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Felejtés nélkül 
nincs emlékezés 

Vizsga vizsga hátán, 
több ezer oldalnyi kőte-
lező irodalom, tanulás 
reggeltől estig másfél 
hónapon k e r e s z t ü l . 
Eközben a legtöbb egye-
temi, főiskolai hallgató-
ban kialakul kisebb-na-
gyobb mértékű szoron-
gás, vagy vizsgadrukk. 
Sokan attól félnek, hogy 
hiába tanultak, semmire 
sem emlékeznek. Lehet, 
hogy nem jó technikával 
t a n u l t a k ? A v i z s g á k 
előtti feszültségi állapot-
ról, a felejtés természe-
téről és a tanulás techni-
ká járó l beszélgettünk 
Dúró Lajossal, a József 
Attila Tudományegye-
tem pszichológiai tan-
székének docensével. 

A vizsgaidőszak hangula-
tának, légkörének és ered-
ményességének fokmérője a 
féléves előkészület - mondja 
Dúró Lajos, aki szerint a 
vizsgákra való ráhangoló-
dást elősegíti, hogy a diák 
ma már az általa kiválasztott 
napokon vizsgázik, és ha az 
időpont mégsem felel meg 
neki, lehetősége van az átje-
lentkezésre. A hallgatók kö-
zött vannak, akik í rásban 
tudnak jobban szerepelni , 
mások a szóbeli vizsgát ré-
szesí t ik e lőnyben . A las-
súbb, csöndesebb, magába 
zárkózottabb, töprengő típu-
sú diák jobban tud szerepel-
ni akkor, ha írásban foglal-
kozik a feladattal. A szóbeli 
vizsgát elsősorban azért vá-
lasz t ják , mert közve t l en 
visszajelzést kapnak a tanár-
tól a feleletükre. 

A ha l lga tókban megle-
hetősen nagy a vizsgadrukk, 
és ami ezt megelőzi: a fe-
szültség és a szorongás. A 
vizsgaszituációt - Dúró La-
jos szerint - a sportoló hely-
zetéhez lehet hasonl í tani . 
Sportolókon végzett vizsgá-
latok a lap ján k imuta t ták , 
hogy háromféleképpen vi-
selkednek a verseny előtt, és 
ezek a típusok átfordíthatók 
a v i z sgahe lyze t r e is. Az 
egyik a ra j t l áz , amikor 
annyira izgul a versenyző, 
hogy az edzésen mutatot t 
teljesítménye alatt teljesít, 
mert a feszültség lerontja a 
tel jesí tményét . A másik a 
rajtapátia, amikor a „minden 
mindegy" hangulat lesz úrrá 
a versenyzőn: „végigmegyek 
a távon, lesz, ami lesz". A 
harmadik a küzdelemre tett-
re kész állapot, amikor az iz-
galom és a feszültség a sze-
replési vágyakozásból szár-
mazik. Ekkor legoptimáli-
sabb a teljesítmény. Ezeknek 
a magatartásoknak a hátteré-
ben az áll, hogy milyen volt 
a vizsgát megelőző felké-
szülés. A raj t láz annál je -
lentkezik, aki nem készült 
fel megfelelően, nem tanult 
meg mindent. A rajtapátia 
hátterében az állhat, hogy a 

diák egyáltalán nem tanult, 
így feladja a küzdelmet. A 
tettre kész állapot pedig azt 
jelzi, hogy a diák biztos a tu-
dásában, ezért a tételhúzást 
követő néhány perc múlva 
már készen áll a feleletre. 

