérésére e ezettük az előhí ási g akorlás 
alatti reak ióidő érési utatót, a el et függetle  áltozóké t kezeltü k a szupressziós 
hatás mértékének kimutatásához (Keresztes & Racsmány, 2013; lásd még Kuhl, Dudukovic, 
Kahn, & Wagner, 2007). Legfontosabb eredmé ü k szeri t a reak ióidő segítségé el ért 
i terfere ia értéke e  utat li eáris összefüggést az előhí ás ki áltotta felejtés 
mértékével. Ezzel szemben azt találtuk, hogy extrém alacsony és extrém magas interferencia 
nem okozott szupressziós hatás, vag is az i terfere ia és az előhí ás-kiváltotta felejtés 
fordított U alakú összefüggést mutatott, megfelelve ezzel Norman, Newman, & Detre, 2007 
komputációs modelljének.  

Az i terfere ia értéke tehát határfeltételt állít az előhí ás felejtést i dukáló hatásának. 
Egy másik, mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempontból lényeges további határfeltétel 
lehet, hog  a szelektí  előhí ást sak a ta ulási szett, epizód eg  részé ek felidézése  

egelőzte a teljes szett, epizód felidézése. A disszertá ió hetedik kutatásában ezt a kérdést 
vizsgáltuk meg összesen négy kísérletben. Legfontosabb eredményeink szerint a szelektív 
g akorlás felejtést i dukáló hatása előhí ás-specifikus, tehát más gyakorlási formák, így 
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például az újratanulási gyakorlás nem okozza a nem gyakorolt, de a hívóingerhez kapcsolódó 
ele ek felejtését. A szelektí  előhí ás se  okoz azo a  felejtést, ha a ta ulási szettet a 
szelektí  előhí ást egelőzőe  teljes egészé e  felidézte a sze él , a korá i felidézés 
tehát megvédi az elemeket a szelektí  előhí ás felejtést i dukáló hatásá al sze e  
(Racsmány & Keresztes, 2015). Hasonlóan a szelektív gyakorlási hatáshoz, a teljes szett 
elérésé ek felejtést gátló hatása is előhí ás-spe ifikus, ás, teljes ta ulási szettet éri tő, 
gyakorlás nem védi meg az e lékeket a késő i, szelektí  előhí ás felejtést i dukáló 
hatásától. Ezek az eredmények egybe vágnak mind az epizodikus gátlási elmélet (Racsmány 
& Conway, 2006), mind pedig az epizodikus kontextus modell (Karpicke, 2012; Lehman, 
Smith, Karpicke, 2014) felte ései el. A szelektí  előhí ási g akorlás ol a  epizodikus 
repreze tá iót hoz létre, a el ek idői ko te tusát az előhí ási aktus adja, ele ei pedig a 
g akorlás sorá  előhí ott hí ói ger- célelem kapcsolatok lesznek, ezek többségében a 
gyakorolt elemek lesz ek, kiegészül e éhá  akaratla ul előhí ott kap solódó ele el, ez 
a reprezentáció tehát lényegesen kevesebb elemet tartalmaz, mint a tanulási szett (Karpicke 
és u katársai, ; Jo ker és u katársai, . A késő i előhí ás sorá  az e lékező 
már csak ezt a korlátozott epizodikus reprezentációt éri el, a teljesítményben mindez, a nem 
g akorolt ele ek ala so a  alószí űségű felidézésé e , tehát előhí ás-kiváltotta 
felejtéské t RIF  fog egjele i. A kezdeti előhí ás, azo a  ol a  epizodikus 
repreze tá iót hoz létre, a el e  a késő  g akorolt és e  g akorolt ele ek ég 
eg e lő alószí űséggel kerül ek e, íg  függetle ül a késő i szelektí  g akorlástól, a égső 
felidézési teszten a személyek az epizodikus hívóingerek segítségével elérik a teljes tanulási 
szettet, ezért e  jele ik eg az előhí ás-ki áltotta felejtés. A teljes ta ulási szettet éri tő 
felidézés tehát eg éd a késő i szelektí  előhí ás felejtést i dukáló hatásá al sze e . 