A vizsgán az egész kogni-
tív rendszer, vagyis az érzé-
kelés, az észlelés, a gondol-
kodás és az emlékezet moz-
gásban van. Különösen ez 
utóbbinak van fontos szere-
pe - hangsúlyozza a szak-
ember. A vizsgán azonban 
előfordul, hogy a diák elfe-
lejt valamit. Ez természetes 
je lenség , sőt a fe le j tés az 
emlékezés előfeltétele. Ah-
hoz, hogy valamire emlékez-
zünk, valami másnak ki kell 
kerülnie az emlékezettárból, 
hogy helye legyen az újab-
baknak. Nem mindig az ke-
rül azonban ki, -aminek ki 
kellene kerülnie, és nem is 
mindig az kerül be, aminek 
tartósan meg kellene marad-
nia. A tapasztalatból is tud-
juk , hogy a tanulás t kö-
vetően bizonyos emlékképek 
elhalványulnak. Ebbinghaus 
1885-ben elkezdett kísérletei 
óta ismertté vált a felejtési 
görbe, amely arra utal, hogy 
a felejtés a tanulást követő 
első időszakban a legintenzí-
vebb. Az első napon akár a 
teljesítmény felére is leeshet, 
utána a görbe fokozatosan 
csökken, és egy hónap eltel-
tével húsz százalékos szintre 
áll be. Ez azt jelenti, hogy 
totális felejtés nincs. Ahhoz, 
hogy a teljesítményt növel-
jük, a tanulást követően kell 
ismételni, és nem a félév vé-
gén. A hal lgatók azonban 
nehezen tudják úgy beoszta-
ni az idejüket, hogy legyen 
módjuk a követéses anyag-
feldolgozásra. 

A tanulás helyes techniká-
jának megválasztása is fon-
tos - mondja Dúró Lajos . 
Tanuláskor az információ-
halmazban elsődlegesen az 
alapkérdésekre kell koncent-
rálni, aztán a gondolati egy-
ségekre, és viszonylag ke-
vésbé a szövegre. Vizsgála-
tok kimutatták, hogy a tanu-
lást követő fél év elteltével 
az alapvető következtetések, 
á l ta lánosí tások maradnak 
meg leginkább - mintegy 
hatvan százalékos biztonság-
gal - az emlékezetünkben. A 
gondolati egységek, mintegy 
harmincöt százalékos bizton-
sággal maradnak meg, a szö-

. veg pedig huszonegy száza-
lékos biztonsággal. Annak 
ellenére, hogy a reggeli tanu-
lás gyorsabbnak tűnik, a dél-
utáni és esti tanulás sokkal 
eredményesebb, az informá-
ciókjobban megmaradnak az 
emlékezetben. A reggeli éb-
redés után bekövetkezik az 
az állapot, hogy a diák nem 
emlékszik az előző napon ta-
nultakra, de később - ahogy 
regenerálódik - a felidézés 
biztonságosabban működik. 

H e g e d ű s Szabolcs 

A délutáni és az esti tanulás eredményesebb. 
(Fotó: Karnok Csaba) 
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• Az oktatási miniszter az integrációról 

„Racionális ellenérvvel nem találkoztam" 
désre kell választ adni az el-
k ö v e t k e z ő h ó n a p o k b a n , 
hogy ezek a karok az anya-
egyetemről leválasztva, a 
városokban működő kórhá-
zakkal együttműködve, az 
adott város universitasásá-
hoz kapcsolódva is megfe-
lelően el tudják látni az ok-
tatási és tudományos felada-
taikat, vagy csak az orvos-
egyetem tagozataként élet-
képesek. Nem látom meg-
alapozottnak azt az állítást, 
hogy ezek az intézmények 
csak az orvosegyetemhez 
kapcsolódva működhesse-
nek, ugyanakkor nem sze-
re tnénk o lyan he lyze te t 
előidézni, hogy az orvos-
egyetem egy másik universi-
tashoz tartozó egészségügyi 
fő i sko láva l ese t leg nem 
vá l l a l j a a t u d o m á n y o s 
együ t tműködés t . Olyan 
megoldást keresünk ezekre a 
problémákra, amely a lehető 
legjobb az adott esetben. 