Az előhí ás-kiváltotta felejtés gátlás-alapú és interferencia-alapú elméletei számára egyaránt 
pro lé át jele t, hog  feltételezzék, az előhí ás kö etkezté e  egjele ő felejtési hatás 
hosszú távon fennmarad. A gátlási elmélet egyik alaptézise, hogy a gátló hatás az alkalmazott 
hí ói gerektől, ko te tustól, céltól függetlenül, közvetlenül az elem szemantikai 
repreze tá ióját éri t. Eg  adaptí  egis erőre dszer sze po tjá ól elképzelhetetle , 
hogy egy ilyen típusú közvetlen gátlás hosszú távon fennmaradjon, a kontextus, a célok 
változásával maladaptív viselkedést eredményezhet a korábban nem releváns, viszont 
aktuálisan fontos információk gátlása. Hasonlóan a gátlási elméletekhez, bár más okokból, az 
i terfere ia odellek se  tételezik fel, hog  az aktuálisa , az előhí ás ál ge erálódott 
interferencia hatások, eg  késő i időpo t a  is felejtést ered é ez é ek. A felejtéssel 
kap solatos szakirodalo a  eg  ideig alapjelle zőké t írták le az előhí ás-kiváltotta 
felejtéssel kap solat a , hog  a e i e  a szelektí  g akorlás és a égső felidézés közé 
többórás késleltetést iktatu k, úg  a hatás eltű ik, tehát az előhí ás felejtést i dukáló hatása 
rö id életű Ma Leod & Ma rae, . Mi dezzel sze e  az epizodikus gátlási el élet 
feltételezi, hog  a szelektí  előhí ás által létrehozott epizodikus repreze táció hosszútávon 
elérhető, ezért a szupressziós hatás hosszú tá o  is egjele ik, ha az előhí ás sorá  a 
hívóingerek mozgósítják ezt az epizodikus reprezentációt. Az epizodikus reprezentációk 
hosszú távú elérésének egyetlen gátja lehet, ha a reprezentáció konszolidációja nem 

egfelelő, például ert az al ás alatti e lékezeti ko szolidá iós fol a atok e  e tek 
ég e a szelektí  előhí ás és a égső felidézés között. “aját kutatásu k a , az előhí ási-

gyakorlási paradigmát alkalmaztuk oly módon, a szelektív gyakorlás és a felidézés közé 12 
órás késleltetést illesztettü k. A késleltetés időszaka alatt a sze él ek é re  oltak ag  
al ással töltötték az idejüket. Legfo tosa  ered é ei k szeri t az előhí ás-kiváltotta 
felejtési hatás 12 órás késleltetés mellett is megjelenik, de csak abban az esetben, ha a 
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szelektí  előhí ás és a égső felidézés között aludtak a kísérleti sze él ek. Ezek az 
ered é ek erős tá ogatást jele te ek az epizodikus gátlási hipotézis szá ára. 