• Milyen elképzeléseik 
vannak az egyházi intéz-
mények integrációjára? 
- A mai jogszabályok nem 

adnak lehetőséget arra, hogy 
az egyházi egyetemek és 
főiskolák integrálódjanak az 
állami fenntartású universita-
sokba, jóllehet néhány ilyen 
intézmény társult tagként 
csatlakozott a helyi felsőok-
tatási szövetségekhez. Az 
egyházakkal közösen kell 
megtalálnunk azt a jogi for-
mát, hogy az egységes egye-
temek létrejötte után ezek a 
kapcsolatok ne lazuljanak, 
hanem meg tudjuk őrizni leg-
alább az együttműködés je-
lenlegi szintjét. Nem hiszem, 
hogy a háború előtti állapoto-
kat, melyben egy egyetem 
volt például Debrecenben a 
teológia és a tudományegye-
tem, vissza lehetne hoZni, hi-
szen ma egészen mások az 
alkotmányos keretek. Ugyan-
akkor azt sem his'zem, hogy 
Budapest és vonzáskörzete 
három egymással versenyző 
tudományegyetemet - az ál-
lamit, a katolikust és a refor-
mátust - el tud tartani. Cél-
szerű lenne megtalálnia e há-
rom intézménynek az önálló-
ságnak és az együttműködés-
nek azt az arányát, amely er-
re a problémára jó megoldást 
tud adni. 

• A Magyar Rektori 
Konferencia legutóbbi 
ülésén bizalmatlansági 
indítványt nyújtott be az 
FTT elnöke, Frenyó V. 
László ellen mondván, ve-
zetése alatt a testület nem 
működik megfelelően. Az 
FTT éppen ma kezdi meg 
kétnapos ülését Szegeden. 
Lesz-e következménye a 
bizalmatlansági indít-
ványnak? 
- Minden testület, így az 

FTT is működhetne jobban. 
Az FTT-t én olyan testület-
nek szeretném látni, ahol a 
tagok nem saját intézménye-
ik ágensei, hanem hosszú tá-
vú, stratégiai szempontok 
megfogalmazói , az állam-
polgárok képvise lő i . Azt 
gondolom, hogy az FTT tag-
jainak többsége ilyen. Ha 
valaki mégis sa já t , szűk 
körű érdekeit képviseli ak-
kor is, ha tudja, hogy ez a 
közös érdek ellen hat, fel-
merülhet az illető visszahí-
vása. De minden ilyen lépést 
őszinte vitának, alapos feltá-
rásnak kell mege lőzn ie , 
amelyen nem árt, ha az is je-
len van, akire a kezdemé-
nyezés irányul. Jelen pilla-
natban nem gondolom, hogy 
bármi lyen lépést ke l lene 
tenni az FTT elnökének el-
mozdítására. 

Keczer G a b r i e l l a 

Pokorni Zoltán: Célunk az, hogy az érdeksérelmeket minimalizáljuk. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Az Oktatási Miniszté-
rium december végén 
hozta nyilvánosságra el-
képzelését a felsőokta-
tási intézmények össze-
vonásáról. Az előterjesz-
téssel az egyetemek és 
f ő i s k o l á k többsége 
egyetért, ám néhányan 
határozott ellenvetésü-
ket fejezték ki. Pokorni 
Zoltán oktatási miniszter 
pusztán az ellenállás ha-
tására nem szándékozik 
vá l toztatn i a tá rca 
előterjesztésén, ám a ra-
cionális érveket figye-
lembe veszi. 

G A minisztérium nem-
rég nyilvánosságra hozott 
intézményhálózati kon-
cepcióját néhány intéz-
mény nem fogadja el. El-
képzelhető-e, hogy a tárca 
változtat az előteijesztésen 
az ellenállás hatására? 
- Pusztán az ellenállás ha-

tására nem változtatunk a 
szándékainkon. Megfonto-
landó észérvek hatására eset-
leg, de meg kell, hogy mond-
jam, az előterjesztést előké-
szítő fél év során megfonto-
landó, racionális ellenérvvel 
nem találkoztam. Természe-
tesen tisztában vagyunk az-
zal, hogy az összevonások-
nak ára van, egy új struktúra 
kialakítása mindig érint és 
sért intézményi és személyi 
érdekeket. Célunk az, hogy 
ezeket az érdeksérelmeket 
minimal izál juk, de csakis 
azon a koncepción belül , 
amelyet elkészítettünk. A tár-
ca által kidolgozott anyag 
természetesen javaslat, ame-
lyet a napokban véleményez-
nek á, felsőoktatási intézmé-
nyek és testületek, mi pedig 
várjuk az észrevételeket. Az 
eddigi tapasztalat szerint az 
általunk leírtak 80-90 száza-
lékban megfelelnek az intéz-
mények saját terveinek, cél-
jainak. A többi esetben mi to-
vábbmegyünk az átszerve-
zésben, mint ahogyan az in-
tézmények maguk szeretnék. 
Ilyen a Budapesti Közgazda-
ság-tudományi Egyetem, a 
Debreceni Orvostudományi 
Egyetem és a Pedagógia i 
Főiskola ügye. Ezek a viták 
nem fekete-fehér kérdések, 
hiszen ezek intézmények ér-
tékek mentén fogalmazzák 
meg a maguk álláspontját. 
Ezekkel az ér tékekkel én 
egyetértek, de a következte-
tésekkel már nem. Vélemé-

nyem szerint a szóban forgó 
értékeket meg lehet őrizni, 
sőt, jobban ki lehet használni 
az általunk elképzelt struktú-
rában. 

Változtatni kell! 
Tudomásul kell venni, 

hogy a jelenlegi helyzet sem-
miképpen nem tartható fenn 
hosszú távon. A demográfiai 
hullámvölgy most éri el iga-
zán az egyetemeket és főis-
kolákat , és sa jnos tovább 
folytatódik. A hallgatói lét-
szám eddigi, extenzív növe-
lése tehát nem lehetséges, és 
ha az intézmények nem akar-
nak radikális változtatásokat 
elszenvedni, olyan új hallga-
tói csoportokat kell bevonni-
uk a képzési rendszerükbe, 
amelyek a jelenlegi kínálattal 
nem szólíthatok meg. Vagyis 
az egyetemeken és főiskolá-
kon dolgozók érdeke, hogy 
egy hatékonyabb rendszer-
ben, rugalmasabb képzési kí-
nálatot kialakítva biztosítani 
tudják maguknak a hallgató-
kat, ha nem akarnak munka-
nélkülivé lenni. Az előter-
jesztésben leírtaktól csak ak-
kor térünk el, ha olyan ellen-
érvvel találkozunk, amely 
magát az integrációs politikát 
érinti, és nem intézményi, 
személyi érdekeken, sérelme-
ken alapszik. Egyéni érdekek 
nem elegendőek ahhoz, hogy 
az integráció fő irányától el-
téijünk. 

G Azokat az intézménye-
ket - ilyenek például a 
szegedi egyetemek és főis-
kolák -, amelyek egyetér-
tenek a minisztériumi 
előterjesztéssel, már in-
kább az foglalkoztatja, mi 
lesz az integráció jogi ak-
tusa után. 
- A jogi keretek kialakítá-

sa szükséges, de nem elégsé-
ges feltétele az átalakításnak. 
Az új keretek tartalommal 
való megtöltését szolgálja a 
világbanki támogatásból vég-
rehajtandó fejlesztési prog-
ram. Ennek mielőbbi elindí-
tása azért fontos, mert az in-
tegrációval kapcsolatos ellen-
érzések, félelmek már jelen 
vannak, ugyanakkor minden-
nek az előnyei csak a 
jövőben jelentkeznek. A kor-
mányváltás miatt kis időre le-
állt a vi lágbanki kölcsön 
ügye, de jelenleg semmi aka-
dálya annak, hogy a pénzin-
tézet a rendelkezésünkre bo-
csássa az 55 milliárd forintot. 

Ebből az idén négymilliárdot 
használhat fel a felsőoktatás 
a 12-13 milliárdos beruházási 
költség mellett, 2000-ben pe-
dig már tízmilliárdot. A pénz 
a minisztérium költségveté-
sében jelenik meg, az admi-
nisztrációt pedig a nemrég 
megalakult Felsőoktatási és 
Integrációs Pályázati Iroda 
végzi. A pályázatok elbírálá-
sa pedig a Felsőoktatási és 
Tudományos Tanács (FTT) 
feladata. 