Végül, az epizodikus gátlási hipotézis egyik központi gondolatát kívántuk tesztelni egy olyan 
paradig a segítségé el, ahol a felejtést e  a szelektí  előhí ás, ha e  az előhí ás leállítása 
indukálja. A Gondolj/Ne-gondolj paradigma (Anderson & Green, 2001) alkalmazásával arra 
kerestünk választ, hogy a gátlási hatás kizárólag az előhí ás sorá  kiépülő hí ói gerek és 
célemlékek epizodikus kapcsolatát befolyásolja, vagy ez a viszony fordított irányban 
mozgósítva is kiváltja a hatást. Eredményeink szerint a Gondolj/Ne-Gondolj paradigmában az 
ismételt figyel i leállítása az előhí ási iklus ak a „ne-gondolj  próbákban egy olyan 
epizodikus reprezentációt épít ki, amelyben az epizodikus hívóinger megjelenése a célemlék 
szupresszióját ered é ezi, ug a akkor az is ételt, de leállított előhí ási pró ák, i d a 
hívóingert mind a célemléket aktiválják, ezért fordított kapcsolati irányban szemantikus 
priming, tehát facilitációs hatás jelentkezik. Ez a hatás nem jelenik meg akkor, ha a 
személyek ahelyett, hogy figyelmileg elkerülnék a célemlékeket a „ne-gondolj  próbákban 
egy másik szót asszociálnak a hívóingerhez. Ez utóbbi eljárás pont ugyanolyan felejtést 
generál a „ne-gondolj  elemekre, mint a figyelmi elkerülés, de nem aktiválja a célemléket és 
ezáltal fordított irányban nem jelenik meg az asszociatív priming hatás. Ezek az eredmények 
eg üttese  erős tá ogatást ad ak az epizodikus gátlási hipotézis ek, a szupressziós hatások 
specifikusan az epizodikus hívóinger-célemlék viszonyra vonatkoznak, ugyanakkor az elemek 
szemantikai reprezentációja aktív állapotban marad az előhí ás ag  a g akorlás hatására. 

 

Hogya  lesz készség az e lékezet ől: az epizodikus előhívás, i t az e lékezeti 
ko szolidá ió eghatározó té yezője 
 
A e i e  az előhí ás szelektí , ag is sak eg  adott ta ulási készlet eghatározott 
részét érinti, úg  az előhí ás felejtést i dukál az előhí ott ele ekhez asszo iálódó 
e lékek él. Ezzel sze e  aga az előhí ási g akorlás szig ifiká sa  ja ítja az előhí ott 
ele ek késő i felidézésé ek esél ét és elle álló á teszi a felejtéssel és a késő  
jelentkező i terfere ia hatásokkal sze e  Roediger & Karpi ke, ; Karpi ke & 
Roediger, . Az előhí ási g akorlás hosszú tá ú elő ei külö öse  akkor sze etű őek, 
ha eg  ásik, az oktatási g akorlat a  sokszor előforduló, g akorlási típussal, az 
újratanulással vetjük össze. Az anyagok ismételt kódolása, vagyis újratanulása rövidtávon 
haso ló felidézési teljesít é hez ezet, i t az előhí ási g akorlás. Azo a  az utó i 
hosszú távon szignifikánsan jobb emlékezeti teljesítményt, kisebb arányú és lassabb üte ű 
felejtést eredményez, ezt a jelenséget nevezi a szakirodalom teszt-hatásnak (Wheeler et al., 
2003; Karpicke & Roediger, 2008; Roediger & Butler, 2011). A teszt-hatásnak nincs 
általánosan elfogadott magyarázata, számos rivális elméleti modell létezik a 
szakirodalomban. A két talán legelfogadottabb elmélet az elaboratív kódolási hipotézis 
(Carpenter, 2009, 2011) és az epizodikus kontextus modell (Karpicke, 2012; Lehman, Smith, 
Karpi ke, . Elő i feltételezi, hog  az előhí ás sorá  úja  és úja  hívóingerek 
kapcsolódnak az eredeti hívóingerhez, ezek szemantikailag asszociálódnak az eredeti 
hí ói gerhez, íg  az előhí ási g akorlást kö etőe  a késő i felidézést tö féle hí ói ger 
segítségével lehet elindítani, mint újratanulás esetén. Az epizodikus kontextus modell szerint 
az előhí ás eg áltoztatja az e lékezeti repreze tá ióhoz kap solódó idői ko te tust, 
a el ek a segítéségé el eg  lé egese  szűke  sze a tikai tarto á a  eg  ég e a 
keresés, hatékonyabb emlékezeti produkciót eredményezve (Karpicke, Lehman, Aue, 2014). 
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Az epizodikus gátlási hipotézis szá os jelle zőjé e  átfedés e  a  az epizodikus ko te tus 
odellel. Mi dkét el életi ag arázat ól az kö etkezik, hog  az előhí ási iklusok 