G A kisebb karokat fog-
lalkoztatja az a kérdés, 
milyen jogi és pénzügyi 
garanciáik lesznek a nagy 
egyetembe történő beolva-
dás után. 
- Ez nagyon finom szabá-

lyozást igénylő feladat, hi-
szen egyfelől garanciákat 
kell adni a kicsiknek arra, 
hogy a nagyobbak nem él-
nek vissza túlsúlyukkal. Ezt 
szolgálja majd az úgyneve-
zett inkubác iós időszak , 
amely ugyanakkor nem tart-
hat az idők végtelenségéig. 
Hiszen az integráció egyik 
fontos célja, hogy felszámol-
ja a párhuzamosságokat ott, 
ahol ez indokolt, és az egye-
sült erőket új célok felé for-
dítsa. 

Garancia 
a kicsiknek 

A garanciát abban látom, 
hogy úgy alakul majd ki az új 
intézményi testületek döntés-
hozatali mechanizmusa, hogy 
ne erőpozíciók és pénzügyi 
kényszerlépések szülessenek, 
hanem a közösen kidolgozott 
és e l fogadot t hosszú távú 
stratégia határozza meg a te-
endőket. Ezt olyan professzi-
onális vezetés tudja biztosíta-
ni, amely akár a képzésre, 
akár a gazdálkodásra vonat-
kozó döntéseit a racionalitás, 
és nem az erőfölény vagy a 
szokásjog alapján hozza. Ga-
ranciát jelenthet az is, hogy 
új, független szereplőket vo-
nunk be a stratégia kialakítá-
sába a felhasználói oldalról. 
Ilyen új szereplő a hallgató-
ság, amely meg tudja jelení-
teni a döntésekben a minősé-
gi szempontokat. A másik, 
stratégiai kérdésekbe bevo-
nandó szereplő a munka-
erőpiac, a gazdasági szféra, 
amely komoly anyagi támo-
gatást nyújt az oktatásnak 
egyrészt az adó, másrészt a 
szakképzési támogatás befi-
zetésével. (A nagyságrendet 

érzékelendő: ez jelenleg kö-
rülbelül 30 milliárd forint.) 
Ezt a forrást meg kívánjuk 
nyitni a felsőoktatás számára 
is először a post secondary, 
majd a gyakorlati képzés fi-
nanszírozására, néhány éven 
belül pedig megkötés nélkül. 
A piac is igényli ezt, mert 
megvál tozot t a munka-
erőigény: egyre kevesebb kö-
zépfokú , és egyre több 
felsőfokú végzettségű mun-
kavállalóra van szükség. A 
nagy befizetők bevonása a 
döntésekbe felhasználói ra-
cionalitást, a hatékonyság-
nak, mint szempontnak az ér-
vényesülését biztosítja. Azt 
természetesen pontosan meg 
kell határozni, kiket vonunk 
be ebbe a körbe, és milyen 
döntési kompetenciákat kap-
nak ezek a szereplők. Az iga-
zi garanciát mégis az jelenti, 
hogy a karok létrehozása, 
megszüntetése a kormány 
kompetenc iá ja és nem az 
egyetemeké. 

G A viták során felme-
rült az a kérdés, mi lesz 
azokkal az intézmények-
kel, ahol különböző fenn-
tartók vannak. Milyen 
megoldásokat kínálnak az 
orvosegyetemek betegellá-
tásának finanszírozására, 
ha azok egy egységes 
egyetem részei? 
- Az Országos Egészség-

biztosítási Pénztárral (OEP) 
folytatott tárgyalások alapján 
valószínű, hogy ahogyan ed-
dig meg lehetett oldani - bár 
nem minden gond nélkül - a 
gyógyító tevékenység elkülö-
nített finanszírozását, ugya-
núgy meg tudjuk oldani az 
integráció után is. A felsőok-
tatási törvény tartalmaz erre 
egy formát: ezek a centru-
mok. Ez a megoldás arra szü-
letett, hogy az orvosegyete-
mek és az agrár-felsőoktatási 
intézmények e centrumokon 
belül megtarthassák a maguk 
speciális feladatait. 

A kihelyezett 
karok sorsa 

G Vitatottnak tűnik az is, 
mi lesz a sorsa az orvos-
egyetemek kihelyezett 
főiskolai karainak. 
- Ez va lóban komoly 

probléma. Az orvosegyete-
mekhez kapcsolódva létre-
jöt tek olyan egészségügyi 
fő i sko la i karok , amelyek 
gyakran az anyaegyetemtói 
távol működnek. Arra a kér-