fokozatosan megváltoztatják az emlék reprezentációját, a szemantikai információ epizodikus 
kontextussal ellátott reprezentációvá alakul. Az epizodikus gátlási hipotézis feltételezi, hogy 
az epizodikus hívóingerek automatikusan elérik az epizodikus reprezentációt újrateremtve 
annak a kódolás alatt adott figyelmi aktivációs/gátlási mintázatát. Funkcionális mágneses 
rezonancia (fMRI) mérést is alkalmazó kutatásunk eredményei alátámasztották ezt a 
hipotézist. A kontroll rendszerhez kapcsolható hálózat aktivitása mind rövidtávon, mind 
pedig hosszú távon eltért annak függvényében, hogy az asszociatív tanulási elemeket 
korá a  újrata ulás ag  előhí ás útjá  g akorolták a kísérleti sze él ek. Az előhí ás útjá  
g akorolt ele ek rö id késleltetés  per  utá  törté ő előhí ása eg  ke ese  
ko po e s ől álló és kise  akti itást utató ko troll hálózat űködését i ol ált, i t az 
újratanulás útján gyakorolt elemek. Ugyanakkor hosszú távú (egy hetes) késleltetés után azt 
találtuk, hog  az előhí ással g akorolt ele ek ug a ol a  kiterjedésű és akti itású hálózat 

űködését i ol álták az előhí ás sorá , i t rö idtá o , íg az újrata ulással g akorolt 
ele ek él i d a ko po e sek szá á a , i d az akti itás érték e  jele tős sökke és 
jelentkezett a rövidtávú késleltetéshez képest. A felidézési teljesítményben rövidtávon nem 
külö özött a két g akorlási for a, azo a  hosszú tá o  az előhí ással g akorolt ele ek 
jele tőse  jo  e lékezeti teljesít é t produkáltak. Mi dezt kiegészítették az előhí ás 
alatt ért reak ióidő i tázatok, a el ek szeri t az előhí ással g akorolt elemek mind 
rö idtá o , i d hosszútá o  g orsa  előhí ást ered é eztek. Mi dezt eg ütt 
összességé e  úg  i terpretáltuk, hog  az előhí ási g akorlás ol a  epizodikus hí ói ger-
célemlék reprezentációkat épített ki, amelyek mozgósítása a kontroll rendszer kisebb 
involváltsága mellett, automatizáltan megtörténhet. Az automatizálódó hívóinger-célemlék 
kap solatok előhí ása, készséggé alakítja a korá a  a ko troll re dszer segítségé el 
megvalósuló lassú folyamatot. Egy még nem publikált, a disszertáció diszkussziójában 
ismertetett kutatásunk eredményei további alátámasztást adnak ennek az elképzelésnek. Az 
előhí ási és újrata ulási iklusok sziszte atikus izsgálatá al ki utattuk, hog  előhí ási 
g akorlás sorá  az előhí ási reak ióidők Loga   auto atizációs modelljének 

egfelelőe  sökke ek, a g akorlás alatti reak ióidő sökke és pedig asszo iálódik az eg  
héttel késő i felidézési siker alószí űségéhez. Kutatásai k összességé e  tehát arra hí ják 
fel a fig el et, hog  az e lékezeti előhí ás a legfontosabb emlékezeti mozzanat, amelynek 
eredményeképpen téri-idői ko te tussal re delkező epizodikus repreze tá iók jö ek létre. 
Mi de  késő i előhí ási alkalo  sikerét az fogja eghatároz i, hog  az előhí ás sorá  
mozgósítjuk-e a rendelkezésre álló epizodikus hívóingereket és ezek a korábban elsajátított 
e lékek ekkora készletét teszik elérhető é. Ered é ei k tehát arra utat ak rá, hog  az 
e lékezeti előhí ás az a fol a at, a el  eghatározza az e lékezés és felejtés késő i 
mintázatait. 
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